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الملخص التنفيذي
ً
ً
يــری هــذا التقريــر أن قــوات الحشــد الشــعبي قــد لعــب دورا جوهريــا فــي توفيــر األمــن فــي العـراق منــذ الظهــور املفاجــئ لتنظيــم
الدولــة االســامية (داعــش) .ولكــن التقريــر ومــن خــال اإلعتمــاد علــی منظــور الوحــدة الوطنيــة يحلــل ايضــا الــدور الســلبي
الــذي قــد تلعبــه قــوات الحشــد الشــعبي بعــد أن تتــم هزيمــة داعــش .لــذا ُيقــدم هــذا التقريــر مقترحــات حــول كيفيــة التعاطــي
مــع التهديــدات املتصــورة لقــوات الحشــد الشــعبي علــى املدييــن القصيــر و املتوســط.
تمتلــك املجاميــع املختلفــة ضمــن قــوات الحشــد الشــعبي مفاهيــم مختلفــة عــن املفهــوم الرئي�ســي للوحــدة الوطنيــة ممــا
يجعلهــم جهــات منافســة للدولــة إلــی حــد بعيــد ، .حيــث يســتخدم قــادة املجاميــع املســلحة املختلفــة نســختهم الخاصــة فــي
محاوالتهــم لكســب والحفــاظ علــى الســلطة ،وعنــد قيامهــم بذلــك فانهــم يضعفــون أيــة آمــال فــي تحقيــق الوحــدة الوطنيــة أو
ً
الــوالء للدولــةُ .يشــكل الحشــد الشــعبي ومــن خــال توفيــر األمــن عنصـرا منافســا للجيــش العراقــي ممــا يؤثــر وبشــكل مباشــر
علــى مفهــوم الدولــة ،ويســتخدم هــذا األمــر مــن قبــل أعضــاء فــي قــوات الحشــد الشــعبي ألغ ـراض ومكاســب سياســية .إن
املجاميــع العســکرية املتعــددة واملتنافســة فــي العـراق قلمــا تســهم فــي تعزيــز وحــدة مواطنيهــا ،ومــن املحتمــل أن تــؤدي هــذه
املجاميــع الــى اســتمرار النزاعــات العنيفــة .لذلــك فالتعامــل مــع التحديــات املحيطــة بقــوات الحشــد الشــعبي ســتكون واحــدة
ً
مــن أكثــر القضايــا إلحاحــا فــي العـراق عقــب هزيمــة داعــش.
ان الحــل النهائــي لهــذه املشــكلة ُيكمــن فــي دمــج هــذه القــوات عــن طريــق حلهــا وإدغامهــا فــي القــوات األمنيــة العراقيــة
التقليديــة املعروفــة .إن وجــود جيــش واحــد وشــامل  ،وقــوات أمنيــة تحــت إمــرة وقيــادة واحــدة وخاضعــة لرقابــة الجهــات
ً
ً
ً
املدنيــة اليعتبــر مهمــا فقــط فــي املســاعدة علــى تطويــر الوحــدة الوطنيــة ،وانمــا ُيعــد أيضــا شــرطا رئيســيا لفعاليــة قطــاع
األمــن ككل .ومــع ذلــك ،فالوضــع الحالــي والقائــم علــى أرض الواقــع مــن حيــث األمــن ،واملصالحــة ،واإلرادة السياســية ،يحــول
دون تحقيــق هــذا الهــدف .وهــذا يســتوجب إح ـراز تقــدم كبيــر فــي هــذه النواحــي فــي املرحل ــة البدائيــة وذلــك قبــل حــدوث
الدمــج الفعلــي ملعظــم قــوات الحشــد الشــعبي.
تحتــاج حكومــة رئيــس الــوزراء العبــادي أن تســتخدم الفتــرة التــي تلــي هزيمــة داعــش لبنــاء قاعــدة سياســية متينــة مبنيــة
علــى وحــدة صــف العراقييــن وإج ـراء اإلصالحــات .وينبغــي أن تتضمــن هــذه القاعــدة إصالحــات جديــة فــي مجــال األمــن
واملصالحــة الوطنيــة .وفــي الوقــت ذاتــه ينبغــي إعــداد برنامــج ملســاعدة العناصــر الراغبــة باإلنضمــام الــى القــوات األمنيــة
العراقيــة أو جعلهــم يتحولــون مــن مقاتليــن الــى مدنييــن مباشــرة عقــب هزيمــة داعــش .ســوف تســمح هــذه العمليــة املشــتركة
بالحــل التدريجــي لقــوات الحشــد الشــعبي ولكنهــا ســتزيد مــن قــوة الجيــش ووحــدة اإلصطفــاف .وخــال هــذه الفتــرة تســتطيع
ً
الحكومــة أن توقــف عملهــا مــع قــوات الحشــد الشــعبي وتبــدأ عمليــة اإلدمــاج واالحتــواء وأخي ـرا إنهــاء املجاميــع املتنوعــة
ً
داخــل قــوات الحشــد الشــعبي بنــاءا علــى مســتوى الــوالء للدولــة الــذي تملكــه املجموعــة .حينهــا فقــط يمكــن البــدء ببرنامــج
تســريح وإعــادة دمــج شــاملة مبنيــة علــى اتفاقــات رســمية مــع كل املجاميــع املســلحة وذلــك كحــل نهائــي ملشــكلة العـراق معهــا .
ً
مــن املهــم جــدا أن يتــم إجـراء تعديــات علــى هــذا البرنامــج لتتناســب مــع الســياق املحلــي بحيــث تســتطيع حكومــة العـراق أن
ً
تمارس ســيطرة رئيســية عليها .وفقا لذلك ،ربما ينبغي أن تتغير بعض من املعايير التقليدية لبرامج نزع الســاح والتســريح
ً
وإعــادة الدمــج مــن أجــل أن يكــون هــذا البرنامــج املطبــق فــي العـراق ناجحــا.

التوصيات
الحكومة العراقية
إن النزعــات الوطنيــة التــي تتبعهــا الفصائــل املســلحة ضمــن قــوات الحشــد الشــعبي ســتقوض الوحــدة الوطنيــة املرجــح أن
تتفاقــم فــي انتخابــات ٢٠١٧و  .٢٠١٨لذلــك ينبغــي علــى رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي أن يســتخدم ذروة شــعبيته ،والتــي
علــى األرجــح ســتعقب هزيمــة داعــش ،لتشــكيل برنامــج سيا�ســي قائــم علــى أســاس الوحــدة الوطنيــة واملصالحــة وإصــاح
ً
القطــاع األمنــي .ويجــب أن يتركــز هــذا البرنامــج علــى مبــادئ الشــمولية والتنــوع ،كمــا ويجــب إعطــاء املجتمعــات املحليــة دورا
فــي امللــف األمنــي مــن خــال الجيــش وقــوات الشــرطة ،والتــي ينبغــي أن تصبــح الجهتــان الوحيدتــان املســٶلتان عــن حمايــة
أمــن الشــعب العراقــي.
ً
وينبغي على البرملان العراقي أن يخلق مناخا يتم من خالله فتح مناقشات حول األثار الضارة املتأتية من وجود جماعات
مســلحة مرتبطــة بأحـزاب سياســية وإرســاءها کمعيــار توصــف هــذا الوضــع علــى أنــه غيــر مرغــوب فيــه ،وأن يكــون هنــاك
التـزام واســع نحــو حــل املشــكلة فــي إطــار زمنــي معقــول.
1

1إدراك أهميــة الجيــش العراقــي فــي خلــق الهويــة العراقيــة والوحــدة الوطنيــة وبــذل جهــود أکثــر فــي العالقــات العامــة
لتحســين نظــرة الشــعب للجيــش.

2

2تنويــع عناصــر القــوات األمنيــة العراقيــة وضمــان حصــول الســكان املحلييــن علــى دور فــي توفيــر األمــن مــن خــال
القــوات األمنيــة العراقيــة التقليديــة.

3

3إعــداد برنامــج نــزع ســاح وتســريح وإعــادة دمــج بالتنســيق مــع شــركاء دولييــن مــن أجــل تهيئــة مســاعدة آنيــة ألفـراد
املجاميــع املســلحة الراغبيــن باالنضمــام الــى القــوات األمنيــة العراقيــة أو التحــول الــى حيــاة مدنيــة عقــب هزيمــة
داعــش.

4

4يجــب اتخــاذ نهــج واســع إلج ـراء املصالحــة الوطنيــة بعــد داعــش بطريقــة تتخطــی العدالــة القائمــة علــی العقــاب
ً
 .يمكــن اللجــوء إلــی اآلليــات التصالحيــة واملوجهــه نحــو الضحايــا مــن أجــل منــح الضحايــا والجنــاة دورا أكثــر
فعاليــة ألنهــم أکثــر درايــة فــي طــرح صيغــة وطنيــة مشــتركة حــول ماحــدث خــال ســيطرة داعــش وملــاذا.

5

5ينبغــي إطــاق حملــة وطنيــة للوحــدة تتضمــن سياســات مــن شــأنها توحيــد املواطنيــن ،مثــل إج ـراءات مكافحــة
الفســاد ،ومشــاريع تنمويــة ،واإلصــاح السيا�ســي ،ومــا الــى ذلــك.

قيادة قوات الحشد الشعبي
إن املجاميــع التــي تتقــوی وتضعــف بالقــوات املختلفــة املوجــودة داخــل قــوات الحشــد الشــعبي تعمــل علــى تقويــض الدولــة
وهــذا يتنافــی مــع وحــدة أرا�ضــي العـراق ،التــي تدعــي قــوات الحشــد الشــعبي أنهــا تحميهــا .تحتــاج القيــادات والقــوات الفرديــة
فــي قــوات الحشــد الشــعبي أن تعيــد تقييــم أهدافهــا وغاياتهــا ،وذلــك ألن قصــر النظــر الحالــي الــذي يعملــون بــه قــد يــؤدي
الــى مكاســب فــي الســلطة ،إال أنــه ســيصحب معــه زعزعــة فــي االســتقرار وسـ ُـتخفض بشــكل أسا�ســي مكاســب الحكومــة ومــن
املمكــن ان تحــدث صراعــات .إن الطموحــات السياســية للعديــد مــن املجاميــع فــي قــوات الحشــد الشــعبي هــي تطــور مقبــول،
ً
ولكــن هــذا اإلندمــاج السيا�ســي ينبغــي أن يكــون مشــروطا بنــزع الســاح ،كمــا الينبغــي أن تكــون لــدى األح ـزاب السياســية
قــوات مســلحة لفــرض إرادتهــم ،وينبغــي علــى األمــد البعيــد توفيــر األمــن مــن قبــل الدولــة فقــط.
6

6ينبغــي علــى األف ـراد أو الوحــدات التــي تريــد أن تنــزع الســاح وتتســرح أو تنضــم الــى الجيــش /الشــرطة أن تطلــب
املســاعدة بطريقــة رســمية مــن الحكومــة العراقيــة ،وينبغــي تلبيــة ذلــك الطلــب مــن قبــل قــادة قــوات الحشــد
الشــعبي والــوزارات املعنيــة .الينبغــي لقيــادة قــوات الحشــد الشــعبي أن تقــف فــي طريــق األفـراد الذيــن يرغبــون فــي
مغــادرة الحشــد والعــودة الــى املجتمــع او االنضمــام الــى القــوات األمنيــة العراقيــة.

7

7الينبغــي للفصائــل املســلحة أن تکــون لديهــا دور فــي العمليــة االنتخابيــة ،وذلــك ألن هنــاك روابــط واضحــة

8

بينهــم وبيــن األح ـزاب السياســية وأهدافهــا .لــذا يجــب أن تبقــى هــذه الفصائــل بعيــدة عــن مناطــق االقت ـراع أثنــاء
االنتخابــات .وأن أيــة عمليــة حمايــة لصناديــق االقت ـراع أو نقــاط دخــول املراكــز اإلنتخابيــة يجــب أن تتوفــر مــن
قبــل جهــاز أمــن الدولــة وعلــى قيــادات قــوات الحشــد الشــعبي أن تدعــم هــذه العمليــة بقــوة.
ً
8تباعــا للنقطــة أعــاه ،يجــب أن يكــون هنــاك فصــل بيــن األجنحــة السياســية والعســكرية فــي االنتخابــات .الينبغــي
أن تســتخدم األجنحــة العســكرية ألغـراض الحمــات االنتخابيــة وينبغــي أن تظــل محايــدة.

9

9مــن املرجــح أن تغــذي خطابــات الحملــة االنتخابيــة النزعــات القوميــة واالنقســامات،لذا ينبغــي علــى جميــع القــادة
ً
السياســين وقادة الفصائل املســلحة أن يتعهدوا علنا باالمتناع عن اســتخدام العنف وأســاليب الترهيب خالل
االنتخابــات املقبلة.
ً
1يجــب أن تجــري قيــادة قــوات الحشــد الشــعبي تدقيقــا لعناصــر املجاميــع وأن تطــور برنامجــا إصالحيــا ملعالجــة
القضايــا الخاصــة باألعضــاء الوهمييــن والفســاد وانتهــاكات حقــوق االنســان.

11

1يجــب علــى قــادة قــوات الحشــد الشــعبي العســکرية أن تراعــي اإلدمــاج التدريجــي لقــوات الحشــد الشــعبي فــي
القــوات األمنيــة العراقيــة مــن أجــل تعزيــز وحــدة الصفــوف وتمييــع الــوالء.

10

•يتعيــن علــى قــادة قــوات الحشــد الشــعبي الذيــن يمثلــون األقليــات املختلفــة االعتـراف بــأن أمــن االقليــات يتــم
توفيــره بأفضــل طريقــة مــن قبــل القــوات األمنيــة التقليديــة .لــذا ينبغــي التضحيــة بمكاســب الســلطة الفرديــة
فــي ســبيل األمــن األکبــر لجماعاتهــم.
ً
ً
•باملثــل ،سيتحســن الجانــب األمنــي الخــاص بالســنة إذا أصبحــوا جــزءا مــن القــوات األمنيــة العراقيــة ،بــدال
مــن أن يكونــوا جهــات منافســة لهــا.
•بالنســبة للقــادة الشــيعة يجــب أن يكــون هنــاك إدراك بأنــه كلمــا تعــددت القــوات املوجــودة كلمــا زاد احتمــال
ً
ً
ظهــور النزاعــات الداخليــة والحالــة الســابقة لفيلــق بــدر وجيــش املهــدي تعطــي مصداقيــة لهــذا األمــر .فضــا
عــن ذلــك ،وجــود قــوات متعــددة منافســة مــع القــوات األمنيــة العراقيــة تعمــل علــى تقويــض الوحدة الوطنية
وتخلــق حالــة مــن عــدم االســتقرار.

الحكومة اإليرانية
تعــد املناطــق املتأثــرة بالنزاعــات أماكــن تجنيــد رئيســية للجماعــات االرهابيــة العامليــة .ينبغــي علــى طه ـران أن تــدرك أنــه
بالرغــم مــن وجــود عــدة قــوات مســلحة عراقيــة مواليــة بشــدة لقيادتهــا قــد تخــدم مصالحهــا علــى املــدى القصيــر ،إال أن هــذا
ســيضر بالنهايــة املصالــح الوطنيــة إليـران ،وذلــك ألن هــذه القــوات تعمــل علــى تقويــض تالحــم مواطنيــه وبالتالــي تؤثــر علــى
اســتقرار العـراق واســتقرار املنطقــة .إن إزالــة صــدام حســين أفســح املجــال للعديــد مــن األمــور التــي بنيــت عليهــا العالقــات
ً
ً ً
ً
املفيــدة للطرفيــن و للتعــاون الثنائــي فــي مجــاالت مختلفــة .ال شــك أن عـراق قــوي وموحــد ســيظل دائمــا شــريكا وديــا ومهمــا
إليـران .لــذا يجــب علــى إيـران أن تلتــزم بدعــم التســريح التدريجــي للمجاميــع املســلحة العراقيــة الثانويــة التــي تســاندها.
12

1بمجــرد أن تتــم هزيمــة داعــش ينبغــي علــی إي ـران أن توقــف الدعــم املالــي والعســكري للجماعــات املســلحة فــي
ً
الحشــد الشــعبي وتحويــل هــذا الدعــم بــدال مــن ذلــك الــى القــوات األمنيــة العراقيــة.

13

1ينبغــي علــی إيـران أن تســتخدم نفوذهــا علــى قــوات الحشــد الشــعبي لتشــجيع إدماجهــا مــع قــوات األمــن العراقيــة
التقليديــة.

14

1ينبغــي علــی إيـران الحفــاظ علــى عالقــات وثيقــة مــع بغــداد وتحويــل الدعــم الــذي قدمتــه إيـران للفصائــل املســلحة
ُ
الــى دعــم أليــات تســهل إدماجهــم وتســريحهم وتحولهــم الــى تنظيمــات العســكرية.

15

1ينبغــي علــی إيـران أن تقــدم الدعــم الدبلوما�ســي للقــادة العراقييــن الذيــن يمتنعــون عــن تأجيــج انقســامات الهويــة
السياســية ويعــززون الوحــدة الوطنيــة.

حكومة اقليم كوردستان

ً ً
ً
عقــب هزيمــة داعــش تحتــاج كل املجتمعــات فــي العـراق أن تعمــل معــا ،ولــدى حكومــة اقليــم كوردســتان دورا مهمــا تلعبــه
هنــا وأن أي تصعيــد للتوتـرات املتواجــدة بيــن العــرب والكــورد قــد يعرقــل أيــة عمليــات تســريح وإعــادة إصــاح .هنــاك أمــور
متعــددة بحاجــة إلــی التفــاوض والتنســيق ،وتســتطيع حكومــة اقليــم كوردســتان أن تــٶدي دور امليســر أو املعســر فــي هــذه
األمــور .تقت�ضــي املصلحــة العليــا لحكومــة اقليــم كوردســتان أن تقــوم بــدور امليســر قــدر االمــكان مــن أجــل أمــن ومســتقبل
اإلقليــم.
16

1ينبغــي علــی حكومــة إقليــم كوردســتان أن تســتمر فــي الحــوار مــع الحكومــة فــي بغــداد وإيجــاد حلــول للقضايــا
املتعــددة مــن قبيــل إدارة محافظــة كركــوك ،وصــادرات النفــط واملناطــق املتنــازع عليهــا.

17

1ينبغــي علــی حكومــة إقليــم كوردســتان أن تقــدم املســاعدة لتســهيل جهــود املصالحــة وإصــاح القطــاع األمنــي فــي
كركــوك ونينــوى.

18

1ينبغــي علــی حكومــة إقليــم كوردســتان أن تتجنــب السياســية املبنيــة علــی الهويــة مــع األقليــات ،األمــر الــذي قــد
يســبب تصعيــد التوت ـرات وتقويــض الوحــدة وأن تســمح لألقليــات بصنــع قراراتهــم حــول مســتقبلهم.

19

1ينبغــي علــی حكومــة إقليــم كوردســتان أن تحــاول أن تحســن العالقــات بيــن البيشــمركة مــع الجيــش العراقــي
وقــوات الحشــد الشــعبي.

الحكومة التركية
يجــب أن تتحســن العالقــات بيــن بغــداد وأنقــرة .وبمــا أن الصراعــات تمتــد عبــر الحــدود ،فقــد باتــت تركيــا متأثــرة باألثــار
ً
املترتبــة مــن عــدم االســتقرار فــي الــدول املجــاورة لهــا .لذلــك تقت�ضــي املصلحــة العليــا لتركيــا أن يكــون الع ـراق مســتقرا .إن
التواجــد العســكري التر ـكـي فــي الع ـراق بمــا ينافــي ورغبــات بغــداد قلمــا يســهم فــي تحقيــق االســتقرار أو تحســين العالقــات
بينهمــا .إن كانــت تركيــا تهــدف الــى تمثيــل مصالــح الســنة فــي العـراق ،فينبغــي أن تلعــب دور الوســيط فــي هــذا الشــأن وليــس
املعطــل.
ً
2 20ينبغي علی ترکيا أن تدعم إدماج السنة في الجيش ،بدال من أن تدعم بناء وتأسيس قوات سنية منفصلة.
21

2ينبغــي علــی ترکيــا التوقــف عــن تمويــل أو تدريــب قــوات فرعيــة والتوجــه نحــو االســتثمار فــي مســاعدة إعــادة بنــاء
الجيــش العراقــي.

22

2ينبغــي علــی ترکيــا العمــل كوســيط بيــن الفئــات الســنية والحكوميــة العراقيــة مــن أجــل تعزيــز االســتقرار و ترســيخ
الوحــدة الوطنيــة.
ً
2انسحاب القوات التركية من العراق مهم جدا من أجل إزالة سبب أخر الستمرار قوات الحشد الشعبي.

23

الجهات الدولية
بالرغــم مــن أن التســريح املؤقــت ألف ـراد الفصائــل املســلحة ســيتم فــي أعقــاب هزيمــة داعــش ،إال أنــه مــن غيــر املمكــن أن
يحــدث التســريح واإلدمــاج الشــامل لقــوات الحشــد الشــعبي فــي الع ـراق قبــل إح ـراز تقــدم كبيــر ومميــز فــي مجــاالت توفيــر
األمــن واملصالحــة الوطنيــة .لذلــك يجــب علــى األمــم املتحــدة واملجتمعــات فــي املنظمــات غيــر الحكوميــة أن تدعــم جهــود
الحكومــة العراقيــة فــي هــذه املجــاالت،وأن تكفــل توفــر امللكيــة املحليــة فــي األمــور ذات الصلــة باملصالحــة والوحــدة وإصــاح
القطــاع األمنــي.
24

2ينبغــي علــی الجهــات الدوليــة مســاعدة العـراق فــي إعــداد برنامــج نــزع الســاح والتســريح واإلدمــاج بشــكل يهــدف

الــى مســاعدة أف ـراد املجاميــع املســلحة مــن الراغبيــن فــي العــودة الــى الحيــاة املدنيــة .ينبغــي لهــذا البرنامــج أن
يعمــل كذلــك علــى تســهيل خيــارات إنضمــام هــؤالء األف ـراد الــى القــوات األمنيــة العراقيــة التقليديــة.
25

2يجب أن تحوي املجموعة الكاملة لبرامج إعادة اإلدماج أليات دعم سايكولوجية واجتماعية ،واستحقاقات
التعليم والصحة ،والتدريب املنهي وفرص التوظيف.

26

2ينبغــي علــی الجهــات الدوليــة دعــم وتمكيــن القــادة فــي بغــداد الــذي يدعمــون املصالحــة الوطنيــة مــن خــال
تقديــم املســاعدة والخبــرة كلمــا اقتضــت الحاجــة ،مــع ضمــان توفــر امللكيــة املحليــة لهــذه العمليــة.
ً
2ينبغــي علــی الجهــات الدوليــة أن تســهل الحــوار بيــن بغــداد واربيــل بشــأن العديــد مــن القضايــا ابتــداءا بتوزيــع
ثــروات املــوارد الطبيعيــة وحقــوق تصديــر النفــط الــى ادارة املناطــق املتنــازع عليهــا.
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2ينبغــي علــی الجهــات الدوليــة أن تضمــن وجــود برنامــج نــزع الســاح والتســريح واإلدمــاج ضمــن إطــار تطويــر
أوســع مفيــد لكافــة املجتمعــات.
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2باإلســتناد علــى الســياق األمنــي ،وأخــذ تأريــخ وثقافــة الع ـراق بعيــن االعتبــار ،قــد يكــون مــن األفضــل البــدء
بعمليــات التســريح وإعــادة اإلدمــاج قبــل حــدوث عمليــة نــزع الســاح.
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3عنــد إطــاق برنامــج واســع النطــاق لتحديــد ورقابــة األســلحة فينبغــى ضمــان شــمولها للســكان املدنييــن
واملجاميــع املســلحة وأعضائهــا.
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