
 كيف جنعل والء رجل األمن العراقي اىل الوطن ؟
 

, سؤال اىتم بو الكثري من الباحثني والسياسيني ألن اإلجابة عليو يعد حالً لكثري من أزمات الثقة ادلتبادلة بني الكتل السياسية 
وىذا األمر واقع , لطائفية والعرقية فاجلندي والشرطي العراقي متهمان دائماً أبن والءمها ليس للوطن وإمنا ألحزاهبما وانتماءاهتما ا

. وال ميكن نكرانو وقد سبب يف كثري من االنقسامات داخل الكتل السياسية وزاد من حدة التوتر بني ىذه الكتل 
حيث , ويرجع بعض احملللني سبب والء رجل األمن ليس للوطن ىو طريقة دخول منتسيب الدفاع والداخلية اىل ىاتني ادلؤسستني 

وىذا أمر , عض القوى اهنيار النظام وعدم وجود دولة قوية فأدخلت عناصر وفق والئها وليس وفق الكفاءة وادلهنية استغلت ب
فالكفاءة وادلهنية ميكن احلصول عليها , إال أن ىذا ليس السبب الوحيد وليس السبب األخطر , صحيح حلظو كل ادلتابعني آنذاك 

دلشكلة الوالء كيف ميكننا نقلو من الطائفة والعشرية واحلزب اىل الوالء للوطن ؟ حالياً كما يقولون ابلتدريب وادلثابرة واحملاسبة إال أن ا
وحدث ما حدث ورغم زلاوالت وزارة الداخلية إبخراج العناصر الغري الكفوءة منها إال أهنا ال تستطيع أن ( وقع الفأس ابلرأس)

ألن الوالء أمر داخلي ذايت عند اإلنسان ال ميكننا , ين ذلم والء لغري الوطن تضمن أهنا أخرجت الذين ليس ذلم والء للوطن أو الذ
. ومن ىنا أتيت أمهية إجياد احلل دلشكلة الوالءات , متييزه وإفرازه إال من أظهره 

شكلة أن يكون رجل فليس من امل, وىنا ينبغي بيان أن االنتماء للوطن ال يتعارض مع االنتماءات األخرى ادلذىبية والقومية والقبلية 
فال يوجد شخص على اإلطالق مستقل وال بد من , األمن موالياً لوطنو ويف نفس الوقت موالياً دلذىبو أو قوميتو أو غري ذلك 

ولكن ادلشكلة إذا تعارضت الوالءات كأن يتعارض والء اجلندي للوطن مع والئو دلذىبو فيفضل والءه , انتمائو اىل جهة معينة 
. وىذا ما نريد وضع حل لو , رقي على والئو الوطين ادلذىيب والع

إن الوالءات جيب أن ال تتعارض ألن االنتماء اىل ادلذىب جيب أن يكفلو دستور البلد الذي نريد أن يكون الوالء لو فوق كل 
وايل مذىباً أو قومية والدستور قد كفل مثل ىذه الوالءات وال يفرض على أحد أن ي, وكذلك الوالء للقومية وغريىا , الوالءات 

وأن القيادة اليت تقود اجلندي وتقود الشرطي ىي انجتة من اختيار الشعب الذي يضم ادلذاىب والقوميات واألداين ادلختلفة , غصباً 
. فيجب طاعتها وأي خرق غري مقبول فهو من وظيفة اجلهة الرقابية أي الربدلان 

م أسباب انعدام الوالء للوطن وىو اإلسًتاتيجيات اليت تتبعها الكتل والقوى وىنا تربز مشكلة مهمة وأساسية وقد تكون ىي أه
إال أن , فأغلب الكتل السياسية متثل مكوانً من مكوانت الشعب العراقي وىذا حبد ذاتو ال إشكال فيو وال شبهة , السياسية 

( ب)وادلكون ( أ)ىناك حرب بني ادلكون  ادلشكلة ىو أن ىذه الكتل تدافع عن مكوهنا فقط وتطالب حبقوق مكوهنا فقط وكأن
. وكذلك ابقي الكتل ( ج)وال ادلكون ( ب)تدافع وتطالب حبقوق ادلكون ( أ)فال جند الكتلة اليت متثل ادلكون , ( ج)وادلكون 

ة ودينية أكثر من فالسياسيون العراقيون ذلم والءات مذىبية وطائفية وقومي, إذن فالوالء للوطن جيب أن يبدأ من القادة السياسيني  
وال , فال ميكن للموطن العراقي عموماً ورجل األمن خصوصاً يف ظل ىذه األجواء أن يكون لو والء خالص للوطن , والئهم الوطين 

فأغلب رجال األمن ينتمون أو يوالون أو مييلون إلحدى الكتل السياسية , ميكنو أن يربز والؤه الوطين على والئو ادلذىيب والقومي 
فعندما يرى رجل األمن أن من ميثلو ومن يثق بو يف الربدلان , الربدلان والدليل على ذلك أن أغلبهم انتخبوا ىذه الكتل ابلتأكيد يف 

كيف ميكن لرجل , يوجو االهتامات اىل ممثل آخر لكتلة أخرى ليس إال لكونو من مكون آخر سواء غري طائفة أو مذىب أو قومية 
ن اآلخر الذي وجهت دلمثلها اهتامات على أساس طائفي ؟ وكيف يثق بقادة ىذا ادلكون وممثليهم يف الربدلان األمن ىذا أن يثق ابدلكو

واحلكومة ؟  
, بينما لو كان ىناك وفاقاً سياسياً بني مجيع الكتل حبيث يظهر للشارع ما يدل على التآخي والتعاون يف ما بني الكتل السياسية 

فبالتأكيد سوف ال جيد رجل األمن وال , فاوضات اليت ال تصلها كامريات ومراسلي وسائل اإلعالم ويضمروا التشنجات اىل غرف امل
. ادلواطن عموماً مربراً للعداء لطائفة أو قومية أخرى 

زلبوب ومرغوب ( أمام وسائل اإلعالم ويف اجتماعاهتم اخلاصة)وادلتابع عن قرب من أروقة السياسيني جيد أن ادلعتدل يف رأيو 
فلماذا إذن التشنج ؟ فإذا كنا نريد قبول رأينا , مرحب بو ومسموع لرأيو ومقبول طرحو حىت وإن كان من كتلة غري مرغوب هبا و



ولو التزم اجلميع بال استثناء هبذا األسلوب لوصلنا اىل بر األمان وأبقصر الطرق ومن , فاالعتدال طريقنا والتصريح ادلتشنج عدوان 
. خالف شخص واحد فإنو قد يؤدي ابلسفينة اىل الغرق ويغرق اجلميع بضمنهم اخلارق  ولو, دون تدخل أجنيب 

إن التصرحيات الراننة لبعض الساسة لن تقف اىل حد خلق التشنجات بني الكتل السياسية وابلتايل بني ادلكوانت االجتماعية 
كما حدث ذلك سابقاً لؤلكراد واستفادوا من , ية للشعب العراقي بل ستنتقل اىل ما بني قوى وأحزاب نفس الطائفة ونفس القوم

وما , وما حصل للعرب السنة فمنهم من دخل العملية السياسية ومنهم مل يدخل واألخري بدأ بتصفية األول , أخطائهم وتوحدوا 
. حيدث اآلن بني قوى شيعية بني احلني واآلخر 

لذا , طويل يف الدميقراطية وىي دول قوية عادة ليس من السهل اخًتاقها وليتذكروا أن الدول الدميقراطية ادلوجودة حالياً ذلا عمر 
فتقليدىم يف توجيو االنتقادات احلادة وادلغرضة يف بعض األحيان بدعوى حنن يف بلد دميقراطي ىو كالم غري صحيح وىو حجج 

منهم ساستهم مل يتعودوا بعد ومل يتأقلموا مع وكذلك التصرحيات النارية اآلن غري مناسبة ألن اجملتمع العراقي بض, حيتج هبا البعض 
موجوداً فادلواطن العادي والنخب السياسية ما زالوا ال يستوعبون ( سنة 35)فما زال التأثري الدكتاتوري لـ, الوضع الدميقراطي اجلديد 

قياً وما زالت االنتقادات تفهم على أساس أهنا التغيري احلاصل يف العراق وما زالوا مل يندرلوا يف احلياة الدميقراطية اجلديدة اندماجاً حقي
فرغم أن الصراع بني اجلمهوريني والدميقراطيني بلغ أشده إال أن . اخل .....هتم واستنقاص ويراد منها اإلىانة ويراد منها التهميش و

بني محاس وفتح فإن أعمال العنف أما يف فلسطني وبسبب اتفاق مكة , ذلك مل يؤِد اىل زايدة العنف واالقتتال بني الشعب األمريكي 
وأي تصعيد من إحدى احلركات سوف يعيد االقتتال مرة أخرى ويصل اىل مستوى أشد , بني أنصار احلركتني قّل اىل أقل مستوى 

 .من األول 
 

: أييت  فعلينا ما, إذن احلل يبدأ من السياسيني وسينتقل تدرجيياً اىل ادلواطن عموماً وابلتايل ينتقل اىل رجل األمن 
ويتصرفوا وكأهنم يريدوا أن يقدموا األفضل للعراق حىت ولو كان , على السياسيني انتهاج هنج وطين وترك النهج الطائفي  .1

ذلك على حساب مكوهنم االجتماعي أو ادلذىيب أو القومي مع احلفاظ على خصوصيات كل مكون ومن دون هتميش 
وكل ما يظهر يف الشارع ىو اقتداء , رف منهم سيقتدي بو اآلخرون وليعلموا أهنم قدوة لغريىم فأي تص, أو إقصاء 

 .ابلسياسيني فإن كان االقتداء خاطئاً أو صحيحاً فمرده اىل السياسيني وليختاروا أي الطريقني أفضل 
لة الوصول اىل وفاق ووائم سياسي بني مجيع الكتل حبيث ال تكون ىناك خالفات ظاىرة على السطح على األقل يف ادلرح .2

 .الراىنة 

على كل حزب وكيان سياسي مشارك يف العملية السياسية تثقيف مجاىريه يف السر والعلن على ثقافة التحاور وثقافة قبول  .3
 .خصوصاً تلك األحزاب اليت تتمتع بعدد جيد من ادلقاعد , اآلخر ورفض التهميش واإلقصاء لآلخرين 

ن يكون الوالء للوطن فوق كل شيء ما دام ىذا الوالء ال يتعارض وال وىنا يدخل دور رجال الدين يف توعية من يتبعهم أب .4
 .وأن تكون االنتقادات انتقادات موضوعية بعيدة عن ذكر األمساء واجلهات , يرفض والء ادلذىب ووالء القومية والدين 

ير الوطن ورفض كل نشد على أيدي مسؤويل وزاريت الدفاع والداخلية ابختاذ إجراءات حازمة ضد من يثبت والؤه لغ .5
 .ابإلضافة اىل إقامة زلاضرات لتوعية أبناء ىاتني ادلؤسستني , الشعارات وكل التصرفات الطائفية 

 
وعلى اجلميع أن يعلم إذا مل تكف الكتل السياسية عن صراعاهتا داخل الربدلان وأمام وسائل اإلعالم ومل تلتزم ابلنهج الوطين ومل تفكر 

فليس والء رجل األمن للوطن سيكون , ن مع احلفاظ على خصوصيات مكوانهتم وعلى ما جاء بو الدستور بقبول اآلخر وبناء الوط
ادلشكلة بل سيكون احلفاظ على وطن موحد متحاٍب متآخي متسامح ىو ادلشكلة بل وال يقف األمر عند ذلك بل ستكون ادلشكلة 

. طائفي وهللا الستار كيف حنافظ على منطقة خالية من احلروب األىلية ومن العنف ال
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