
 ت�س��ادف ي��وم االربعاء التا�س��ع م��ن كانون 
الثاين ، الذكرى 95 لتاأ�سي�س ال�رشطة العراقية 
باجواء حافلة وباجواء من االنت�سارات التي 
تعي�س��ها البالد �س��د تنظيم داع���س االرهابي 
والذي كان لل�رشطة مبختلف �س��نوفها الدور 

البارز فيها.
احتف��االت  باقام��ة  الب��دء  من��ذ  م��رة  والول 
بذك��رى التا�س��ي�س الوج��ود لوزي��ر على را�س 
اله��رم االمن��ي مم��ا ولد حال��ة من اال�س��تياء 
ال�س��عبي لعدم قدرة القوى ال�سيا�س��ية التوافق 
عل��ى مر�س��ح مع��ن مي�س��ي ومت�س��ي مع��ه 
احلكوم��ة نحو تنفي��ذ اهدافه��ا املعلنة بحياة 

امنة م�ستقرة مفعمة بالبناء واالعمار.
وكان��ت ال�رشط��ة العراقية قبل التا�س��ي�س يف 

ع��ام 1924 ومنذ بداي��ة االحتالل الربيطاين 
، ت�س��كيل م�سرتك من �سباط عراقين وانكليز 
ومنت�س��بن م��ن ابن��اء البل��د واخري��ن هن��ود 

جلبهم املحتل من �سبه القارة الهندية.
وتاألف��ت ق��وة ال�رشط��ة العراقي��ة يف ب��ادئ 
اآمره��ا مبوجب بي��ان ما ي�س��مى /البولي�س/ 
رقم )72( ل�س��نة 1920 من امل�ساة واخليالة 
والهجانة و�سابطن عراقين و)92( مفو�سا 
من الهنود والعراقين وغريهم و)71( موظفا 

بريطانيا و)22( �سابطا بريطانيا.
ويف عام 1921 وعندما مت ت�س��كيل احلكومة 
العراقي��ة ، اأ�س��درت وزارة الداخلي��ة العراقية 
امرا بت�س��كيل قوة م��ن ال�رشطة والتي اعتربت 
اول ن��واة لل�رشط��ة العراقي��ة . بعدها بعام مت 

تعين مدي��ر �رشطة لكل لواء من األوية العراق 
مع عدد من املعاونن له.

ال�س��باط  ب��ن  متوا�س��ل  التع��اون  وكان 
العراقي��ن والربيطانين ب�س��اأن تدريب القوة 
وتعين واجباتها وحتديد امل�س��وؤوليات حتى 

عام 1927.
وبع��د عقد معاهدة ع��ام 1930 ب��ن العراق 
التنفيذي��ة  انتقل��ت امل�س��وؤولية   ، وبريطاني��ا 
بكامله��ا اإىل اأيدي ال�س��باط العراقين وبقي 
ع��دد م��ن ال�س��باط الربيطاني��ن انح���رشت 
اأعمالهم يف النواحي اال�ست�سارية والتفتي�سية.
ويف عام 1932 اأر�س��لت بعثات من ال�سباط 
يف كل دفع��ة للتدري��ب يف كلي��ة ال�رشطة يف 
لن��دن لرف��ع الكف��اءة ودرا�س��ة �س��وؤون اإدارة 

ال�رشطة.
ويف عام 1940 �س��در قانون خدمة ال�رشطة 
وان�س��باطها رقم 7 ل�س��نة 1941 حيث الغي 
بي��ان البولي�س رقم 72 ل�س��نة 1920 ونظام 
البولي�س العثم��اين النافذ واالحتفاظ باأحكام 

التعليمات �سارية املفعول.
ثم �س��در قان��ون خدمة ال�رشطة وان�س��باطها 
رقم 40 ل�س��نة 1943 و�س��در قانون تعديله 
رقم 61 ل�سنة 1950 وكان تعديله الثاين رقم 
39 ل�سنة 1951 وا�ستمل على �رشوط التعين 
وتثبي��ت  واملفو�س��ن  ال�س��باط  ودرج��ات 
و�س��وؤون  والروات��ب  والدرج��ات  ال�س��نوف 
التفتي�س والدورات ونوط ال�رشطة واملكافاآت 

والرتب والعالمات واالأزياء والرتفيع.
وا�س��تمرت مديري��ة ال�رشطة العامة كت�س��كيل 
رئي���س يف حفظ االأمن العام وتتبع لها معظم 
الت�سكيالت االأمنية مثل مديرية االأمن العامة 
وكانت ت�سمى )ق�سم ال�رشطة ال�رشية( ومديرية 
املخابرات العامة التي كانت ق�سما من اأق�سام 

ال�رشطة العامة.
ومبرور الزمن انف�س��لت معظم الدوائر االأمنية 
عن ت�س��كيل ال�رشط��ة العامة لتو�س��ع اأعمالها 

وواجباتها وتو�سع �سوؤون الدولة عموما.
وبعد الغزو االمريكي للعراق و�س��قوط النظام 
ال�س��ابق يف عام 2003 اأعيد ت�سكيل ال�رشطة 
العراقي��ة بدعوة �س��باط واأف��راد ال�رشطة اىل 
االلتح��اق بدوائره��م ال�س��ابقة ، وحدث تغيري 
جدي��د بت�س��كيالت ال�رشط��ة العراقي��ة ولك��ن 

بالواجبات واملهمات ال�سابقة.

لل�رشط��ة  جدي��دة  ت�س��كيالت  ا�س��تحداث  ومت 
العراقية مبوجب " النظام الفيدرايل االحتادي 
الدميقراطي " الذي بنيت عليه الدولة العراقية 
بع��د ع��ام 2003 واهمه��ا ت�س��كيل ال�رشط��ة 
االحتادي��ة التي كان لها الدور الكبري واملوؤثر 

يف حفظ االمن واال�ستقرار بعموم البالد.
وكان دوره��ا كب��رياً ووا�س��حًا باحلرب �س��د 
االره��اب الذي غ��زا البالد بت�س��ميات متعددة 
م��ن القاعدة اىل داع�س ، وق��دم افراد ال�رشطة 
وخا�سة ت�س��كيل ال�رشطة االحتادية جماميع 

من ال�س��هداء وامل�س��ابن للحفاظ على حرمة 
عل��ى  وي�س��جل  وا�س��تقراره.  ووحدت��ه  البل��د 
العم��وم لتاريخ ال�رشطة العراقية عدم تدخلها 
يف االمور ال�سيا�سية التي تواترت على العراق 
منذ تاأ�س��ي�س الدولة العراقية وبقيت حمافظة 
على �س��جلها بعدم التدخل ، فهي ت�سكيل وقوة 
حلفظ النظام واالمن واال�ستقرار بعيدا عن اي 
موؤث��رات �سيا�س��ية مل جتلب للب��الد يف الكثري 

من تاريخها �سوى االزمات.
ويامل العراقيون جميعا ان ت�س��في اجلل�سات 

املقبل��ة للربمل��ان اىل التوافق ال�سيا�س��ي بن 
كتل��ه م��ن اجل ت�س��مية مر�س��ح لل��وزارة دون 
اال���رشار على ا�س��م م��ا ولتبتعد ع��ن التاثري 
التاخ��ري  �س��وى  يجل��ب  مل  ال��ذي  ال�سيا�س��ي 

للحكومة با�ستكمال كابينتها .
خ��ربة  ا�س��حاب  ب�س��باط  مليئ��ة  فال��وزارة 
وكف��اءة ومهني��ة ي�س��تطيعون ادارته��ا بهمة 
عالية م�ستلهمن من تاريخ الوزارة و�رشطتها 
وامنها العرب والتجارب والتي ت�س��ري بها نحو 

مزيدا من القوة واال�ستقرار.

تقارير وتحقيقات

العراقيون احتفلوا بعيد الجيش بال وزير.. فهل يحتفلون بعيد الشرطة كذلك ؟
بغداد -عمرعريم

كيف علق العراقيون على مزاعم زيارة شخصيات لألراضي الفلسطينية المحتلة؟

االأخ���رية  ال�ساعات  خ��الل  ال��ع��راق��ي��ون  ين�سغل 
االأرا�سي  اإىل  بتقارير زعمت زيارة وفود عراقية 
من  مب�سوؤولن  ولقاءها  املحتلة  الفل�سطينية 
غطى  االإع��الن  ذلك  اأّن  حتى  ال�سهيوين،  الكيان 
على يوميات حراك الب�رشة االحتجاجي وجل�سة 
ال��ربمل��ان ل��ه��ذا ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، واحل��دي��ث عن 

االن�سحاب االأمريكي من �سوريا باجتاه العراق.
على  كاماًل  اإجماعًا  العراقية  التعليقات  ونالت 
مهاجمة االحتالل االإ�رشائيلي واملطالبة بتفعيل 
باإعدام  القا�سي  العراقي،   201 رق��م  القانون 
االحتالل  ق��وات  مع  عالقة  له  يثبت  مواطن  اأي 
االإ�رشائيلي واعتبارها من جرائم اخليانة العظمى.

االإ�رشائيلي،  االح��ت��الل  اإع��الم  و�سائل  ون�رشت 
�سلطة  يف  م�سوؤولن  عن  نقاًل  تقريراً  االث��ن��ن، 
اأن ثالثة وفود مكونة من  االحتالل، تتحدث عن 
دينية  �سخ�سيات  بينها  عراقية،  �سخ�سية   15

بارزة، زارت االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. 
لقاءات  اأجرت  الوفود  فاإن هذه  التقرير،  وبح�سب 
االأرا�سي  يف  ر�سمين  اإ�رشائيلين  م�سوؤولن  مع 
املحتلة، وقامت بجوالت يف اأنحاء خمتلفة منها، 
املحرقة  �سحايا  ملتحف  زي��ارة  �سمنها  وم��ن 
�سخ�سيات  مع  ولقاءات  ف�سيم"،  "ياد  النازية 
اليهودية  باجلاليات  ترتبط  اإ�رشائيلية  اأكادميية 

من العراق التي هاجرت اإىل فل�سطن.
كوهن،  اإي��دي  االإ�رشائيلي  ح�ساب  ن�رش  بينما 
واأ�سخا�س  عراقيون  اإنهم"نواب  قال  من  اأ�سماء 

من طرفهم قد زاروا اإ�رشائيل �سمن وفود ر�سمية 
على  له  تغريدة  العراقية. وجاء يف  احلكومة  من 
عن  اجلبوري  "احمد  الزائرين  من  اأّنه  "تويرت"، 
الرحمن  عبد  نينوى،  عن  اجلربا  احمد  نينوى، 
الرحيم  عبد  �سابق،  نائب  نينوى  عن  اللويزي 
ال�سمري عن نينوى باالإ�سافة اإىل خالد املفرجي 

عن حمافظة كركوك، وعالية ن�سيف عن بغداد".
اإع��ادة  منها  وا�سعة  فعل  ردود  االإع��الن  واأث��ار 
قانون  م��ن   201 امل���ادة  ع��ن  احل��دي��ث  اإح��ي��اء 
االإعدام  وهي  بالبالد  النافذ  العراقي  العقوبات 
�سنقًا حتى املوت ملن ثبت تعامله اأو تعاونه مع 
فل�سطن  دولة  داخل  االإ�رشائيلي  االحتالل  �سلطة 
العربية. ويف فقرة اأخرى ال�سجن مدة ال تقل عن 
10 �سنوات ملن اأبدى تاأييده ملمار�سات االحتالل 

اأو �سجع عليها.
نقابة  من  ماجد،  حم�سن  القانوين  اخلبري  ويقول 
حما�سن  اإن"من  العراق،  جنوبي  النجف  حمامي 
العراقين حققوا  اأن  االإ�رشائيلي  االحتالل  مزاعم 
من  نوع  اأي  رف�س  على  جديداً  وطنيًا  اإجماعًا 

اأنواع التوا�سل مع هذا الكيان امل�سخ".
والب�رشة  وك��رب��الء  النجف  "�سكان  اأّن  وب��ّن، 
باأ�سنانهم  �سيمزقون  وبابل  والقاد�سية  ومي�سان 
يخون  اأن  ويحاول  ي�سذ  عراقي  اأي  واأحذيتهم 
تكون  اأن  قبل  االإن�سانية  بل  العربية  الق�سية 

عربية"، وفقًا لقوله.
التطبيع  يعترب  النافذ  العراقي  "القانون  اأن  واأّكد 
خمّلة  وجرمية  خيانة  االأ�سكال  من  �سكل  ب��اأي 
يف  اإيجابية  املزاعم  تكون  اأن  وميكن  بال�رشف 

العام  االدعاء  واإ�سعار  به  والعمل  تاأكيده  اإعادة 
م�سابهة  �سابقة  ق�سية  اأي  بتحريك  بالعراق 

للتحقيق بها منذ عام 2003 ولغاية االآن".
تكّثفت  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
ال�سحايف  وق���ال  االإط����ار.  ه��ذا  يف  التعليقات 
اإن  تويرت  على  �سفحته  يف  �سعدون  م�سطفى 
النواب العراقين الذين ذكرهم كوهن يف كالمه 

نفوا املو�سوع وموقفهم اأقوى.
زاروا  باأنهم  اأ�سماوؤهم  ذك��رت  الذين  اأح��د  جنل 
يف  قال  املفرجي  خالد  وهو  املحتلة  االأرا�سي 
وحتى  ل��رد  يحتاج  ال  "املو�سوع  ل��ه  من�سور 
لتو�سيح.. ال ميكن الرد على �سيء غري ر�سمي الأنه 
�سيكون غري موثوق وغري موؤكد.. مع هذا رد والدي 
وغداً  والعربية  العراقية  االإع��الم  و�سائل  كل  يف 
لتدقيق  النواب مذكرة  رئي�س جمل�س  �سيطلب من 

جوازه اأمام االإعالم".
ن�رشها  التي  االأ�سماء  يف  جيًدا  "دقق  واأ�ساف 
املواقف  كل  يف  متقاطعن  ف�ستجدهم  كوهن 
وهو  واحد  موقف  يف  اإال  يجتمعوا  اأن  ميكن  وال 
اأما  الكردي،  واالنف�سال  اال�ستفتاء  من  موقفهم 
جميع الق�سايا االخرى فهم خمتلفون فيها واأبرز 
فكيف  اللويزي،  الرحمن  وعبد  والدي  املختلفن 
ثم  ال�سهيوين؟  الكيان  اىل  زيارة  على  يجتمعون 
مباذا يفيد الكيان ال�سهيوين نائب مهموم يحمل 
خالد  مثل  وارحتل  حل  ما  اين  اىل  النا�س  هموم 
املفرجي؟ ال يجيد التلون ويحمل القد�س يف قلبه 
ويبكي من اأجلها، قومي يدافع عن قومه و�سعبه، 
كل طموحاته هو العمل الأبناء قومه وم�ساعدتهم 

على عبور املحنة".
يقول:  ال��ع��راق  ل��دى  فل�سطن  �سفري  عقل  احمد 
االأنباء التي حتدثت عن زيارة م�سوؤولن عراقين 
اإىل اإ�رشائيل غري �سحيحة، ومفربكة، الهدف منها 
الت�سوي�س على الراأي العربي والعراقي، باأن هناك 

دوال عربية تريد التطبيع مع الكيان ال�سهيوين".
وليد،  زياد  العراقي  ال�سحفي  اأ�سار  جانبه،  من 
اإىل ان "هناك حماوالت دائمة ملعرفة كيف ينظر 
التطبيع،  مو�سوع  اإىل  في�سبوك(  )عرب  ال�سارع 
هنا  م�سوؤولن  زي���ارة  يعني  ال  التطبيع  ك��ون 
بل  قدمي،  حدث  فهذا  املحتلة،  لالأرا�سي  وهناك 
اإ�رشائيلية  �سفحات  توجد  ال�سعوب،  هو  الق�سد 
بردود  ون�ستغل  نلهث  ال  وحتى  عراقين،  وظفت 
االأفعال بعد ما تن�رشه �سفحات ال�سهاينة، وحتى 
ال ي�سبح التطبيع وجهة نظر جلماعة من النا�س، 
ب�سكل  العمل  من  والفتح  �سائرون  لنواب  ّبد  ال 
عاجل على ت�رشيع قانون �سامل لتجرمي اأي نوع 
تتطلب  االأم��ور  ه��ذه  اإ�رشائيل.  مع  التعامل  من 
قانونًا وجلنة متابعة ُتخ�سع هوؤالء )م�سوؤولن اأو 

مواطنن( اإىل حماكمة �سارمة".
وقالت لينا املو�سوي: "اإ�رشائيل متهد للتطبيع مع 
العراق قبل وجوده، ن�رش ال�سائعات والتحدث عن 
حقائق ال وجود لها اأ�سهل ما ميكن فعله، اأطالب 
اإعالمهم  و�سائل  تدعي  من  اأ�سماء  يحوي  بدليل 
ال�ُسذج  "اإ�رشائيل" عتبي على  بزيارة  قاموا  اأنهم 
اأي  وي��وؤي��دون  يرق�سون  الذين  بلدي  اأبناء  من 
�سائعة ت�سدر عنهم، "اإ�رشائيل" متتلك قوة وهمية 

�سدقها الكثريون".
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