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بغداد...يف نحقق االمن في اخطر عاصمة بالعالم ك
1 

 
 

 القسم االول

 مقدمة  
في كل دولة بالعالم فان التهديد العسكري واالمني يكون عادة في اطرافها البعيدة ومحافظاتها  

التي يسهل الدخول والخروج منها الى داخل وخارج البالد وغالبا ماتكون ضمن تضاريس 
وفي كل دول العالم ماإن يصل الخطر االمني المرّكز الى العاصمة , صعبة كالجبال والصحراء 

ففي مصر ترى ان التهديد االمني في سيناء . عني اما انهيار الدولة او حرب الشوارع فانها ت
وفي المغرب في الصحراء على حدود الجزائر وفي اليمن في صعدة , على حدود اسرائيل وغزة 

وحين كان التهديد االمني ايام قتال البيشمركة ضد نظام صدام البائد كان في جبال , على الحدود 
وحين يصل التمرد او االرهاب او التهديد العسكري . على حدود سوريا وتركياوايران كردستان 

واالمني للعاصمة تعم الفوضى وقد يسقط النظام كما حدث حين دخل الحوثيون للعاصمة اليمنية 
وطيلة احد عشر عام كان الخطر , ففي العراق , اليشذ عن هذه القاعدة االمنية اال العراق . 

بل واحيانا حرب الشوارع كما في شارع حيفا ,دف العاصمة بالتفخيخ واالنتحاريين االمني يسته

ووصل عدد التفجيرات واالحداث االمنية الى عشرات الوف التفجيرات ,  1112-1115عام 

بل ان بغداد قد فجرت , جلهم من المدنيين واالحداث الدامية ومئات الوف الشهداء والجرحى
فاذا كان ضرب , فيها اطنان من السيفور والتي ان تي تعادل قنبلة ذرية صغيرة على االقل

هيروشيما وناكزاكي يمثل رصاصة في القلب وموت مباشر وفوري فان ضرب بغداد يشبه طعنا  
وهذ امر غريب يستدعي منا . بالسكاكين هنا وهناك بما يشبه الموت البطيء والعذاب الشديد 

الن الخلل االمني المستمر في العاصمة يشل تفكير وحكمة المواطن , جميعا وقفة جدية 
وكما ان رحلة العذاب كانت صعبة ومريرة ومليئة , والحكومة واجهزتها االمنية على حد سواء 

كومي نستطيع بالدماء واالشالء فان الحلول التي سنطرحها ستحتاج الى صبر وجهد شعبي وح
بل ان بعض )فيه بغضون سنتين على اعلى تقدير ان نحقق امنا  افضل بعشرات المرات 

وتمتاز الحلول التي (. الخطوات يمكن انجازها في فترات قريبة من ستة اشهر الى عام واحد 
سنطرحها بالمرونة المتزامنة طرديا مع تحقيق معدالت مرتفعة من االمن الن في كل مفصل 

بمعنى ان كل خطوة نخطوها فيها ستحقق امنا بدرجة ما وحين , ائق امام االرهابي منها ع
تتكامل سيكون الفرق شاسعا في تحقيق االمان بالقوة الناعمة بعد ان فشلنا الكثر من عقد من 

 . بغداد..الزمان من تحقيقه بالقوة الصلبة الخشنة في اخطر عواصم العالم
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 ؟ بغداد عاصمة ام قاعدة عسكرية 
وهذا اليقلل من شأن , اذا اردنا االمن لبغداد فيجب ان ننظر لها باعتبارها دولة بالحدود رصينة 

ولكن بغداد هي المستهدف االكبر والمطمع االخطر , ومي بأمن المحافظات كاالهتمام الح
ان اهم خطوة . ناهيك عن ان كل ماسنقترحه باالمكان تعميمه على المحافظات كافة , لالرهاب 

حيث انها مدينة مدججة بالسالح والمقرات العسكرية , تفتقدها بغداد هي الوجه المدني لها 
بل نكاد نجزم انه كان عامل من , ولم يكن ذلك يوما في خدمة االمن في العاصمة , واالمنية 

فاذا كان مفهوما  ان تتواجد بعض الدوائر االمنية والعسكرية التي بتماس مع .,عوامل تدهوره 
فان من غير المنطقي ان تتواجد , وعناصر الحماية , واطن كمراكز الشرطة والجنسية الم

العسكرية في قلب العاصمة ناهيك عن قيادات كقيادة القوة  9و 00و 2و 01مقرات الفرقة 

وكذا االمر بالنسبة لقيادة الشرطة االتحادية , هذا بالنسبة للدفاع ,البرية واالدارة والميرة 
ة االولى والثانية شرطة اتحادية وقيادة قوات الحدود والمديريات العامة كمديرية ومقرات الفرق

ان اول خطوة لتحقيق . حماية المنشآت والمديرية العامة لالطفاء وسواها بالنسبة للداخلية 
االمن في بغداد تتمثل في نقل كل هذه القيادات والمديريات الى اطراف بغداد كالمدائن واللطيفية 

وحتى هناك يفترض ان تكون المقرات خارج المدن بمحاذاة حدود بغداد , ريب والتاجي وابي غ
فوجود قيادة قوات الحدود في البلديات مصدر قلق للمواطن وعبء امني , مع باقي المحافظات 

وكذا االمر , وزخم وازدحام في العاصمة المبرر له , له ومطمع لالرهابي الستهداف المنطقة 
ان اقتالع هذه . الشرطة االتحادية في ساحة النسورعلى سبيل المثال  في وجود قيادة

المؤسسات من بغداد المركز الى الحدود الجغرافية االدارية للعاصمة فيه فوائد كبيرة ومزدوجة 
السيما وان تلك المقرات التساهم باي جهد امني )فكما ان ابعادها فيه فائدة لمدنية الدولة , 

فان تواجدها في االطراف يدعم االمن هناك باعتبار االطراف ( اجدهسوى حماية اماكن تو
مناطق حاضنة لالرهاب وبالتالي ستكون من واجبات الوحدات المنقولة هناك حماية مقراتها 

وهنا علينا ان . وحماية محيطها الذي هو بذاته محيط بغداد وتكون بمثابة حزام امني للعاصمة 
, حدة عسكرية هي بمثابة عنصر جذب لالرهابي وللعدو نوضح للقاريء الكريم ان اية و

وبذا , وبالتالي فان حماية منطقة ما كالعاصمة يتطلب ان اجعل الُطعم بعيدا  عن المدن والمدنيين 
ستكون الوحدات تلك بمثابة عنصر جذب يشفط االرهابيين من المركز اليها على تخوم المدينة 

 . ات وهو امر من ضمن قواعد انتشار المقر,
 محيط بغداد 
ان خطوة نقل المقرات اآلنفة الذكر الى اطراف بغداد يفترض ان تتبعه خطوات اخرى تتمثل في  

وهذا االمر , نقل كافة المناطق الصناعية وبال اي استثناء الى االطراف وبمجمعات محكمة 
سيحقق بدوره نوع من الرقابة االمنية عليها فالتورنجي في حي شعبي يستطيع ان يصنع كاتم 

كما يفترض ان ننشيء في اطراف . ن الحي الصناعي المتخصص والمراقب اليستطيع لكنه ضم
بغداد االربعة كراجات ضخمة للشاحنات وتفريغ الحموالت ومخازن التبريد وهناك يتم الشحن 

وكذا االمر في اهمية انشاء مرائب نقل بين , والتفريغ والتسليم واالستالم ومبيعات الجملة 
وهذا االمر .بغداد من اركانها االربعة بدال  عن مرئبي النهضة والعالوي  المحافظات في مداخل

ومن االفضل ان نتخلص بالمرة من المباني . سيقلل الزخم الحاصل على العاصمة بشكل كبير 
كأن تكون ( مدينة حكومية )الوزارية والحكومية والرئاسات الثالث بانشاء مجمع حكومي لها 
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مثال  او اية منطقة في االطراف مما سيكون له االثر االكبر (السابق)في منطقة معسكر الرشيد 
ويتبعه بالتالي الغاء المنطقة الخضراء وفك اسرها , في فك الزخم واالختناق عن العاصمة 

ويتوج . وفتح منافذها التي تقطع منذ اكثر من عقد من الزمان اوصال العاصمة ,واسوارها 
ة بغداد بالكامل اليضطر معه صاحب الحمولة او المسافر االمر بطريق دائري يحيط بالعاصم

ان هذه االجراءات ستجعل . المتوجه من الديوانية الى كركوك مثال الى المرور بالعاصمة نهائيا 
 محيط العاصمة يعج بالنشاط والحيوية وحزاما   جوهريا يسهِّل السيطرة على المدينة

 االمن االحصائي خطوات تأسيسية 
االمن االحصائي يعد من اعظم ادوات االمن الناعم المبني على قواعد علمية وفق بدءا  فان 

معلومة عن مواطنها وتصل احيانا الى  91فالدول تحتاج الى مااليقل عن , التكنلوجيا 

من االسم الى العمر والعنوان الى العالمات الفارقة ومعلومات عن ممتلكاته ) معلومة 021

مساحتها ( وليس كمحافظة )فقط  بغداد كمدينة( . 109من المفقود صاال:انظر كتابنا )وغيرها 

, وهي مقسومة الى كرخ ورصافة بنهر , كيلومتر مربع  31مضروبة في  15التقريبية هي 

وفيها , محلة  415حي كبير تشمل  011وهذا االمر مفيد في التقسيمات االمنية تقسم بغداد الى 

المدينة البد من ان تتم فيها اجراءات احصائية عاجلة من  وهذه, شارعا  رئيسيا   41قرابة ال

منها ضرورة استحداث بطاقة سكن جديدة البناء العاصمة يسهل ,اجل إحكام السيطرة عليها 
طلبة جامعات من )واالخرى للوافدين, ( السكان)تمييزها وبنوعين احداها للمقيمين الدائميين 

كما ان من ( . ن المنتدبين ببغداد والتجار وغيرهموالموظفي, عاملين في بغداد ,المحافظات 
البطاقة , المهنة , الحالة الزوجية,مكان السكن ) )الضروري ان يلزم الجميع بتحديث سجالتهم 

واية متغيرات تطرا على وضعهم االجتماعي وعناوينهم ريثما يتم اصدار البطاقة (التموينية 
كما يلزم كل من لديه . عالية وسقوف زمنية  ويكون االلزام صارما وفق غرامات, الموحدة 

سيارة من ابناء العاصمة بوضع باج صادر من امانة بغداد يستطيع من خالله رجال المرور 
واذا ارادت التطبيق )وتتميز سيارات المحافظات بعدم وجود الملصق , التاكد من هوية راكبها

نن المرور ببعض الشوارع في الذروة وباالمكان االفادة من االمر مروريا حيث يق( فبلون اخر
والكل يتذكر ان اجتياز شارع الرشيد كان يقنن سابقا بموديالت معينة )فقط  لحاملي باج بغداد

اما بالنسبة لسيارات االجرة والنقل الخاص فمن الضروري ( . من العجالت لفك الزخم المروري
مع احتفاظ السائق )فقط  ان يتم تقنين وضعها بحيث يكون عملها من خالل شركات خاصة

ويلزم , يحمل بالجانب ملصقها العريض الواضح وارقام طواريء الشركة ( بملكية العجلة
السائق بوضع هوية تعريفية صادرة من الشركة فيها اسمه وصورته ورقم تسلسله وتسلسل 

يادتها واليقود التكسي سوى المخول بق, وحينها ستكون الشركة ملزمة والسائق ملزم . سيارته 
اما ارقام السيارات فان دول العالم المستقرة امنيا تحتاط بان تجعل الرقم مرتبط بمالك العجلة . 

البالعجلة فمابالك في وضعنا االمني المهدد والذي غالبا ماتكون التفجيرات بواسطة السيارات 
ة الدول يختار في غالبي: واليضاح فكرة االرقام المرتبطة بالشخص البالعجلة نقول . المفخخة 

بل ان بامكانه ان يسجل اكثر من رقم باسمه , ( شرط عدم التكرار)المواطن رقم سيارته بنفسه
وهذه االرقام تكون من ضمن ملكيته الشخصية وحين يشتري عجلة ما فانه يشتريها بال رقم .

الرقم ويضع رقمه المسجل في دوائر المرور عليها وحين يبيع العجلة يبيعها دون ارقام الن 
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ومن الفوائد المهمة لهذا النظام انه اليستطيع احد ان يشتري سيارة . عائد له وليس للعجلة 
فالرقم موجود , برقمها بسلسلة عمليات شراء بحيث يصعب اكتشاف صاحب العجلة المفخخة 

ومن ضمن االمن االحصائي مايتعلق باالسلحة . في كل عملية شراء وبيع باسم من اشتراها 
اذ يفترض بالدولة ان تسعى الى تسهيل اجراءات تسجيل السالح الشخصي ومنح ,  الشخصية

وان يبلغ كل ابناء المحافظة بضرورة تسجيل اسلحتهم واصدار تراخيص , االجازات والتعرقلها 
بسهولة وسالسة لهم وفي ذات الوقت يمكن للدولة ان تفتح باب شراء السالح من المواطن 

ة الشخصية وتوثقها جغرافيا مما يجعل من السالح المرخص وبذلك تسيطر على االسلح
مسؤولية لصاحبها يعي دواعي استخدامه واآلثار المترتبة على اي تهور في ذلك وفيما يتعلق 
بشرائح الهواتف فمن الضروري ان تلزم الدولة شركات الهاتف النقال ووكالئها بحصر بيع 

وهذه .حة باتت اليوم زّرا  لتفجير العبوات عن بعد الشرائح بالبصمة االلكترونية فقط الن الشري
ويدخل في ابواب . النقطة مهمة للغاية في وجوب تعميمها في كافة انحاء العراق في وقت واحد 

. ضرورة اعتماد المراجعات للدوائر عبر البريد ( والمحافظات طبعا)االمن االحصائي في بغداد 
ة من وزارة االتصاالت والداخلية فتح سلسلة مكاتب فباالمكان ان تتولى شركات تنافسية مجاز

ويكون عمل (بحكم المنافسة الشديدة)بريدية في كل حي سكني وكل محلة ووفق اجور بسيطة 
هذه المكاتب المعتمدة استالم مختلف المعامالت الحكومية من المواطن وارسالها الى الدوائر 

, ت كل معاملة وماتتطلبه من مستندات المعنية بشكل ملتزم ومستوٍف للشروط وفق احتياجا
واستالم البريد للمعامالت المنجزة وفق سياقات زمنية صارمة وملزمة لدوائر الدولة واعادة 
تسليمها للمواطن اما من خالل صندوق بريده الخاص في منزله او من خالل مراجعته لمكتب 

ومن خالله , ما فيها دول الجوار ان هذا النظام معمول به في معظم دول العالم ب. البريد ذاته 
حين ,ففي ايران مثال  , يجدد المواطن هوياته وجواز سفره واجازة سوقه وحتى سنوية سيارته 

تريد تجديد جنسيتك تذهب الى مكتب البريد وتطلب منه استمارة الجنسية وتمألها وتسلمه 
لبريدي ان وجد والصور الشخصية وعنوانك ا(اصلية او مصورة )المستمسكات المطلوبة 

وخالل فترة منتظمة تصلك الهوية المجددة الى باب منزلك دون , ورسوم المعاملة ورسم البريد 
وهذا االمر يخفف العبء على الدوائر المتماسة مع المواطن ويمنع االختناقات المرورية . عناء 

تعامل مع الن الموظف الحكومي لن يرى صاحب الطلب وانما ي)والطوابير ويضع حدا للرشوة
واالهم من ذلك يخفف امنيا من مخاطر استهداف المواطنين في اكتظاظهم على (معاملة بريدية

ويدخل في باب االمن االحصائي الزام حمايات المسؤولين بان تكون سياراتهم مميزة . الدوائر 
ولعناصر الحماية الخاصة بهم ملفات كاملة وخصوصا وان نسبة كبيرة منهم هم من خارج 

كما ان من المهم ضمن خطوات االمن االحصائي للعاصمة اهمية السيطرة على . ادبغد
العشوائيات السكنية واعداد الجرود الكاملة لسكانها وترقيم المنازل والشوارع تمهيدا لبناء 

وكذا االمر في اهمية اصدار اجازات عمل للمهن في بغداد تشمل , مجمعات سكنية نظامية لهم
وصحية للعاملين ,انواع المهن من الورشة للمطعم لصالون الحالقة  سجالت مهنية في كل

 . وبياناتهم ومحل سكناهم
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 القسم الثاني 

 النظام في خدمة االمن 
وبالتاكيد فان الزحام ينعكس , الشك ان الزحامات في العاصمة التشبهها زحامات المحافظات 

اد يفقد السيطرة حين ينزل المطلوب فكما ان فريق الحماية الشخصية يك, سلبا  على االمن 
السيما وان االرهابي اليتميز في , فكذا االمر مع حماية المواطنين , حمايته وسط جموع غفيرة 
لكل ذلك , عدا عن انه يتعطش للدماء اكثر وسط الزحام والحشود, شكله عن المواطن العادي 

وقد ذكرنا ,, ي المدن الهشة امنيافان اية اجراءات ينتج عنها تفكيك الزحامات سيعزز االمن ف
و باجات السيارات , فيما سبق بعضا من تلكم االجراءات في مراجعة الدوائر بفكرة البريد 

ولكن هنالك خطوات تنظيمية مهمة على الحكومة االستدراك لها , وغيرها , الخاصة بالعاصمة 
لة اوقات ذهاب وعودة ان اهم طريقة لتنسيق انسيابية المرور في بغداد هي في حل مشك. 

ان من انجع الحلول المتبعة . الموظفين والطلبة وعموم المواطنين من والى الدوام والعمل 
والسهلة في عواصم العالم التي تعاني من االختناقات هو تقسيم اوقات الدوام وفق فئات ثالث 

ام المدارس فيكون على سبيل المثال دو, تختلف اوقات خروجها ودخولها عن بعضها البعض 
بينما يكون دوام الدوائر , والكليات والجامعات في الثامنة صباحا ونهاية الدوام في الثانية ظهرا 

ويكون دوام الشركات والمصانع من العاشرة , الحكومية من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا 
ودتهم على ثالث في هذه الحالة سيكون انطالق المواطنين الى الدوام وع. الى الرابعة عصرا 

كما ان . مراحل مما يخفف الزخم المروري الى الثلث وبطريقة سهلة وعملية بال تعقيدات
باالمكان الشروع بالنقل النهري بحكم ان نهر دجلة رابط بين ضفتي الكرخ والرصافة على 

والأسهل من عمل محطات نهرية على طول دجلة من جسر المثنى الى جسر ديالى , طولهما 
وتعطى استثماراتها لشركات للنقل النهري سواء كان باص نهري لنقل الركاب , لجانبين على ا

وهذا , او تكسي نهري وتكون محطات النقل النهري متكاملة الخدمات باكشاك الخدمات العامة 
االمر سيخفف للغاية النقل في العاصمة ويضيف له نقلة نوعية تتكامل مع مشروع مترو بغداد 

سيكون اسرع انشاءآ واقل كلفة ( كمترو طبيعي)وان كنت ارى ان النقل النهري, ه المزمع انشائ
وسنتحدث الحقا في مقالنا هذا عن الخطوات االمنية )وعنصر جذب سياحي وخدمي ( استثمار)

 (. 331راجع كتابنا االمن المفقود ص)لنهر دجلة بما يعزز المشروع

  التكنلوجيا في خدمة االمن الناعم
ولكن مايهمنا هو , الى القول ان النهاية للمعدات التقنية التي تعزز االمن في المدن النحتاج 

ومنها الزام المطاعم , التوجه الجراءات سريعة ومؤثرة من قبل الدولة والمواطن للعاصمة 
والفنادق ومحطات الوقود والمساجد والشركات والموالت والمحالت التجارية والصاغة ومكاتب 

صيدليات وغيرها على وضع كاميرا ت مراقبة معززة بكاميرات ذكية في الشوارع الصرافة وال

كما ان علينا التنبه الى نهر دجلة الذي يشق . شارعا   41وهي التتجاوز ال, الرئيسة للعاصمة 

وبامكان اي , وهو مفتوح من الجانبين والرقابة عليه تكاد تكون معدومة او ضعيفة , بغداد 
لذا فان من , وكذا االمر في تهريب االسلحة والمتفجرات , لعاصمة منه ارهابي ان يتسلل ل

, واجب الدولة ان تركز على مراقبة مجرى النهر والجسور المقامة عليه بنصب كاميرا ت ذكية 
واليكتفى فقط بحماية ضفتي دجلة المحاذيتين بالقصر الجمهوري من جسر الجمهورية حتى 
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ي ان تستشعر الحكومة بخطر المجرى النهري القريب من فمن غير المنطق, جسر الجادرية 
ويترك باقي المجرى من شمال بغداد الى جنوبها بال رقابة ( الخضراء )مبنى المنطقة الحكومية

وتكون معززة بالحواسيب , وان يعزز امن العاصمة بسيطرات مركزية في مداخل مدينة بغداد . 

مليون معززة  1,5لعاصمة لندن بنفوسها البالغة فا. والكاميرا ت الذكية وسيارات السونار 

والعامة منها مرتبطة بمراكز متخصصة لمراقبة , ( خاصة وعامة )بخمسة عشر مليون كاميرا 
كل شيء بدءا من كاميرات التقاط ارقام السيارات فائقة السرعة الى الكاميرات المرتبطة بنظام 

محكمة امنيا بالرغم من قلة عدد افراد الشرطة مما يجعلها من العواصم ال, التعرف على الوجوه 
ولعل كشف االجهزة االمنية واالستخبارية في االمارات لغز اغتيال القيادي الفلسطيني , فيها 

يكشف لنا االهمية القصوى , على يد شبكة من عشرات عناصر الموساد (محمود المبحوح)
كذلك ان النمتلك الى االن غرفة امنية فاليمكن والحال . للتكنلوجيا الرقمية في تعزيز االمن 

للمراقبة االلكترونية بل ان طرق رئيسية كقناة الجيش وطريق محمد القاسم تخلوان من اية 
كاميرا للمراقبة رغم كم الحوادث االرهابية التي حدثت عليهما طيلة عقد من الزمان واليقتصر 

بل اننا النمتلك اساسيات المراقبة , فقط امر المراقبة االلكترونية التي نفتقدها على الكاميرات 
االلكترونية كالبوابات الخاصة بالسيطرة على النت وخدمات التواصل االجتماعي والتوجد اجهزة 

وهي امور البد من التنبه , التشويش على االتصاالت وال امكانية االختراق االلكتروني للهواتف 
كما ان من الضروري . ر من حولنا لدرجة مذهلة في عالم بات يتطو, لسد الثغرات التقنية فيها 

انشاء مركز خبري بارقام هواتف الستقبال االخباريات واالبالغ عن الحاالت المشبوهة وهذا 
 .االمر يحتاج تثقيف وتماسك مجتمعي 

 الخطوات العملية لحفظ االمن في بغداد  
امنيا ومن ثّم تقسيمها بحسب ان الخطوة االولى في السيطرة على اية مدينة تكون في تقييمها 

ووفق ذلك فان بغداد تقسم الى ثالثة اقسام هي , احصاءات االستهداف االرهابي والحواضن 
فالمنطقة الخضراء هي المنطقة التي تتميز . مناطق خضراء واخرى صفراء والثالثة حمراء 

نها طاردة له وعدائها وصعوبة مكوثه فيها بشكل دائم ال, الستهدافها ( العدو)بشهوة االرهابيين 
اي انه ينفذ عملياته , وبالتالي فان وجود االرهابي فيها يكون تنفيذيا , له كعدائه لها مستحكم

ومثل هكذا منطقة تحتاج الى مجهود امني مضاعف , االرهابية على سكانها ويهرب منها 
د تخوم االرهابيين ألن الجهد االستخباري يتم عن, لحماية سكانها باكثر من الجهد االستخباري 

وعند خطوط امدادهم وتواجدهم ومعسكراتهم وتجمعاتهم ومخازن اسلحتهم ومصانع ( االعداء)
اما المنطقة الحمراء فهي المنطقة التي تصلح الن يتواجد . عبواتهم واماكن تفخيخ عجالتهم 

ه المناطق ومثل هذ, فيها االرهابي ومنها ينطلق للهجوم وفيها استراحته وتخطيطه واختبائه 
تحتاج الى مضاعفة الجهد االستخباري بأكثر من الجهد االمني الن االرهابي بالشكل الطبيعي 

اما المنطقة الصفراء فهي التي . اليستهدفها وتكون غالبا محطات اجتذاب لتواجد االرهابيين 
على حد  تمتاز بعموميتها وتنوعها وتحتاج بالتالي الى الجهدين االمني والضارب واالستخباري

 . سواء وبنسب متعادلة 
 االفواج المناطقية هي الحل
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حمراء وخضراء )وفق الخارطة االمنية  415ومحالتها ال 011بعد تقسيم احياء بغداد ال 

فانه من المفروض ان يصار الى اجراء خطوات جوهرية في باب انتشار القوات , ( وصفراء

والذي كان , عام  00سيطرة المفقود منذ وفي اعادة الهيكلة وبما يعزز عنصر القيادة وال

ألهماله اكبر االثر في تدهور االمن وتعقيد المرجعيات االمنية وصعوبة وضبابية صعود ونزول 
حتى وصلت الفوضى لدرجة ان تتعدد الجهات االمنية واالستخبارية وانواع مرجعية , االوامر 

في وضح ( بل وحتى السرقة )رهابي فيتعرض المواطن الى الهجوم اال,السيطرات دونما تنسيق 
فيما تعجز السيطرات والقوات ضمن منطقته من ان تفعل شيئا بحكم تقطع اوصالها ,النهار 

ان الحل المناسب يكمن في تعميم فكرة القيادة والسيطرة المعمول بها في . واختالف مرجعياتها 
رئيس الوزراء والبرلمان  فكل مابداخل الخضراء من حماية مقر,المنطقة الخضراء الحكومية 

وتمتاز مثل هكذا , والسفارات وحماية مركز الشرطة ترتبط في النهاية بمسؤول امن الخضراء 
فنحن نحتاج باالضافة الى كل ماتقدم من . منظومة بسهولة صعود ونزول االوامر والمواقف 

القيادات غير حلول الزخم المروري واالمن االلكتروني واالحصائي وابعاد )عوامل مساعدة 
. الى خطة شاملة تتلخص بتشكيل افواج حماية خاصة بالعاصمة(الضرورية الى حزام بغداد

واليضاح الفكرة فان علينا ان نطل على نظرة فاحصة العداد الوحدات الشرطوية واالمنية 

 52111سنرى ان لدينا عناصر حماية المنشات , واالستخبارية الخاصة بالعاصمة حصرا 

منتسب وشرطة نجدة قوام  5111فوج من افواج طواريء الشرطة بمامجموعه  01و, منتسب 

 01111فوج من حماية المسؤولين بما يعادل قرابة ال 11باالضافة الى  01111اعدادهم 

وعناصر االمن الوطني  3111(في الداخلية فقط)اما عناصر االستخبارات لبغداد.منتسب او اكثر 

من عناصر مراكز الشرطة في بغداد المركز فقط  03511فة الى باالضا.3511لبغداد بقرابة ال

فلو تم حل حماية المنشات وافواج الطواريء (. نصفهم ينحصر واجبهم على حماية المراكز)
وافواج حماية المسؤولين واخذنا معهم نصف اعداد مراكز الشرطة و اعداد وآليات شرطة 

ومن ثم تقسيمهم مناطقيا بافواج , وتقة واحدة ويتم تدريبهم في ب, فرد  11111النجدة لجمعنا 

, مستقلة مرشقة ويقسم عليهم ضباط االستخبارات في بغداد ومعهم عناصر االمن الوطني 
على ان تتفرغ من كل فوج سرية )بحيث يكون كل فوج مسؤول عن حي من احياء بغداد اواكثر

هاء ترتبط مع ضابط وتتم اعادة منظومة مختاري المناطق من الوج, (سنادالللدعم وا
واالمنية  والمرتبطان بمنظومتهما االستخبارية, االستخبارات وضابط االمن المختصان بالحي

من شبكة مصادر ومخبرين الوتكون لضباط االستخبارات وا, وتابعان اداريا لالفواج المناطقية 
د ضمن ان مهمة كل فوج هي حماية كل ماموجو(. لن يكون عملهم سياسي وانما امني صرف)

االحياء التي تحت سيطرته سواء كانت بنوك او مؤسسات امنية وابنية حكومية او مراكز 
مع الغاء )ومن واجبات الفوج المرشق اقامة السيطرات الفجائية , شرطة او مسؤولين 

حينها ستتحقق , والتنسيق مع االفواج المجاورة له مناطقيا , ( السيطرات الثابتة غير المجدية 

ولتنظيم عمل االفواج . عام وهو وحدة القيادة والسيطرة  00المباديء المفقودة منذ لنا اهم 

وتسهيل عمل القيادة والسيطرة فان من المهم ان تكون افواجا مستقلة والتكون لها الوية وفرق 
الن وجود هذه التشكيالت الفوقية الهرمية من شأنها ابتالع الكثير من العناصر في مقرات , 

لذ فان علينا ان نستعيض بدال عن , مقرات الفرق وحماياة امراء االلوية وقادة الفرق االلوية و
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ذلك بمنظومة مرشقة للقيادة والسيطرة ترتبط بوكيل وزير للداخلية يستحدث منصبه بمسمى 
باعتبار )ويكون نائبه في غرفة العمليات المركزية محافظ بغداد , وكيل الوزير المن العاصمة 

لشرطة المحلية ونظام المختارية والمراكز ستبقى تابعة لسلطة المحافظ لكنها في ان مديرية ا
وباالمكان ربط افواج الرصافة والكرخ بقيادتين ( . العمليات هي ضمن منظومة امن بغداد 
ت الخاصة كتدخل سريع رة كل منهما فوج او اكثر للعمليامرشقتين في مقر غرفة العمليات وبام

اما . آلية لكل فوج سريه 2111نجدة كسرايا ضاربة بالياتها التي تصل الى واعتماد شرطة ال, 

وانما من ضمن واجبات االفواج المناطقية , مراكز الشرطة فالتعود حمايتها من قبل منتسبيها 
ويقتصر عمل افراد مراكز الشرطة باختصاصاتهم داخل المراكز او مايتطلبه عملهم الميداني 

تحقيق مانقترحه سيعزز االمن بشكل كبير ولن نحتاج معه الى الحواجز  ان. الجنائي المناطقي 
فبدال من تقطيع بغداد كونكريتيا فاننا سنقسم مهام , الكونكريتية التي تخنق النسيج االجتماعي 

, وسيكون كل عناصر الحماية المناطقية ايا كان واجبهم , امن العاصمة استخباريا وامنيا 
بما فيهم افراد حراسة )ايته هم من فوج واحد وبامرة آمر واحد والمبنى المنوط بهم حم

وحينها لن يفلت المتسلل واالرهابي بسهولة الن , المسؤول او النائب الساكن ضمن المنطقة 
. كل حراسات وسيطرات المنطقة ستنسق فورا لالمساك به وهذا هو جوهر القيادة والسيطرة 

 خالصة
ولعلهم , للمقال بجزئيه سيرون كم االجراءات التي اقترحتها الشك ان بعض القراء المحترمين 

يرون في بعضها قيودا  على حرياته بل قد يرون في بعض االجراءات المقترحة ما يتجاوز ذلك 
على حقوقهم  وانا هنا اؤيد هذا . الى التدخل في الحياة الشخصية للفرد بما يفسر وكأنه تعدٍّ

ولكن لكي نجيب على مثل هذه االعتراضات دعونا نتروى  ئة بالمئة واتعاطف معهماالعتراض 
اعتاد , في كل بلدان العالم ومنذ عقود قد تتجاوز القرن . وننظر معا  الى االمر من زاوية اخرى 

المواطن في اية مدينة في الدنيا على االجراءات والقوانين المرورية التي تحكم االنسان في كل 
هدف االجراءات والقوانين المرورية هو الحفاظ . اقصاها  شارع وزقاق من اقصى االرض الى

في اغلب )وهي حوادث التدخل فيها , على ارواح المواطنين من االزهاق بحوادث السير 
من ( ولنبالغ ونقول االالف)فمن اجل الحفاظ على ارواح العشرات , اية دوافع جرمية ( االحيان

والمواد القانونية التي تكبل حرية االنسان منها  االشخاص سنويا نرى مئات القيود واالجراءات
تخطيط الشوارع ووضع قواعد المرور واالتجاهات والعالمات المرورية الحازمة وتحديد 
السرعة والزام اصحاب المركبات باجراءات السالمة وباستحصال اجازات سوق وسنوية 

, دقيق الشديد على العائدية للمركبة واستخدام اجهزة المراقبة االلكترونية والحواسيب والت
واصدار الغرامات والمخالفات واغالق شوارع واحيانا التضييق على انواع معينة من المركبات 

فهو الوحيد في العالم الذي , بل ان رجل المرور يمنح سلطة التمنح حتى لرئيس الجمهورية , 
اض دون منازع ودون له سلطة ايقاف المركبة واصدار الغرامات اي ان له سلطة ان يكون ق

كل هذه االجراءات وغيرها بالعشرات تحكم المواطن . اعتراض بالمحكمة والمحامي والشهود 
وتعداده ( كالدهس او االصطدام)كلها من اجل درء خطر بسيط وغير جرمي ,والسائق والعجلة 

عشرات بل فمابالك بالخطر االمني الذي يهدد سيادة بلد ويهدد ارواح . محدود وفي زمن السلم 
وفي وضع سياسي وامني شاذين في , مئات الوف المواطنين ويعرض السلم االمني للخطر 

وامام عدو غير عاقل وبال ضوابط واليرحم ويستهدف ,مفصل مهم من تاريخ العراق والمنطقة 
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بل ويحتل اراض من الوطن ويهدد اخرى وجل امانيه ,المواطنين المدنيين االبرياء العزل 
اال تكفي لدرء هذه المخاطر ان . اصمة السقاط الدولة واستباحة الدماء واالعراض؟ احتالل الع

وبالتالي فان استثنائية اللحظة , نسعى جاهدين باجراءات محدودة من اجل هدف سام ومهم 
رغم ان معظم مااقترحناه مطبق في كل دول العالم في ظروف , تستدعي اجراءات استثنائية 

االساسي حول االمن المناطقي وهو امر وقتي ريثما تزول المخاطر القائمة السلم ماعدا مقترحنا 
فقد جربنا الكثر من عقد من الزمان االمن ,ان ماندعو اليه هي نظرية االمن الناعم . والمحتملة

فنحن نحتاج الى تظافر الجهود الشعبية التي اليتكلل بدونها , دونما نتيجة تذكر ( الخشن)الصلب
( المواطن عبر المختار)فخالصة مانذهب اليه هو ان يلتئم الجهد الشعبي , ح اي جهد بالنجا
( عبر ضباط االمن )واالمني ( عبر ضباط االستخبارات المنتشرين مناطقيا )واالستخباري 
وان تكون المسؤولية العليا , (المتمثل في طروحتنا باالفواج المناطقية المستقلة)وشبه العسكري

ويكون مسؤوال  عن , بمسمى وكيل امن العاصمة -من وزير الداخلية  لنائب او وكيل مكلف
وترتبط به االستخبارات والمرور والشرطة والنجدة وافواج الحماية وبالتنسيق مع , الملف 

( مع اختالف الواجبات)بما يشبه مديرية امن العاصمة , المحافظ وحينها تتوفر وحدة القيادة
ويجب ان تفصل بالكامل كل اعمال بغداد , ر لديه كل االركان ويكون ارتباطه بالوزير كي تتوف

وننجح التجربة لتعميمها على المحافظات , وحينها سنحكم السيطرة على العاصمة .عن العامة 
كافة في هذا الوضع الطاريء ريثما يتحقق النصر الساحق ضد قوى االرهاب باذن هللا تعالى انه 

 .سميع مجيب 
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امريكا من مشروع قرارها حول تسليح ماذا تقصد 

مكونات العراق ؟
2
 

 
ال خالف على ان هناك مراكز تخطيط و استرشادات هائلة في امريكا لرسم سياساتها و تنفيذ ما 

تهمها في العالم، اال ان الحزبين الديموقراطي و الجمهوري لهما لمسات مختلفة في 
ختلفة في العالم، اال ان كل مؤشر او تسليط دبلوماسيتهما و كيفية التعامل مع القضايا الم

الضوء على موضوع ما لم يخرج للمال اال عند طبخه بشكل كامل و بيان جوانبه السلبية و 
االايجابية منه و ما يهم امريكا فكرا و فلسفة قبل كل شيء مهما ادعى طرف ما فيها لمعارضته 

بشكل كامل و تحتاج قراءتها من قبل على ما يبدر، و في كل خطوة يوضح نظرتها الى العالم 
 .االخرين الى جهد و تمعن و دراية بما تقوم به امريكا و كيف تدير سياساتها العالمية 

في هذه االونة و العراق يعيش في ازمة داعش و عدم التوافق الداخلي و الصراعات المتعددة 
ن الذي لم يتواصل و لم يمتد بين المكونات و تعمق الخالفات يوما بعد اخر، و بعد مشروع بايد

لحد باب السياسة الخارجية االمريكية بشكل فعلي و لم تحاول امريكا جهدها في التعامل معه، 
صدر باالمس مشروع قرار ضمن ميزانية وزارة الدفاع االمريكية وليس مشروعا مستقال بذاته 

ناحية التسليح المباشر  في مجلس النواب االمريكي حول تعامل مع الكورد و السنة كدولتين من
 .لهم من قبل امريكا 

و اعترض من اعترض و افتعل ضجة لنظرته الضيقة الى ما في العراق من باب حركته و 
حزبه و خلفيته الضيقة، وممن ربما ُتضرب مصالحه او من يؤمن بوحدة العراق الجل فكر و 

تفرض ما يهم االنسان هو  ايديولوجيا ضيقة بعيدة اصال عن ما يهم الشعب واالنسانية التي
اولى من اكبر وطن الذي يمكن ان يضحى به من اجل قطرة دم يسفك غدرا، و رغم عدم االمكان 
استقرار هذا البلد منذ انبثاقه و مهما طال بهم الزمن و حاولوا تهدئة خواطر المعارضين على 

و القلق هو نصيب  سياسة البلد و اواضاعه البائسة رغم التغييرات التي حصلت فان الفوضى
  .الشعب 

تدور في خلد الكثير منا افكار و منها، لماذا ابراز هذا البند الى العلن و اصبح موضوع الساعة 
في اعالم العالم دون غيره في الوقت الذي كان باالمكان امراره دون ضجة، و لماذا في وقت 

ُيعد قبل مدة من مناقشته  المناقشة و التصويت و ليس قبله، و كما هو المعلوم ان المشروع
  .بمدة ليست قليلة 

المشروع يمكن ان يمرر في لجنة مجلس النواب الخارجية بسالم و لكن هناك خطوات طويلة 
اخرى و ال يمكن ان يمر بنصه الحالي في البند هذا في ظل حكم الديموقراطيين، و ما يفعله 

                                                           

 صحيفة المثقف –عماد علي  2
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ة للبعض و هو في مرحلة التفاوض اوباما من التعامل مع الواقع دون ضجة او خطوات مستفز
و يركز اوباما كل ما يملكه على نجاح اتفاقيته مع . مع ايران وهي يهمها ما يجري في العراق 

س النواب يدفع بقبول المشروع و لجاال ان االكثرية الجمهورية في م .ايران مهما بلغ االمر 
ع بايدن و ما تترسخ من ارضية هذا بحد ذاته خطوة اولى لما تنويه امريكا منذ انبثاق مشرو

خصبة مالئمة لتنفيذه، و كما وصلت الحال اليوم لقبوله من قبل مكونين اساسيين و هما الكورد 
و السنة على حد سواء، و هو ما يخصهم و يرفضه المكون الشيعي الذي بيده زمام االمور في 

يعي ان يرفضه هذا المكون السلطة العراقية التي لم تهدا منذ سقوط الدكتاتورية، و من الطب
الذي بيده العراق كما فعل السنة خاطئين بعد سقوط صدام و رفضوا المشاركة في العملية 

السياسية، و اليوم يمكن ان يعيد المكون الشيعي الخطا ذاته و يستمر الحال في الالاستقرار و 
ين المصلحيين الخارجيين الفوضى و الصراع الدموي الى ما ال نهاية و لم يستفد منه اال المتدخل

. 
ان ما في العراق و مواقف من يهمه االمر من االختالف الكبير، نرى سكوت السنة و الكورد و 
هذا عالمة الرضا و بعض االصوات المؤيدة العلنية، و الرفض الشيعي القاطع حكومة و اكثرية 

الطائفية الضيقة وليس االحزاب و قوى مستاثرة بالسلطة و التوابع، و هذا نابع من مصلحتهم 
حرصا على وحدة العراق و سيادته كما يدعون و اال هم من رسموا مستقبل العراق من خالل 

 .دستوره المعترف باالتحادية المبنية على االفدرالية مهما كانت شكلها و نوعها 
 كانت هناك فرص كثيرة سنحت لتطبيق الفدرالية الحقيقية على االرض و وفق الدستور و بما

يرضى به الجميع دون استثناء و كما هي مرسومة و واقعية و تمنع الحساسيات و االحتكاكات 
التاريخية الموجودة التي غطت احيانا و برزت في اخرى ، و ترضي به كافة المكونات و توزع 

الصالحيات و السلطات على المكونات الثالث الرئيسية في العراق اال ان المكونين السني و 
و كل منهما في الوقت الذي يعتقد انه المسيطر و يمكنه ان يحكم العراق وفق مزاجه الشيعي 

يرفض اي مقترح يساوي به الحقوق و الواجبات و يرضى به الجميع و يعيد كل منهما الخطا 
و عليه ال يمكن ان يستقر العراق دون الفدرالية الحقيقية و من حكم هذه . ذاته في كل مرة

بما يرضون دون اي استعالء الي طرف على االخر و به يمكن االتحاد المكونات النفسهم 
 .الطوعي دون اغتصاب لحقوق او فرض او جبر من احد على احد 

ان كانت نية امريكا فيما تذهب اليه صادقة و مخلصة ال نحن ان ندعيها مهما فعلت، و هذا كالم 
ك الخير حتى من عدوك لماذا اخر النها تفضل تحقيق مصالحها قبل اي شيء، و لكن ان اتا

ترفضه، و عليه لم يبق العراق على حاله مهما طال الزمن و االفضل ان يتم ما يؤمن به الجميع 
دون استثناء، وال يمكن ادارة هذا البلد عاطفيا او وفق ايديولوجيات خيالية سار عليه العراق 

في عهد العراق . تي للمكونات بقوة السالح و الدكتاتورية بعيدا عن الحرية و االختيار الذا
الملكي و الجمهوري و حتى ابغضه في زمن الدكتاتورية، كان الشيعة و الكورد هم المغبونين و 
المظلومين و المغدورين من كافة النواحي، و اليوم يرى الجميع ان الشيعة هم المسيطرون و 

و .يه كما نراه على االرض المغبون هو الكورد و السنة و ال يمكنهم ان يسكتوا على ما هم عل
ان رفض طرف الحل المالئم سوف يندم بنفسه عند مجيء ما ال ينفعه كما فعل السنة باالمس و 

 .ربما غدا الشيعة ايضا ان رفضوا اي حل يقتنع به الجميع 
ان كنا صريحين جدا، فال يمكن للمكونات الثالثة ان يتواصلوا على ما هم عليه من انعدام الثقة 
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ساس بالغبن مهما كانت السلطة المركزية قوية و جبارة، و يستديم القلق و االضطرابات و االح
المستمرة الى ان يقتنع الجميع بان الحكم الذاتي للمكونات الثالث هو الحل االمثل في الوقت 

المناسب وا ن لم ينجحوا اليوم، السباب عديدة و منها؛ المستوى الثقافي و الوعي العام و ما 
به المكونات المختلفة من االعتقادات و االفكار و ما لديهم من الخلفيات المختلفة و يؤمن 

تناقضات موروثات التاريخ و حتى العداوات و الصراعات العرقية المذهبية الممتدة التي ال 
و عليه ال يمكن . ُيقطع دابرها بسلطة مركزية على ارض الواقع و ان ادعى البعض غيرها 

االمريكي اخالص من راس الراسمالية و نابع من مصلحة العراق اال انه قراءة  اعتبار المشروع
لواقع العراق و ما يالئمه ارضا و شعبا و اال استمرت الحال على ما هي عليه عقود اخرى كما 
مرت عقود، و ربما يسيطر مكون على العراق ارضا و شعبا اليوم او غدا و لكنه ال يمكن ان 

يه من االساس ال لمكون االخر مهما كانت قدرته، النه ال يمكن بما موجود لديستمر و يقتنع به ا
سة البلد و ال يمكنه فرض العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص في ظل حكم اسيمكنه ان يفرضة 

العرق والدين و المذهب البعيد عن العلمانية كما هي الحال االن، و يعيد التاريخ نفسه كما فعل 
الكورد و الحكومة المركزية و التحوالت الخطيرة و التغييرات و ما اعاد و ما حصل بين 

المتغيرات الجميع الى ما كانوا هم عليه اصال بين ليلة و ضحاها، و طرد الدكتاتورية من 
الكويت وفر ارضية الستقرار و استقالل الكورد النسبي، و اليوم بعد السقوط اصبحت االرضية 

و واقعية للمكونات الثالث الحقيقية الموجودة دون اي تغيير مهما مترسخة لفدرالية حقيقية 
حاولت السلطات تغييرها، و هلي يخفى عن احد ما قامت به الدكتاتورية من التغيير 

الديموغرافي في المناطق العديدة من اجزاء العراق و كيف عادت الى ما كانت عليه في لحظة 
و عليه يجب ان يتعض الجميع . سقوط الدكتاتورية من الزمن و التحول الكبير الذي حصل بعد

من تاريخ العراق الحديث على االقل، و عليه ان يتعامل مع العراق وفق ما يهم المكونات كافة 
و ما لصالحه و كيف يمكن فرض االمن و االستقرار االدئم المستمر و الحق بعيدا عن الظلم و 

من احد كان اقليمي او عالمي، و عليه يجب  االجحاف من قبل طرف مهما كان قويا و مستندا
 .ان ال يضيع الوقت اي كان المنفٌذ االمر الحاكم 
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المصالحة الوطنية في العراق، مضيعة للوقت أم 

حاجة حقيقية
3 

 
  

م والى يومنا هذا تتعالى األصوات من على شتى المنابر حول المصالحة الوطنية 1113منذ عام 

في المقابل ومن نفس تلك األصوات تغيب تلك الجرأة التي تحدد الهدف وأهميتها وضرورتها، 
 الحقيقي منها في مؤشر أول عليها، أما المؤشر اآلخر هو مع من هذه المصالحة تكون؟

هذا ما يسجله المراقبون والمتابعون للوضع العراقي وعموم من يهمه ويعنيه هذا األمر في 
أنها ليست أكثر من مادة استهالكية للبرامج التلفزيونية داخل العراق وخارجه، وبالتالي يتضح 

أو مادة سردية دعائية فارغة للكثير من الخطب السياسية للفرقاء العراقيين بمختلف مواقعهم 
السياسية واإلدارية واألدهى من ذلك أصبحت مبررا الستنزاف الكثير من أموال خزينة الدولة 

المؤسسات التي فتحت وأقيمت من اجل المصالحة التي صرفت على البرامج والمؤتمرات و
 :الوطنية أسئلة أخرى أيضا  تطرح حول هذا الموضوع وهي بحاجة إلى إجابات من مثل

هل المصالحة الوطنية بين الكتل السياسية بنخبها وتياراتها المتناحرة أم بين أطياف الشعب  -0

ي ومن خالل الكثير من الوقائع واإلحداث العراقي؟ وهنا البد من اإلشارة الى أن المجتمع العراق
وأيضا من خالل ما يبرزه اإلعالم ينادي ويؤكد انه غير معني بالمصالحة الوطنية وإنما المعني 

 .بها هم النخب والتيارات السياسية والكتل المتناحرة

 هل المصالحة بين الشعب العراقي من جانب واإلرهابيين التكفيريين من جانب آخر والتي -1

تختلف مسمياتهم بين الحين واألخر، من الذين مارسوا والزالوا يمارسون القتل والتهجير ضد 
كل أبناء الشعب العراقي من قوميات ومذاهب وأعراق مختلفة؟ الجواب هنا ان هؤالء لم تقبل 
 .بالتصالح معهم أي امة أو قومية أو ديانة أو أي فئة تركن إلى السالم وتحترم مبدأ التعايش

هل المصالحة مع أتباع النظام المقبور بمختلف تشكيالته األمنية والحزبية التي كانت عماد  -3

مقومات حكمه؟ وهنا السؤال يطرح نفسه أيضا  أين ذهبت تلك التشكيالت المختلفة بعد زوال 
النظام السابق وأين هم اليوم؟ الجواب على ذلك هو أن اغلب هؤالء عادوا إلى المؤسسات 

البعض منهم في مواقع قيادية وإدارية مهمة في إدارة الدولة والبعض اآلخر أحيل الرسمية و
 .إلى التقاعد والبعض ذهب إلى خارج الوطن

من خالل ما تقدم يتضح أن المصالحة هي خطاب تسويقي ليس أكثر؛ ألن المصالحة الوطنية 
 :وكما طبقت في مختلف دول العالم تستهدف اآلتي
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ة معطلة بسب التناقض في االيدولوجيا واالختالف الديني والتناحر تفعيل مؤسسات رسمي -0

 .الطائفي والقومي بين أبناء الشعب الواحد

وجود حالة فراغ بسبب التحول من نظام شمولي إلى نظام مدني دستوري تكون فيه  -1

 .المصالحة الوطنية هي الرافد المغذي والجسر الواصل بين المرحلتين

البرامج التعليمية واألكاديمية والدينية واإلعالمية الحقيقية وكل ما من شأنه  إقامة الكثير من -3

 .حمل أبناء الشعب الواحد على تناسي الماضي والنظر إلى المستقبل
يؤشر الكثير من المراقبين أن المصالحة الوطنية في العراق تفتقر إلى اغلب مقوماتها 

لجة واقع ضروري فرضته التحوالت التي ومفاهيمها وماهيتها؛ فهي اصطلحت وسوقت لمعا

إال أن الواقع غير ذلك ليس بحاجة الى مصالحة بل بحاجة إلى  1113طرأت على البالد منذ عام 

 .مشاريع وبرامج تختلف كليا  عن مشروع المصالحة
عنها دون أي مبرر واألجدر أن تحل " إن المصالحة في العراق أقحمت بمفردة الوطنية رغما

ة السياسية ألنها معنية بالطبقة السياسية ال غيرها، إن توصيف المصالحة في محلها مفرد
العراق بحاجة إلى إعادة النظر فيها لتوجيهها باتجاه المعنيين بها وهم الطبقة السياسية، إضافة 

إلى ذلك فإن مشروع أو برنامج أو خطاب المصالحة في العراق اختلف عن كل التجارب في 
ثير من رواده في هذا البلد والذين حاولوا استنساخ تجارب عالمية سبقت في العالم ولألسف الك

هذا المضمار، منها التجربة األلمانية بعد سقوط النازية، وكذلك تجربة النظام العنصري في 
جنوب أفريقيا، وتجربة الجزائر، تلك الدول التي وظفت فيها مشاريع المصالحة الوطنية كانت 

 .ى فيها يختلف عن ما حدث ويحدث في العراقظروفها ووقائع ما جر
فمثال  النظام النازي قبل سقوطه اصطف معه معظم الشعب األلماني آنذاك بعقائد قومية وتوسعية 
ترسخت وأصبحت عبارة عن منظومة قيم وطموحات لدى شريحة واسعة من الشعب األلماني 

ت لذلك كانت المصالحة بعد في المقابل كانت هنالك شريحة أخرى بالضد من هذه المعتقدا
الحرب العالمية الثانية هي بين فريقين من الشعب كل منهما له متبنياته ومعتقداته وليس مع 

 .النظام الذي أطيح به
كذلك في جنوب أفريقيا التي سلم فيها نظام الفصل العنصري السلطة الى نلسون مانديال دون 

كانت المصالحة بعد ذهاب ذلك النظام بين قتال وتحت الضغوط الداخلية والخارجية وبذلك 
عرقين من الشعب هما العرق األبيض والعرق األسود، الجزائر كذلك كانت فيها المصالحة بين 
أنصار الجبهة اإلسالمية المتشددة التي حاولت تطبيق أهدافها ومنطلقاتها دون مراعاة مكونات 

وى ليبرالية ومدنية أخرى ترفض تلك مجتمعية أوربية مهاجرة استقرت في هذا البلد وكذلك ق
 .األهداف والمنطلقات

في العراق النظام الذي كان يحكم ولفترة أكثر من ثالثين عام لم يكن اقل قساوة  من النظام 
النازي أو نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا او غيره من األنظمة الدكتاتورية في العالم، 

ن القاعدة الجماهيرية التي تسانده وتدين له الوالء واإليمان إال انه في المقابل كان مجردا  م
المطلق كما ذكرنا في األمثلة السابقة، فهو وان كانت معه بعض التشكيالت األمنية والعسكرية 
التي لم تسانده بأي شكل من اإلشكال في أيامه األخيرة اذ أنها تركته في نهاية المطاف ولم تبق 

بعد سقوطه لم تكن هنالك مجتمعات أو مدن أو غيرها في العراق  معه، على المستوى الشعبي
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متناحرة أو متضادة، الصدام كان بين أفراد محسوبين على مكون ما سواء كان هذا أو ذاك أو 
قومية هذه أو تلك، الممارسة السياسية التي أخذت طابعا  دستوريا بآلياتها الديمقراطية خلقت 

لم تجد وسيلة أنجع في الوصول إلى السلطة والحصول على  أجواء تنافسية بين قوى سياسية
المكتسبات النفعية وغيرها إال بتحريك المشاعر الطائفية والفئوية لدى هذا الجمهور، وبذلك 

اذكت التمايز الطائفي والقومي في العراق وأصبحت الطائفة والقومية المعيار الوحيد في وصول 
اسية الى السلطة وإدارة الدولة العراقية وهذا يختلف عن الشخص ومن ثم الفريق أو الكتل السي

أسلوب وممارسة الديمقراطية في العالم، فأكثر من دورة تشريعية تذكى االنتماء الطائفي 
والقومي في العراق من قبل هذا الفصيل أو الكتلة السياسية أو تلك أوصلتنا اليوم إلى مجتمع 

دولية وفسحت المجال الواسع لدخول التنظيمات عرضة للتقسيم والتدخالت اإلقليمية وال
 .التكفيرية للبالد فاستباحت البالد والعباد

ما يعانيه العراق سببه الطبقة السياسية والثقافة التي تركتها على : من كل ما تقدم نستخلص
و المجتمع والتي اذكت من خاللها الكثير من االختالفات التاريخية سواء كانت دينية أو طائفية أ

قومية او عرقية، والمصالحة الوطنية في العراق بحاجة إلى إعادة تسمية وتوصيف لتكون بين 
السياسيين أنفسهم ال بين الشعب، أما الشعب فهو بحاجة إلى جهد يبذله من لديه الحكمة 
 .والسلطة والموعظة الحسنة لينبهه بما حدث له وكيف استغفل من قبل طبقته السياسية
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األنفاق ، وجدوى األنفاق ، في الموازنة حجم 

 .العامة للدولة 

6002 – 6002 قطاع األمن والدفاع أنموذجا  
4
 

 

 
 

باستثناء تضحيات قواتنا المسلحة ، والعاملين في مؤسسات قطاع األمن والدفاع كافة ، 

 أو" قياسية " والتي ال تقّدر بثمن ، وال يمكن التعبير عنها من خالل مؤشرات كميّة 

كمعطيات أمنية ودفاعية ملموسة ) األداء العام لهذا القطاع " كفاءة " فأّن .. بيانات ماليّة 

النفقات ، المرصودة له / التخصيصات " حجم " ، ال يبدو انها تتناسب مع ( ، ومحسوسة 

 .في الموازنات العامة للدولة للسنوات العشر األخيرة 

لحاسم في النمو واألستقرار األقتصادي ، والسلم إّن كفاءة أداء هذا القطاع هي العنصر ا

  .المجتمعي ، والتنمية األقتصادية الشاملة والمستدامة  -األهلي 

في العراق تبيُّن بوضوح أّن األنفاق على قطاٍع ما ، شيء " نوعيّة الحياة " أّن مؤشرات 

 .هذا األنفاق ، هي شيء آخر " جدوى " ، وأّن 

" جدوى" اد الموازنة العامة في العراق ال يستطيع أن يعكس إّن األسلوب الحالي ألعد

وبهذا النمط من الموازنات يتم التركيز من قبل . فقط " حجمها " النفقات ، وإنّما يعكس 

" على ما تّم ( بما في ذلك الجهات الرقابية المختلفة ) جميع المعنيين بهذا الموضوع 

هذا األنفاق أو " كفاءة " عامة ، وليس على من تخصيصات الموازنة ال –فقط  –" إنفاقه 

 .األقتصادية واألجتماعية " جدواه " 

النفقة العامة ، وإيقاف أوجه الهدر والتبديد وسوء التصرف " مردود " إّن التحقّق من 

والتخصيص للمال العام ، والحد من كافة أشكال الفساد المرتبطة بهذه العملية ، يتطلّب 

لوب بديل ألعداد الموازنة العامة ، بدال  من األسلوب البائس األسراع في تطبيق اس

 .والمتخلّف المعمول به اآلن 

الُمنفقة ) أو / وأليضاح ذلك ، يمكن إجراء مقارنة بين حجم التخصيصات المرصودة و 

من واقع البيانات المالية لقطاع األمن والدفاع في الموازنة العامة ، والحسابات ( فعال  

كمقدمات ) التي تمت مراجعتها والمصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الختامية 

كنتائج ) وبين كفاءة األداء الحاليّة لهذا القطاع ( .. منطقية لدراسة وتحليل هذا الموضوع 

 ( .منطقية لتلك المقدمات 

                                                           

 الحوار المتمدن –عماد عبد اللطيف سالم  4
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دراسات رصينة ستسمح ، وتُحفّز الباحثين على إعداد " الُمقاربَة " إّن هذه المقارنة ، أو 

وليس ُمطاردة حجم ) دقيقة ومنطقية ، لقياس جدوى األنفاق " مؤشرات " ، واستخدام 

  ..األساسية التي تقوم الدولة بتمويلها مركزيا  " الخدمية " في جميع القطاعات ( األنفاق 

، وليس في قطاع األمن ( وخاصة في قطاع الكهرباء / وبالذات في قطاع النفط والطاقة ) 

 .الدفاع وحده و

 .أهم المؤشرات والبيانات المالية لقطاع األمن والدفاع في الموازنة العامة 

قطاع األمن والدفاع في الموازنة العامة للدولة للسنوات ( نفقات ) إّن تخصيصات • 

وتشّكل ( . مليار دوالر تقريبا   062.200) ترليون دينار  020.56هي  6002 – 6002

/ كمعّدل ) من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة  02.56%سبته هذه التخصيصات مان

 .للسنوات المذكورة ( متوسط 

فقط هي  6002إّن تخصيصات هذا القطاع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية • 

من %  60وتشّكل ما نسبته ( . مليار دوال تقريبا   20..05) ترليون دينار  55..65

 .الموازنة العامة للعام المذكور  أجمالي تخصيصات

وزارات الداخلية ، والدفاع ، واألمن ) ان تخصيصات وزارات ومؤسسات هذا القطاع • 

، هي أكثر ( الوطني ، وجهاز المخابرات الوطني ، ومديرية نزع السالح ودمج المليشيات 

..  6002ة لسنة وزارة في الموازنة العامة للدول 06من التخصيصات األجمالية المقررة لـ 

العمل والشؤون األجتماعية ، الصحة ، التربية ، التعليم العالي ، البلديات واألشغال : ) هي 

العامة ، األعمار واألسكان ، النقل ، الزراعة ، الصناعة والمعادن ، األتصاالت ، البيئة ، 

 20..65 حيث يبلغ اجمالي تخصيصات هذه الوزارات مجتمعة  ( . المهجرين والمهاجرين 

 .ترليون دينار 

ويشّكل هذا العدد ما . مليون  0.662.020إّن عدد القوى العاملة في هذا القطاع هو • 

أي .  6002من اجمالي القوى العاملة في الموازنة العامة للسنة المالية %  3..53نسبته 

كزيا  لعام أكثر من ثلث العدد األجمالي للقوى العاملة في الوزارات والدوائر الممّولة مر

6002 .  

ان عدد القوى العاملة في هذا القطاع ، هو أكثر من عدد القوى العاملة في عشر وزارات • 

الصحة ، التربية ، التعليم العالي ، البلديات واألشغال العامة ، األعمار واألسكان ، : ) هي 

وى العاملة فيها ، والتي يبلغ عدد الق( النقل ، النفط ، األتصاالت ، البيئة ، التخطيط 

 .مليون  0..0.020مجتمعة  

" و " ، مع كفاءة األداء " الكميّة " هل تناسب هذه المؤشرات ، والبيانات المالية 

 لقطاع األمن والدفاع على أرض الواقع ؟" نوعيته 

 .إّن هذه الورقة غير مؤهلّة لألجابة على هذا السؤال 

ة تاخذ بنظر األعتبار جميع العوامل إّن األجابة تحتاج إلى دراسة معّمقة ورصين

وتقوم بهذه . والمتغيرات ، المتعددة والمعقّدة والُمتفاِعلَة ، ذات الصلة بعمل هذا القطاع 

الدراسة أكثر من جهة إختصاص، تتمتع بمهنيّة وحرفية عاليتين ، وتعمل باستقاللية 

مالءات من أية جهة وطني ، وال تخضع أليّة اشتراطات أو إ –حقيقية ذات طابع سيادي 

 .كانت 
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بحث وتحليل واستقصاء ، للخروج " خلية " ويمكن لجهات األختصاص هذه أن تشّكل 

بنتائج محّددة وواضحة ودقيقة حول اوضاع هذا القطاع ، وسبل إصالحه ، واعادة هيكلته 

 .، ورفع كفاءة أداءه ، وتقديمها لصنّاع القرار في هذا البلد 

التي سيتم التوصل اليها يمكن وضع " المهنية " والخالصات  واستنادا  إلى النتائج

تضُع حّدا  لنمط األنفاق العام الذي .. تصورات ، ورِسم سياسات ، وبناء استراتيجيات 

( التي تحدُث ، ويتكّرُر حدوثها باستمرار ) وتمنُع تكرار األخطاء الجسيمة .. تعّودنا عليه 

 .ا مما نحن فيه ألنقاذن" خارطة طريق " ، وتضُع لنا 

في الدراسة والتحليل والمتابعة والتقييم ، الينبغي " المقاربة " أو " المنهجيّة " إّن هذه 

وانما تشمُل كافة القطاعات الخدمية األساسية .. ان تتوقف على قطاع األمن والدفاع وحده 

ناتها العامة التي أولتها الدولة اهتماما  استثنائيا ، ورصدْت لها أموال هائلة في مواز

 .والكهرباء .. للسنوات العشر األخيرة ، ومنها ، وأولّها ، قطاع النفط والطاقة 

البيانات المالية الواردة في قوانين الموازنة العامة األتحادية للسنوات المالية : المصدر ] 

ماعدا بيانات السنة المالية ) ، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية  6002 – 6002

، التي تم اعتماد بياناتها من مسوّدة قانون الموازنة للعام المذكور ، المنشور في  6003

 ( [ .وسائل األعالم ، والذي لم يُشّرع ، حتّى لحظة كتابة هذه الورقة 

لم تنشر في كّل قوانين الموازنة العامة البيانات التفصيلية الخاصة بمؤسسات : مالحظة ) 

تلفة ، واقتصر ذكر قطاع األمن والدفاع على قوانين الموازنة قطاع األمن والدفاع المخ

لذا تم اعتماد البيانات الخاصة بوزارتي الدفاع ( . وبالذات األخيرة منها ) لسنوات معينة 

مما يعني ان األرقام والبيانات المذكورة في هذه الورقة ، . والداخلية ، فقط ، لهذا الغرض 

الفعلية ، وان لم يكن ذلك بمقدار كبير جدا ، وذلك بسبب هي اقل من البيانات واألرقام 

 . (صغر حجم تلك المؤسسات مقارنة بوزارتي الدفاع والداخلية 
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الهدر في مؤسسات الدولة
5 

 

 
  

في خضم األزمة المالية التي يمر بها بلدنا بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط واستمرار 
المسلحة لتحرير محافظاتنا ومدننا من عصابات داعش كنا نسمع العمليات العسكرية لقواتنا 

ومن مسؤولين رفيعي المستوى إن هذه األزمة سوف لن تؤثر على رواتب الموظفين 
والمتقاعدين ألنها أصال  قليلة وتأثرت كثيرا  بسبب االرتفاع الكبير في أسعار المواد األساسية 

ر مقابل الدينار العراقي وأن رواتب الموظفين والمواد الغذائية الرتفاع سعر صرف الدوال
لكن مع استمرار األزمة المالية بدأ بعض المسؤولين يلمحون عن نية ,والمتقاعدين خط أحمر

الحكومة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين فيما لو استمرت أسعار النفط في التراجع أي 
أن المسؤولين ينفون قيام  ومع,أن الخط األحمر هذا سيتحول إلى أخضر في يوم ما 

تشير إلى إقدام الحكومة على اجراء كهذا إن عاجال    بمثل هذا اإلجراء إال أن التوقعات  الحكومة
لكن لماذا يلمح المسؤولون بين فترة وأخرى عن تخفيض رواتب الموظفين ,أو آجال  

ن الحكومة ليس لها والمتقاعدين دون غيرها من اإلجراءات ثم يتم نفي هذه التلميحات ؟ هل ال
أبوي ما يكدر )  سلطان إال على هؤالء المكرودين ؟ وهنا ينطبق على حكومتنا المثل الشعبي

وهل تريد الحكومة من وراء هذه التلميحات تهيئة الموظفين والمتقاعدين لتقبل ( بس على أمي
ي لو طبقتها فإنها هذا األمر فيما لو حدث ؟ فالحكومة لديها العديد من الوسائل واإلجراءات الت

ستحصل على عوائد مالية كبيرة وسيولة أكبر من عملية تخفيض رواتب الموظفين 
والمتقاعدين بعشرات المرات الن الدولة والحكومة فيها من الترهل في الدوائر والمؤسسات 
كن وفيها من الهدر الكبير لمليارات الدوالرات شهريا  الكثير ليس بسبب الموظفين والمتقاعدين ل

بسبب المحاصصة الحزبية وأسباب أخرى معروفة إال إن الحكومة غير قادرة على الحد من هذا 
و من اإلجراءات , الترهل والهدر في المال العام لكنها قادرة على هذه الشرائح المسحوقة أصال  

ب العديدة التي يمكن أن تتخذها الحكومة و توفر لها سيولة مالية أكبر بكثير من تخفيض روات
 :الموظفين والمتقاعدين هي 

قبل تخفيض رواتب الموظفين يجب تخفيض رواتب الرئاسات الثالث مع الوزراء وأعضاء . 0

مجلس النواب والمستشارين وأعضاء الدرجات الخاصة ومستشاري المستشارين الذين تتجاوز 
 .أعدادهم اآلالف

                                                           
5

 العراق تايمز – سامي الزبيدي 
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وأعضاء مجلس النواب تخفيض أعداد الحمايات للرئاسات الثالث وحمايات الوزراء .1

والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات إلى الربع وهذا سيوفر أضعاف ما يتوفر من 
 .تخفيض رواتب الموظفين 

إلغاء التشكيالت والمؤسسات غير الدستورية التي شكلتها الحكومة السابقة لدعم أحزاب . 3

مجالس اإلسناد الموجودة في  وشخصيات سياسية في االنتخابات وعلى سبيل المثال ال الحصر
كل المحافظات والتي يتقاضى منتسبوها رواتب كبيرة دون أن يقدموا خدمة للبلد فخدمتهم 

ألحزاب وسياسيين معروفين ومثلها مجالس األعيان والصحوات وغيرها من المؤسسات غير 
 .الدستورية التي تكلف ميزانية الدولة المليارات شهريا  

ؤسسات وفروعها في جميع المحافظات بالوزارات ذات العالقة للحد من دمج العديد من الم.4

هذا الترهل الكبير في المؤسسات فمثال  مؤسسة السجناء السياسيين وضحايا النظام السابق 

( 041)ومؤسسة الشهداء وجعلها شعب في مديريات التقاعد في المحافظات وكذلك لجنة المادة 

ات ولجنة أعمار األحواز وغيرها الكثير فهذه المؤسسات الموجودة دوائرها في كل المحافظ
 .وموظفوها ودوائرها تستنزف أمواال  كبيرة من خزينة الدولة 

دمج الوقفين الشيعي والسني في مؤسسة واحدة يرأسها مدير عام واحد يسمى مدير األوقاف .5

اقتصاد في الموظفين وهذا يضمن ( أألديان األخرى , سني , شيعي)يرتبط به مدير لكل وقف 
 .والدوائر وميزانية كل وقف 

دمج بعض الوزارات التي تكلف الدولة مبالغ طائلة كرواتب موظفين وحمايات وعجالت .2

وايفادات مع وزارات أخرى وعلى سبيل المثال وزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة العلوم 
 .المرأة والتكنولوجيا ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة 

إيقاف استيراد السيارات لمدة عام و التي غصت بها شوارع المدن وتسببت أعدادها الهائلة . 1

في اختناقات مرورية كبيرة علما  إن أغلب السيارات المستوردة غبر متينة وتفتقد إلى أبسط 
 . معايير السالمة الدولية وخصوصا  اإليرانية منها وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة

إلغاء بيع عقارات الدولة وأركان النظام السابق التي استولى عليها سياسيون وأحزاب متنفذة .1

بعمليات مخالفة للقانون وسجلوها كأمالك خاصة وإعادة بيعها بشكل أصولي ووفق األسعار 
السائدة في السوق وهذه العملية ستوفر المليارات لخزينة الدولة الن أعداد هذه العقارات 

 .راضي والبساتين كبير جدا  وأسعارها عالية نظرا  لمواقعها المتميز ومساحاتها الكبيرةواأل

سحب الحمايات والعجالت من ضباط الجيش والشرطة والمديرين العامين المتقاعدين حيث . 9

يحتفظ هؤالء بأعداد كبيرة من الحمايات وأعداد من العجالت ليس لهم فقط بل لعوائلهم 
تكلف الحكومة أمواال  طائلة للوقود والزيوت واإلطارات والتصليح واإلدامة  وحماياتهم وهذه

هنالك أعداد كبيرة من الموظفين والمواطنين يتقاضون أكثر من راتب وبالبعض منهم . شهريا  
ثالث رواتب من جهات ومنظمات وهيئات حكومية فهو موظف وسجين سياسي ومتضرر من 

قاضون رواتب الرعاية االجتماعية باإلضافة إلى رواتبهم وهناك موظفون يت,النظام السابق
محاربة الفساد المستشري في وزارات الدولة . وهؤالء يكلفون الدولة مبالغ كبيرة جدا  

 ومؤسساتها بشكل جدي ومحاسبة الفاسدين ومن يسهل عملياتهم أو يتستر عليهم 
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مقابل الدينار العراقي الذي أثقل  معالجة االرتفاع الكبير والمتسارع لسعر صرف الدوالر. 01

كاهل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار جميع المواد في السوق فكيف إذا تم تخفيض الرواتب 
المواطنين   وأسعار السلع األساسية والمواد الغذائية واألدوية في ارتفاع مستمر وفوق قدرة

دية العلمية والمدروسة هذه اإلجراءات يضاف إليها بعض اإلجراءات االقتصا.على تحملها 
باالستفادة من تجارب دول عديدة أقربها اليونان هي التي تسهم في توفير مبالغ كبيرة للدولة 
تذهب سدى  كل شهر ال أن نخفض رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين ينتظرن رواتبهم هم 

ى بالحدود الدنيا وكأن وعوائلهم لتأمين احتياجاتهم األساسية والمواد الغذائية ومتطلباتهم األخر
 ليش؟( فأبوي كادر بس على أمي)الحكومة غير قادرة إال على هؤالء المساكين وحدهم 

 

 
 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

24 

 

سيكولوجية ..النزوح اإلثني والمذهبي في العراق

األزمة ومرارة العيش وتحّدي الحياة
6 

 
 

 
 

 
هناك شخصا  من كل  حول النازحين في العراق أن 1112تشير تقارير منظمة األمم المتحدة عام 

تسعة عراقيين إما ان يكون نازحا في داخل العراق او نازحا الى خارج العراق ، وتقدر هذه 

مليون عراقي نازح في داخل العراق و أكثر من مليوني نازح  0.9المنظمة أن هناك أكثر من 

بة النازحين ألف في الدول االجنبية ، في حين ارتفعت نس 111في الدول المجاورة ، وأكثر من 

وفق تقارير لجنة حقوق البرلمان النيابية العراقية الى اكثر من  1104في داخل العراق عام 

ثالثة ماليين نازح يتوزعون على سبعة عشر مخيما بالعراق وغالبيتها في إقليم كردستان 

  . ومحافظة بغداد
طق سكنية اخرى او إن هذا النزوح في العراق لم يأت من رغبة السكان في الرحيل الى منا

لظروف بيئية قاهرة كما في أزمة الفيضانات والزالزل والبراكين ، بل ان العراقيين نزحوا 
نتيجة ظروف سياسية واجتماعية قاهرة فرضت عليهم وجعلتهم يعانون بطريقة مأساوية 

 وهو االمر الذي يجعل العراقيين يواجهون تحديات جديدة ،. وبعيدة عن االستقرار األمني 

 . ويختبرون ظروفا صعبة اكثر مما عاشوها في السابق
  النزوح بوصفه أزمة

األزمة هي أي حدث بيئي او اجتماعي طارئ تواجهه الجماعة وليس لديها القدرة واالمكانية 
على مواجهته والتغلب عليه بإمكاناتها المحدودة وفي الظروف الحالية ، مما يجعل الجماعة 

واقب امنية واجتماعية وصحية وسلوكية قاهرة ، مثل عدم تعاني حالة من الفوضى وع
االستقرار االمني والتدهور في الحالة االقتصادية والصحية وخسارة الكثير من الموارد المادية 

وبما أن النزوح الذي حدث في العراق عبارة عن حدث طارئ لم يكن العراقيون . والبشرية 
بوصفه سلوكا ( النزوح)جيد ، ظهر هذا السلوك  يتوقعونه في يوم ما او يتهيؤون له بشكل

من  1113بديال لمواجهة االزمة الراهنة ، فعلى سبيل المثال نزح الكثير من العراقيين بعد عام 

ما يطلق عليه بالقتل )مناطق سكناهم بوصفه سلوكا بديال للتخلص من مرارة القتل الطائفي 
والقدرة على معالجة هذه االزمة بصورة  والرفض القومي بدال من االمكانية( على الهوية

                                                           

 المدى - علي عبد الرحيم صالح 6
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منطقية او سلمية بين االعراق والمذاهب الدينية الموجودة في العراق، وهو ما يشير الى ان 

 . العراقيين لم يكن لديهم االستعداد والبدائل الكافية لمواجهة أزمة التعصب المذهبي والقومي
 النزوح اإلثني والمذهبي في العراق

ايش السلمي بين القوميات واالقليات والمذاهب الدينية التي مر بها العراق رغم فترات التع
لسنوات من الزمان ، إال أن العراقيين واجهوا أعنف مراحل التهجير والنزوح القسري سواء 
كان ذلك بواسطة أزالم النظام السابق او على يد الجماعات االسالمية المتطرفة بعد سقوط 

 : نواع النزوح الذي ظهر في العراق باآلتيويمكن تحديد ا. النظام 
ويتمثل بهجرة الكثير من العراقيين من الذين هربوا او تم طردهم من : النزوح السياسي  -

 . العراق من قبل النظام السابق او النظام السياسي الحالي
دينية ويتمثل بهجرة ابناء القوميات والمذاهب ال: النزوح الداخلي مقابل النزوح الخارجي  -

واكثرهم من )واالقليات العرقية الى مناطق اخرى تتقبل هويتهم االجتماعية في داخل العراق 
مقارنة بالهجرة والنزوح الى دول خارج العراق ( الكرد ، وابناء المذهبين الشيعي والسني

  (واكثرهم من ابناء االقليات الدينية ،كالمسيح واأليزيديين والصابئة واليهود)
ويتمثل في قيام احدى القوميات بطرد واستبعاد ابناء قومية اخرى : والتهجير القومي النزوح  -

على سبيل المثال قام النظام . في ضوء تهديدهم بالنزوح من مناطقهم الى مناطق سكنية اخرى

 . السابق بعمليات نزوح قهرية للقومية الكردية من محافظة كركوك واستبدالهم بمواطنين عرب
ويتمثل في قيام احد المذاهب الدينية بترحيل ابناء المذهب الديني : ديني المذهبي النزوح ال -

وهذا ما . المخالف له في العقيدة الدينية من مناطق سكناه ، واستبدالهم بأفراد من ذات المذهب
شهدته محافظة بغداد والمناطق الغربية والوسطى من العراق في ضوء تهديد بعض المليشيات 

 .مسلحة للمذاهب المخالفة لها في مناطق سكناهاالدينية ال
بطرد وقتل االفراد الذين ( داعش)ويتمثل بقيام عصابات الدولة االسالمية : النزوح الداعشي-

 . يختلفون معهم في الدين والمبدأ وااليدولوجية السياسية
  سيكولوجية النزوح ومرارة العيش

رة عن رحلة يقوم بها الناس للتعارف واالطالع إن النزوح الذي يحدث اآلن في العراق ليس عبا
على المناطق السكنية االخرى بل هو سلوك حياتي ناجم عن الفرار من الموت وظرف امني 

وبما ان الناس فروا من مناطق سكناهم بصورة . طارئ فرض على الناس بصورة قهرية 
ن اآلن يواجهون ظروفا مفاجئة ومن دون اية استعدادات بسيطة لرحلة النزوح ، فإن النازحي

قاهرة تتمثل بعدم توفر ابسط المقومات االساسية للحياة ومقاومة الظروف السيئة للعيش ، إذ 
يواجه النازحون اآلن وفق تقارير منظمات الصحة العالمية والعراقية الكثير من المهددات 

ستقرة ومنظمة قبل واالمراض االجتماعية ، فبعد ان كان النازحون يعيشون في بيئة اجتماعية م
نزوحهم، فهم اآلن يعيشون حالة من البطالة والفقر والتسول والعيش في معسكرات غير مؤهلة 
للسكن ، ويواجهون حالة من العنف والرفض المجتمعي من قبل ابناء المناطق الجديدة ، فضال 

مثل استغالل  عن ذلك تفيد التقارير ان النازحين يتعرضون للكثير من انتهاكات حقوق اإلنسان،
النساء وعمالة االطفال وعدم توفر حقوق كافية للتعليم وإصابة الكثير منهم باالمراض الجسمية 

تشير تقارير الصحة العالمية ان اكثر االضطرابات النفسية التي )المعدية واالضطرابات النفسية 
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الصدمية ، وارتفاع ارتفاع مظاهر االكتئاب ، واضطراب ما بعد الضغوط : يعانيها النازحون هي 

 .(معدالت االنتحار في مخيمات النازحين ، وإدمان المواد ذات التأثير النفسي
مليون طفل  1,1إلى ان  1104وبهذا الصدد تشير مفوضية حقوق االنسان في العراق عام 

ميلون نازحة عراقية يعانون من ظروف الحرب والتهجير ، ويوجد اكثر من  0,3واكثر من 

مسبية ومغتصبة من قبل داعش والجماعات االسالمية المتطرفة ، ووفاة اكثر من امرأة  4111

طفل عراقي  1111طفل عراقي في مخيمات النازحين بالعراق ، وتعتقد المنظمة أن  0511

  .تعرضوا لإلصابة والقتل وحتى اإلعدام
المتحدة أما في ما يخص حادثة النزوح االخيرة في االنبار فيشير تقرير منظمة االمم 

عائلة نزحت من االنبار باتجاه بغداد والمحافظات الوسطى  19,101واليونسيف إلى ان اكثر 

ويشير التقرير . سنة 15من الذكور بمتوسط عمري ال يتجاوز % 41من االناث و% 51بواقع 

من اهالي % 12ألف طفل انباري معرض لخطر الموت، وان  35ايضا إلى ان هناك اكثر من 

 . قصهم االمكانية المالية لشراء الغذاء والدواء او السكناالنبار تن
 النازح بوصفه مواطنا  من الدرجة الثانية

بعد ان كان النازح يعيش حياة كريمة في منطقة سكناه ، اصبح اليوم يعاني من وصمة 
اجتماعية كبيرة ، وذلك بوصفه شخصا مشردا ودخيال او مواطنا من الدرجة الثانية ، إذ يشتكي 

من االهمال واالذالل والنظرة الدونية وإلقاء ( وفق دراسات ومقابالت صحفية)كثر النازحين ا
اللوم عليهم بدال من مساعدتهم ، فضال عن ذلك واجه العديد من النازحين اإلقصاء والرفض 

ولم يتوقف االمر على . االجتماعي وعزلهم في مخيمات بعيدة عن المناطق المركزية للمحافظات
حد ، بل اصبح النازحون يعانون من عدم االحترام واالزدراء وكثرة المضايقات الكالمية هذا ال

ويمكن تفسير ذلك ان النزوح . والجسدية والعزلة االجتماعية عن ابناء المناطق الجديدة 
الجماعي الكبير الذي حدث نحو المحافظات االخرى جعل النازحين يتنافسون مع ابناء هذه 

قمة العيش وفرص العمل ، فضال عن ازدياد الزحام السكاني وارتفاع ايجار المحافظات على ل
وبما أن ابناء المحافظات . السكن وأسعار المواد الغذائية وكثرة العشوائيات السكنية 

هم في االصل من الفقراء وذوي الدخل المحدود فإن هذا التنافس والصراع مع ( المستقبلين)
، مما دفع ابناء ( ألنهم سبب ذلك)تياء واالمتعاض منهم النازحين جعلهم يشعرون باالس

  .المحافظات الى االحتجاج وإبداء مشاعر الرفض وعدم الترحيب بالنازحين الجدد
هذا االمر ينذر بوقوع المزيد من االزمات والكوارث االجتماعية ، إذ تدل التجارب والدراسات 

فس السكاني على الغذاء والسكن وفرص العمل النفسية واالجتماعية على ان كثرة الزحام والتنا

 . يمكن ان ينجم عنه ارتفاع جرائم القتل والدعارة والتسول وتشكيل عصابات الخطف والنهب
  النزوح وأزمة التحدي

إن هذه االزمة المريرة تضع النازحين امام تحدٍّ كبير ، فمن جهة يتعرض النازحون لرفض 
ص االموال ومن جهة ثانية ال يستطيعون الرجوع الى المجتمع ومخاطر الجوع والتشرد ونق

مناطق سكناهم التي طردوا او هربوا منها خوفا من بطش الجماعات االسالمية المتطرفة ، 
وبين هذين الموقفين نجد ان الحكومة العراقية عاجزة حاليا عن التصدي لألزمة ومحاولة 

مام أزمات نفسية واجتماعية خطرة ، مما هذا االمر يضع العراق ا. التغلب عليها بسرعة كبيرة 
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يستوجب علينا بوصفنا مواطنين عراقيين بأن نتكاتف لعبور هذه االزمة ، وان نضع حلوال  
ناجعة لحل هذه االزمة ، والتي يمكن ان تبدأ في معالجة الجذور االساسية لمواطن التعصب بين 

أبناء )كانت لدى المستقبلين  الجماعات اإلثنية والدينية والمذهبية في العراق ، سواء
أو النازحين الجدد، فضال عن ذلك يجب على الحكومة العراقية ان تتحرك بسرعة ( المحافظات

نحو إسعاف النازحين بالغذاء والمأوى والتعليم ، وأن تعمل على تطوير برامج اجتماعية تعمل 
ء النازحين واالقليات على حث ابناء المحافظات وتغيير افكارهم وصورهم النمطية نحو ابنا

الزواج ، والعمل ، )االخرى من اجل دمجهم في بناء اجتماعي متكامل ، ويمكن ان يتم ذلك عبر 
،ألن من شأن هذه البرامج ان تقلل الصور النمطية السيئة ( ومشاركة السكن ، ومدارس التعليم

وان تقلل من اآلثار عن النازحين ، ومحاولة إشراكهم مرة اخرى في البناء االجتماعي للبلد 
وبذلك يمكن القول ان التعايش السلمي في ضوء التصالح والقبول . االجتماعية السيئة للنزوح 

بين كل األطراف والجماعات العراقية يمكن ان يجعلهم يشعرون بهوية عراقية واحدة بعيدا  عن 

 . مواطن التشتت واالختالف التي نشأوا عليها

 
 

 

 
 


