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  بة صدور العدد اخلمسون مركز الكاشف يطلق مبادرتنيمبناس
  

وبعد مرور حوايل " العراق يف مراكز األحباث اإلستراتيجية"مبناسبة صدور العدد اخلمسون من سلسلة 
 هذا -السنة على بداية هذا اجلهد املستمر واملتواصل للتواصل مع العقل والفكر اإلستراتيجي األمريكي 

مركز الكاشف للمتابعة  يطلق -شكل اخلطوة األوىل يف مسرية األلف ميلاجلهد املتواضع الذي ي
  : مبادرتنيوالدراسات اإلستراتيجية

 وإستطالع األفكار مبعرفة آراء كل من تابع عن كثب هذه السلسلة اإلستراتيجيةاألوىل تتعلق 
 األداء وزيادة واإلنطباعات اليت تشكلت خالل العام املنصرم، والغرض من هذا اإلستطالع هو حتسني

 إصدار التقارير اإلستراتيجية التأثري والفائدة وتعظيمها واإلنطالق اىل اخلطوة التالية اليت رمبا ستكون
، واليت ستقوم على مسح شامل ألهم مراكز التفكري األمريكية خاصة ومن مث اليومية والشهرية والفصلية

. ا وتفسريها بشكل يومي وشهري وفصلي وسنويتلخيص أهم وأخطر اإلصدارات والتعليق عليها وحتليله
وسوف لن تكون هناك أسئلة حمددة  يف هذا اإلستطالع لترك اال للتداعي احلر وطرح اإلقتراحات 

  .واألفكار بشكل واسع

، وطبيعي أنه بدون هذا الدعم اجلدي من قبل محلة جلمع التربعات والدعم املايلوالثانية تتعلق بإطالق 
شأن العام واملتابعني للشؤون اإلستراتيجية الميكن هلذا اجلهد أن يستمر وأن خيطو خطوات املهتمني بال

  .كبرية اىل األمام، وأن يؤدي دوره ورسالته بشكل كامل ومؤثر

  :وميكن التواصل مع املركز من خالل املوقع األلكتروين على اإلنترنت

www.alkashif.org
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 علـى التقـصير     يـسلط الـضوء   ،   معهد السالم األمريكي    مهم منشور في موقع     لتقرير في هذا العدد ترجمة   

خـذ   ويشير بوضوح الى عـدم األ       وتسليح وتجهيز قوات الشرطة العراقية الجديدة      األمريكي الواضح في بناء   

، وهنـا    عنصر من الشرطة الـدوليين     ٦٦٠٠القاضي بنشر    فريق دائرة العدالة  ات  بتوصيبشكل كامل وسريع    

، هذا القـرار    اطالق سراح المجرمين من سجون صدام حسين       قرار بالحالة الفوضوية التي سببها   يذكر التقرير   

 موضوعمدى عالقة الواليات المتحدة بهذا ال حول العجيب والمحير والذي يثير الكثير من التساؤالت والشكوك

الى حافة الحرب األهليـة     اآلن   الذي أوصل العراق     الذي يراد منه اثارة الفوضى واالنفالت األمني في العراق        

       !الشاملة؟

  

ان عدم قدرة سلطة التحالف المؤقتة او عدم اهتمامها على ما يبدو في السيطرة على العنف 

لعراقيين العاديين وساعد على دعمهم اإلجرامي الذي اصبح مألوفاً في العراق أغضب المواطنين ا

للتمرد، وان استخدام الجيش األمريكي للشرطة العراقية في عمليات مواجهة التمرد زادت من 

االنطباع بين العراقيين في ان الواليات المتحدة كانت اقل اهتماماً بمصالحهم من اهتمامهم 

  باستراتيجية الخروج من العراق
  
 

يداً في القتال ولكنها مخترقة من قبل الميليشيات الشيعية وتقوم بأعمال هذه الوحدات أدت عمال ج

  عنف طائفي ، وعدم الثقة بالشرطة واسع االنتشار وعلى وجه الخصوص في المناطق السنية
  
 

فان الواليات المتحدة يجب ان تقوم بعمل منسق من اجل الهيمنة على الوحدات ، وفي الوقت نفسه

  يعة في الشرطة الوطنية العراقيةالتي يسيطر عليها الش
  
 

ان رجال الشرطة العراقيين تركوا مراكزهم وانصرفوا الى بيوتهم عندما دخلت قوات الواليات 

 ، وأسابيع السلب والنهب التي تلت ذلك دمرت وزارات الدولة ٢٠٠٣ نيسان ٩المتحدة بغداد في 

 وعشرات اآلالف من المجرمين الذين ومعظم مراكز الشرطة ، ومكنت كذلك شبكات الجريمة المنظمة

  أطلق سراحهم صدام قبل الحرب من استغالل الفوضى وجعل المواطنين العراقيين فرائس لهم
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 قام فريق من دائرة العدالة للواليات المتحدة بتقدير أمني نص على أن الشرطة ٢٠٠٣وفي آذار 

حاجة الى معونة خارجية دولية قبل ان العراقية لم تكن قادرة على استعادة النظام العام وهي في 

 عنصر من الشرطة ٦٦٠٠تكون جاهزة لتحمل مسؤولية األمن الداخلي ، وقد أوصى الفريق بنشر 

 عنصرا من قوات الدرك باالظافة الى برنامج شامل لتنظيم واعادة تدريب ٢٥٠٠الدوليبن بمن فيهم 

 واعادة تجهيز الشرطة
 

لم تنفذ في الحال ، ولم يبدأ برنامج تدريب الشرطة الجديدة حتى فان هذه التوصيات ، ولسوء الحظ

  ٢٠٠٥ووصلت الى قدر معين من القوة بحساب العدد والضباط الجدد في ربيع ٢٠٠٣كانون األول 
 

 في ٥٠ من مستشاري الشرطة الدولية لم يصل منهم  اال٦٦٠٠ومن العدد المقترح الذي هو 

ولم تصل المعدات  . ٣٧٥حتالل ، وبعد سنة كان هناك فقط االشهر الستة األولى التي تلت اال

 الذي عهد بمسؤولية مساعدة ٣٦ عندما وقع الرئيس بوش االمر ٢٠٠٤الحيويه حتى آذار 

  الشرطة الى وزارة الدفاع
 

ان مهمة تطوير الشرطة العراقية مازالت بعيدة عن بلوغ أهدافها ، ومن الصعب ان يرى 

ة ان تستعيد مسؤوليتها مع وجود المشاكل التي واجهتها داخليالالمرء كيف تستطيع وزارة 

في السابق في إدارة البرنامج وقلة عدد أفرادها ومواردها وحاجتها المحتملة إلى األمن طوال 

 الوقت والى الدعم اللوجستي
 

بغي ان ان إعادة إدارة جهاز الشرطة العراقية بإتجاه مهمة التكييف االجتماعي ومواجهة الجريمة ين

يرافقه مجهود جدي من قبل الواليات المتحدة لتنظيف وزارة الداخلية للحد من تأثير األحزاب 

السياسية الشيعية والسيطرة على الفساد وتحسين اإلدارة ، وهناك ايضاً حاجة الى تبديل عملية 

ستوى الالمركزية التي بدأتها سلطة التحالف المؤقتة واستعادة سلطة مركزية للشرطة على م

  المناطق للقيام بالعمليات في مختلف أنحاء البالد
 

ان تسليم السلطة الى المناطق قد نجم عنه وجود مستويات متعددة من األداء في مختلف أرجاء البالد 

، واخيراً فهناك حاجة ماسة الى غربلة مغاوير الشرطة من اجل ان يستبعد عن وحداتها العناصر 

  لة عن التطهير االثني والجريمة العنيفةالتابعة للميليشيات المسؤو
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حماية العراقيين من : الشرطة العراقية

  العنف اإلجرامي

  معهد الواليات المتحدة للسالم

  ٢٠٠٦/حزيران - روبرت بريتو

  اإلجرامي العنف محلها حل اآلمنة الشوارع

 / المدنيـة  للشرطة االستشاري التدريب فريق

  مختلط فهم / مختلط فريق

  إصالح الى بحاجة الداخلية وزارة

  ضعيفة ببداية انتهت العراقية الشرطة سنة

 مواجهـة  بمهمات للقيام الشرطة تكييف إعادة

  الجريمة

تظهر استطالعات الـرأي العـام ان العـراقيين         

ن اكبر ما يتهدد أمنهم ليس التمـرد او         أيشعرون ب 

. الصراع الطائفي بل هو العنف اإلجرامي السائد        

وبالنسبة لشعب تعود حضوراً امنياً قوياً في زمـن         

 الذي جاء بالقتـل     الغزوما بعد   فان   ،صدام حسين 

ومهاجمة المنـازل ونهبهـا والخطـف وسـرقة         

السيارات واالغتصاب تعد امـوراً مثيـرة للقلـق         

  .الشديد 

ان عدم قدرة سلطة التحالف المؤقتـة او عـدم            

اهتمامها على ما يبدو في السيطرة علـى العنـف          

غـضب  ألوفاً في العراق    أاإلجرامي الذي اصبح م   

اقيين العاديين وساعد على دعمهـم      المواطنين العر 

للتمرد، وان استخدام الجيش األمريكـي للـشرطة        

العراقية في عمليات مواجهة التمـرد زادت مـن         

االنطباع بين العراقيين في ان الواليـات المتحـدة         

  مـن اهتمـامهم    كانت اقل اهتمامـاً بمـصالحهم     

  .باستراتيجية الخروج من العراق 

جدت القوات األمريكية   هذا االنطباع تعزز عندما أو    

شرطة عراقية وطنية جديدة تتكـون مـن فـرق          

هـذه   .لمكافحة التمرد قوامهـا جنـود سـابقون         

الوحدات أدت عمال جيداً في القتال ولكنها مخترقة        

من قبل الميليشيات الشيعية وتقوم بأعمـال عنـف         

طائفي ، وعدم الثقة بالشرطة واسع االنتشار وعلى        

  .السنية وجه الخصوص في المناطق 

ان الحد من العنف اإلجرامي في العراق يزيد من         

تأييد الناس لحكومـة العـراق الجديـد وتحـسين          

العالقات بين الشرطة والمجتمع ، وسوف يتطلـب        

شـرطة  ( ذلك ان تركز خدمة الشرطة العراقيـة        

 الجريمة وحماية المواطنين    واجهةعلى م ) الشارع  

 في كيفيـة    العراقيين ، ويتضمن ذلك تدريباً محسناً     

جراء التحقيقات والقيام بأعمال شـرطة مؤهلـة        إ

اجتماعياً ومعدات جديدة من اجل إعطاء الـشرطة        

 الجريمـة وتحـسين     واجهـة العراقية قدرة على م   

العالقات مع المواطنين العراقيين ، وبالقيام بـذلك        

فانه سيسهم في الحرب ضد التمرد الن المواطنين        

ـ       ساعدوا الـشرطة   سيكونون اكثر احتماال في ان ي

 فـان   ،وفي الوقت نفسه  على اإليقاع بالمتمردين ،     

الواليات المتحدة يجب ان تقوم بعمل منـسق مـن          

اجل الهيمنة على الوحدات التـي يـسيطر عليهـا          

  .الشيعة في الشرطة الوطنية العراقية 

فضل وجـه مـن خـالل       أويمكن فعل ذلك على     

الضغط على وزير الداخلية الجديـد لكـي يقـوم          

الح وزارته من خالل برنامج مؤثر بتطـوير        بإص

مؤسسي تعضده الواليات المتحدة ، وهذا أمر سبق        
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ان فعلته الواليات المتحدة في عدد مـن عمليـات          

  .السالم ولكنها لم تفعله حتى االن في العراق 

  الشوارع اآلمنة حل محلها العنف اإلجرامي 

جل توثيق وتقوية حكمه عمد صدام الى إنشاء        أمن  

ة قوية مترابطة مـن المنظمـات العـسكرية         شبك

والمدنية ذات المهمات الرسمية المختلفة ، ولكنهـا        

ذات وظائف متشابكة ومعقدة ، وكان نتيجة ذلـك         

ـ  قوة شرطة منتشرة وشـاملة ، فـي اسـفل           هذ ه

البيروقراطية األمنية المتعددة الجوانب كان هنـاك       

 فرداً من الـشرطة الوطنيـة العراقيـة ،     ٦٠٠٠٠

هذه القوة مكونة من أفراد تلقـوا دراسـة         وكانت  

وباش غير مثقفين وغيـر     أخرين  آأكاديمية وأفراد   

متدربين،وكانت الشرطة سيئة التجهيز ومعروفـة      

ولم يكن الـشرطة يقومـون      . بهمجيتها وفسادها   

بالدوريات بل كانوا مستقرين في مراكزهم اال اذا        

 امروا بان يقوموا بإلقاء القبض على أحد ، وقد عد         

نهم الوجه األول مـن     أعامة الشعب الشرطة على     

  .نظام صدام القمعي 

وعلى الرغم من سمعة الشرطة العراقية بوصـفها        

اقل قوة أمنية في التأثير فان صانعي السياسة فـي          

الواليات المتحدة افترضوا ان األمن العـام بعـد          

االحتالل سيكون في أيديهم ، ولـيس ممـا يثيـر           

 األقـل ألولئـك     على – على اي حال  ،االستغراب  

ان رجـال  الذين درسوا مواقف ما بعد النزاعات ،        

الشرطة العراقيين تركوا مراكزهم وانصرفوا الى      

بيوتهم عندما دخلت قوات الواليات المتحدة بغـداد        

 ، وأسابيع السلب والنهب التي      ٢٠٠٣ نيسان   ٩في  

تلت ذلك دمرت وزارات الدولة ومعظـم مراكـز         

 شبكات الجريمة المنظمـة     الشرطة ، ومكنت كذلك   

وعشرات اآلالف من المجـرمين الـذين أطلـق         

سراحهم صدام قبل الحرب من استغالل الفوضـى        

  .وجعل المواطنين العراقيين فرائس لهم 

وعندما صارت سلطة التحالف المؤقتة وجها لوجه       

أمام الجريمة واالنهيار التام للنظام العام ، قامـت         

 للعودة الى واجبهم    بدعوة رجال الشرطة العراقيين   

، وأولئك العائدون كانوا يفتقـرون الـى القيـادة          

والتنظيم والدعم اللوجستي ويعانون من عدم ثقـة        

 قام فريق من دائرة     ٢٠٠٣ذار  آوفي  المواطنين ،   

ن أ نص على    يالعدالة للواليات المتحدة بتقدير أمن    

الشرطة العراقية لم تكن قادرة على استعادة النظام        

في حاجة الى معونة خارجية دولية قبل       العام وهي   

ان تكون جاهزة لتحمل مسؤولية األمن الـداخلي ،         

 عنـصر مـن     ٦٦٠٠وقد أوصى الفريق بنـشر      

 عنـصرا مـن     ٢٥٠٠بن بمن فيهم    الشرطة الدولي 

 الى برنامج شـامل لتنظـيم       قوات الدرك باالظافة  

  .واعادة تدريب واعادة تجهيز الشرطة 

ات لم تنفذ في الحال      فان هذه التوصي   ،ولسوء الحظ 

، ولم يبدأ برنامج تدريب الشرطة الجديـدة حتـى          

مـن   معـين    ووصلت الى قدر  ٢٠٠٣كانون األول   

القوة بحساب العدد والضباط الجـدد فـي ربيـع          

٢٠٠٥ .  

  من مستشاري  ٦٦٠٠ومن العدد المقترح الذي هو      

 االشـهر   في ٥٠ منهم  اال    لم يصل  الشرطة الدولية 

االحتالل ، وبعد سنة كـان      الستة األولى التي تلت     

 حتى  حيويه ولم تصل المعدات ال    . ٣٧٥هناك فقط   

 ٣٦ عندما وقع الرئيس بوش االمـر        ٢٠٠٤ذار  آ

الذي عهد بمسؤولية مساعدة الشرطة الـى وزارة        

  .الدفاع 
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/ فريق التدريب االستشاري للشرطة المدنية 

  مختلط فهم / فريق مختلط 

لية الشرطة  ان تولي جيش الواليات المتحدة مسؤو      

األهلية لم يسبق له مثيل في الماضي ، وبدءاً مـن           

 في بناما ، كانـت مـسؤولية         السبب العادل  عملية

تدريب الشرطة يعهد بها الـى وزارتـي العـدل          

علـى اي   ،والخارجية ، وبالنظر لظروف العراق      

بين لصانعي السياسة في واشنطن ان جيش       ت ،حال

 الالزمة مـن    الواليات المتحدة وحده يملك الموارد    

  .اجل اإلسراع في تنفيذ برامج الشرطة 

 أسس فريق التدريب االستشاري     ٢٠٠٤ذار  آ في  

مرية األمن في وزارة    آللشرطة المدنية تحت قيادة     

العدل في الواليات المتحدة ، وكان يضم عـاملين         

من المدنيين والعسكريين على حٍد سواء ، وكانـت         

ــد  ــات المتح ــيش الوالي ــي ان ج ــشكلة ه ة الم

والمستشارين المدنيين مـن وزارتـي الخارجيـة        

والعدل كانت لهم أهداف مختلفة الـى حـٍد كبيـر           

بالنسبة للشرطة العراقية وهذا الخالف في وجهات       

فيما النظر كان يعني انه لم يكن هناك فهم مشترك          

بين مؤسسات الواليات المتحدة حول مهمة الشرطة       

العراقية ، وهو يعني ايضاً اختالفاً بين التـدريب         

الذي يقدم الى أفراد الشرطة العراقية ، ما يمكن ان          

  . يؤدوه على الصعيد الميداني 

صانعوا السياسة في وزارة الخارجيـة ومـدربوا        

يجـاد  إالشرطة من وزارة العدل كانوا يهدفون الى        

رطة عراقية مدنية كفوءة خفيفة التسليح يمكنهـا        ش

ان تستثمر آليات الشرطة في المجتمعات الصغيرة       

في ما يـشبه مـا يحـصل بموجـب مـستويات            

الديمقراطيات الغربية المتعلقة بفـرض النظـام ،        

 الشرطة في وزارة العدل افترضوا ان       اومستشارو

مشاكل العراق األمنية كان افضل الحلول لها هـو         

تجاء الى التحقيقات واالعتقاالت من اجل إزالة       االل

اإلرهابيين والمجرمين ، والمنهج في وزارة العدل       

األردن فـي   كان يزاول تدريب الشرطة في عمان       

تند الى برنامج تدريب كان معداً لتـدريب        سوهو ي 

  .الشرطة المحلية في كوسوفو 

 فان برنامج كوسوفو كان يتضمن      ،وعلى أي حال  

الدراسة في صفوف دراسية واثني  خمسة اشهر من    

 والتـدريب   ،سبوعاً من التدريب الميـداني    أعشر  

 أسابيع من الدراسة مـن      ةنقص الى عشر  أالعراقي  

  .دون أي تدريب ميداني 

وفضال عن ذلك فان تفجر التمرد كـان يعنـي ان           

، تطبق لتدريب كوسوفو لم     ة األساسي ات  االفتراض

ة تخص  وبدال من بيئة صالحة تسمح بإنشاء شرط      

جهت بهجمات  والمجتمع ، فان الشرطة العراقية و     

من السيارات المفخخة والمسلحين باالسلحة الثقيلة      

، وكانت النتائج يمكن الـتكهن بهـا كمـا كانـت           

ثنـاء  أالف من رجال الشرطة     آ فقد مات    ،مأساوية

 األقل قتلوا هـذا العـام ،        على ٦٠٠الواجب منهم   

مراكز  لى  واختفى مئات من الشباب في هجمات ع      

 وفي السنة الماضية وحدها اصبح      . تجنيد الشرطة 

أداء واجب  ( التركيز في تدريب المتطوعين على      

مـع إضـافة صـفوف      ) بيئة قاسية   فى  الشرطة  

  .للتكتيكات الدفاعية و دراسية لحماية الضباط 

وخارج نطاق استخدام الشرطة العراقية فـي دور        

 كـان   دة  محاربة التمرد فان جيش الواليات المتح     

من عراقية داخلية يمكنها    أمصمما على انشاء قوة     

ليـشيات  يحماية نفسها و التعامل مع التمـرد و الم        

المعادية و هو ما يعنى السماح بانسحاب الواليات        

 وقد قررت حكومة الواليات المتحـدة ان        .المتحدة  
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الحل يكمن في إنشاء كتائب لحفظ األمن والنظـام         

 العراقية والـشرطة     مثل خدمة الشرطة   ٢٠٠٦في  

الوطنية العراقية وكانت ملحقة بوزارة الداخليـة ،        

ولكنها كانت مكونة من وحدات شرطة ثقيلـة تـم          

الحرس الجمهوري السابق لـصدام     من   استخدامها

وسائر اسلحة الجيش ، وقـد تـضمنت الـشرطة          

الوطنية مغاوير للشرطة الخاصة جندت رأساً مـن        

مساعدة قليلة مـن  ولي وزارة الداخلية مع ؤقبل مس 

ومـع عـدم وجـود أي تـدقيق         الواليات المتحدة   

  .الستبعاد المجرمين واإلرهابيين 

 فان هذه الوحدات تعمها الـوالءات       ،ولسوء الحظ 

الشخصية والقبلية والمذهبية وهي مخترقة من قبل       

الميليشيات الشيعية ، وأفرادها الذين لم يتم انتقاءهم        

تـدريباً فـي    سلمت لهم أسلحة الجيش وتـسلموا       

مكافحة اإلرهاب ولكن لم يجتازوا الدورة األساسية       

للشرطة التي أعطيت لقوات الـشرطة العراقيـة ،         

وعندما زودوا بالمستشارين األمريكيين العسكريين     

والدعم اللوجستي ابلى هؤالء بـالءاً حـسناً فـي          

مواجهة التمرد ، وعلى اي حال ، ومـع ازديـاد           

دات اتهمت بتعـذيب    العنف الطائفي فان هذه الوح    

وقتل مناوئيها الـدينيين والـسياسيين وبإرهـاب        

المواطنين العراقيين ، والعراقيون يلقون اللوم ايضاً 

على هذه القوات في وجود سجون سرية ومداهمات 

ليلية على المنازل من قبل رجال يرتدون مالبـس         

  .الشرطة 

  وزارة الداخلية بحاجة الى إصالح 

تلـف وزارات الواليـات     فشل مخ فى  ان ما يزيد    

المتحدة في االتفاق على المهمة الرئيسية للـشرطة        

العراقية هو فشل الواليات المتحدة في إعادة بنـاء         

ـ  يـد أن   تر هيل وزارة الداخليـة التـي     أوت حكم ت ت

في تدخالت سابقة تبدأ من بناما قامـت        . الشرطة  ب

 ات مؤسسالالواليات المتحدة بادخال خبراء تطوير      

جراء إداخلية من اجل إبداء المشورة و     في وزارة ال  

التدريب للشرطة التنفيذيين واإلداريين فـي اإلدارة       

ستراتيجي والميزانية واألفراد وسائر    والتخطيط اإل 

أنواع المهارات الضرورية ، وقـام المستـشارون        

ايضاً بتقديم العون التقني ألكاديميات الشرطة فـي        

وتزويدها التدريس واإلدارة والمناهج وتطويرها ،      

  .بمعلمي التدريب 

 في مرحلة سلطة االئتالف المؤقت فان عدداً قليالً        

جداً من مستشاري الشرطة األمريكيين عينوا فـي        

وزارة الداخلية، وفي اآلونة األخيرة فـان فريـق         

ولهـم بـرامج    بموجب عقود   المستشارين يعملون   

تدريب مختلفة، ويتلقون اشرافاً قليالً من الواليـات        

الموافقة عليها  حصلت  ة وليست لديهم خطة     المتحد

بإجمــاع الــوزارات األمريكيــة لتطــوير وزارة 

كما ان جهود إعادة بناء وزارة الداخليـة        . الداخلية

 ٨العراقية تفتقر الى قيادة عراقيـة ثابتـة، فـي           

حزيران وبعد مخاض سياسـي عـسير اسـتطاع         

جـواد  رئيس وزراء العراق الجديـد ان يـسمي         

 للداخلية ، وكان تعيينه بعد العديـد         وزيراً البوالني

 كل مـنهم    وجودمن الوزراء العراقيين الذين شهد      

ولي الوزارة مع   ؤتغييراً في سياسة وتعليمات ومس    

جبر مجيء كل وزير جديد ، وكان الوزير السابق         

 شيعياً يشاع عنه انه قام بتصعيد تأثير اكبر الزبيدي

 األحزاب الشيعية على الـوزارة نفـسها وسـمح        

لوحدات الشرطة بان تخترق من قبل منظمة بدر ،         

والوزير الجديد يجب ان يتحـول عـن تـسييس          

الوزارة وان يستبعد العناصر والوحدات المـشهود       

  .لها بالعنف الطائفي 
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  سنة الشرطة العراقية انتهت ببداية ضعيفة 

      أعلنـت وزارة الـدفاع      ٢٠٠٦في كانون الثـاني     

رسـال  إبوقد بدأ ذلك    ) سنة الشرطة في العراق     ( 

 فرد مـن    ٢٢٥٠فريق تغيير الشرطة المكونة من      

ـ ال أ ة  العـسكرية   شرطال مـن   ( ٥٧٠ و   همريكي

وزارة متعاقـدى     مـن    ) تواجدهم المقرر   ٧٥٠ال

الخارجية من اجل اختبار المقرات فـي المنـاطق         

واألقاليم ومراكز الشرطة المحلية في عموم أنحاء       

يام بتقدير مفـصل    العراق ، وكانت مهمتهم هي الق     

مستخدمين في ذلك قوائم ضبط متعددة الـصفحات        

لمؤشرات معينة ولتقديم الترتيب الالزم حيث مالزم       

 من مراكز الشرطة    ٥٧٤األمر ، وقد زار الفريق      

 والسباب امنيـة    ١٠٠٠العراقية البالغ عددها نحو     

فقد سكن الفريق في مواقع قواعد القوات األمريكية        

مجدولة لمؤسـسات الـشرطة     وقام بزيارات غير    

ن أالعراقية لفترات قصيرة ، وعلى الـرغم مـن          

مهمة التقدير لم تكن كاملة فان التخطيط للتغيير قد         

بدأ من اجل إعادة برنامج إعانة الـشرطة بإعـادة          

المهمة الى وزارة الخارجية فـي نهايـة شـباط          

 ليس هذا التحول مدفوعا باألوضاع فـي        .٢٠٠٧

 عتبـارات الخاصـة   ال با ه مـدفوعا    العراق ولكن 

 بالتمرد وبالميزانية التي تجعـل ذلـك        بواشنطن  

 من حيث الميزانية وهو ما      ٢٠٠٨ممكناً في شباط    

حـول مـستقبل    ) افضل التوقعات   ( سيستند الى   

  .البرنامج 

وعلى الرغم من أهمية تلك المهمة فـان وزارات         

الخارجية والعدل والدفاع مازالت غير متفقة حول       

ينبغي ان تكون عليه الشرطة العراقية      النمط الذي   

التي تود بناءها ، وفضال عـن قـوات الـشرطة           

العراقية والشرطة العراقية الوطنيـة فـان وزارة        

الداخلية العراقية مسؤولة ايضاً عن شرطة الحدود       

، وكل من فروع الشرطة المختلفة هذه يحتاج الى         

تدريب مختلف وتجهيز مختلف وتطوير مؤسساتي      

ن يكون هناك أهداف متفق عليهـا مـن         من دون ا  

األطراف جميعاً من قبل وحدات وزارة الداخليـة        

فمن الصعب تحديد الحاجات التي علـى شـرطة         

الواليات المتحدة توفيرها بموجب برنامج المعونة      

لسنتين قادمتين في المستقبل ، ومن الصعب ايضاً        

 اروف التي سـيعمل فيهـا مستـشارو       ظالتنبؤ بال 

تحدة وبخاصة مستوى األمـن ونـوع       الواليات الم 

الدعم اللوجستي الذي يطلب من مستشاري الشرطة       

المدنية تقديمه اذا ما قامـت الواليـات المتحـدة          

او بإنقاص عددهم وانسحبوا الى بضع قواعد نائية        

  .غادروا

ان قوات التحالف المتعددة الجنسية قـد خططـت         

 رجل شـرطة عراقـي مـدرب     ١٨٨٠٠٠إليجاد  

ء أكانوا فـي طـور التطـوع او         ومجهز ، وسوا  

الخدمة فالتدريب مستمر في عمـان وفـي كليـة          

الشرطة في بغداد وفي سبعة مراكز للتدريب فـي         

 من  ٧٠٠٠٠عموم أنحاء العراق ، وقد انجز نحو        

المتطوعين العراقيين للشرطة الـدورة التمهيديـة       

 من شرطة النظام السابق     ٤٠٠٠٠ و   ،لثالثة أسابيع 

الثة أسابيع من اجـل التغييـر       تلقوا دورة أمدها ث   

م األسـلحة   اوالتكامل، هذا التكييف يشمل اسـتخد     

عمال الشرطة في ظل الديمقراطية     أالنارية والقيام ب  

والتكنيكيات الدفاعية والدوريات واإلسعافات األولية 

ان مهمة تطوير الشرطة العراقية مازالت بعيـدة        ،  

عن بلوغ أهدافها ، ومن الصعب ان يرى المـرء          

وليتها ؤة ان تستعيد مس   داخليف تستطيع وزارة ال   كي

مع وجود المشاكل التي واجهتها في الـسابق فـي          
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إدارة البرنامج وقلـة عـدد أفرادهـا ومواردهـا          

وحاجتها المحتملة إلى األمن طوال الوقـت والـى         

  .الدعم اللوجستي

إعادة تكييف الشرطة للقيام بمهمات مواجهة 

  الجريمة 

 الـشعبي للحكومـة     الدعم   يمكن تحقيق الكثير من   

العراقية ولوجود الواليات المتحدة من خالل تحسين 

قدرة جهاز الشرطة العراقية على السيطرة علـى        

سـوف  . ( الجريمة وحماية المواطنين العراقيين      

تترك مهمة مواجهة التمرد إلى الشرطة الوطنيـة        

  ) . العراقية والجيش

يـة  في الوقت الراهن يقوم جهاز الـشرطة العراق       

 المراكز وبالدوريات وبتنظيم المرور     منبالسيطرة  

، والسيطرة المؤثرة على الجريمة تتطلب قابليـات        

جـراء التحقيقـات والقيـام      إمضافة مـن حيـث      

باعتقاالت غير روتينية وعلى الواليات المتحدة ان       

تقوم بتقديم التدريب المالئم والمعدات واالهم مـن        

 في مجـال    ذلك مستشارين في الشرطة ذوي خبرة     

الشرطة المدنية ، وسوف يستفيد هذا الجهـد مـن          

 مثل مكتب التحقيقـات     وحدة جرائم كبرى  تأسيس  

 له سلطة وطنيـة علـى مواجهـة         ،الفدرالي لدينا 

الجريمة المنظمة ، والمخدرات والتهريب والفساد      

في عموم أنحاء البالد ، ان استهداف المجرمين لن         

عـام الـى    ي ال أيقلص الجريمة ويحسن نظرة الر    

الحكومة فحسب ، بل ان الشرطة التـي تتكيـف          

اجتماعياً سوف تستطيع جمـع المعلومـات فـي         

مستوى الشارع التي من شـأنها ان تـؤدي الـى           

اعتقال اإلرهابيين قبل ان يوجهوا ضـرباتهم ، ان         

تقنيات الشرطة المكيفة اجتماعياً قد أثبتت فاعليتها       

  .ها في كل عملية لمواجهة التمرد استخدمت في

ان مهمة مواجهة الجريمة من قبل جهاز الـشرطة         

الوطنية العراقية المكيف اجتماعياً سوف يـستثمر       

األساليب التي طالما أسهمت في تحسين العالقـات        

بين المجتمع والشرطة وخفضت مستوى الجريمـة       

بصورة جذرية في مدن مختلفة كاختالف نيويورك       

رطة وكراتشي ، وان برنامج تكييف اجتماعي للش      

سيبدأن خالل حملة قوية لشرح ابعـاد األسـلوب         

الجديد من خالل الصحافة في تقارير حول فعاليات        

الشرطة وخطابات من المسؤولين وعمل مـشترك       

فيما بين الشرطة والمـواطنين لجعـل العـراقيين         

  .يدركون ان حكومتهم تبدي اهتماماً بسالمتهم 

 مهمة  تجاهإدارة جهاز الشرطة العراقية ب    إعادة  إان  

التكييف االجتماعي ومواجهة الجريمة ينبغـي ان       

يرافقه مجهود جدي من قبـل الواليـات المتحـدة          

لتنظيف وزارة الداخلية للحد من تـأثير األحـزاب     

السياسية الشيعية والسيطرة على الفساد وتحـسين       

وهناك ايضاً حاجة الـى تبـديل عمليـة          ،   اإلدارة

 المؤقتـة  الالمركزية التي بدأتها سـلطة التحـالف     

 سلطة مركزية للشرطة علـى مـستوى        ةواستعاد

 .المناطق للقيام بالعمليات في مختلف أنحاء البالد        

ان تسليم السلطة الى المناطق قد نجم عنه وجـود          

مستويات متعددة من األداء في مختلـف أرجـاء         

 واخيراً فهناك حاجة ماسـة الـى غربلـة           ، البالد

 وحـداتها   مغاوير الشرطة من اجل ان يستبعد عن      

العناصر التابعة للميليشيات المسؤولة عن التطهير      

  .االثني والجريمة العنيفة 

ان إصالح وزارة الداخلية يمكن تحقيقه من خالل        

استخدام الضغط السياسي للواليات المتحدة علـى       

الحكومة العراقيـة وزيـادة عـدد المستـشارين         

االمريكيين وتأثيرهم في فريق تغييـر الـوزارة ،         



 التحدي الصهيوين                 )٥٩(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية      ١١ من ١١                                                   ٢٠٠٦ - أيلول

الوقت الراهن يتلقى المستشارون األمريكيون     وفي  

معلومات عن التاريخ العراقـي والثقافـة       بعض ال 

 ويذهب القسم األكبـر مـن       .والسياسة في العراق  

وقتهم في امور تتعلق بإجراءات إدارية ذات عالقة        

 واللياقة البدنية والفحص الطبي ومسائل      تعاقدينبالم

  .البزات الرسمية 

ان يتلقـى المستـشارون      من ذلـك ينبغـي       بدالَ

األمريكيون دورة شاملة تتـضمن تـدريباً عامـاً         

وممارسة عملية في التعامل مع العراقيين وتـدريباً     

على برامج تقنية ينبغي على المستشارين تنفيـذها        

وبرنامج التدريب هذا يجب ان يعكس خطة متفـق         

. عليها من كل األطراف من اجل إصالح الوزارة         

ان يكون هناك مفـتش عـام       ومن أولويات الخطة    

المقـاييس الحرفيـة    للسيطرة على الفساد ووحدة     

  .للتعامل مع شكاوى المواطنين ضد الشرطة 

 محاولة لتحسين الشرطة يجب ان يصاحبها       ةن أي إ

برنامج مماثل الصالح المحاكم والسجون وسـائر       

أقسام النظام العدلي، وان مديات مثل هذا الجهد هو         

 المختـصرة ولكنـه     خارج حدود هـذه الورقـة     

  .ضروري للنجاح في ما يتعلق بتوصياتها 

ضابط برنامج أقدم في مركز عمليـات       : روبرت بريتو 

 في معهـد الواليـات      اإلستقرار والسالم بعد الصراع   

  .المتحدة للسالم
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