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العراق ومسار البيئة األمنية
«دراسة في المكونات والتحديات»
علي زياد العلي*

تضم البيئة االسرتاتيجية للعراق -كنظريهتا يف الدول األخرى -تركيبات ومكوانت تساعد
يف تشكيل املالمح العامة لصريورة البيئة األمنية داخل العراق ،وتعرف البيئة االسرتاتيجية على أهنا
جمموعة من الكياانت ،والرتكيبات ،والركائز ذات املالمح اثبتة ومتغرية يف الوقت نفسه ،اليت تشكل
أتثرياً وتبلوراً ملالمح بنية البيئة األمنية ،انطالقاً من أتثري العناصر االسرتاتيجية اليت تضم (اجلغرافية،
واالقتصاد ،والسياسة ،واالجتماع ،والسكان) ،وهذه العناصر تساعد بنحو كبري يف بلورة مالمح
البيئة األمنية داخل العراق ابالشرتاك مع العناصر والتحدايت األمنية اليت تعصف ابملشهد األمين
والسيما يف اآلونة األخرية واليت تتمحور حول (انتشار السالح ،واإلرهاب ،واملخدرات ،والفساد،
واجلرمية)؛ لذا جند الرتكيبة البنيوية للبيئة األمنية يف العراق ذات عناصر متعدد ومعقدة ،حبيث أثرت
بنحو كبري على املشهد األمين (املضطرب) الذي غالباً ما يتصف ابلغموض والتقلب من حني إىل
آخر؛ ومن هنا تبلج لنا أمهية دراسة واقع البيئة األمنية ،انطالقاً من الوقف على أهم العناصر اليت
تساعد يف تكوينها ،مع ضرورة التطرق إىل ماهية التحدايت اليت تعاين منها ،وصوالً إىل توصيف
احللول اليت قد ُّ
حتد من أتثري هذه التحدايت على بنيوية األمن واالستقرار داخل العراق.
مكوانت البيئة األمنية العراقية
تع ّد البيئة األمنية العراقية شبكة من العوامل داخل معادلة (االنضباط األمين) اليت تشمل،
العناصر اآلتية( :اجلغرافية ،والسكان ،واالقتصاد ،والسياسة ،والعناصر االجتماعية) ،إذ تدخل يف
ما بينها شبكة من التفاعالت املعقدة حبيث يسود عامل الغموض والتعقيد على فضاء واسع من
خمرجات هذه التفاعالت؛ وابلتايل فإن مكوانت البيئة األمنية للعراق هلا من التعقيد ما ال ميكن
حصره على الرغم من أهنا تتمظهر مبالمح السهولة والوضوح لدى بعض احملللني األمنيني والسيما
حني تكون عناصر هذه البيئة مشاركة بنحو كبري يف التأثري على املشهد األمين االسرتاتيجي داخل
العراق .ومن أجل الوقوف على أهم مكوانت هذه البيئة ال بد من اتباع هنج (التفكيك والرتكيب)
* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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ألركاهنا وعناصرها؛ ألجل حلحلة املعضلة األمنية ،وإعطاء وصف انجع ملواطن اخللل واإلرابك
الذي تعاين منه بعض مفاصل املؤسسات األمنية ،وميكن التطرق إىل مكوانت البيئة األمنية للعراق
ابآليت:
أوالً :العامل اجلغرايف
متثل اجلغرافية الركن األساس واالسرتاتيجي يف أي بيئة أمنية كانت ،إذ تساعد يف تشكيل
املالمح التكوينية لدائرة التفاعالت األمنية داخل الدولة عرب أتثريه على املشهد األمين ،فاملالمح
اجلغرافية للدولة هلا أتثري كبري على ساحة االنضباط األمين ،والسيما يف زاوية بيئة التهديدات
فهي تؤثر على الدفاع العسكري االسرتاتيجي ،وعلى طبيعة مركبات التهديدات اإلرهابية ،وصوالً
إىل أتثريها على جتارة املخدرات واجلرمية اجلنائية ،وإن العامل اجلغرايف للعراق يتمثل يف عدة
أبعاد :يتجلّى البعد األول ابحلدود اإلقليمية ،إذ جتاور العراق ست دول هي( :إيران ،والسعودية،
والكويت ،واألردن ،وسوراي ،وتركيا)( ،)1وهذه املساحة اجلغرافية تشكل حتدايً كبرياً للبيئة األمنية
خيص تسرب (العناصر اإلرهابية ،واملخدرات ،والسالح)؛ األمر الذي
داخل العراق والسيما يف ما ّ
يتطلب تكثيف نظام الدعم واملراقبة االسرتاتيجي بشقيه (اجلوي واألرضي) للحدود.
من الناحية الداخلية يؤثر العامل اجلغرايف يف مالمح املعادلة األمينة داخل العراق والسيما يف
املنطقة الشمالية والغربية ،فاملناخ اجلاف والطبيعة الصحراوية الشاسعة تشكل حتدايت معقدة بوجه
األجهزة األمنية ،وعلى الرغم من اجلهود االستثنائية لالستخبارات واجليش ما تزال هذه املنطقة
اجلغرافية تعاين بعض اخلروقات األمنية النامجة عن وجود بعض خالاي داعش اليت تبقى تشكل
هتديداً صارخاً ملنظومات األمن واالستقرار حملافظات (نينوى ،واألنبار ،وصالح الدين ،وكركوك)،
كذلك احلال مع سالسل اجلبال (خممور ،ومكحول ،والعطشانة) اليت تشكل هي األخرى هتديداً
أمنياً نتيجة بعض التحركات املشبوهة فيها.
اثنياً :العامل االقتصادي
ميثل االقتصاد عنصراً اسرتاتيجياً استثنائياً يف تركيبة أي منظومة أمنية؛ ألنه يؤثر ويتأثر يف
معادلة االنضباط األمين اليت حتكم مسار أي بيئة أمنية ألي دولة كانت ،فاالقتصاد يؤثر يف البيئة
االسرتاتيجية وجاهزية األجهزة األمنية املنتشرة فيها ،وهو حيكم سري العقيدة األمنية انطالقاً من
طبيعة اإلمكاانت املالية اليت متتلكها الدولة ،وإن العوامل االقتصادية هلا أتثري كبري على اندفاع
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العناصر غري املنضبطة حنو االجنراف والتأثري السليب يف البيئة اليت يعيشون هبا؛ لذا ميثل االقتصاد ركناً
أساسياً يف بنية أي بيئة اسرتاتيجية كانت ،فهو العامل احملفز للصراع واالنسجام داخل اجملتمعات؛
ومن هنا جند أن العامل االقتصادي للعراق له أمهية كربى يف رسم مالمح تقلبات املشهد األمين،
فهو يتداخل مع العناصر احملفزة للصراع واالجنراف األيديولوجي لبعض األفراد واجلماعات(.)2
يعاين االقتصاد العراقي من ضائقة مالية كبرية؛ بسبب اعتماده الكلي على أسعار النفط
اليت ابتت مضطربة ابألفول والصعود؛ األمر الذي أصاب الوضع االقتصادي إبحالة عدم استقرار
والتقلب املستمر؛ وابلتايل فإن اجلهد األمين ألجهزة األمن الداخلي واجليش ،واالستخبارات تتطلب
خمصصات مالية ضخمة حبيث تتناسب مع حجم اجلهد العسكري واالستخبارايت ،إذ إن خمصصات
األمن والدفاع تصل مقدرها ( )% 21من جممل امليزانية العراقية ،لكنها غري كافية لرفع مستوى
اجلاهزية الوقائية لألجهزة املعنية ابألمن والدفاع االسرتاتيجي داخل العراق ،فال بد من رفع مستوى
اخلاصة ابلكفاءة األمنية ملعظم األجهزة األمنية ،والسيما جانب االستخبارات
النفقات العسكرية ّ
بشقيه (الشخصي ،والسيرباين) مع ضرورة الرتكيز على رفع مستوى التجهيز االسرتاتيجي للجيش
من خالل رفع مستوى التسليح للقوى اجلوية (الدفاع ،واهلجوم) مع القوة الربية ،وكذلك احلال
عند التعامل مع خماطر انتشار السالح واملخدرات واجلرائم االعتيادية ،فال بد من رفع كفاءة أفراد
وزارة الداخلية بتكثيف التعاون األمين مع شركات التدريب واالستشارة الرائدة يف هذا اجملال؛ لوضع
حلول حقيقية تعاجل هذه اإلشكاالت؛ وأخرياً ميكن القول إن العامل االقتصادي له أمهية كربى يف
بنية البيئة األمنية للعراق انطالقاً من أتثري وأثره يف العوامل اليت تشكل أتثرياً اسرتاتيجياً على عامل
(االستقرارية والتزعزع األمين) ،فالوضع االقتصادي املرتدي يف العراق بدأ يولد نفوراً لدى فئة كبرية
من الشباب؛ بسبب النقص احلاد يف فرص العمل؛ األمر الذي قد يؤدي إىل تفاقم ظاهرة اإلرهاب
واجلرمية ،فضالً عن زايدة تعاطي املخدرات ،وانتشار السالح .وإن حجم امليزانية املخصصة لقطاع
التعلم والبحث العاملي متواضع وابت عامالً كبرياً يف ارتفاع نسبة األمية والتخلف العلمي؛ فهذه
العوامل جمتمعة شكلت إرابكاً حقيقياً للمشهد األمين داخل العراق(.)3
اثلثاً :العامل السياسي
ميثل العامل السياسي أحد أهم األركان البيئة األمنية ،إذ تشكل التفاعالت السياسة داخل
الدولة انعكاساً كبرياً على املشهد األمين؛ ألهنا العنصر املناط به إدارة مفاصل الدولة؛ وابلتايل
تؤثر العملية السياسة وتشعباهتا على بنيوية البيئة األمنية إجياابً وسلباً حسب توجهات القاطنني يف
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املناصب العليا للدولة ،وطبيعة معتقداهتم ،وأيدلوجياهتم ،وشكل النظام السياسي السائد ،فضالً
عن طريقة تعاطيهم مع أركان إدارة الدولة ،فهناك ساسة يدفعون بلداهنم إىل اهلاوية األمنية ،وهناك
من يضعون أساس السلم واالستقرار الداخلي على سلم اهتماماهتم(.)4
ومن هنا أييت أتثر البيئة األمنية العراقية من العملية السياسية اجلارية انطالقاً من عناصرها
اليت تتمحور حول التفاعالت السياسية ،وطبيعة عمل األحزاب والتيارات ،وصوالً إىل شكل النظام
السياسي وآليات االنتخاابت ،فكل هذه العناصر تساعد على بلورة السلم واالستقرار يف الداخل،
فالعملية السياسية يف العراق تعاين من بعض األمور والسيما ما له عالقة آبليات إدارة الدولة ،ومتويل
األحزاب ،ونظام االنتخاابت ،وغريها من اإلشكاالت اليت تتطلب حلوالً جذرية(.)5
رابعاً :العامل االجتماعي
إن العامل االجتماعي عنصر أساس يف تركيبة البنية األمنية للدولة ،فهو يتضمن نسقية
التفاعالت بني مكوانت الدولة اليت تشمل الفئات الثقافية ،والدايانت ،والقوميات املتعددة،
فاجملتمعات املتنوعة داخل الدولة هلا أتثري على البنية األمنية ،والسيما إذا كان االنسجام يعاين من
بعض اإلشكاالت( ،)6فالعراق اليوم عبارة عن جمتمع متعدد الثقافات والتكوينات االجتماعية فيه
عرب وكرد وتركمان وسراين وأيزيديني ،وتشكل هذه االختالفات عامالً مفصلياً يؤثر على معادلة
األمن واالنضباط الداخلي ،فاألحداث الطائفية اليت عصفت ابلعراق يف العقد السابق ضربت
منظومة التعايش السلمي ،وعبثت ابلنسيج االجتماعي الوطين ،وأثرت على البيئة األمنية من خالل
أحداث االقتتال الداخلي الذي أدى إىل ظهور مجاعات فئوية متطرفة استغلت االنقسام اجملتمعي
يف العراق لتسويق شعاراهتا لدى شرائح معينة من اجملتمع؛ وابلتايل كانت طريقة التعامل مع العامل
االجتماعي سبباً رئيساً لظهور (تنظيم داعش) الذي سبّب انتكاسة أمنية أثرت يف منظومة األمن
واالستقرار االسرتاتيجي للعراق.
خامساً :العامل السكاين
ميثل هذا الركن أحد أهم فروع الدراسات الدميوغرافية ،الذي يتمحور عن دراسة خصائص
السكان املتمثلة يف احلجم ،والتوزيع ،والكثافة ،والرتكيب ،واألعراق ،ومكوانت النمو (اإلجناب
والوفيات واهلجرة) ،ونسب األمراض ،واحلاالت االقتصادية واالجتماعية ،ونسب األعمار واجلنس،
ومستوى الدخل( ،)7ويف ما خيص البنية السكانية للعراق اليت يقدر عددها حبويل  37مليون نسمة،
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هذه البنية السكانية الكبرية تعاين من عدة إشكاليات تتمحور حول تفشي ظاهرة اإلرهاب ،وارتفاع
مستوى اجلرمية ،وانتشار السالح ،وارتفاع مستوى تعاطي املخدرات ،كل هذه األمور هي نتيجة
لرتاكمات جلمة من املشكالت اليت يف مقدمتها تداعيات احلروب وما جنم عنها ،فضالً عن تدين
مستوى التعلم وتفشي األمية.
إن زايدة عدد السكان دون أن يصاحبها زايدة يف معدالت الدخل واخلدمات االجتماعية
والتعليمية تنعكس سلباً على املشهد األمين يف الداخل ،ففي كل عام يزداد تعداد العراق حنو مليون
نسمة ،وهذا يتطلب زايدة يف فرص العمل واخلدمات وتوسيع البنية التحية؛ فاألمر ميهد لتداعيات
خطرية تشوب منظومة األمن واالستقرار االسرتاتيجي يف الداخل العراقي.
حتدايت البنية االمنية العراقية
واجهت البيئة األمنية يف العراق العديد من التحدايت ،إذ وصلت إىل مرحلة هتديد بنية
الدولة االسرتاتيجية اليت متثلت بظهور التنظيمات اإلرهابية وسيطرهتا على مناطق شاسعة من
العراق ،األمر الذي مثل هتديداً صارخاً ملنظومة األمن واالستقرار االسرتاتيجي ،وعلى الرغم من
أن العراق استطاع القضاء على (تنظيم داعش) ،فما تزال البنية األمنية يف العراق تعاين من بعض
التحدايت اليت تراوحت ما بني اهلجمات املتذبذبة لبعض العناصر اإلرهابية املتمثلة هبجمات
(تنظيم داعش) بني احلني واآلخر ،يف بعض احملافظات الشمالية الغربية ،فضالً عن حتدايت أمنية
أخرى مثل انتشار السالح بني القبائل الذي ابت هو اآلخر ميثل حتدايً ملنظومة السلم واالستقرار
األهلي والسيما يف بعض املناطق اجلنوبية من العراق اليت ابتت هتدد سلطة القانون ،وإن ظاهرة
انتشار املخدرات وارتفاع نسبة املتعاطني هلا مثلتا عامالً يقوض االستقرار األمين نتيجة االرتفاع
امللحوظ نسبة اجلرمية داخل اجملتمع؛ لذا ومن أجل التغلغل يف املوضوع أكثر فال ب ّد لنا من التطرق
إىل أهم التحدايت اليت توجه البنية األمنية داخل العراق ،وهي:
أوالً :اإلرهاب
ال خيفى على اجلميع أن ظاهرة اإلرهاب أصبحت تشكل هتديداً داخلياً وخارجياً ،إذ
مست أتثرياهتا معظم أقاليم العامل البعيدة من منطقة الشرق األوسط والقريبة منها على حد سواء،
ّ
إذ اختذت ظاهرة اإلرهاب من فكرة العوملة منطلقاً لتسويق نفسها ،عرب تبويب وسائل احلداثة
واالتصال الرقمي وجتنيد أماكنها من أجل متديد وجودها إىل أبعد ما ميكن الوصول إليها( ،)8إذ
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يعاين العراق من ظاهرة االعتداءات اإلرهابية وعلى الرغم من القضاء على (تنظيم داعش) عسكرايً،
إال أن هناك خالاي إرهابية ما تزال انشطة حىت اآلن ،فهناك بعض اجليوب اليت ما زلت ينشط فيها
بعض اخلالاي (احملجمة) من عناصر (تنظيم داعش) اليت تتخذ من األطراف النائية يف حمافظة صالح
الدين وحمافظة كركوك ونينوى مساحات عملياتية ،وتتخذ من اهلجمات الفردية منطلقاً هلا ،وعلى
الرغم من أن هذه العمليات ال تشكل هتديداً اسرتاتيجياً بقدر الذي كانت تشكله يف األعوام اليت
سبقت عام  ،2018لكن التغاضي عنها وعدم معاجلتها قد يشكالن يف املستقبل القريب هتديداً
اسرتاتيجياً ملنظومة األمن الوطين يف مشال شرق العراق ،األمر الذي يتطلب معاجلة هذه املعضلة عرب
تكثيف اجلهد االستخبارايت إىل أقصى حد كونه األداة الفعالة ملعاجلة عناصر هذا التنظيم.
اثنياً :انتشار السالح
إن ظاهرة انتشار السالح يف اجملتمع العراقي ليست جبديدة ،إذ تعود إىل عدة عقود سابقة،
لكن تداعيات هذه اإلشكالية ظهرت وتفاقمت بعد دخول (تنظيم داعش) إىل بعض احملافظات
العراقية عام  ،2014اليت أدت إىل ضعف سيطرة احلكومة املركزية وتقهقر سيادة القانون؛ األمر
الذي سبّب صعود سطوة القبائل حىت وصل األمر إىل استخدام العنف املسلح يف ما بينها ،وهو
ما شكل هتديداً لسلطة القانون وهتديداً لسيطرة احلكومة العراقية على بعض نزاعات العشائر؛ لذا
يشكل السالح املنتشر يف العراق إحدى أهم اإلشكاالت اليت تسببت يف هتديد منظومة األمن
واالستقرار االسرتاتيجي للعراق()9؛ ومن هنا ال بد على القائمني على إدارة املنظومة األمنية للدولة
أن يتخذوا مجيع اإلجراءات من أجل حصر السالح بيد الدولة وردع املخالفني حبزم ،وعدم التلكؤ
يف هذه املسألة احلساسة؛ ألن أي تقصري يف هذا امللف يؤدي إىل زعزعة ثقة املواطن ابلدولة
وأجهزهتا األمنية؛ األمر الذي قد يقوي املظاهر العشائرية يف حلحلة مشكلة الشخصية واجملتمعية.
اثلثاً :املخدرات
ابتت مشكلة املخدرات يف العراق من املشكالت االسرتاتيجية اليت يعاين اجملتمع العراقي يف
اآلونة األخرية ،إذ مثلت حتدايً كبرياً للمنظومة األمنية املختصة مبكافحتها ،وإن اآلاثر السلبية آلفة
انتشار املخدرات يف العراق متعددة وخطرية( ،)10وتؤدي يف كثري من األحيان إىل مشكلة التفكك
االجتماعي واألسري ،وصوالً إىل التأثري املايل الذي متثل بضياع املاليني من العملة الصعبة؛ لذا فإن
حتدي مكافحة جتارة املخدرات وتعاطيها يف اجملتمع العراقي يستدعي حلوالً سريعة وفعالة ،أوهلا
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يكمن يف إحكام السيطرة االسرتاتيجية على مداخل العراق احلدودية ويف مقدمتها احلدود الربية،
فمسألة محاية احلدود الربية هي إشكالية كربى التساع احلدود مع ست دول ،وهذا ما يستدعي
وضع اسرتاتيجيات انجعة تكمن يف تقسيم العمل االستخبارايت على عدة قطاعات من أجل حتديد
بؤر االجتار ،ومكامن التوريد ،ومن مث مكافحتها أبسلوب احرتايف.
رابعاً :الفساد املايل واالداري
متثل ظاهرة الفساد حالة من التفكك واالهنيار القيمي واألخالقي تضرب املنظومتني
االجتماعية واالقتصادية على اختالف تكوينهما ،فتداعيات هذه اآلفة ليست اقتصادية فقط ،فلو
حللنا تداعياهتا لوجدان أن هلا انعكاسات خطرية وكبرية على املنظومة األمنية داخل الدولة ،والسيما
أن هذه املنظومة هلا حساسية التأثر من أي خمرجات سلبية انمجة عن عملية الفساد املايل واإلداري
داخل احلكومة ،حبيث ينعكس أتثريها على املشهد األمين داخل الدولة ،ابتداءً من أمن األفراد
وانتهاءً أبمن احلدود ،فالعراق اليوم يعاين من أزمة فساد جتتاح مجيع مفاصل الدولة حىت وصل
احلال إىل بعض مفاصل املؤسسات األمنية ،والسيما يف مؤسسيت الداخلية والدفاع( ،)11وكان هلذه
اإلشكالية تداعيات كربى حبيث جتلت أبحداث اهنيار املؤسسات األمنية يف ثالث حمافظات خالل
بضع أايم نتيجة دخول (تنظيم داعش) عام  ،2014ونتيجة هلذه اإلشكاليات اختذت احلكومة
العراقية بعض اإلجراءات من أجل مكافحة الفساد واحلد منه ،فهذه اإلجراءات كان هلا انعكاسات
إجيابية ،حبيث قللت نسبة الفساد يف املؤسسات األمنية ،وعلى الرغم من ذلك ذلك ما يزال هناك
بعض املفاصل من مؤسسيت الداخلية والدفاع تعاين من شبهات فساد ،لتشكل بدورها حتدايً أمنياً
قد ال تقل خطورته عن السابق ،ومن أجل وضع حد هلذه الشبهات ال بد من تشكيل مؤسسات
مستقلة جديدة يقع على عاتقها متابعة عمل املؤسسات األمنية مالياً وإدارايً ،ألجل تركيز جهود
مكافحة الفساد يف هذه املفاصل احلساسة للدولة العراقية.
خامساً :اجلرمية
تشكل اجلرمية اجلنائية إحدى أهم التحدايت اليت تضرب منظومة األمن واالستقرار يف العراق
اليت ال ميكن االستهانة بتداعياهتا على مجيع املستوايت ،إذ يشهد العراق بني احلني واآلخر ارتفاعاً
يف نسبة اجلرائم اجلنائية اليت ترتاوح ما بني جرائم القتل والسرقة وجرائم اخلطف والسطو املسلح،
وهذه اجلرائم تشكل سابقة خطرية تنعكس بظالهلا على منظومة األمن االسرتاتيجي للعراق ،ومع
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أن مجيع الدول العامل تعاين من ظاهرة اجلرائم اجلنائية حىت يف أعلى دول الرفاه االجتماعي ،لكن
حالة اجلرمية يف العراق هلا بعد استثنائي ،والسيما جرائم السطو املسلح واخلطف.
لقد اختلفت أسباب هذه اجلرائم وتنوعت ،وتكمن أوهلا يف ترك التعليم املدرسي يف مدة
متأخرة ،وغياب العادلة االجتماعية واملتمثلة يف النقص احلاد يف فرص العمل ،األمر الذي أنتج
حالة من اليأس لدى فئة واسعة من شرحية الشباب داخل اجملتمع العراقي ،فضالً عن االنتشار
املفرط للسالح لدى داخل اجملتمع العراقي؛ فأدت هذه األسباب جمتمعة إىل ومنفردة إىل تشكيل
بنيوية اجلرمية اجلنائية داخل العراق؛ لذا جيب على األجهزة األمنية واألجهزة األخرى ذات الصالة
هبذا الشأن ،أن تعمد إىل اختاذ سلسلة من اإلجراءات الرادعة والتثقيفية ،من أجل معاجلة هذه
اإلشكالية من أسسها ،عرب نشر الوعي ،وتثقيف فئة الشباب مبخاطر اجلرائم وحماسبة املقصرين(.)12
وأخرياً ميكن القول مما سبق إن دراسة البيئة األمنية يف العراق هلا أمهية اسرتاتيجية خاصة؛
كوهنا اجملال الذي يعاين من هامش واسع من التحدايت؛ األمر الذي ينعكس على بيئة االستقرار
اجملتمعي ،وبنية التنموية ،وتؤثر سلباً على الوقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي داخل العراق،
فالبيئة األمنية داخل العراق هي جمموعة معقدة من املكوانت والعناصر اليت تنظم اجلغرافيا واالقتصاد
والسياسية ،فضالً عن عناصر أخرى هلا أتثري كبري على املشهد األمين ،من خالل مجلة من
التحدايت تتجلى يف شقني أساسيني :ميثل األول منها االنعكاسات النامجة عن سوء اإلدارة
للعناصر اليت تساعد يف تشكيل مكوانت البيئة األمنية ،فعلى سبيل املثال كان لإلدارة السلبية
للحدود العراقية تداعيات أمنية جتلت يف انتشار املخدرات وتفشي ظاهرة اجلرمية ،واألمر نفسه
ينطبق على سوء إدارة امللف االقتصادي داخل العراق .أما الشق الثاين فيتمثل حبجم التحدايت
األمنية اليت يعاين منها العراق كوجود بعض اخلالاي اإلرهابية يف بعض املناطق ،وانتشار األسلحة
واجلرمية واملخدرات ،ومن أجل درء هذه املخاطر ورفع مستوايت االستقرار األمين داخل العراق
ال بد لنا من اختاذ بعض اإلجراءات تتجلى يف توسع اجلهد االستخبارايت لألجهزة األمنية؛ ملا له
من أمهية كربى يف جمال مكافحة ما تبقى من اإلرهاب ،ووضع تشريعات قانونية رادعة ملنع ظاهرة
انتشار السالح اليت تسود داخل اجملتمع العراقي ،فضالً عن تعزيز اجلانب الرقايب والقضائي الذي
خيص قضااي الفساد املايل واإلداري لردع تداعياهتا على البيئة األمنية ،وإعطاء األولوية للقانون يف
ّ
حل النزاعات الداخلية بعيداً عن سطوة العشائر اليت أثرت سلباً يف األمن الداخلي.
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