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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
لملخص تقرير مهم حول وزارة الداخلية العراقية، منـشور فـي موقـع معهـد الـسالم                   ترجمة في هذا العدد  

  .األمريكي، يتناول فيه مشاكل الوزارة وما يجب القيام به، للتغلب على التحديات التي تفرضها

  : بما يلي في البدايةيذكّر الكاتب

،  فساداً كبيراً إن وزارة الداخلية العراقية تواجهمجموعة دراسة العراقذكرت ، ٢٠٠٦ألول في كانون ا -

  . على شرطة العراقعلى السيطرة وغير قادرة الميليشياتقبل مخترقة من و

فيدرالية النخبة  "  إن وزارة الداخلية العراقية قد أصبحت        اللوس أنجلس تايمز  ذكرت  ، ٢٠٠٧في تموز    -

ية متنافسة وعصابات ومجموعات ميليش ،حيث يسيطر على كل طابق من طوابق بنايتها " األوليغارشية

 .الجريمة المنظمة

لدراسة القوى األمنية فـي      المنتدبة   لجنة الكونغرس المستقلة   ، وصفت    ٢٠٠٧في تقريرها في أيلول      -

 وتعاني مـن    فيةوزارة باالسم فقط ، غير حرفية ، طائ       ، وصفت وزارة الداخلية العراقية بأنها       العراق  

 .القيادة غير الكفوءة

  .وقد دعى وزير الداخلية العراقي ، جواد البوالني ، إلى إصالح شامل في وزارته -

  :، بعد أن يذكر العبارة التاليةبعدة توصياتيختتم التقرير 

 عراقية تستطيع   بعد خمس سنوات ، الزالت الواليات المتحدة بعيدة عن هدفها في تشكيل وزارة داخلية فعالة وشرطة               " 

   " :أن تحمي كل المواطنين العراقيين وتمنع اإلرهاب وتسيطر على جرائم العنف

  التركيز أوالً على اإلصالح الوزاري .١

 عداد  بتقييم النتائجإستبدال األ .٢

  ة الطائفية داخل الشرطةبيركتوسيع الت .٣

  :لإلطالع على النص األصلي فهو موجود على الرابط التاليو

www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/0523_iraq_interior_ministry.html 
 
 

http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/0523_iraq_interior_ministry.html
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   ةصملخّورقة 

ب إصالح مخي: وزارة الداخلية العراقية 

  لآلمال 

  و تبري. م أ. بقلم روبرت 

   ٢٠٠٨مايس 

مجموعـة دراسـة    ذكرت  ، ٢٠٠٦في كانون األول    

 فـساداً   إن وزارة الداخلية العراقية تواجـه      العـراق 

 وغيـر قـادرة     الميليشياتقبل  مخترقة من   ، و كبيراً

فـي تمـوز    .  على شرطة العـراق      على السيطرة 

 إن وزارة   اللـوس أنجلـس تـايمز     ذكرت  ، ٢٠٠٧

 لنخبـة فيدراليـة ا  " الداخلية العراقية قد أصـبحت      

حيث يسيطر على كل طـابق مـن        " ألوليغارشـية ا

ية متنافـسة   ومجموعـات ميليـش   طوابق بنايتهـا    

وصفها تقرير الوزارة    . وعصابات الجريمة المنظمة  

 طابقاً مـن الفئـات   ١١كبرميل بارود من  المذكورة  

 حيث الصراع على الـسلطة قـد حـسم          المختلفة،

في تقريرهـا   . ) ١( باالغتياالت في مواقف السيارات   

لجنـة الكـونغرس     ، وصـفت     ٢٠٠٧ي أيلـول    ف

، لدراسة القوى األمنية في العراق      المنتدبة   المستقلة

وصفت وزارة الداخلية العراقية بأنها وزارة باالسـم        

فقط ، غير حرفية ، طائفية وتعاني من القيادة غيـر           

وقد دعى وزير الداخلية العراقي ، جـواد         . الكفوءة

  . وزارته البوالني ، إلى إصالح شامل في 

ـ        ن وزارة الداخليـة    إوعلى الرغم من مـشاكلها ، ف

مسؤولة عن قيادة الشرطة وتقديم التدريب      العراقية  

  :العراقية األربعة والدعم اإلداري للجهات األمنية 

عنـصر ،   ٢٧٥,٣٠٠وقوامها   : الشرطة العراقية  -

 وهي تـوفر    نطاق المحافظات م السيطرة عليها في     ت

  . اسية في إنحاء البالدالخدمات الَشرطية  األس

 ٣٢,٣٨٩وقوامهـا    : الشرطة الوطنية العراقيـة    -

تم إستخدامهم في بغداد وفي بقية أقسام البلـد         عنصر  

لمساعدة الواليات المتحدة والقوات العسكرية العراقية      

 . عمليات مكافحة التمردفي 

عنصر  ٣٨,٢٠٥وقوامها  : شرطة  حماية الحدود    -

 لمنع  حدود العراقية التتموضع في نقاط محصنة على      

 .  والعمليات المحظورة التسلل والتهريب

 ١٥٠,٠٠٠ وهي بحدود    :شرطة حماية المنشآت     -

عنصر في وحدات مستقلة إلى حٍد بعيـد ومهمتهـا          

 . حماية وزارات الحكومة 

جماالً ، تعتبر وزارة الداخلية العراقية مسؤولة عن        إو

 أي مـا     عنـصر  ٥٠٠,٠٠٠قوى مسلحة قوامهـا     

ثالثة أمثال حجم الجيش العراقي الجديـد       ن  يقارب م 

كما إنها مسؤولة   . والبحرية والقوة الجوية مجتمعةً     

عن وظائف مدنية متنوعة مثل الجنسية ، الجوازات،        

السيطرة على الهجرة وتنظـيم الـشركات األمنيـة         

كيف يمكن لهذه المؤسـسة المـضطربة       . الخاصة  

  ؟والحساسة أن تثبت وجودها 

ف وأوضـاع وزارة الداخليـة      جرت مناقشة ظـرو   

العراقية في فترة ما بعد صدام والجهود التي تقودها         

 ، جـرت    الواليات المتحدة في اإلصالح المؤسساتي    

لمعهـد   في ندوة    خبيرين متميزين مناقشتها من قبل    

       بعنـوان   ٢٠٠٨نيـسان    ٧ فـي    السالم األمريكي 

وكـان  "  تثبيت وزارة الداخلية والشرطة العراقية     "

المـدير   ،   راثمـل  أندرولمتحدثون الرئيسيون هما    ا

 لمشروع إصالح وزارة الداخلية العراقية،      البريطاني



 التحدي الصهيوين             )١٨٢(مراكز األحباث اإلستراتيجية  العراق يف            التحدي االمريكي
 

 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 ستراتيجية      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات اال                      ٩  من٤                                          ٢٠٠٨ -آب  

 لـوزير الداخليـة     لمستشار السابق  ا ماثيو شيرمن و

ـ روبـرت بري  أدار جلسات النـدوة     . العراقي    ،  وت

مركز عمليات االستقرار والسالم    الضابط األقدم في    

 التي  ات النظر ملخص لوجه وفيما يلي   . بعد الصراع 

طرحت من قبل المتحدثين والمستمعين علـى حـٍد         

  .سواء 

  من الخطوط الخلفية إلى الخطوط األمامية 
 فـي   النهب والسلب  أعمال ، ومع    ٢٠٠٣في نيسان   

الشوارع وإشتعال النيران في البنايات الحكومية فـي        

دعـوة لـضباط    بغداد ، أصدر الجيش األمريكـي       

 ١٤فـي    .  الواجـب  للعودة إلـى   الشرطة العراقية 

 قامت دوريات مشتركة من القوات العراقيـة        نيسان

بأول ظهور لهـم فـي شـوارع        والجنود األمريكان   

وكان الجيش العراقي وأجهـزة األمـن        . العاصمة

 من قبل سلطة التحـالف      قد تم حلها  الداخلية المدنية   

ولم تـنج إال وزارة الداخليـة والـشرطة         . المؤقتة

ار قادتهم والرتب المتوسـطة    ، غير إن كب    العراقيـة 

عندما طُهرت الحكومة من أعـضاء      كانوا قد طردوا    

سلطة االئـتالف    تموز عينت    ١٣في  . حزب البعث   

 ٢٥ مجلس الحكم العراقـي المؤلـف مـن          المؤقتة

 مـن الكتلـة الوطنيـة       نوري بدران وكان  . عضواً  

وكان  .لداخلية  ل اً قد عين وزير   ألياد عالوي العراقية  

 ، يمثلون األحزاب الـشيعية ،       ء وزارة ستة وكال له  

لضمان عدم سيطرة فئـة     السنية والكردية قد عينوا     

   . سياسية معينة على الوزارة

مت اليهـا   كانت وزارة الداخلية قد ُأعيد تشكيلها وسلّ      

هيئة حماية الحدود   مسؤوليات جديدة ، حيث شُِكلَت      

 ،  مارك والهجرة والـدوريات الحدوديـة     جإلدارة ال 

بـدأ  . جهات التي كان يتوالها الجيش سابقاً       وهي ال 

 مراكز الـشرطة األماميـة      ئتجنيد جماعي كبير لمل   

الهجرة وقـوة   ولتعيين كادر للمؤسسات الجديدة مثل      

لم تكن سلطة االئـتالف المؤقتـة ،         . حماية الحدود 

على أية حال ، قادرة على توفير مئات األمريكـان          

 لعدل والخارجيةوزارة ا كانت ،والمستشارين الدوليين

تعتقد إنها ضرورية لتسهيل هذا التوسـع وتـدريب         

  . الكادر العراقي 

وبنفس الوقت ، تضغط الواليات المتحدة على وزارة        

لإلسراع في تجنيد وتدريب وتجهيز     الداخلية العراقية   

ستخدام عشرات اآلالف مـن الـشرطة الوطنيـة         إو

 ٣٠,٠٠٠ستخدام  إوقد أعلن عن     . العراقية الجديدة 

مـع القليـل مـن      ،  يوماً   ٣٠رجل شرطة جديد في     

 فـي إختيـار المجنـدين       للنوعية والتدقيق االعتبار  

  أسـابيع  ثالثـة تحددت فترة  التدريب بــ       . الجدد

بالنسبة لضباط الشرطة السابقين ، مع تدريس صفي        

مشدد من قبل الشرطة العسكرية األمريكية في مراكز 

معسكرات  فتحت   ٢٠٠٣في كانون األول    . الشرطة  

 ، األردن ، ولكن تدريبية لتجنيد الشرطة في عمـان  

 حتى  لم تعد إلى العراق   الوجبة األولى من الخريجين     

 الوضـع   ورداءة التمرد   مع ظهور و . ٢٠٠٤ربيع  

فإن إستقدام خبراء الشرطة األمريكان قـد        ،   ياألمن

 ٣٥٠ ثم إلى اقل من      ١,٥٠٠ إلى   ٦,٥٠٠هبط من   

   . ٢٠٠٤بحلول ربيع 

 ، وقع الرئيس بوش توجيهاً رئاسياً ٢٠٠٤ار في آذ

أمنياً قومياً ينقل بموجبه مسؤولية إصـالح وزارة        

 لشرطة العراقية االداخلية العراقية وتدريب وتجهيز     

من وزارة الخارجية إلى وزارة الـدفاع والجـيش         
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هذا اإلجراء ، ليس له مثيل سابقاً ، حيث          .األمريكي

ربـت الـشرطة    وزارتي الخارجية والعدل قـد د     إن  

للقيادة األمنية   في كل عمليات السالم السابقة       المحلية

 لتتحمل مسؤولياتها في    االنتقالية للمتعددة الجنسيات  

  "التدريب والتجهيز"برنامج 

  القيادة تحبط التقدم " الباب الدوار" 
أصدرت سـلطة االئـتالف      . ٢٠٠٤ نيسان   ٦في  

كزية  يفرض السلطة غير المر    ٧١المؤقتة أمراً برقم    

أعطيت للحكومات اإلقليميـة سـلطات       . في العراق 

موسعة بضمنها مسؤولية إعادة التجنيد واإلشـراف   

 الوزير بدران تحدى   . على خدمات الشرطة العراقية   

لعـدم   (سوء تجهيز المحافظات  هذا اإلجراء بدعوى    

السـتالم هـذه المـسؤولية      ) جاهزية المحافظـات  

 فـي   رطةمجهولية الجهة التي ستسيطر على الش     و

 إسـتقال بـدران  بعد ذلـك ،   . مختلف أجزاء البالد    

الـسفير   (سـمير الـصميدعي   وإستبدل بالتكنوقراط   

للـصميدعي  لم تكن   ، ) العراقي الحالي في واشنطن   

 يحمـل   ولكنه كان إدارياً ماهراً   خبرة في الشرطة ،     

وخـالل الـشهرين    . رؤيا إلصالح وزارة الداخلية     

 الـصميدعي الذين قضاهما في المنـصب ، وضـع         

معايير لتحسين الممارسـات اإلداريـة ، ووضـع         

إجراءات تدقيقية لقيادة الوزارة ، وأوجـد منـصب         

لـسوء  .  ودعم تـسريح الميليـشيات       المفتش العام 

الحظ، لم يكن لديه دعماً سياسياً وال الوقت الكـافي          

  .في منصبه لتحقيق استمرار التغيرات في الوزارة 

 االئتالف المؤقتة   نقلت سلطة  ،   ٢٠٠٤في حزيران   

 برئاسة رئيس   السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة    

 ، ووزير داخلية جديـد حيـث        أياد عالوي الوزراء  

وخـالل  .  من قبل سلطة االئتالف      فالح النقيب عين  

التسعة أشهر التي قضاها في المنصب عمل النقيـب         

 ، ثـم بقيـادة المتعـددة        الجنرال ديفيد بترايوس  مع  

زيادة عدد أفراد الـشرطة العراقيـة       لى  الجنسيات ع 

د وزارة  أراد أن يـزو   ،  بـدوره    والنقيب .بسرعة  

خـصوصاً بعـد األداء      ،الداخلية بقوة عراقية فعالة   

ميليشيا جـيش   الضعيف للشرطة في معركتها ضد      

 ،  مقتدى الـصدر   التابع لرجل الدين الشيعي      المهدي

 تتألف من جنـود   " وحدات كوماندوز "فقد قام بتشكيل    

 الحرس الجمهـوري  سابقين من وحدات النخبة مثل      

 يقـود هـذه   إبن عـم النقيـب  كان . السابق لصدام   

جنرال سـابق فـي      ، وهو    عدنان ثابت الوحدات ،   

وقـد   .  ومخلص شخصي للـوزير    الجيش العراقي 

تقدمت مبدئياً من دون تدخل أمريكي ، حيث كانـت          

تحت سيطرة وزارة الداخلية بعيدة عن فريق برنامج        

على الرغم مـن    . اعدات تدريب الشرطة المدنية     مس

د السالح  ن الجيش األمريكي زو   إالتخوف المبدئي ، ف   

التـي أثبتـت    والدعم اللوجستي لهـذه الوحـدات ،        

 فـي قتالهـا     فاعليتها تحت إشراف الوزير النقيـب     

بجانب القوات األمريكية ضـد المتمـردين الـسنة         

  .والميليشيات الشيعية 

االئتالف العراقي   ، فاز    ٢٠٠٥ي   كانون الثان  ٣٠في  

 ، وهو ائـتالف مـن األحـزاب الـشيعية           الموحد

 و  الجمعية الوطنية العراقية  نتخابات  إالسياسية، فاز ب  

بيان  رئيساً للوزراء ؛ أصبح    إبراهيم الجعفري أصبح  

المجلس األعلى للثورة اإلسالمية فـي       ، عضو    جبر

المنتـصرون و   وقـد إعتبر  .  وزيراً للداخلية    العراق

وكانـت  .  ذلك جائزة لهم     المجلس األعلى خصوصاً  

وكان ، وزارة الدفاع تحت سيطرة الجيش األمريكي       
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الجنود األمريكان متداخلين مـع وحـدات الجـيش         

 وكان لوزارة الداخلية عدد صـغير مـن          .العراقي

المستشارين األجانب وقوى األمن وهي إلى حٍد كبير        

 موقعه لتنصيب   جبرغل  تحت سيطرة العراقيين ، إست    

) ميليشيا المجلس األعلى   (فيلق بدر عدد من أعضاء    

و إستبدال السنة في ، في المراكز المهمة في الوزارة 

 . وحدات الكوماندوز بآخرين من رجال فيلق بـدر       

وبعد التفجير اإلرهابي لمرقد أئمة الشيعة العسكريين       

 ، إسـتخدمت    ٢٠٠٦ شـباط    ٢٢ فـي    سامراءفي  

دوز لشرطة في اإلرهاب وتعذيب وقتل      وحدات كومان 

  . السنة 

 جرت إنتخابات للجمعية    ٢٠٠٥ كانون األول    ١٥في  

ر السياسيون  ، ولكن تأخّ  ) البرلمان(الوطنية العراقية   

 ٢٠العراقيون في تشكيل الحكومـة الجديـدة حتـى         

 رئيساً للوزراء   نوري المالكي أصبح   . ٢٠٠٦مايس  

البوالني شيعي . لية  وزيراً للداخجواد البوالنين وعي

ليست لديه قاعـدة   ومهندس في القوة الجوية سابقاً 

له ثالثة  .   ، ولكن سمعته في اإلدارة جيدة        بوليسية

لـضمان   ، وكالء أقوياء من الدعوة وبدر واألكراد     

. عدم سيطرة فئة معينة بمفردها على وزارة الداخلية       

 االعتراف بوجود مشاكل فـي      البوالنيكانت سياسة   

 العناصـر   ةزالإ و إصالح الوزارة اخلية وربما إلى    الد

نقلت الواليات المتحدة ، فريق     . الطائفية من الشرطة  

مستــشاري وزارة الداخليــة التــابعين إلــى وزارة 

 ١٠٠وشكلت فريق مـن     ، CPATTخارجيتها الى   

ومستشارين "  كفريق لنقل الوزارة   "عنصر يعملون   

ـ .مدنيين للمساعدة في تحسين العمليات    ي نيـسان   ف

وزارة لقـوات المتعـددة الجنـسية        أقنعت ا  ٢٠٠٦

مغـاوير  الداخلية العراقية بإدماج  كافـة وحـدات         

الـشرطة الوطنيـة     في تنظيم موحد وهـو       الشرطة

بدأ الجيش األمريكـي    في تشرين األول ،     .  العراقية

حملة لتطهير وحدات الشرطة الوطنية التي إشتركت       

تـبهم  في العنف وإعتقـال زعمـائهم وخفـض ر        

علـى  ) إعادة بنـاء  (وإخضاعهم للتدقيق والتدريب    

  . مهارات الشرطة المدنية 

الذي أعلن من " عام الشرطة "٢٠٠٦ األول كانونفي 

القـوات  ن  أعالن  إنتهى ب إقبل الجيش األمريكي ، قد      

 تجهيز قد حققت أهدافها في تدريب و      المتعددة الجنسية 

ن إ.  شرطي وعنصر حمايـة الحـدود        ١٨٧,٨٠٠

 كان إنجازاً رائعاً ولكن   ق مثل هذا الهدف الكمي      تحقي

ال  .  مزعجـة  تالحقيقية التي كانت خلف العدد كان     

تستطيع الواليات المتحدة وال وزارة الداخلية العراقية       

 الذين دخلوا بالفعـل     عدد المتدربين أن تقدم بياناً عن     

إلى سلك الشرطة وعدد الـشرطة الـذين يخـدمون          

ماذا حدث للبدالت الرسمية     ،بالفعل بالوقت الحاضر  

واألسلحة والمعدات التي سلمت إلى خريجي مراكز       

وتشير التقارير إلى أن متدربين سابقين قد        . التدريب

باعوا سالحهم وبدالتهم الرسمية في السوق السوداء       

يـستخدم  . وعادوا إلى ميليشياتهم أو حياتهم الخاصة     

لـى  فراد دون الرجوع إ   األرؤساء الشرطة اإلقليمية    

 أو يضخمون ميزانياتهم بقوائم ضباط      وزارة الداخلية 

وعلى الرغم مـن    . وهميين ويستولون على رواتبهم   

 الـشيعية   تتعيين وزيراً جديداً فال زالت الميليـشيا      

تواصل ممارسة تأثيرها على جميع مفاصل عمليات       

كما إستمرت الوزارة من المعانـاة      . وزارة الداخلية   

ار ومواجهة النقص الحاد    الفساد الواسع االنتش  من  

 ، والتجنيـد ،     في التخطيط وإدارة البرامج ، والكادر     

  . والتموين واالتصاالت والصيانة 
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على الرغم من هذه المشاكل ، فقد أعطيـت وزارة          

 كـانون   ٢٧ففي   . الداخلية مسؤولية رئيسية جديدة   

ــوزراء  وزارة ٢٠٠٦األول ،  ــيس ال ــر رئ  ، أم

 ١٥٠,٠٠٠يقـدر ب    الداخلية بالسيطرة علـى مـا       

 الذين يـوفرون    ،شرطة حماية المنشآت  عنصراً من   

الحماية للوزارات ، وبنايات الشرطة والبنى التحتية       

ب السياسية  اوقد سمح لالحز  . الرئيسة في العراق    

التي تسيطر على مختلف وزارات الحكومة بتجنيـد        

 وزي   لها وحدات أمنية يتم تسليحها وإصدار باجات     

  . رسمي خاص بها 

 الخاصة مصدراً لدعم أعمال     الجيوشلقد كانت هذه    

أمر رئيس   . المجاميع الميليشوية ووسيلة لتمويلها   

الوزراء وزارة الداخلية باإلشراف وتقلـيص حجـم        

كـان مـن    .  وإعادة تدريبها    شرطة حماية المنشآت  

الواضح أن هذه المهمة خارج قدرة مؤسسة، هـي         

النتعلقة لية  بالوقت الحاضر مثقلة بالمسؤوليات الحا    

  .  مستخدم وشرطي ٢٠٠,٠٠٠ ب

الترتيب الخاطئ لألولويات والمنافسة السياسية     

  تحبط اإلصالح
حتى الوقت الحاضـر ، عمـل       و ٢٠٠٦من   إبتداءاً

إصالحات سياسـية    ومستشاريه على تنفيذ     البوالني

وعلى خالف الوزارات العراقية األخرى ،      . وإدارية  

 ، زب سياسـي واحـد  يسيطر عليها حالتي غالباً ما   

تسيطر عليها الفئات السياسية    فان وزارة الداخلية ،     

 عادة وتتعـاون بـين      التي تهتم بمصالحها الخاصة   

ويستوجب  ،الحين واألخر لتحسين القدرة المؤسساتية    

عالقتـه  الذي يستمد سـلطته مـن       ،   البوالنيعلى  

 ، أن يتقاسم الـسلطة مـع وكالئـه          برئيس الوزراء 

 وأصحاب النفوذ المـستقل وشـبكة       األقوياء سياسياً 

العالقات التي تسيطر على الجوانب المختلفة لعمليات       

 إعـادة ترتيـب التـوازن       البوالنيحاول   . الوزارة

السياسي الداخلي بـين فئـات الـدعوة والمجلـس          

اإلسالمي األعلى والكرد، وذلـك بإعـادة هيكليـة         

والدعوة الى التعـاون مـن      ، الوزارة ودمج األقسام    

لقـد أثـارت هـذه       . ة السياسيين في الحكومة   القاد

اإلجراءات صراعاً مميتاً على السلطة بـين الحـين         

واآلخر، حيث إن المستويات الدنيا نسبياً تسيطر على        

 . والدعم وتوفير الفرص لالستفادة من الفساد        واردالم

إن الصراع المضني للسيطرة داخل وزارة الداخلية،       

وتوازن القوى فـي    يعكس الصراع السياسي األكبر     

 في المستقبل ، قد تتأثر سياسـات         .المجتمع العراقي 

، لصدريين والسنة من حركة الصحوةالوزارة بتدفق ا

  .في الشرطة العراقية كما يطالب الجيش األمريكي

أحرز جهد اإلصالح اإلداري بعـض      وبنفس الوقت   

التقدم ، وتمتلك وزارة الداخلية اآلن كـادراً متناميـاً         

من المحترفين المـدربين الـذين يفهمـون        صغيراً  

إجراءات اإلدارة الحديثة، ويعملـون لتحـسين أداء        

قدرة الوزارة وهناك تحسينات ملحوظة في    . الوزارة  

على التخطيط ، ووضع الميزانية ، والشراء وإدارة        

 تتماشى مع خطة إستراتيجيةأصبح للوزارة  . اإلفراد

لمستـشارين  د ا لقد أدت جهو  . ميزانية السنة القادمة    

 في مكتب الشؤون    األمريكان والمسؤولين العراقيين  

ـ  إ أو الداخلية  إلى إعادة اإلحالة على التقاعـد         ةزال

لقـد نقلـت مـسؤولية       . اإلجراميةبعض العناصر   

السيطرة على كليات الشرطة وتدريب الشرطة إلـى        

 ، مع مستـشارين دوليـين يلعبـون دوراً          العراقيين

  .محدوداً
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فإن الـسيطرة الالمركزيـة     من ذلك ،    وعلى الرغم   

على الشرطة قد أثارت مشاكل في مجال العالقـات         

بين المركز والمحافظات، وأثارت تحديات في تحديد       

في وزارة الداخليـة     . المتطلبات وتخصيص المبالغ  

 السياسية أو التهديد، تقلـل مـن        والءاتالزالت ال 

 ماعـدا القليـل مـن       ،الكفاءة والحرفية مع الجميع   

لمسؤولين الذين ال يرغبون بتحـدي الـسلطة أو         ا

وضع المصلحة العامة أمام أعينهم قبـل المـصلحة     

  .  الذاتية 

  التوصيات 
عد خمس سنوات ، الزالت الواليات المتحدة بعيدة        ب

عن هدفها في تشكيل وزارة داخلية فعالـة وشـرطة     

عراقية تستطيع أن تحمي كل المواطنين العـراقيين        

فـي   . تسيطر على جرائم العنـف    وتمنع اإلرهاب و  

، ولكن يبقى هناك    التقدم ظاهراً   السنة األخيرة ، كان     

المزيد مما ينبغي عمله ، خصوصاً في السيطرة على         

ويمكـن للتقـدم أن      . الفساد وخرق حقوق اإلنسان   

 فـي   بإحداث التغييرات التاليـة   يتسارع أكثر وذلك    

  :الموقف األمريكي 

إن مفتـاح    :الـوزاري   التركيز أوالً على اإلصالح     

تشكيل شرطة عراقية فاعلة وشـرطة وطنيـة هـو          

ال بديل عن العمل الـصبور       . وزارة داخلية مهنية  

 فريـق   ينبغي زيـادة عـدد     ، لإلصالح المؤسساتي 

ــشارين  ــسيات ذوالمست ــددي الجن ــادة يمتع  القي

ختصاصيين شرطة في   إويرفد بتنفيذيين و  ، األمريكية  

وضع الميزانية والوظائف   واإلدارة واإلفراد والشراء    

االتحـاد  وبهذا الخـصوص ، يـستطيع       . األخرى  

، أن  " بعثة برنـامج العـراق    " ، من خالل     االوربي

عتماداً على  إ في العراق ،     اًلعب دوراً أكبر  يطلب منه   

 . أوربا الشرقية خبرته في اإلصالح المؤسساتي في      

ترفين من ذوي الخبرة وعلى وجـه       حوهذه مهمة الم  

مدربين في هذا العمـل إلدامـة اإلصـالح         التحديد  

  ليسوا من اإلفراد العسكريين وينبغي أن        ،المؤسساتي

تستخدم السفارة األمريكية قدرتها السياسية لتـشجيع       

ومنع الفئات السياسية العراقيـة مـن       هذه الجهود   

  . الحصول على تأثير ال يستحقونه في الوزارة 

 ،  ٢٠٠٣نذ عـام    م  :عداد  بتقييم النتائج   إستبدال األ 

الـشرطة  " يرفع مستوى "حاول الجيش األمريكي أن     

العراقية بطريقة تـشملها وتـشمل قـدرات وزارة         

ـ  . الداخلية للسيطرة على العمل    دت الـشرطة   لقد جنّ

للتـدقيق الخـاص    بت مع القليل من االعتبـار       ودر

وا ، والمقاصد المستقبلية للذين مر    بالوالء والنوعية   

كان  . ريب والتسليح األمريكي  برنامج التد خالل  من  

التركيز ينبغي على الواليات المتحدة منذ زمن طويل        

 والتركيـز علـى      الكميـة   على على النوعية وليس  

إن العـسكريين   ، من األمـور الـضاغطة    . النتائج  

األمريكان األقدمين الزالوا  يدعون إلى تشكيل قـوة         

قصيرة األمد بدالً من صرف الوقت للمـساعدة فـي      

. أنظمة اإلدارة العراقية وإجراءات التجنيـد     تحسين  

على الواليات المتحدة أن تستخدم برنامج المساعدات       

لـضمان   القوات المتعـددة الجنـسية    المعد من قبل    

السيطرة على الفساد وعدم تكرار التغلغل الـسابق        

  . مرة ثانية 

الزالـت   :ة الطائفية داخل الـشرطة    بيركتوسيع الت 

قية والكثيـر مـن الـشرطة       الشرطة الوطنية العرا  

ولهذه القوى تاريخ   ، العراقية من الشيعة إلى حٍد كبير     
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أبناء  هناك حاجة ماسة إلدخال    . من العنف الطائفي  
في وحدات  ) أفراد من حركة الصحوة السنية     (العراق

حماية بغداد واألماكن   الشرطة العراقية المسؤولة عن     

مان كما إن هناك حاجة لـض      . ذات الغالبية السنية  

توازن الفئـات الـشيعية داخـل الـشرطة ووزارة          

ينبغي أن يكون القصد هو إيجـاد وزارة         . الداخلية

وشرطة وطنية ، بدالً مـن مؤسـسات ذات والءات          

  . فئوية أو طائفية 

  الهوامش 
١-  Ned Parker ، "  وزارة : الصراع في العراق

   . ٢٠٠٧ تموز ٣٠لوس أنجلس تايمز " ين اإلقطاعي

 ،  وتبريأم  روبرت  ن قبل   هذا م لخص السالم   كُِتب م 

 في مركز عمليات ما بعد صراع       ضابط برنامج أقدم  

. السالم واالستقرار في معهد الواليات المتحدة للسالم      

األفكار الواردة في هذا الملخص ال تعكس بالضرورة        

  . دافع عن سياسات معينة يي ال ذ الالمعهد،رأي 

   


