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مدخل

سبق أتسيس اجليش العراقي التأسيس الرمسي للعراق، إذ شكل فوج اإلمام موسى الكاظم 
-نواة اجليش العراقي- مطلع العام 1921 إابن تشكيل حكومة عبد الرمحن النقيب املؤقتة، وقبل 

تنصيب امللك فيصل األول ملكا للعراق أبشهر.

ولكن اجليش الذي أريد له أن يكون ذراع الدولة ووسيلتها يف بسط نفوذها، حاميها الذي 
تقلب يف دورات وأحداث غريت مساره واهداف أتسيسه  لقراراهتا،  يستجيب ألوامرها وينصاع 
مرارا، ليتدخل يف السياسة ويؤثر با أول أمره مع انقالب بكر صدقي يف 1936، وصانع للسياسة 
مع حركة العقداء األربعة يف 1941، مث مالك للسياسة بعد انقالب عبد الكرمي قاسم ورفاقه يف 

.1958

ومل يتحول ملك اجليش للسياسة إىل نظام مؤسسي كما حدث يف مصر، فلم يلبث اجليش 
طويال حىت أكله احلزب، حزب البعث، مث أكل صدام حسي؛ احلزيب القادم من خارج املؤسسة 
العسكرية احلزب، وابتلع اجليش والدولة كلها معها، وحتول غرور الضباط وطموحهم السياسي إىل 
خوف دائم، وصوال إىل اهنيار اجليش التام عام 2003، الذي كان بديهيا بعد كل اخلراب الذي 

بدأه، وانقلب عليه وحطمه الحقا.

أما إعادة التأسيس بعد العام 2003 فلم تكن بظروف أفضل، وال ميكن حصرها يف هذه 
اليت قادت إىل كارثة حزيران 2014 واحتالل  الكثري من االخطاء  الورقة، لكن ابجململ شابتها 

تنظيم داعش ملساحة كبرية من األراضي العراقية.

بكل األحوال، هذه الورقة تناقش خطوة احلكومة العراقية ابقرتاح قانون التجنيد االلزامي، 
وتتعرض لآلاثر السلبية املرتتبة عليها.

التجنيد اإللزامي في العراق .. مشكلة أم حل؟

قسم االبحاث
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أواًل: التجنيد اإللزامي بني اإلجيابيات والسلبيات

القانون سيجد أهنا ومهما تنوعت تدور يف فلك واحد  املدافعي عن  إن تفحص حجج 
مقسم على ثالث حماور أساس، وهي:

احلاجة األمنية.	 

معاجلة مشكلة البطالة بي الشباب.	 

بناء شخصية الشاب العراقي، وتعزيز الصالت بي الشباب من خمتلف احملافظات عرب جتميعهم 	 
يف مكان واحد والزامهم ابلعمل معا مبا يعزز التعايش واهلوية املشرتكتي.

وميكن أن نوجز اإلجابة عن هذه احلجج مبا يلي: 

1. هل العراق حباجة إىل املزيد من العسكر؟

العراقية مبختلف  القوات  منتسيب  أعداد  املتاحة عن  التقديرية  األرقام  إىل  نظرة خاطفة  إن 
صنوفها وتشكيالهتا جتعلنا أمام أرقام كبرية فعال، رصد هلا يف موازنة العام 2021 مبلغ 19 مليار 
دوالر، إذ يقدر عدد افراد اجليش العراقي برقم يتجاوز الـ 310 ألف موزعي على حنو 14 فرقة 

عسكرية.

أما وزارة الداخلية، فبحسب تصريح للناطق السابق ابسم الوزارة اللواء عبد الكرمي خلف 
فإن عديدها بلغ 650 ألف منتسب عام 2018، وال توجد ارقام عن مقدار الزايدة احلاصلة حىت 
العام 2021، واملثري يف األمر أن هناك رقم يقدر حبوايل 300 الف من هؤالء املنتسبي ضمن 
تشكيل الشرطة االحتادية، ذات الطبيعة الضاربة، برقم يقرتب من عديد اجليش العراقي وبتسليح 

مشابه للجيش.

العشائر  حشد  بضمنهم  منتسب،  ألف  بـ164  عديدها  فيقدر  الشعيب  احلشد  هيئة  أما 
والعتبات واألقليات.

الوطين  األمن  جهازي  أو  اإلرهاب،  مكافحة  جهاز  عديد  عن  دقيقة  أرقام  توجد  وال 
واملخابرات.
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وعلى الرغم من التفاوت يف التسليح من انحية املنشأ والنوع والصنوف، لكن ابجململ فإن 
مجيع القوات املسلحة العراقية تتمتع مبستوى تسليح يرتاوح بي اجليد إىل املمتاز ابختالف طبيعة 
عملها وحاجتها للسالح، مع وجود نقص يف التجهيزات ابلنسبة للقوات البعيدة عن مراكز املدن.

إزاء هذا الرقم هل يبدو فعاًل أن العراق حباجة للمزيد من املنتسبي يف اجليش العراقي؟ والوقائع 
تبي أن املشكلة األمنية حباجة إىل املزيد من اجلهد االستخباري، وتطوير التسليح، وشبكات األمن 
الداخلي، أما اجليش، فقد زُّج يف أداء واجبات ليست ضمن مهامه القتالية املتلخصة حبماية البلد 
من التهديدات اخلارجية أو التهديدات الكربى على املستوى الداخلي، إذ جنده ينتشر داخل املدن 
بينما تنتشر صنوف الشرطة على احلدود! الواقع يبي أن اجليش العراقي، والقوى املسلحة برمتها 
حباجة إىل إعادة تعريف، وحتديد فلسفتها القتالية، وتكليفها بواجبات هي من طبيعة عملها الفعلي، 
انهيك عن احلاجة إىل تطوير الصنوف اجلديدة اليت تتنامى عاملياً، مثل الطريان املسري، وغريها من 
أنواع التسليح. كما ان صنوف اجليش حباجة إىل املزيد من التدريب على حتمل املهام املوكلة بم، 
واملزيد من برامج مكافحة الفساد، انهيك عن سد النقص يف التجهيزات، وبناء املعسكرات خارج 
املدن واملخافر احلدودية، وليس إىل املزيد من اجلنود الذين حيتاجون إىل التوسع يف التسليح، وتوفري 

بنية حتتية غري موجودة اليوم.

الواقع أن فرضية تعزيز التجنيد اإللزامي لألمن مبعناه املادي العسكري غري منطقية وال جتد 
من الوقائع ما يربهن على صحتها أبدا.

2. مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جمدية يف العملية االقتصادية

فقر  السكان، وبنسبة  الـ%56 من  تفوق  اقتصاداي نسبة  الناشطي  فئة  يف جمتمع تشكل 
بلغت %40 من السكان وفق البنك الدويل، يف ظل تداعيات خفض قيمة العملة العراقية، وانتهاج 
سياسة التقشف يف اإلنفاق احلكومي، حتت وطأة اقتصاد ريعي يعتمد النفط كمورد رئيس للدولة 
ميول رواتب حوايل 8 ماليي شخص )4 ماليي موظف، 3 ماليي متقاعد، 1 مليون رواتب 
رعاية اجتماعية( ومع قطاع خاص مهمل وغري نشط، يف مثل هذه املعضلة االقتصادية يكون توفري 
الوظائف يف سلم أولولوايت أي سياسة اقتصادية يراد هلا أن تكون انجحة، وتصب يف تعزيز األمن 

الوطين العراقي.
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وقد بينت احتجاجات تشرين 2019 أن الفئة األكثر غضبا وأكثر مشاركة يف االحتجاج 
يعين  مما  متعلمي،  غري  أم  خرجيي  كانوا  سواء  منهم،  العمل  عن  والعاطلي  الشباب،  فئة  هي 
األستقرار  زعزعة  يف  اخلطورة  ابلغ  عامال  يشكل  االقتصادي  الوضع  وتردي  والبطالة  الفراغ،  أن 
االجتماعي، مما يوجب أن يتم توفري حلول عاجلة خللق فرص العمل يف ظل تقلبات سوق النفط 

وتوجيهات املنظمات االقتصادية الدولية أبن يتم أيقاف التعيينات يف القطاع العام العراقي.

من هنا، يرى مساندي التجنيد االلزامي ضرورته يف الوقت احلاضر، ليسحب الشباب من 
البطالة والفراغ، وهي فكرة تعزز االزمة االقتصادية أكثر مما تصحلها يف الواقع.

إن فتح ابب التجنيد اإللزامي لفئات عمرية تقدر أعدادها ابملاليي من بي القادرين على 
العمل يف العراق سيتطلب الكثري من االحتياجات اليت يلزمها ختصيص مايل جيهر وزير املالية بعدم 

توفره مطلع كل شهر عندما حتي استحقاقات دفع رواتب املوظفي العاملي يف القطاع العام.

التسويق  اليت جييب تسجيلها وتسويقها،  األعداد  مراكز جتنيد كافية الستيعاب  توجد  ال 
الذي جيب أن يتم إىل معسكرات غري موجودة أصال، فاملعسكرات املتوفرة عاجزة عن استيعاب 
االعداد املوجودة أصال يف اجليش، واملخافر احلدودية يف شكلها وامكانياهتا هي أقرب إىل ما كانت 
عليه احلال بداية القرن املاضي، كما ال توجد جتهيزات كافية سواء من انحية توفر السالح، أو 
الدروع، أو وسائط النقل، أو نظام اإلعاشة الذي يشهد ارتفاعاً يف مستوايت الفساد، انهيك عن 
وجود فئة العسكريي الذين يدفعون نصف رواتبهم مقابل عدم االلتحاق بوحداهتم، فكيف سيتم 

معاجلة هذه األمور وفق قانون التجنيد اإللزامي؟ 

من جانب آخر، ما اجلدوى االقتصادية املرتتبة على تسويق مئات االآللف من القادرين 
على العمل واالنتاج وزجهم يف معسكرات ال تعود أبي مردود مايل، بل تستهلك املزيد من الرواتب، 
والنفقات العسكرية، واإلعاشة؟ كيف يكون حل مشكلة البطالة وتعطل سوق العمل، وأحادية 
املورد االقتصادي إبضافة املزيد من األعباء على القطاع العام، ولكن هذه املرة يف فرعه العسكري، 

غري املنتج؟

إن تصفح موازنة العراق االحتادية للعام 2021 يبي فقرات ال هناية هلا تعتمد على االقرتاض 
االعمار  مثل  العراق،  يف  القطاعات  جممل  على  تتوزع  واحمللية،  الدولية،  املالية  املؤسسات  من 
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واالسكان -القطاع املتأزم- والصحة، والكهرابء، والنقل، والبيئة، انهيك عن تكاليف إعادة إعمار 
املناطق املتضررة من العمليات االرهابية، ابإلضافة إىل قروض ضخمة لقطاع األمن والدفاع نفسه.

يقرتض العراق من وكالة التعاون األمين والدفاع األمريكية مبلغ 690 مليون دوالر، مت حتويل 
50 مليون دوالر منه لتمويل احتياجات العام 2021، ابإلضافة إىل ديون بضمان مؤسسة ضمان 
الصادرات الدولية مببلغ 500 مليون دوالر خصص اجلزء األكرب منها لتغطية نفقات الدفاع مت 

توزيعها وفق ما يلي:

وزارة الدفاع 300 مليون دوالر.	 

وزارة الداخلية 100 مليون دوالر.	 

جهاز املخابرات الوطين العراقي 13 مليون دوالر.	 

هيئة احلشد الشعيب 35 مليون دوالر.	 

جهاز مكافحة اإلرهاب 30 مليون دوالر.	 

جهاز األمن الوطين 17 مليون دوالر.	 

وغريها الكثري من القروض، كيف ستتمكن احلكومة العراقية من متويل املزيد من تكاليف 
القوات املسلحة؟ هل سيستمر العراق ابلغرق يف الديون يف ظل التناقص التدرجيي املتوقع لقيمة 
النفط؟ كيف سيسدد العراق تكاليف هذه األعباء العسكرية اليت ال تعود أبي مردود اقتصادي 
الناتج القومي اإلمجايل، وتنويع مصادر الدخل احلكومي؟ أسئلة ينبغي بدعاة  إجيايب يسهم برفع 

قانون التجنيد اإللزامي االجابة عليها.

وزير املالية الذي يشكو من كل دينار ينفقه، ويسعى إىل تقليص الرواتب والدعم على خمتلف 
الفئات االجتماعية واملوظفي، كيف ميكن له أن يوائم بي شحة املوارد املالية واألعداد الغفرية اليت 

ستدخل للجيش دون املزيد من الديون؟ ينبغي أن جييب أيضاً على هذه املعضلة.

ولكن، ماذا عن الكلف غري املادية األكثر خطورة؟ هذه املشكلة ستتجلى بشكل أوضح 
يف الفقرة التالية.
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3. بناء شخصية الشاب العراقي والتجنيد اإللزامي.

إزاء التغريات االجتماعية اليت جلبتها العوملة، والوفرة االقتصادية بعد العام 2003، وبطالة 
الشباب مع إمكانية حصوهلم على الكثري من املكاسب دون عمل حقيقي، يرى البعض أن شخصية 
الشاب العراقي أصبحت ضعيفة وغري قادرة على التكيف مع أعباء احلياة أو حتمل املسؤوليات، وإن 
اجليش ابنضباطه ميكن أن يكون حاًل لعالج هذه املشكالت، وهو رأي مردود من عدة جوانب.

من  ابملزيد  واملتمثلة  االلزامي،  للتجنيد  املادية  غري  الكلف  إىل  السابقة  الفقرة  هناية  أشران 
العسكرة يف جمتمع يشهد حرواب مستمرة منذ نصف قرن، تدخل فيها اجليش مراراً بطريقة افقدته 
فكرة أتسيس اجليوش يف كل دول العامل، املتمثلة بصد االخطار اخلارجية، انهيك عما يسميه علماء 
االجتماع السياسي )السياسات الرمزية( اليت تتعلق بصنع صورة هيبة الدولة عرب اجليوش، إذ مارس 
اجليش العراقي يف اترخيه محالت قمع ضد املدنيي، واالنتفاضات، انهيك عن حتميله أعباء األمن 

الداخلي اليت ال تتفق مطلقاً مع طبيعة تركيبته املؤسسية أو آليات عمله.

من جانب آخر، ختلق طبيعة املؤسسة العسكرية إنسان غري اجتماعي، تنحصر حياته يف 
تلقي األوامر، والعيش بقسوة، مع عدم قدرته على ممارسة أي عمل آخر ذي جدوى اقتصادية، 
األمر الذي جيعل الضباط ونوابم وبقية املراتب غري قادرين على االندماج االجتماعي يف أغلب 
االنضباط  من  بكثري  أكثر  أموراً  وتتطلب  معسكرا،  ليست  احلياة  فإن  احلال  وبطبيعة  األحيان، 

العسكري القاسي، الصلد، غري العاطفي، وغري املنتج.

ومما مل يلتفت له دعاة االنضباط الذي سيبين الشخصية، اتريخ العسكرة العراقي الذي خلف 
للبلد تشوهات نفسية ال يزال أبناؤه يعانون وطأهتا. إن خملفات احلروب والعسكرة ولدت انساان 
عراقيا قلقاً، غري مستقر، مييل للشك، وينفعل بسرعة، ويفضل احللول العنيفة على احلوار. وفضال 
عن كل ذلك فإن املزيد من العسكرة والتدريب على السالح يف سوق ينفلت فيه السالح سيعين 

املزيد من املشاكل.

كذلك يتجاهل الداعون لالنضباط العسكري أنه مل يعد موجودا ابلشكل القدمي يف اجليش 
العراقي احلاضر، إن عصيان األوامر، وجتاهل التعليمات أمر يشكو منه الضباط بشكل دائم، وهو 
سائد أفقياً على مستوى اجلنود واملراتب، وعموداي على مستوى الضباط والقادة، ووتتداخل فيه 
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بداية هذه  إليها  قبل وأشران  اجليش من  اهنيار  اليت سببت  الطريقة  اليت -وعلى  السياسية  احلزبية 
الورقة- جتعل ضباطاً برتبة متدنية أكثر سطوة من الضباط الكبار، وال نريد أن نسرف ابحلديث عن 

الفساد الذي خيرب بدوره سلسلة أتباع األوامر وضبط القيادة.

إن زج اخلرجيي غري الراغبي بنمط احلياة العسكرية مع مراتب دنيا متعجرفة تشعر ابلكره جتاه 
املتعلمي سيكون إضافة إىل اتريخ الشعور ابالذالل الذي هيمنت على ذاكرة اجملندين العراقيي، 
وما يزال يبدو على ذاكرهتم القريبة، املشكلة اليت ال يرغب عاقل بتكرارها يف عراق ما بعد 2003.

أما خلق التعايش املشرتك فهو أمر غري مضمون لآلن، بسبب عدم وجود معسكرات كبرية 
راح ضحيتها  اليت  سبايكر  قاعدة  مأساة  ختتزن  تزال  ما  اليت  العراقية  الذاكرة  عن  مؤمنة، انهيك 
1700 شاب مبجرد حدوث أول اهنيار أمين، والواقع إن جتميع الشباب يف معسكرات ثقافية، أو 

يف االقسام الداخلية سيكون جتربة أفضل لبناء التعايش املشرتك.

اثنياً: التوصيات

التوصية األبرز جمللس النواب أن يرفض هذا القانون، وأن يتم إعادة النظر مبشاريع معطلة منذ 
وقت طويل تضمن تنويع االقتصاد العراقي، وتنشيط القطاع اخلاص مبا يضمن خلق فرص ألكرب 
عدد من الشباب العراقي، وزجهم يف وظائف ذات عائد اقتصادي اجيايب، ونذكر هنا جمموعة من 

التوصيات بذا الشأن:

تفعيل مشروع معسكرات التدريب املهين املقدم من فرنسا والذي مت إقراره ابألمر الديواين 
رقم 406 للعام 2019، وشكلت جلنة ديوانية ملتابعة تنفيذه، وهو ما يضمن خلق فرص عمل 
كبرية، انهيك عن وجود ضبط نظامي يف هذه املعسكرات اليت يتدرب با الشباب على مهن خمتلفة 
مستدامة وذات عائد اقتصادي، ابالضافة إىل مجع الشباب من خمتلف احملافظات يف معسكرات 

موحدة، وهو يليب االدعاء الكامن خلف التجنيد االلزامي.

االستفادة من مشروع انعاش الرافدين الذي رفعه رئيس اجلمهورية وال يزال حمل نقاش يف 
جملس الوزراء، وربطه مبعكسرات التدريب املهين اليت ميكن أن تركز أيضاً على التدريب على الزراعة 
وانعاش الثروة احليوانية، مبا يسهم خبلف مئات اآلالف من فرص العمل للشباب، فضاًل عن العوائد 

االقتصادية العظيمة اليت ستنتج عن املشروع.


