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١

  اإلرهابكيف ننتصر على 
  
  

 ١ زاهر الزبيدي  
  

ما حدث يف البنك املركزي العراقي  ، أمراً يثري الفزع على الرغم من أننا معتادون عليه يف العراق وكذلك يثري 
احلرية وتلك أيضاً ال تفارقنا كأمسائنا يف بلد العجائب ويثري اخلوف وهذا معشعش يف صدورنا منذ عقود كـثرية  

أما الغرابه يف ذلك هو أن البنك املركزي هو بيـت مـال   .. تغراب الكبري وهذا ينتابنا بشكل جزئي ويثري االس
املسلمني من عباد اهللا واهلجوم عليه بتلك الطريقة املنظمة أمر يستدعي وقفة تتطاول على احلدث ذاته ، فباديء 

اليت ال خيمن أحد أن يأيت يوماً يتعرض فيه ملا ذي بدء علينا االعتراف أن بناية البنك املركزي العراقي من املواقع 
تعرض له إال إذا حصل إحتالل أخر وحوسم املوقع من جديد ؟ ولكن يف ظل حكومة منتخبة وجيش ومنتسـيب  
شرطة وصل عددهم اىل النصف مليون رجل نرى من الصعوبة مبكان أن حيصل ما حيصل مع وجود فرقته الذهبية 

ة حال فقد حصل وقدمنا كشعب ضحايانا قرباناً ملسرية العملية السياسية اليت ال تتخم وعلى أي.. املكلفة حبمايته 
  . إال بطون ساستنا العظام 

وبسبب ذلك الشعور،التخمني، الذي ينتاب القائمني على احلماية ، ترك يف نفوسهم حال من التراخي ويف وقت 
حمظورة على السابلة بل أن البنك ال يبعد عن أشـد   حمدد كانت التنظيمات اإلرهابية على علم به فاملنطقة ليست

األماكن أزدحاماً ببضعة أمتار مما يسهل عملية مراقبته ومراقبة حركة أفراد احلماية وأمـاكن تواجـدهم وحـىت    
  تصويرها ؟؟

أن األرهاب نوعان عسكري ومدين ، فاإلرهاب العسكري هو ذلك الذي تقـوم بـه األجنحـة العسـكرية       
رهابية على أختالف أشكاهلا ومسميتها وأنتماءآا الطائفية بأستخدام املتيسر هلا من طرق القتـل  للتنظيمات األ

بالتفجري أو القتل بالكوامت أو بالعبوات الالصقة وغريها كثري ، واألرهاب املدين هو ذلك األرهاب الذي يتسبب 
يتسببان بأزهاق أرواح عباد اهللا ، علـى   به ضعف إداء بعض املؤسسات احلكومية واخلدمية يف البلد ألن كالمها

الرغم بان أغلبنا مل يدخل ذلك يف حساباته ، فعلى سبيل املثال ال احلصر التلوث بسبب جتمع النفايات وتكـاثر  

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١
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القوارض والفايروسات القاتلة يؤدي اىل تفاقم األمراض اخلطرة على حياة البشر وبالتايل قتله ووجود النشـاط  
دفن النفايات املشعة على أرض الوطن كله أرهاب ولكننا مع األسف نغض النظر عنه عـن  األشعاعي املميت و
ويف العراق بالذات عانينا من كال األرهابيني على حد السواء حني تناوبا علـى أزهـاق   .. قصد أو دون قصد 

  .أرواح مئآت اآلالف من أبناءنا بال ذنب وال جريرة 
ر بسيط وهو األحتياط يف كل شيء وهذا األحتياط الميكـن أن يتـوفر   فاألم.. أما كيف ننتصر على األرهاب 

بشكله املثايل إال بتوفر فكر علمي أجيايب يتفوق على سلبية الفكر األرهايب ومبعىن آخر هو حاسة توقع األعمـال  
وفن التوقع األرهابية قبل وقوعها ، فعلينا أن نضع رؤيا لألحداث وطرق القيام ا قبل فترات طويلة من حدوثها  

هذا ال ميكن أن يأيت من العدم فعلينا أن نتوجه لذوي األختصاص من اخلرباء اجلنائيني لرسم صوراً عن هذا التوقع 
قبل وقوعه طبعاً .. على أن تكون تلك الصور أشبه بلقطات فيديوية أخذت ملوقع تعرض هلجوم أرهايب ما ولكن 

.  
ة ألننا سنكون مع خاصية فن التوقع قادرين على وضـع خطـط   علينا أن نسبق اخلطط اإلرهابية خبطوات كبري

املواجهة وإعداد وسائل التدريب عليها حبنكة وخفة وقوة ، وعلينا أن ال ننجر وراء العمليات اإلرهابية ونـتعلم  
  .فقط من العمليات اليت تقع بل أن نستبق ذلك كما أسلفنا 

العشوائية بل هي عمليات منظمة تنظيماً دقيقاً وخطط هلا بعناية ومن املالحظ جلياً أن العمليات اإلرهابية ليست ب
وتأين واضح وبغض النظرعن أهدافها فهي تشل ديناميكية الثقة اليت ال زالت متأرجحة يف نفوس أبناء الشـعب  

لمـي  جتاه القوات األمنية العراقية وال سبيل أمامنا لتثبيت تلك الثقة إال بالعمل الدؤوب املتواصل اجلـدي والع 
لسنا حباجة لرجال لتحمل السيوف بل حباجة لعقول ناضجة مدركة ألمهية املواقع الـيت هـي    ٢٠١٠فنحن يف 

مبعيتها وبأطالع واسع على سبل مكافحة األرهاب احلديثة بتقنياا املتكاملة وبكـم املعلوماتيـة املتـوفرة عـن     
  .توجهات املنظمات األرهابية 

العمليات األرهابية وراءها فهذا أمر خطري يتسبب يف خلل كبري يف األداء األمين وجتمده  أما موضوع أن تسحبنا
عند حدود تفسري جمريات العمليات األرهابية فقط وكما حيدث اآلن وكذلك ضياع أكرب يف األمكانيات البشرية 

فجار ما بسبب عجلة ملغومة واملادية املتيسرة ، أما كيف يتم ذلك ؟ نرى وأغلب الشعب العراقي أنه لو حصل أن
من نوع معني من عجالت احلمل ، نقوم مبنع تلك هذا النوع من املرور من ذلك املكان وكأن التنظيم سـيعاود  
الكرة مرة أخرى على الرغم من أن أحتمالية ذلك ستكون ضعيفة ، ولو حصل أنفجار يف مكـان مـا بسـبب    

اىل ذلك املكان ، ولو حصل أنفجار بسبب عربة محال بسيط ميـر  أنتحاري نقوم مبنع املواطنني مجيعاً من الوصول 
من شارع الرشيد نقوم مبنع العربات من املرور ؟ لتنتقل بعدها املنظمات األرهابية للتخطيط لوسـيلة شـيطانية   
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آخرى يراعى فيها إزهاق أكرب عدد ممكن من أبناء الشعب وبغض النظر عن أنتمـاءأم وإعمـارهم والشـيء    
حقاً أن منارس أضعف األميان دائماً وهو أن نغلق الشارع الذي حيدث فيه أنفجار ما ، بغض النظر عمـا  الغريب 

سيؤول اليه ذلك من إغالق كل الشوارع وبذلك نكون قد وفرنا محاية جبزئية حمددة ولكـن علـى حسـاب    
  .االقتصاص من حرية الفرد 

عـام  victor vroom ذاا اليت طورها فيكتور فروم إن فن التوقع له نظرية خاصة تدعى نظرية التوقع ، وهي
أن الرغبة أو  تفسري احلافز عند األفراد و جوهر نظرية التوقع يشري إىل" تعترب من النظريات املهمة يف  و ١٩٦٤

التصرف سيتبعه نتائج معينة كما يعتمد أيضاً  امليل للعمل بطريقة معينة يعتمد على قوة التوقع بأن ذلك العمل أو
ولتوضيح تلك النظرية ببساطة فهي تتسائل عن الباعث احلقيقـي والنتـائج   " لى رغبة الفرد يف تلك النتائج ع

املتوخات منها ونكاد جنزم بأن كل نتائج إجيابية ستكون توقعاا ستكون صحيحة ، فأي مؤشر على توقع أمر ما 
من حمدودية النتائج فنحن حبزمة من التوقعـات  يقلل اخلسائر فأن ذلك التوقع سيكون إجيابياً وسليما على الرغم 

سنصل اىل تكوين صورة منوذجية عن احلدث املستقبلي وعند ذاك سيكون دور ملعاجلة هـذا احلـدث بـالطرق    
وطاملا حنـن  .. الكفيلة مبنعه أوالً أو بالتقليل من خسائره اىل أدىن احلدود املمكنة مع أن منعه سيكون أكثر أمهية 

أناس أبرياء قد يكونوا معرضني للقتل يف أية حلظة فعلينا أن حنسن التوقع وحنسن معه بوضـع   نتعامل مع أرواح
  .آليات منعه 

ويف البنك املركزي العراقي أتسائل، ألمهية موقعه املادية واملعنوية ، هل قامت القوات األمنية املسؤولة عن املوقع 
لتعرض هلجوم أرهايب مثلما حدث يف يوم األحد ، وإذا كانت بتمارين جتريبية خمتلفة ومستمرة ملواجهة أحتماالت ا

بنعم ، فلماذا اخلسائر اليت طالت أرواح األبرياء  ؟ وإذا كان بـكال ، فمىت يتم ذلك وحنن يف العـراق نعـيش   
مواجهة مستمرة على مدار األربعة والعشرين ساعة مع خمتلف أنواع األرهاب حىت ليتـراءى لنـا يف أحالمنـا    

؟ وملاذا وقد مرت علينا أحداث كثر تسببت يف هدر الكثري من أموال اجلياع  ، كما نالحظ أن هنـاك   ويقضتنا
دول بعيدة كل البعد عن األرهاب وتقوم بتمارين كبرية وموسعة لتجابه خطر األرهاب ، فكيف بنا وحنن نعيش 

تقدير سيمكننا من تقليـل اخلسـائر يف   يف قلب األرهاب ؟ إن القيام بتلك التمارين سيوفر لنا الكثري فعلى أقل 
  .أرواح األبرياء وقد نعصم ا بيوت مال املسلمني من الضياع 

  
 
  
 


