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يارس عبد احلسني
مدير مركز بالدي للدراسات واألبحاث االسرتاتيجية-العراق

يمكن التعامل مع النظام اإلقليمي من منظورين، بحكم طبيعة النظام الدويل من جهة، والدولة اإلقليمية 
من ناحية أخرى، فهو وفقًا للمنظور األول نظام فرعي، أو تابع SUB-System للنظام الدويل، أي أنه 
يتفرع من النظام الدويل، وهو وفقًا للمنظور الثاين نظام إقليمي Regional System عىل أساس كونه 
يمثل جتمًعا لدول متجاورة، أو متقاربة تنتمي إلقليم جغرايف معنّي بينها من اخلصائص والتفاعالت ما 

يمزيها عن غريها من األقاليم1.

املشكلة يف التوازنات اإلقليمية يف الرشق األوسط تنعكس بشكل أو آخر عىل حالة عدم التوازن الذي 
يؤدي إىل ما يعرف بحالة عدم انسجام املكانةStatus Inconsistency  اليت تؤدي إىل خلق آليات تفاعلية 
متمزية داخل النظام اإلقليمي، وبالتايل تكون العالقة بني توزيع القوة واحتماالت الرصاع ليست عالقة 

خطية بل أقرب إىل املنحىن، والعراق مثل حمطة للتأثر بطبيعة التحديات اإلقليمية والدولية 

اجلغرافية  للخصوصية  نظًرا  برتقب  إليها  ينظر  والعراق   2011 آذار   15 يف  السورية  األزمة  اندالع  منذ   
فاملتابـِع  وهلذا  كم،   650 تبلغ  بحدود  سوريا  مع  العراق  يشرتك  إذ  هبا،  يرتبط  اليت  واألمنية  السياسية 
أَن  املتابعني  بعض  ويرى  والرتقـب،  احلذر  يالِحظ  البداية  منذ  السورية  األزمة  جتاه  العراقي  للموقف 

احلذر يف املوقف العراقي جتاه سورية بعد األزمة ينبع من سببني:

1 - حتّول احلراك السلمي واالحتجاجات إىل عنف مسلـح بعد أشهر من اندالعها.

2 - نار احلرب الطائفية اليت عاىن منها العراق منذ تفجريات اإلمامني العسكريني يف العام 2006.

العراق  يف  الوضع  فهمت  قد  الغربية  احلكومات  أن  واضًحا  كان  أنه  كوكبرين  باتريك  مع  نتفق  وهلذا 
العراقيون حيذرون كل من هو مستعد  السياسيون  وسوريا بطريقة خاطئة كلًيا، فعىل مدى عامني كان 
العراق،  يف  الراهن  اهلش  الوضع  سزيعزع  سوريا  يف  األهلية  احلرب  استمرار  أن  من  إليهم  لالستماع 

* جزء من ورقة بحثية بعنوان العراق: العقدة االسرتاتيجية املستعصية: متاهات الداخل وحروب اخلارج، منشورة عىل املوقع االلكرتوين 
للمركز االستشاري للدراسات والتوثيق، ترشين األول 2016

السياسية  الدراسات  مركز  األهرام  واإلقليمية،  الدولية  العالقات  أصول  يف  دراسة  اإلقليمية،  النظم  حتليل  إدريس،  السعيد  حممد   -1
واالسرتاتيجية، القاهرة، 2001، ص 21

*
 العراق وثمن ال�ضتقرار الإقليمي املفقود
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املتوقعة يف  وعليه فإن سقوط املوصل مل يكن سوى احللقة األخرية يف سلسلة األحداث األليمة وغري 
الرشق األوسط ملفاجأة العامل اخلارجي عىل حني غّرة لطاملا كانت املنطقة أرًضا خطرة للتدخل اخلارجي 

ولكن العديد من أسباب فشل الغرب يف قراءة الوضع يف الرشق األوسط حديثة العهد وذاتية2.

العراقي  اخلارجية  وزير  دعوات  عرب  الدبلومايس  بشكلها  سواء  واضحة  العراقية  املواقف  زالت  وما 
يرفض  الذي  العراقي  العام  الرأي  خالل  من  أو  لألزمة،  السلمي  احلل  إىل  اجلعفري  إبراهيم  الدكتور 

وجود بديل جلار متطرف وتابع ألجندة ال تريد للمنطقة االستقرار والسالم.

األزمة مع تركيا 
بعتاد  أفواج  ثالثة  قوامها  عسكرية  قوات  بإرسال  األخرية  قيام  بعد  وتركيا  العراق  بني  التوتر  تصاعد 
متوسط وثقيل3 إىل داخل األرايض العراقية بعمق 100 كم يف حميط حمافظة املوصل، وحتديًدا يف معسكر 
الزلكان القريب من مدينة (بعشيقة). ورافق هذا التدخل اتهامات احلكومة العراقية للحكومة الرتكية 
بالتجارة مع تنظيم داعش بالنفط العراقي املهرب، باملقابل نفت تركيا هذه االتهامات وقالت إن القوات 
املتطوعني  تدريب  مهمتها  وأن  العراقية  احلكومة  وعلم  بطلب  هي  العراق  داخل  الرتكية  العسكرية 

املحليني وحتديًدا من حمافظة املوصل، أو ما يسمى بقوات احلشد الوطين يف معسكر الزلكان.

احلكومة  وطلب  بعلم  القوات  هذه  دخول  يكون  أن  الوزراء  رئيس  لسان  عىل  العراقية  احلكومة  نفت 
العراقية وطالب بخروجها فوًرا، وصدرت بيانات (مكتب رئيس الوزراء، ورئاسة اجلمهورية، ووزارة 
الدويل  والقانون  العراقية  للسيادة  خطرًيا  انتهاًكا  باعتباره  الرتكي  العسكري  التدخل  حول  اخلارجية)4 
ومبادئ حسن اجلوار بني العراق وتركيا، فيما أكدت وزارة اخلارجية العراقية أن دخول قوات تركية إىل 
داخل أرايض العراق دون علم احلكومة املركزية يف بغداد خرق وانتهاك لسيادة البلد وجتاوز عىل مبادئ 
حسن اجلوار واالحرتام املتبادل، حيث إن العراق يعترب وجود أي قوات عسكرية داخل أراضيه ودون 

علم حكومته عماًل معادًيا. 

وقال رئيس الوزراء الرتكي، أحمد داود أوغلو، إن بالده ليس هلا أطماع يف أرايض أي دولة. علًما بأنه ال 

2- بارتريك كوكبرين، داعش عودة اجلهاديني، ترجمة ميشلني حبيب، دار السايف، بريوت، 2015، ص -166 167
3- الرواية الرتكية تقول إهنا أدخلت (200-150) عسكري يف معسكر الزلكان مع البيشمركة وعرب منافذ اإلقليم، أما الرواية العراقية فتؤكد 

وجود 1200 جندي تركي، و25 مدرعة، و3 كاسحات الغام.
4- قدمت وزارة اخلارجية العراقية مذكرة احتجاج بعد استدعائها السفري الرتكي فاروق قايمجي إىل مقر الوزارة بتاريخ 6/12/2015
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يمكن إرسال قوات قتالية تركية خارج حدود تركيا بدون تصويت الربملان الرتكي ويف هذه احلالة تنص 

املادة 92 من الدستور الرتكي عىل السماح بإرسال وحدات عسكرية تركية تابعة للقوات املسلحة الرتكية 

إىل أرايض دولة أجنبية والسماح لتواجد وحدات عسكرية أجنبية عىل األرايض الرتكية5.

 باملقابل قرر االجتماع الطارئ لوزراء اخلارجية العرب، باإلجماع، إدانة احلكومة الرتكية النتهاك قواتها 

أنقرة  حكومة  قيام   برضورة  مطالًبا  العريب،  القومي  لألمن  تهديًدا  الفعل  هذا  وعّد  العراقية،  السيادة 

بسحب قواتها فوًرا من األرايض العراقية دون قيد أو رشط6. وحىت كتابة البحث ما زالت هذه القوات 

تتواجد عىل األرايض العراقية، يف ظل عدم رغبة القوى الكربى يف جملس األمن يف شجب هذا التواجد.

يمكننا مالحظة الفارق يف املوقف الرتكي بني احلالة العراقية واحلالة السورية، فرتكيا اليت عارضت يف 

البدء أي شكل من أشكال التدخل العسكري األمريكي يف سوريا، واعتقدت أن االستقرار ال يمكن أن 

يكون إال بتعزيز العالقة مع احلكومة السورية احلالية، بدأت تدعم احلل العسكري بعد 2011. وأصبحت 

تركيا تعارض سياسة حكومة بغداد جتاه األكراد يف حني كانت لوقت طويل تنظر بعني الريبة إىل فكرة 

اليوم تعّد أربيل رشيًكا أساسًيا وكانت قبل سنوات قليلة تعّد شمال  الفيدرالية يف العراق. لكن أنقرة 

العراق منافًسا حمتماًل واآلن تتخذ موقًفا مؤازًرا ألربيل يف سياق التوترات العسكرية يف املناطق املتنازع 

عليها وحول استثمارات النفط7.

بني طهران والرياض

يمثل العراق أُسس الرصاع اإلقليمي بعد مرحلة احلرب (2003) وخصوًصا جلهة احلساسية الواضحة 

األمريكية  العالقات  يف  كمتغري  العراق  إىل  العودة  ويمكننا  العراقي.  امللف  مع  السعودي  التعامل  يف 

السعودية. منذ حرب اخلليج الثانية يف عام 1991 وحىت حرب اخلليج الثالثة عام 2003، كانت اململكة 

العربية السعودية الرشيك العريب الرئييس للواليات املتحدة يف مواجهة ما تسميه التهديد العراقي لألمن 

5- انظر املادة 92 من الدستور الرتكي.
6- أنظر: وزراء اخلارجية العرب يدينون التوغل الرتكي يف العراق، الرشق األوسط ،25 ديسمرب 2015 عىل الرابط التايل: 

http://aawsat.com/home/article/5277
7- أنظر: رسهاد أركمان، (حتوالت الدور الرتكي يف املنطقة بعد االحتالل األمريكي للعراق)، يف: جمموعة مؤلفني، عرش سنوات هزت العامل، 

عقد عىل احتالل العراق 2013-2003، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، بريوت، 2015، ص 644
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اإلقليمي والدويل8. وعىل الرغم من بعض التحديات اليت واجهت السياسة اخلارجية السعودية حيال 
العراق قبل حرب عام 2003 وبعدها، بسبب الضغوط الشعبية الناجتة عن حرب عام 1990ــ ال سيما 
من املواطنني السعوديني الذي عادوا من أفغانستان- ونظًرا لوجود القوات األجنبية عىل أرايض الدولة 
السعودية وعدم انسحاهبا بعد انتهاء احلرب، وما نتج عن الفوىض الداخلية العراقية عقب احلرب، حيث 
فيهم  بمن  العامل  املتطرفني من كل دول  للمقاتلني  بعد االحتالل األمريكي  نقطة جذب  العراق  أصبح 

السعوديون.

 لذا كان هنالك اتفاق مع الواليات املتحدة األمريكية بشأن مكافحة تدفق املقاتلني عرب حدودها الشمالية 
مع العراق، إال أن طبيعة احلدود الصحراوية الطويلة مل حتل دون احلد من تسلل املقاتلني السعوديني، 
ولذلك طرحت السعودية يف هذا اإلطار إنشاء جدار عازل عىل طول احلدود العراقية السعودية. وبقيت 
اإلدارة األمريكية تعرّب علًنا عن ارتياحها للجهود السعودية املبذولة عىل حدودها مع العراق عىل الرغم 
من الشكوك املزتايدة اليت كانت تساور ضباط اجليش األمريكي امليدانيني يف العراق عن تلك اجلهود اليت 

تبذل بالفعل من قبل السعودية ملنع املقاتلني من العبور إىل داخل األرايض العراقية.

واستمرت العالقة السيئة واضحة بني العراق والسعودية. لكن السعودية حاولت تغيري سياستها جتاه 
العراق بعد تشكيل حكومة العبادي، ناهيك عن تأثري صعود داعش، وعقدة التخلص من تهمة اإلرهاب 
اليت تركزت يف املحافل اإلقليمية والدولية من خالل مشاركة السعوديني املتطرفني الواضحة يف أحداث 

11 أيلول 2001، ولذلك سعت القيادة السعودية إىل املشاركة يف التحالف الدويل ملحاربة داعش.

إن التنافس السعودي اإليراين يمكن حتجيم أثره عىل العالقات العراقية- السعودية من خالل االبتعاد 
واقعية  وأمام  االجتاه،9  هذا  يف  ماضية  اجلدية  العراقية  الدبلوماسية  أن  وخصوًصا  املحاور،  سياسة  عن 

الدبلوماسية العراقية يف منطق السياسة اخلارجية نجد أن:10

- الواقعية تقتيض أن العراق هو اخلارس األكرب يف املواجهة بني إيران والسعودية.

الثاين  كانون  األمريكي،  السالم  معهد  مستمر)،  طويل  وتناحر  والدين  والنفط  والعراق  السعودية  العربية  (اململكة  مكميالن،  جوزيف   -8
2006، ص 2، متاح عىل الرابط:

 http://www.usip.org. 
9-  أنظر ترصيح وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري يف ترشين الثاين 2014،« إذا كان هنالك برود يف العالقات اإليرانية السعودية، فنحن ال نريد 

أن نكون جزءًا من هذه املنطقة الباردة«. موقع التقرير اإللكرتوين، 4 كانون الثاين 2015
10-  يارس عبد احلسني، املبادرة العراقية والدبلوماسّية الوقائّية، صحيفة العامل اجلديد، عىل الرابط اإللكرتوين: 

http://al-aalem.com/author/yasir/
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الثورة  قيام  بدايات  منذ  باجلديدة  ليست  باردة  حرًبا  تعيشان  دولتني  بني  نعيش  أننا  تعين  الواقعية   -
اإلسالمية يف ايران، وليس خيارنا أن تكون إيران أو السعودية جنبنا بل هو خيار اجلغرافية والتاريخ.

- كان العراق عىل الدوام مرسح رصاع األرض الثالثة. وكلما كان اخلالف األمريكي– اإليراين يتوسع 
كان األثر الرجعي بكل أشكاله جيري يف العراق، ويف السابق واليوم كلما اتسعت دائرة اخلالف اإليراين 
– السعودي كان االنعكاس السليب بكل أشكاله جيري يف العراق، والسبب يف ذلك عوامل شىت قد تبدأ 
ينتهي بضعف اخلطاب  الطائفي وال  بغداد واالستقطاب  السيايس احلايل يف  النظام  من موضوع طبيعة 

العراقي املوحد.

حماية  يف  فيينا  اتفاقية  انتهاك  رفض  باملقابل  النمر  الشيخ  إعدام  من  املرن  العراقية  اخلارجية  موقف   -
البعثات الدبلوماسية.

إن طبيعة الرصاع والتنافس اإلقليمي يف الرشق األوسط حتذف كلمة »الشؤون الداخلية« من القاموس 
يف  تداعيات  له  تكون  املنامة  يف  حيصل  وما  الرباط  يف  يؤثر  اخلرطوم  يف  حيدث  ما  للمنطقة،  السيايس 
يراه  العاتية. ووفق ما  الطائفية  املتحركة قد حركتها رياح  بنغازي، ال سيما أن رمال الرشق األوسطية 
مثمًرا  يكون  أن  يمكن  الوسيط  العراقي  الدور  إن  مقلد  صربي  إسماعيل  الدكتور  املرصي  الربفسور 
وإجيابًيا العتبارات كثرية منها وزنه السيايس واألديب الكبري, وخربته الدبلوماسية الرثية, وعالقاته اجليدة 
املؤهل أكرث من غريه ألداء هذا  الطرف  إيران, وهو ما جيعله  املفتوحة مع  اتصاله  بالسعودية, وقنوات 
اخلالف  هذا  يكتنف  وما  بعضهما,  مع  خالفاتهما  تفاصيل  بكل  وملعرفته  منهما  الشديد  لقربه  الدور 
بمدخل  منها  االقرتاب  عىل  األقدر  هو  العراق  يكون  قد  متبادلة  وحساسيات  وإشكاليات  حماذير  من 

دبلومايس مقبول للطرفني11.

يبقى العراق دولة مؤهلة لقيادة هذا التقارب، وال يزعم أكرث املتفائلني أن العراق سوف ينهي املوضوع 
لتاليف  األقل  عىل  بل  والدولية،  اإلقليمية  العالقات  وموازين  اخليالية  املشكالت«  »تصفري  نظرية  وفق 
بالرضورة  تعين  ال  العراقية  املبادرة  وهذه  داعش.  ملواجهة  العراقية  املصريية  احلرب  عىل  االنعكاسات 
الوقوف بعيًدا عن القضايا اليت يؤمن هبا العراق، وهلذا كان موقف العراق رصحيًا وواضًحا برفض وضع 

اسم »حزب اهلل« عىل الئحة املنظمات اإلرهابية يف اجتماع جامعة الدول العربية يف أيار/ مايو 2016.

11- انظر:إسماعيل صربي مقلد، املبادرة الدبلوماسية العراقية، 9/1/2016، عىل الرابط اإللكرتوين:
http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=10220
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التموضع بني األحالف الدولية

بعد ميض عام عىل خطاب حمور الرش األمريكي، التقى ثالثة أمريكيني من أصل عراقي (الكاتب كنعان 
مكية، والدكتور حاتم خملص، ورند رحيم)، الرئيس بوش اإلبن. ويف استعراضهم لتوقعاتهم حول ما 
سيؤول إليه الوضع يف العراق بعد سقوط صدام، كانوا يشريون إىل السنة والشيعة، ولكن اتضح هلم أن 
هذه املصطلحات مل تكن مألوفة لدى الرئيس األمريكي فأمىض الثالثة جزًءا من وقت االجتماع يف رشح 

وجود طائفتني رئيسيتني يف اإلسالم12.

إن اجلهل األمريكي يف الساحة العراقية قبل االجتياح ليس باجلديد، ويبدو أن العراق وقع ضحية الفهم 
األمريكي يف التعامل اخلاطئ مع جمتمعه وتركيبته، وما زال العراق يعاين من إرث مرحلة احلاكم املدين 
الذين  الدبلوماسيني  ومن  األمريكية  اخلارجية  يف  الصقور  قدماء  من  وهو   Paul Bremer بريمر  بول 
 ،Kissinger Associates رعاهم هرني كيسنجر، وقد عمل يف املايض مديًرا تنفيذًيا ملؤسسة كيسنجر
بني  العالقة  ترتيب  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يساعد  سوف  بريمر  أن  يرى  ذاته  كيسنجر  وكان 

احلاجة إىل النظام والتطور الذي سيحدث يف العراق13.

وعند احلديث عن وقوف العراق أمام االجتاهات الدولية اجلديدة، يبدو وكأنه أصبح أمام عقدتني األوىل 
من  الرباعي«  »التحالف  هي  والثانية  األمريكية«  املتحدة  الواليات  بقيادة  الدويل  »التحالف  يف  متمثلة 
أنَّ َمن ال يدخل احللف مع األقطاب اإلقليمية-الدولية بحكمة،  أتوقـع  خالل روسيا وحلفائها. هنا 
ويتخذ قراًرا اسرتاتيجًيا واضًحا سوف يتجه نحو املجهول، لذا يسجل للنظام السوري نجاحه يف صناعة 

احلليف االسرتاتيجيِّ رغم االرتدادات العميقة يف طبيعة األحداث.

 كان املتوقـع أن تـؤدِي أخطار تنظيم داعش عىل املنطقة إىل قيام سياسة مراَجعة اسرتاتيجية يف البحث 
عن األخطار قبل املصالح املشرتكة، وأن تتحول من رصاع املصالح إىل تعاون جتاه األخطار ولو بشكل 
تعلو بشكل واضح، وعقدة  اإلقليمية  نتائج رسيعة، لكن بوصلة اخلالفات  مؤقت؛ لكي تكون هناك 
القلق التارخيي متالزمة واضحة لصانع القرار الرشقي. لذا يؤكـد أفغيين بريماكوف أن من املفرتض أن 
ال يساء تفسري رغبة روسيا يف أداء دور فاعل عىل مرسح العالقات الدولية إذ تنطوي هذه الرغبة عىل 

للعلوم  العربية  الدار  أحمد،  أياد  ترجمة  هلا،  هناية  ال  حرب  إشعال  يف  األمريكي  القصور  تسبب  كيف  العراق  هناية  وغالربيث،  بريتر   -12
نارشون، بريوت، 2007، ص 97

13- جيف سميونز، عراق املستقبل، السياسة األمريكية يف إعادة تشكيل الرشق األوسط، ترجمة سعيد العظم، دار الساقي، بريوت، 2004، ص 412
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اليقني بأن يف وسع سياسة خارجية روسية أن تتكشـف عن فائدة ال يستهان هبا يف ترسيخ االستقرار يف 
بعض مناطق العامل، وأن لروسيا مصلحة يف ذلك تـوازي مصلحة غريها من الدول14.

إنَّ عملية االنضمام إىل أي حتالف تتطلـب دراسة املؤرشات امليدانية عىل األرض وقراءة زوايا املصلحة. 
ويف حالة العراق فإنـه يرحب بأي جهد تقوم به أية دولة يف حرهبا ملواجهة داعش، وعليه اإلفادة من كل 
اختيار، ولكن يمِكن أن يؤدي دوًرا  اليوم بسبب الظروف احلالّية ليس يف حملِ  العراق  األطراف، ألن 
تكاملًيا بني كل األطراف اجلادة يف احلرب عىل اإلرهاب. يبقى أن احلليف الرئيس هو َمن يستشعر أن 

أمنه القومي قريب من تلك املخاطر ويكون تفاعله بشكل واضح ورئيس يف أرض املعركة.

املستقبل .. ماذا بعد داعش؟

جيب عىل الدولة العراقية أن تسعى لبناء اسرتاتيجية واضحة لبناء مرشوع الدولة العراقية يف مرحلة ما 
بعد داعش من خالل:

الالمركزية  فكرة  ترسيخ  إعادة  خالل  من  والفيدرالية،  املركزية  الدولة  مرشوع  حتديات  مواجهة   -  1
بعض  حتاول  سوف  الذي  »االنفصال«  خطاب  وجماهبة  واضح،  برنامج  عرب  العراقية  الدولة  إدارة  يف 

اجلماعات االجتماعية إثارته يف مرحلة ما بعد داعش.

2 - السعي إىل بناء وإعادة تأهيل »اإلنسان« الذي عاش مرحلة السيطرة من قبل داعش، من خالل إعادة 
ترسيخ قيم املواطنة وإعادة توفري الواجبات األساس اليت جيب أن تقوم هبا الدولة، وعقد اجتماعي بني 

احلاكم واملحكوم.

3 - توظيف كل إمكانيات الدولة العراقية يف إعادة بناء املدن املحررة، وإعادة النازحني إىل مدهنم بعد 
توفري اخلدمات األساسية، والبىن التحتية.

4 - استخدام العقوبات الصارمة لكل من يرّوج خطاب الكراهية والتحريض عىل العنف والتطرف، 
أو  القاعدي  اجليل  أن  وخصوًصا  أجياله،  بكافة  اإلرهاب  مكافحة  يف  متخصصة  مؤسسات  وإنشاء 

الداعيش يعيش مراحل تطور رسيعة يف إدارة التوحش.

14- أفغيين بريماكوف، العامل بعد 11 أيلول، ترجمة أحمد اهلاشم وفالح السودايّن، دار املدى، دمشق- بريوت-بغداد، 2006، ص272
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إجراء  إمكانية  يف  وخصوًصا  التغيري،  بعد  عليه  قام  الذي  العراقي  السيايس  البناء  يف  النظر  إعادة   -  5

التعديالت الدستورية املطلوبة ألنشاء نظام يكون أكرث استقراًرا، سواء كان ذلك من خالل دراسة النظام 

السيايس الربملاين أو التعديالت الدستورية املطلوبة.

6 - اتباع سياسة تعليمية تربوية واضحة يف ترسيخ القيم الوطنية وتشجيع عىل استثمار الطاقات الشابة 

يف مشاريع مفيدة هلذا البلد.

7 - العمل عىل إعادة توظيف قدرات احلشد الشعيب يف األجهزة الوطنية العراقية من خالل إعادة هيكلة 

املؤسسات األمنية والقطاع العسكري يف العراق.

8 - حل اإلشكاليات التقليدية بني املركز واإلقليم بما يضمن أقل أنواع الزناع.

الوطنية  املصلحة  بما خيدم  والعامل  املنطقة  العراقي مع دول  اخلارجي  التعامل  ترتيب طبيعة  إعادة   -  9

العراقية.

10 - توفري بيئة االندماج االجتماعية بني العوائل اليت استقرت خارج مناطقها وال ترغب بالعودة من 

أجل صناعة جمتمع متماسك.

11 - ترسيخ خطاب التسامح الفكري والسالم ورفض ثقافة العنف من خالل املؤسسة الدينية ومعاقبة 

كل األصوات الشاذة اليت تسهم يف توظيف التوتر والعنف.

12 - العمل عىل ترصني احلدود اخلارجية للعراق من خالل استخدام الوسائل احلديثة حلماية احلدود 

العراقية، والوسائل التكنلوجية يف اإلسرتاتيجية األمنية.




