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بعد سقوط نظام صدام حسي يف العام 2003، أصدر رئيس سلطة التحالف املؤقتة يف 
البالد )بول برمير( مرسوماً حبّل اجليش العراقي الذي كان يتألف من )365( ألف جندي، واختلفت 
ردود الفعل حيال القرار الذي عّده بعضهم خسارة، فيما رأى آخرون أن القرار ميثل إلغاًء للعبودية 
معنوايت  ذي  جيش كبري  خلق  إىل  أّدت  اليت  السابق،  للنظام  العسكرية  املؤسسة  متارسها  اليت 

ضعيفة.
أما من الناحية التأرخيية، فيمكن القول إن العثمانيي هم أول من أدخل اخلدمة العسكرية 
املمتدة  العراقية  رفضته القبائل  بغداد، فيما  جمتمعات  به  ورحبت  ابشا،  عمر  عهد  يف  اإللزامية 
من دايىل إىل الفرات األوسط؛ مما أّدى إىل حدوث عصيان مدين وهجمات أسفرت عن مواجهات 
دامية بي القبائل العراقية والقوات العثمانية. وعلى الرغم من كل ذلك، متت املصادقة على القرار 

كقانون اثبت يف عهد مدحت ابشا.
لقد استمر قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية يف العراق انفذاً حىت احلرب العاملية األوىل، ووقوع 
العراق حتت االنتداب الربيطاين. أما إاّبن النظام امللكي يف العراق، الذي أتسس يف عام 1921، 
فقد شهدت عدة حماوالت من قبل امللك فيصل األول إلقرار اخلدمة العسكرية اإللزامية، وهو ما 
رفضته القبائل العراقية؛ ألهنا مل ترد إشراك أبنائها يف اجليش خشية أن ُتستغل تلك املؤسسة بنحو 

سّيئ يف السياسة.
مث حدث أن وقع انقالب عسكري، بعد عام واحد من تطبيق اخلدمة العسكرية اإللزامية 
يف عام 1935، بقيادة بكر صدقي الذي مّثل أول حماولة من قبل اجليش لتجاوز حدوده القانونية 
السياسية. وجتدر اإلشارة إىل أن  االغتياالت  والدستورية، وأّدت يف وقت الحق إىل سلسلة من 
الطموحات السياسية للجيش مل تتوقف عند هذا احلد، بل تعدته إىل البحث املستمر عن دور أكثر 

نشاطاً يف احلكومة، وأّدى ذلك -غالبًا- إىل اشرتاك اجليش يف االنقالابت العسكرية ابلعراق.

جدلية مشروع قانون الخدمة العسكرية اإللزامية في العراق

لينا الموسوي *

*  ابحثة سياسية وصحفية، وطالبة ماجستري يف اختصاص حّل النزاع، وبناء السالم يف جامعة بغداد.
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وقد ساعد االخنراط الثابت للجيش ابلسياسة العراقية يف متهيد الطريق لالنقالب الذي قاده 
حزب البعث، وهو حزب سياسي ذو أيديولوجية مميزة؛ ونتج عن ذلك تسييس اجليش يف مقابل 
عسكرة السياسة اليت كانت حتدث يف املاضي، وأتسيس »جيش أيديولوجي«. وكانت تلك سابقة 
العسكرية  إقرار اخلدمة  الشرق األوسط. ومنذ  الوطنية يف  تناقض مبادئ أتسيس اجليوش  خطرية 
اإللزامية حىت سقوط نظام البعث يف عام 2003، أّدت عسكرة اجملتمع إىل ظهور العديد من القادة 

العسكريي الذين شجعهم عدد األفراد العسكريي املتاحي للتوّرط يف انقالابت وحروب.
قد ساعدت  اإللزامية  العسكرية  اخلدمة  إذا كانت  ما  بشأن  تساؤالٍت  يطرح  األمر  وهذا 

اجملتمع العراقي؟ وإىل أي مدى؟ وهل ميكنها أن ختدم اجملتمع العراقي؟
الدور املتغّي للجيش يف اجملتمع

من شأن أتسيس اخلدمة العسكرية اإللزامية اآلن أن يعيد األخطاء نفسها اليت ارتكبت قبل 
عام 2003؛ ألن ذلك سيزيد عدد أفراد القوات املسلحة إىل 10 ماليي، وقد يساعد ذلك يف 
حتول والءات الشباب من النظام الدميقراطي إىل املؤسسة العسكرية؛ األمر الذي يزيد من خماطر 
حدوث انقالابت عسكرية. واجلدير ابلذكر أن الدستور العراقي يشتمل على العديد من شبكات 
األمان اليت حتمي البالد من العودة إىل الديكتاتورية، وحترير اجملتمع من وجهة النظر التقليدية بشأن 
دور اجليش يف محاية الناس من طريق عدم التدخل يف السياسة، وهو الدور الذي أثبت فشله يف 

التأريخ العراقي.
وينظر الكثريون إىل اخلدمة العسكرية اإللزامية على أهنا هنج لإلصالح االجتماعي، ويعدوهنا 
-غالبًا- الطريقة الوحيدة لتقوية الرابط الوطين. وإن حقيقة كون اجملتمع الدميقراطي يعاين من أمراض 
اجتماعية معينة ال يربر مترير قواني عابرة قد ال تتماشى مع املعايري الدميقراطية، والسيما أن هذه 
القيم تنمو تدرجيياً على مدى السنوات الست عشرة املاضية. وإن احرتام املواطني وحبهم لبالدهم 
ال ميكن أن يتم ابإلكراه، مثلما ال ميكن تصحيح املشكالت االجتماعية بعمر 18 عاماً؛ ألن ذلك 

جيب أن يبدأ يف وقت مبكر.
السابقة عرب  األنظمة  العراقية ومواطنيها بسبب  الدولة  السلبية بي  العالقة  ترميم  ال ميكن 
العسكرية  املؤسسات  يعّرض مهنية  األمر قد  إن هذا  اإللزامية فقط؛ إذ  العسكرية  تطبيق اخلدمة 

للخطر عرب سلوك وثقافات غري مناسبة.
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وميكن تنمية االنتماء الوطين بواسطة اخلدمة املدنية اليت ميكن أن تضّم الشباب العاطلي عن 
العمل، والسيما يف ظل وجود قطاعات حتتاج إىل دعم، وعدد كبري من الشباب الذين حيتاجون إىل 

التوظيف، وميكن أن يكون ذلك مفيداً لكل من أصحاب العمل والشباب العراقي.
فرصة للفساد

القانون فقرات  إذ يضّم مشروع  للفساد،  اإللزامية فرصة أخرى  العسكرية  توّفر اخلدمة  قد 
تسمح ابإلعفاءات، ومنح سلطة خاصة لوزير الدفاع؛ وبناًء على حقيقة تراجع اإلجراءات اإلدارية 
العراقية، فال توجد إجراءات واقعية على األرض ميكن أن تضمن الشفافية التامة. وفضاًل عن ذلك، 
هناك إمكانية للتعويض عن أداء اخلدمة العسكرية عرب دفع مبلغ من املال، وهو ما سيميِّز الطبقة 
العليا اليت لديها القدرة على التملُّص من اخلدمة العسكرية، وسيخلِّف عبئاً ثقياًل على األسر األقل 

ثراًء؛ األمر الذي سيخلق فجوة كبرية بي الطبقات االجتماعية املتنوعة.
التناقض مع روح الدستور

بدراسة القانون املقرتح للخدمة العسكرية اإللزامية جند العديد من التناقضات واالنتهاكات 
لروح الدستور، فاملادة )23( من مشروع القانون -على سبيل املثال- تعطي تفضيالت ألولئك 
الذين أدوا اخلدمة اإللزامية على أولئك الذين مل يفعلوا ذلك؛ األمر الذي خيالف املادة )22( من 

الدستور اليت تدعو إىل تكافؤ الفرص بي العراقيي.
ومتنح املادة )24( من مشروع القانون احلّق يف طرد موظفي الدولة من عملهم إذا مل يؤدوا 
اخلدمة العسكرية اإللزامية ألي سبب كان؛ مما يشكل خمالفة واضحة للمادة )22( من الدستور 

اليت تكفل حق العمل لكل العراقيي.
أما املادة )25( من مشروع القانون فتسمح مبنع سفر األشخاص الذين مل يؤدوا خدمتهم 
العسكرية، وهو ما يتناقض مع املادة )44( من الدستور العراقي اليت متنح املواطن العراقي حرية 

السفر والعيش داخل البالد وخارجها.
واجلمعيات  للنقاابت  االنضمام  املواطني من  فتمنع  القانون  )27( من مشروع  املادة  أما 
أن  على  تنّص  اليت  الدستور،  من   )39( املادة  ينتهك  ما  وهو  العسكرية،  مدة خدمتهم  خالل 
االنضمام للنقاابت واجلمعيات حق شخصي، وأن الدولة ليس هلا احلق يف منع أي شخص من 
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أرضية  الدستور  لروح  االنتهاكات واملخالفات  النقاابت واجلمعيات. ومتّهد هذه  لتلك  االنضمام 
خصبة لنمو االستبدادية مرة أخرى، والسيما حي يتعلق األمر ابلوالء للمؤسسات العسكرية بداًل 

من الدولة، والسيطرة على املواطني حتت ذريعة االنضباط العسكري.
الطائفية واألقليات والنساء يف اجليش 

بناء جيش يتخطى  اإللزامية عن دوره يف  العسكرية  قانون اخلدمة  املدافعون عن  يتحدث 
الطائفية، وقادر على منع حاالت الطوارئ مثل تلك اليت برَّرت إصدار الفتوى اجلهادية من قبل 
املرجعية الدينية يف النجف األشرف، بعد غزو تنظيم داعش مدينة املوصل. وعلى الرغم من أن هذا 
املنطق يبدو مقبواًل، لكنه ال يستدعي عسكرة اجملتمع إجبارايً. لقد كان عماد قوات األمن العراقية 
طوال أترخيها من األغلبية الشيعية، وهو انعكاس لعوامل دميوغرافية يف العراق، وإن األحداث اليت 
أّدت إىل سقوط املوصل مل تكن بسبب أعداد قوات األمن العراقية القليلة، بل بسبب الفشل على 

مستوى قيادة بعض الفرق.
أما اجلدل اآلخر فهو بشأن النساء يف اجليش العراقي، فمثاًل: أعادت اململكة املغربية اخلدمة 
العسكرية اإللزامية بعد 11 سنة من إلغائها، وهي خطوة فريدة تشمل النساء على أساس مبادئ 
املساواة يف احلقوق. ففي حال وجوب إعادة اخلدمة العسكرية اإللزامية إىل العراق، فهل سيعين 

استبعاد النساء من فرصة تنمية انتمائهن الوطين بنحو مساٍو للرجل؟!
وفضاًل عما ذُكر آنفاً فإن نسبة البطالة بي النساء هي 12 %، مقارنة بنسبة 7.3 % 
فلماذا ال يشمل ذلك  البطالة،  العسكرية حماولة ملكافحة  إذا كانت اخلدمة  الرجال؛ وعليه:  بي 
املرأة؟ ومن انحية أخرى: يتناقض مشول النساء بنحو صارخ مع معايري اجملتمع العراقي وتقاليده اليت 

ترفض مشاركة النساء يف أي أنشطة عسكرية.
وبناًء على ذلك، فمن شأن اخلدمة العسكرية أن تؤدي إىل إحداث اختالل يف التوازن يف 

املؤسسات املدنية، إذ سيكون الرجال أقل متثياًل، ألهنم مشغولون ابخلدمة العسكرية.
وحينما  اإللزامية،  العسكرية  اخلدمة  تعاجله  أن  يفرتض  الذي  العرقي  التوازن  أيضاً  وهناك 
كانت اخلدمة العسكرية إلزامية لكل عراقي، قبل العام 2003، كان الكرد واألقليات خيدمون يف 
تشكيالت عسكرية »خفيفة« تسمى »الفرسان« بقيادة زعماء القبائل الذين حاربوا التهديدات 
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الداخلية مثل املخربي، وليس األعداء من خلف احلدود. أما ما خيصُّ البيشمركة -املعرتف هبا رمسياً 
من قبل الدستور العراقي كقوة حملية- فهي جيش خاص إبقليم كردستان العراق، وهي مستقلة عملياً 
عن بغداد اليت تدفع رواتبها فقط، وال أتمتر أبمر القائد العام للقوات املسلحة العراقية إال بشكل 
صوري. والسؤال الذي يطرح هنا هو: هل إعادة اخلدمة العسكرية اإللزامية؟ وهل سيخدم املواطن 

الكردي يف اجليش العراقي أم يف صفوف البيشمركة؟
اآلاثر االقتصادية للخدمة العسكرية اإللزامية

هنالك أيضاً تبعات اقتصادية لتمرير قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية، إذ تتطلب سوق العمل 
قوة عاملة خمتصة، وليس مزيداً من اجلنود، وإن أحد األسئلة الرئيسة اليت طرحها اخلرباء والباحثون 
هو أن عرض القوى العاملة يتم متثيله بنحو أساس من قبل خرجيي اجلامعات. بعبارة أخرى: هناك 
عدد كبري من خرجيي اجلامعات الذين لديهم مهارات حمدودة يف القطاع اخلاص، وبسبب إعادة 
اخلدمة العسكرية اإللزامية، سيختار الكثريون مواصلة تعليمهم اجلامعي لتجنب اخلدمة العسكرية، 
الكثري من الضغوط على املؤسسات  العسكرية؛ ومن شأن ذلك أن خيلق  تقليل مدة اخلدمة  أو 
التعليمية اليت لديها قدرة حمدودة، وتضخُّم يف عدد اخلرجيي أكثر مما حتتاجه سوق العمل الفعلي؛ 

مما سيزيد عدد الباحثي عن عمل من غري األكفاء. 
كيف ستتعامل الدولة مع هذه القضااي؟ وما التدابري الالزمة لضمان أن اخلرجيي الذين انتهوا 
من أداء اخلدمة العسكرية سيكونون قادرين على إجياد وظيفة؟ وابلتايل فإن تركهم دون وظائف قد 

يدفعهم إىل االخنراط يف أنشطة عنف غري مشروعة.
اجليوش املهنية أكثر فاعلية

أكثر  ابإلكراه،  سوقهم  يتم  أن  من  بداًل  اجليش كمهنة  خيتارون  الذين  أولئك  سيكون 
التطور  2003- قدرة على  العام  بعد  العراقي اجلديد -الذي أتسس  كفاية، وقد أظهر اجليش 
السريع، وساعدت احلرب على تنظيم داعش يف حتسي قدراته القتالية والقيادية. واستناداً إىل مؤشر 

قوة النار العاملية، فقد حّقق اجليش العراقي تقدماً مهماً يف السنوات القليلة املاضية.
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مت حتقيق تقدم بـ 65 نقطة بسبب وجود جيش مهين يف العراق.

لقد أثبتت قوات البيشمركة وقوات متطوعي احلشد الشعيب فاعليتها يف القتال ضد تنظيم 
داعش؛ لذلك: من املنصف القول إن اجلنود املهنيي ميكن أن يكونوا أكثر فاعلية. وميكن للمؤسسة 
العسكرية االختيار فيما بينهم على أساس الكفاية، وهو أمر تعيقه اخلدمة العسكرية اإللزامية. واجلدير 
التدريب واملعدات، وليس إىل مزيد من األفراد، وإذا ُدجِمت  ابلذكر أن اجليش العراقي حيتاج إىل 

قوات احلشد الشعيب داخل اجليش العراقي، فإن ذلك سيزيد عدد املقاتلي األكفاء يف العراق.
فأحد أهم الدروس املستقاة من احلرب ضد تنظيم داعش هي أن اهنيار مخس فرق من اجليش 
العراقي كان بسبب نقص التدريب، والدعم االستخبارايت، والقضااي اللوجستية، والفساد، ونقص 
املهنية بي بعض القادة العسكريي، حبسب تقرير الربملان العراقي عن أسباب سقوط املوصل، وهو 
الربملان عينه الذي سيصّوت على قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية. ويبقى السؤال هنا هو: هل 

فّكر الربملان يف كيفية أتثري هذا القانون على مستقبل القوات املسلحة والتحدايت اليت تواجهها؟
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