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 ١٩٦٣-١٩٦٢تتنـــاول هـــذه الدراســـة مهـــام القـــوات األمنیـــة فـــي لـــواء الموصـــل خـــالل المـــدة   

ــــة لتأســــیس وت ــــد مــــن المراكــــز والمخــــافر األمنیــــة، والواجبــــات والظــــروف والجهــــود المبذول وســــیع العدی
  .والمخاطر التي واجهها أفراد الشرطة داخل المدینة وخارجها في األقضیة والنواحي وسبل تجاوزها

Functions of local police forces in city of Mosul 1962-1963 
A Documentary Study 

Prof. Dr. Thanoon. Y. Altaee 
Abstract: 
 This study deals with the tasks of the security forces in Mosul during 
1962-1963 and the efforts exerted to establish and expand centers and 
security stations, duties Conditions and risks faced by police personal 
inside outside the city. 

 
الریــب بـــأن تحقیــق األمـــن وضـــمان ســیر القـــانون فــي المجتمـــع، إحـــدى أبــرز غایـــات الدولـــة   

، وقــد ســعت الحكومــات المتعاقبــة، علــى بــذل ١٩٢١العراقیــة منــذ تأســیس الحكــم الــوطني فیهــا ســنة 
الجهــود الحثیثــة الســتتباب األمــن واالســتقرار، مــن خــالل تطــویر الوحــدات األمنیــة المتمثلــة بالــشرطة 

  .یة والقوة السیارةالمحل
ـــواء الموصـــل یـــضم عـــددا مـــن األقـــضیة والنـــواحي فـــي مـــساحات كبیـــرة، إســـتلزمت إنـــشاء    ًول

مجموعة من المراكز والمخافر داخل المدینة وخارجها، وتوفیر كل المـستلزمات علـى صـعید األسـلحة 
نفــوذ الدولــة واألعتــدة والــصنوف المتعــددة ومواجهــة المــسلحین خــارج مركــز المدینــة فــي محاولــة بــسط 

                                         
 .عراق الحدیث والمعاصر، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصلاستاذ تاریخ ال* 
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مــن خــالل تلـك التــشكیالت التـي ســیتم بحثهــا فـي هــذه الدراسـة وخــالل ســنتي . وتـأمین حــدود الموصـل
  .ًاعتمادا على الوثائق المتاحة. ١٩٦٣-١٩٦٢

  تشكیالت ومعاونیات الشرطة في مدینة الموصل
ان البـد ًتعد الموصل ثاني اكبـر مـدن العـراق نفوسـا، ومـن اجـل تحقیـق األمـن والطمأنینـة فیهـا، كـ

والبـد مـن إعطـاء تـصور . من إعادة النظـر بـین الفینـة واألخـرى، فـي تـشكیالت الوحـدات األمنیـة فیهـا
ًعــــن طبیعــــة القــــوات األمنیــــة وتــــشكیالتها فــــي لــــواء الموصــــل، اعتمــــادا علــــى اإلحــــصائیات واألرقــــام 

كـــز ومخـــافر المتاحـــة، لیتـــسنى لنـــا فهـــم وســـائل العمـــل والواجبـــات الموكلـــة ألفـــراد الـــشرطة وعـــدد مرا
  .الشرطة الموزعة في داخل المدینة والمناطق المحیطة بها

 
 مـن عـدد ١٩٦٣ ومطلـع سـنة ١٩٦٢ قوات الشرطة المحلیـة فـي لـواء الموصـل نهایـة سـنة تتألف    

  :من التشكیالت وكما یأتي
  . ضابط صف وشرطي٢٧٤٤ لعموم لواء الموصل، وعددها الشرطة المحلیة .١
  . عقدة وفصیل٣ًفوجین وسریة زائدا فصیل هاون : *َالقوة السیارة .٢
  .ّفوج وسریة: القوات االحتیاطیة .٣
، )٢٠٧( المـستخدمین فـي مدینـة الموصـل وعـددهم **یضاف إلیهم الشرطة غیر النظـامیین .٤

ٕواذا لـــزم وهــؤالء هــم باألســاس متطوعـــون مــن قبــل أفــراد العـــشائر المختلفــة لحمایــة منــاطقهم 
  .األمر االستفادة منهم في مناطق أخرى

 
  . ضابط صف وشرطي٧٨٩الشرطة المحلیة  -١
 .ً عنصرا٢١٣الحراس اللیلیین  -٢

 ضـابط صـف وشـرطي إلـى مـالك مدیریـة شـرطة لـواء الموصـل فـي الـسنة ١٥٠  كما تم إضـافة     
 ١١٧أما عدد شواغر المالك من ضباط صف وأفراد الشرطة للمدیریة فهـو . ١٩٦٣-١٩٦٢المالیة 

  .)١(ًفردا
وتوزعت تلك القوات على معاونیات مدینـة الموصـل الثمانیـة والتـي تألفـت كـل منهـا مـن عـدد مـن 

  :المراكز، كما سنوضح في الجدول اآلتي مع موجود المراتب واالحتیاج نتیجة النقص الحاصل
  المجموع  االحتیاج  المجموع  الموجود  زاسم المرك  

  معاونیة شرطة الغزالني  ١٠  ٢٥  الغزالني
  ٢١  النسیج

٤٦  
٦  

١٦  
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  معاونیة شرطة خزرج  ١٦  ٣٠  خزرج
  ١٢  موصل الجدیدة

٤٢  
١٠  

٢٦  

  معاونیة شرطة باب النبي  ١٢  ٢٧  باب النبي
  ١٥  جامع الكبیر

٤٢  
٨  

٢٠  

    ١٢    ٥٨  الدواسة معاونیة شرطة الدواسة
  ١٠  ٢١  باب الشط
    ١٥  المستشفى

  ٨  ٢٠  الشیخ فتحي

 معاونیة شرطة باب الشط

  ٩  المكاوي

٥٥  

٥  

٢٣  

  معاونیة شرطة نینوى  ١٥  ٢١  نینوى
  ٦  الزهور

٢٧  
١٢  

٢٧  

  معاونیة شرطة السراي  ٢٥  ١٢٢  السراي
  ١٥  باب لكش

١٣٧  
٨  

٣٣  

  ١٢  ١٢  ١٨  ١٨  باب الجدید  )٢(معاونیة شرطة باب الجدید

  
ٕویالحـــظ وجـــود عجـــز أو نقـــص فـــي مـــالك جمیـــع معاونیـــات الـــشرطة ومراكزهـــا، وان أعلـــى   

موجــود ألفــراد الــشرطة كــان فــي معاونیــة شــرطة الــسراي كونهــا تــضم مركــزي شــرطة الــسراي فــي بــاب 
الطــــوب والمعــــروف بــــالمركز العــــام ومركــــز شــــرطة بــــاب لكــــش فــــي وســــط مركــــز المدینــــة، وبــــالنظر 

فــي حــین كانــت معاونیــة شــرطة بــاب الجدیــد . م وجــود أفــراد شــرطة أكثــر مــن غیــرهملموقعهمــا اســتلز
ًاألقـل فــي عــدد أفــراد الــشرطة كونهــا تــضم مركــزا واحــدا ومركزهــا قریــب إلــى مركــز شــرطة بــاب لكــش،  ً
ًویالحـظ أیـضا أن معاونیـة شـرطة بـاب الـشط ضـمت اكبــر عـدد مـن المراكـز وهـي أربعـة كونهـا تــضم 

ن غیرهــا، تمتـد مــن ضـفاف نهــر دجلـة قــرب الجـسر القــدیم أو الجـسر الحدیــدي رقعـة جغرافیـة اكبــر مـ
من جهة الشرق قاطعة مركـز المدینـة باتجـاه الـشمال والغـرب لتـصل إلـى المستـشفى ثـم منطقـة الـشیخ 

  .ًومع ذلك فان مالكها تقریبا نصف مالك معاونیة شرطة السراي. فتحي
شرطة فــي جمیــع منــاطق مدینــة الموصــل، إال وعلـى الــرغم مــن انتــشار المعاونیــات ومراكــز الـ  

كمـا موضــح فــي . ً مــثال١٩٦٢ إلـى ١٩٦٠أن حـوادث القتــل كانـت فــي تزایـد مــستمر خـالل الــسنوات 
 اعتمــدت ألغــراض المقارنــة مــع ١٩٦٠اإلحــصائیة اآلتیــة مــع اإلشــارة إلــى أن الحــوادث التــي جــرت 

  :السنوات الالحقة
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  ١٩٦٢  ١٩٦١  ١٩٦٠سنة   اسم المركز

ل الفاعــــــــ  
  مجهول

الفاعــــــــــل 
مقبــــوض 

  علیه

الفاعــــــــل   المجموع
  مجهول

الفاعــــــــــل 
مقبــــوض 

  علیه

الفاعــــــــل   المجموع
  مجهول

الفاعــــــــــل 
مقبــــوض 

  علیه

  المجموع

  ٢٤  ٨  ١٦  ١٥  ٨  ٧  ١٣  ٧  ٦  السراي .١
بـــــــــــــــــــــــــــاب  .٢

  الجدید
-  ١  -  ١  ٥  ٢  ٣  ٢  ٢  

  ٨  ٥  ٣  ٤  ٢  ٢  ٧  ٥  ٢  نینوى .٣
  ٤  ١  ٣  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  الغزالني .٤
  ١٥  ٦  ٩  ٨  ٥  ٣  ٥  ٢  ٣  باب الشط .٥
  ١٩  ٥  ١٤  ١٩  ١٢  ٧  ٨  ٧  ١  اب النبيب .٦
  ١٠  ٥  ٥  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  الدواسة .٧
  ٤  ٣  ١  ٣  ٢  ١  ٤  ٢  ٢  خزرج .٨

  ٨٥  ٣٣  ٥٢  ٦٠  ٣٥  ٢٥  ٤٥  ٢٩  ١٦  )٣(المجموع
ًشخــصا ) ٨٥(ویــستفاد مــن هــذه اإلحــصائیة أن مجمــوع المغــدورین بجمیــع مراكــز الــشرطة بلــغ       

ٕ وأن أعلى نسبة كانت لمنطقة شـرطة بـاب الـسراي والـذي یقـع فـي وسـط المدینـة وان أقـل ١٩٦٢نة س
  .نسبة كانت في منطقة شرطة باب الجدید، شخص واحد

أمــا أســباب تلــك الجــرائم وكثرتهــا وتعــددها فــي منــاطق الموصــل كافــة، فقــد وردت فــي تقریــر   
ٕ، واطلــع علـــى ١٩٦٣ شــباط ١٤-١٣مــدة مفــتش الــشرطة األقــدم الــذي زار مدینــة الموصـــل خــالل ال

أعمـــــال مراكـــــز الـــــشرطة والعدیـــــد مـــــن الحقـــــائق بخـــــصوص االغتیـــــاالت منهـــــا، أن جـــــرائم الـــــسرقات 
 ومنهـا ١٩٦٠في حین أن جـرائم القتـل ازدادت بعـد سـنة . ًواالغتصاب والقتل داخل المدینة قلیلة جدا

المفـتش األقـدم فـي تقریـره أهـم  وقـد أورد ١٩٦٣قتل احد األشخاص داخل المستـشفى الجمهـوري سـنة 
  :األسباب وهي

-إن أهــالي البلــدة فــي الموصــل معظمهــم مــن أبنــاء العــشائر الــذین یتمــسكون بطریقــة أخــذ الثــأر - ١
 إن المفتش في رأیه هذا یجانب الحقیقة فإن أهـالي البلـدة أو المدینـة فـي الموصـل بالتأكیـد -وأعتقد

ألخــــذ بالثــــأر تتركــــز خــــارج المدینــــة فــــي القــــرى هــــم مــــرتبطین بالعــــشائر والقبائــــل، غیــــر أن نزعــــة ا
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واألریــاف، ومــن المعــروف بـــأن عملیــة التــصفیة الجـــسدیة لــسكان القــرى واألریـــاف تــتم أغلبهــا فـــي 
  .داخل الموصل عن طریق مالحقة الضحیة إلى مركز المدینة وتصفیته في الزحامات

 ومحاولـة كـل فریـق النیـل تفرق أهالي البلدة فـي الموصـل إلـى طوائـف ذات عقائـد حزبیـة مختلفـة، - ٢
 إن هــذا الــرأي مبــالغ فیــه، ففــي مطلــع الــستینات، لــم - وأرى–. ممــن یناوئــه بطریقــة القتــل واالغتیــال

ٕیكن في الموصل أكثر من حزبین أو ثالثة، وان االخـتالف بـالرأي الیفقـد فـي الـود قـضیة، ولـم تـصل 
المـــدن العراقیـــة بـــسبب اخـــتالف ٕحـــد االغتیـــال واال لكانـــت هنـــاك مجـــازر فـــي الموصـــل وبغـــداد وبقیـــة 

 ! االنتماءات الحزبیة

ِإحجـــام األهـــالي عـــن اإلدالء بمعلومـــاتهم وشـــهاداتهم عـــن تلـــك الحـــوادث عـــن قـــصد أو بمعامـــل  - ٣
 .الخوف

عدم اندفاع رجال الشرطة واألمن لتعقیب المتهمین والكشف عـن المجـرمین، بـروح الجـد والنـشاط  - ٤
 .یشجعهم على االندفاع في أداء الواجبلسیطرة عامل الخوف علیهم ولعدم وجود ما 

 هل یعقل هكذا تبریر مـن قبـل المفـتش األقـدم لمدیریـة الـشرطة العامـة، هـو أن أفـراد – ال أعلم -
وان لــم یكــن ! الــشرطة یــتملكهم الخــوف وعــدم االنــدفاع، إذن بمــا اختلــف أفــراد الــشرطة عــن األهــالي

لمجــرمین والمخلـین بالنظــام والعـابثین بــأرواح ٕدافعهـم فـرض النظــام وحفـظ األمــن والقـاء القــبض علـى ا
النـــاس، فلمـــا انتـــسبوا إلــــى مـــسلك الـــشرطة واجتـــازوا الــــدورات التدریبیـــة المتخصـــصة علـــى اســــتعمال 
السالح والتعامل مع الحاالت الطارئة وكیفیـة القـبض علـى المجـرمین، وان لـم یكـن دیـدنهم اإلحـساس 

أو لـم یكـن هنـاك راتـب یـستلم فـي نهایـة !  یتركـوا المـسلكبالمسؤولیة الوطنیة في أداء الواجب لماذا لـم
 كل شهر لیكون جزء من الدافع واإلحساس بالمسؤولیة؟

 إن مــرد ذلـــك هــو قلـــة المنتـــسبین كمــا أوضـــحنا فـــي – وأعتقـــد -قلــة الـــدوریات اللیلیــة والنهاریـــة،  - ٥
سـلك الـشرطة وسـد فكان یمكن معالجتها عن طریق زیادة أعـداد المتطـوعین إلـى . اإلحصائیة السابقة

 .النقص الحاصل في تشكیالتها

ًوفي نهایة التقریر اقترح المفتش األقدم عـددا مـن الحلـول التـي تفـضي إلـى اسـتتباب األمـن فـي مدینـة 
  :الموصل وهي

  . بعض المراتب من مدیریات إلى أخرىسد الشواغر الموجودة في مالك مدیریة الشرطة بنقل - ١
 .ً الموصل تعزیزا للقوةإضافة أربعة سیارات نقل إلى شرطة - ٢

تـــشكیل مفـــرزة مـــن رجـــال الـــشرطة واألمـــن بقیـــادة ضـــابط شـــرطة بدرجـــة مـــدیر شـــرطة، مهمتهـــا  - ٣
 .التعقیب والتحري والبحث عن المجرمین والقبض علیهم
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إســـناد التحقیـــق فـــي حـــوادث االغتیـــاالت إلـــى هیـــأة تحقیقیـــة تـــزود بـــصالحیات واســـعة لغـــرض،  - ٤
 .عیدة عن كل المؤثراتالوصول إلى نتائج ایجابیة وتكون ب

ٕیــستفاد مــن أفـــراد الــشرطة القــائمین بواجبـــات متفرقــة، واشـــراكهم فــي الــدوریات اللیلیـــة ریثمــا یـــسد  - ٥ ُ ُ
 .المالك

العمــل علــى ربــط نقــاط شــرطة النقلیــات والمــرور فــي الطرقــات والــساحات بجهــاز تلفــوني لیــساعد  - ٦
ن عنـــد وقـــوع الحـــوادث داخـــل علــى تبـــادل المعلومـــات ونقـــل األخبـــار بـــصورة ســـریعة إلـــى المـــسؤولی

 .مناطقهم إذ الیوجد من هذه األجهزة سوى جهازین فقط

مـن األفـضل أن تـشكل نقــاط ثابتـة مـن الــشرطة والحـراس ورجـال األمـن، تكــون بمثابـة عیـون فــي  - ٧
 .الطرق واألزقة التي یحتمل وقوع جرائم االغتیال فیها

حة الناریـة، والعتـاد الغیـر مجـاز إجراء تحریات وتفتیش في بعض المحـالت والمـساكن عـن األسـل - ٨
 .بصورة مفاجئة وسریعة بین الحین واآلخر

واختــــتم المفــــتش األقــــدم تقریــــره، بــــدعوة متــــصرفیة لــــواء الموصــــل إلــــى تنظــــیم اجتماعــــات دوریــــة  - ٩
 وحــثهم -یحـضرها، أشــراف البلــدة ورؤسـائها وخطبــاء وأئمــة الجوامــع والمـساجد والعلمــاء الروحــانیین

خطـبهم ومـواعظهم الدینیـة عـن فظاعـة جـرائم القتـل واالغتیـال، وكیـف انـه على أهمیة الحدیث في 
 .)٤(محرم في جمیع األدیان، وحث الناس على أداء اإلخبار والشهادات للمسؤولین وعدم كتمانها

ٕواتــضح مــن فحــوى تقریــر مفــتش الــشرطة األقــدم كمــا لخــصته مدیریــة الــشرطة العامــة إلــى، قلــة  
لقلـة موجـود األفـراد بالنـسبة للموقـف، وأن شـرطة البلـدة بحاجـة إلـى إضـافة . الدوریات اللیلیة والنهاریـة

ًشـرطیا آخـر لفـوج ) ٩٣(ًشـرطیا و ) ٨٣(ً شرطیا، والضرورة تقتضي سد الشواغر في المـالك بــ ١٦٩
ســیارة متنوعــة، وقــد ) ٦٤(ًشــرطیا، كمــا أن لــدى شــرطة اللــواء ) ١٧٦(احتیــاط الموصــل أي بمجمــوع 

ســیارة لــدى ) ٢٢(مــا عــدا ) ســیارات مــستهلكة وعاطلــة(لعــام علــى ذكرهــا بأنهــا همــش مــدیر الــشرطة ا
  .شرطة الحضر

وأكــد المفــتش العــام فــي تقریــره علــى اآلثــار الــسلبیة لقلــة راتــب الــشرطي وتقاعــده، ومــدى إندفاعــه  
في أداء واجبه إذا ما استطاع العیش وعائلته بشكل مناسب وآمن وفي حالـة إصـابته بعاهـة مـستدیمة 

  .)٥(ً وفاته، فراتبه وتقاعده الیقابالن أتعابه، متمنیا معالجة هذا األمرأو
 

قررت مدیریة الشرطة العامة من خالل متابعتها لتـشكیالتها ولتعزیـز الـضبط وفـرض النظـام،   
فــرض عقوبــة إلفــات نظــر لكــل مــن آمــر قــوات الــشرطة فــي الموصــل، وآمــر فــوج الــشرطة الثالــث فــي 
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ألول ومــساعد الفــوج الثالــث وضــابط إعاشــة الفــوج الثالــث فیــه، عــن المخالفــات المرتكبــة مــنهم اللــواء ا
  .)٦(١٩٦٢ كانون األول ١٢والتي شوهدت من قبل المدیر العام أثناء الجولة التفتیشیة بتاریخ 

ًفــي الموضـــوع موضـــحا ) ١٩٦٣-١٩٦١(وقــد تـــدخل متـــصرف اللــواء عبـــداللطیف الـــدراجي 
ًلواجب مطالبـا بالرأفـة لهـم قـائال فـي كتابـه موقف هؤالء أثناء ا إننـا فـي الوقـت الـذي نقـدر مالحظـات :"ً

سیادة مدیر الشرطة العام في جوالته التفتیشیة وطالبنا إلتباعها وتنفیذها، فمـن الوجهـة األخـرى نبـین، 
أو بـــأن المـــسؤولین مـــن ضـــباط وأفـــراد القـــوة الـــسیارة فـــي لوائنـــا لـــم یرتكبـــوا تلـــك األخطـــاء بـــسوء قـــصد 

متعمـدین أو بإهمـال مـنهم، بـل الظــروف التـي هـم فیهـا سـببت ذلــك، ونرجـو أن تكـون أعمـالهم الطیبــة 
وســهرهم المتواصــل وبــسالتهم فــي الــدفاع عــن مراكــزهم خیــر شــفیع لهــم لــدیكم ونرجــو اعتبــار القــضیة 

  ".ٕمنتهیة، واننا نعتقد بأن مثل تلك األخطاء سوف لن تقع مرة أخرى
ى آمـــر الفــوج الثالــث یرجـــوه أن الیقــف فــي طریـــق تنظــیم وتنظیـــف كمــا أرســل صـــورة منــه إلــ

  .)٧(ّالمعسكر، عدم وجود الكناسین والمستخدمین اآلخرین، ویمكن طلبهم من وحداتهم في بغداد
 

كانـت تطلـق [بالنظر لما تطلبته المرحلة والوضع مـن دقـة وحـذر والسـیما فـي منطقتـي نینـوى   
ً شــرطیا ٣٠ تهیــأة ١٩٦٣ كــانون الثـاني ١٣ومركـز القــضاء فقـد تقــرر فـي ] نینـوى الحالیــةعلـى ســهل 

ًشـرطیا ) ١٥(بكامل سالحهم وعتادهم لیكونوا في حالة اإلنذار ومستعدین لكل طـارئ علـى أن یرسـل 
ً شــرطیا الثانیــة إلــى مركــز القــضاء لــنفس الغــرض، مــع ١٥ًمــنهم یومیــا للمبیــت فــي منطقــة نینــوى وال 

مراقبتهم من قبل معاوني الدوریات ومعاوني المنـاطق وضـباط الدوریـة ومفوضـي المركـز، وان وجوب 
تكون أوقات تجوال ضـباط الدوریـة بالـسیارات للنجـدة مـن الـساعة الحادیـة عـشرة حتـى الـساعة الرابعـة 

  .)٨(ًصباحا
ًوتـم فعـال إخـراج سـیارتین مـسلحتین یومیـا فـي أول اللیـل وآخـره لغـرض االسـتطالع و   المراقبــة، ً

وأكد مدیر الشرطة في كتابه السري إلى متصرف اللواء، بأن القوة الموجودة فـي المدینـة التكـاد تكفـي 
لمجابهـــة الطـــوارئ الســـیما وان حالـــة البلـــدة تتطلـــب المزیـــد مـــن القـــوة لخلوهـــا مـــن قـــوة احتیاطیـــة عنـــد 

  .)٩(ًالحاجة، مطالبا بتخصیص سریة لتكون بمثابة قوة احتیاطیة عند الضرورة
تعلیماتهـــا للمحافظــة علـــى األمـــن ) المقــر الرئیـــسي(وعلیــه فقـــد أصـــدرت قیــادة الفرقـــة األولـــى   

  :وتحقیق الطمأنینة للمواطنین بضرورة إتباع التدابیر اآلتیة
 

 كــل علــى حــدة واخــذ) شــرق مدینــة الموصــل(اســتدعاء مختــاري قریــة بازیــارة وقریــة كــوكجلي  - ١
  .تعهد منهما بمؤازرة السلطة اإلداریة واإلخبار الفوري عن كل حركة تسلل إلى قراهم
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االسـتفادة مـن الـوكالء لـدى مدیریـة األمـن للقیـام باستقـصاء المعلومـات عـن حركـات التـسرب  - ٢
 .إلى القرى

 .االستفادة من سیارات الشرطة المسلحة والنجدة للقیام بالدوریات - ٣

ًوى بمــــدرعتین لــــیال أو تعزیــــز ســــیارات الــــشرطة المــــسلحة ضــــرورة تعزیــــز مركــــز شــــرطة نینــــ - ٤
 .بمدرعة واحدة ترابط في مراكزها المحددة

 .االستفادة من الفالحین والرعاة لإلخبار عن أیة حركة تسلل - ٥

الـذي یقـع بـین أربیـل والموصــل (مراقبـة مخـارج منطقـة نینـوى وطـرق التقـرب إلـى نهـر الخـازر - ٦
 ). كم٣٧ویبعد عن األخیرة 

 .شیط جهاز األمن واالستخبارات لتنسیق األعمال والتحري عن المعلوماتضرورة تن - ٧

إنذار شرطة بعشیقة والسلطة اإلداریـة هنـاك بالمراقبـة الدقیقـة واإلخبـار عـن كـل حركـة تـسلل  - ٨
 .من جبل مقلوب والمنطقة المجاورة له

 
ة مجهـزة بوسـائط النقـل وبمواصـالت كفـوءة للحركـة إلـى محـل الحـادث تهیأة قطعـة مـن المـشا - ١

  .بإنذار قصیر
ًاالستفادة من الدروع المدولبة في فترات مالئمـة للقیـام بـدوریات سـیارة لـیال فـي منطقـة نینـوى  - ٢ ّ

ٕوالطـرق المتفرعــة عنهــا، إلظهـار القــوة وافهــام مــن تـسول لــه نفــسه للقیـام بعمــل تخریبــي، بــأن 
 .ستعدة للقیام بضربة عاجلة قویة عند اللزومالسلطة یقظة وم

ًتهیأة رعیـل دبابـات بحالـة إنـذار ومـستعد للحركـة إلـى المنطقـة فـورا وعنـد تـوفر أخبـار مؤكـدة  - ٣
ٕباحتمال وقوع حوادث بالمـستقبل القریـب، وارسـال هـذا الرعیـل لیعـسكر فـي منطقـة نینـوى مـع 

 .التهیؤ لتعزیزه برعیل آخر إذا دعت الضرورة

ة مــن الطــائرات إلجــراءات االســتطالعات غیــر المــسلحة علــى منطقــة جبــل مقلــوب االســتفاد - ٤
 .)١٠(بین فترة وأخرى للوقوف على أیة حركة غیر اعتیادیة في المنطقة

 
لإلعــداد للقیــام بهجــوم مباغــت علــى ] بعــض الــشقاة[علمــت متــصرفیة لــواء الموصــل عــن نیــة   

وان كانـت المتــصرفیة تــستبعد ) َبــث الـذعر والبلبلــة فـي البلــدِل(منطقـة نینــوى عـن طریــق جبـل مقلــوب، 
الوثـــــوق بهـــــذا اإلخبـــــار أو الجـــــزم بـــــصحته، غیـــــر أنهـــــا مـــــن جهـــــة أخـــــرى، توصـــــي بوجـــــوب اتخـــــاذ 

  .)١١(االحتیاطات لكل طارئ
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 بـأنهم یـستبعدون الوثـوق ١٩٦٣ كـانون الثـاني ٨فـي ) المقر الرئیسي(فكان رد الفرقة األولى   
ار، وأكــدت أن اإلجــراءات التــي یمكــن اتخاذهــا للمحافظــة علــى منطقــة نینــوى وهــي ًأیــضا بهــذه اإلخبــ

جزء من بلدة الموصل ومكافحة بـث الـذعر تقـع علـى عـاتق الـشرطة المحلیـة، وشـرطة النجـدة ودوائـر 
األـمن بالدرجـة األولـى، ورجـت اإلیعــاز لهـم بمـا یلـزم مـع إتخــاذ اإلجـراءات المالئمـة مـن جانـب المقــر 

  .)١٢(الرئیسي
 أخبـرت مدیریـة المخـابرات الـسریة والـسیاسیة، مدیریـة الـشرطة ١٩٦٣ كانون الثـاني ٢١وفي   

في اللواء عن علمهـم بـأن النیـة تتجـه للقیـام بأعمـال االغتیـال والتخریـب لمـستودعات ومحطـات الـنفط 
انة والبنــزین وغیرهــا، فأهابــت بــضرورة إتخــاذ مــا یقتــضي مــن التــدابیر لحمایــة المنــشآت الحیویــة وصــی

  .)١٣(األمن
فكانـت إجابــة المتــصرف المطالبـة بقــوة كافیــة مـن الــشرطة لحمایــة المنـشآت الحیویــة وصــیانة   

ــــك القــــوة المتواجــــدة تكــــاد ال تكفــــي إلنجــــاز واجباتهــــا علــــى الوجــــه (األمــــن فــــي المدینــــة،  حیــــث أن تل
ـــــى القـــــوة الموجـــــودة. )١٤()األكمـــــل ـــــة المخـــــابرات باالعتمـــــاد واإلكتفـــــاء عل ـــــت مدیری  فـــــي اللـــــواء فأجاب

  .)١٥(ٕواستخدامها وفق ما تتطلبه الحاجة
] بعــض الــشقاة[ بالتأكیــد علــى أن ١٩٦٣ كــانون الثــاني ٢٦ثــم عــادت مدیریــة المخــابرات فــي   

ٕقــاموا بتوزیــع منــشورات تــدعو إلـــى عــدم التــسلیم واالســتمرار بالقتـــال، وانهــم إســتغلوا عطــف الحكومـــة 
رون إلـــى مراكــــز ومخـــافر الــــشرطة بحجـــة تــــسلیم فأخـــذوا یحــــض. بإیقـــاف الحركــــات التعقیبیـــة ضــــدهم

أنفـسهم، فیباغتونهــا ویلقــون القــبض علـى األفــراد ویــستولون علــى األسـلحة والعتــاد وعلیــه ضــرورة أخــذ 
الحیطـــة والحـــذر، ومكافحـــة اإلشـــاعات الـــضارة وتـــشجیع أكبـــر عـــدد ممكـــن علـــى التـــسلیم للـــسلطات 

  .)١٦(الحكومیة
تصرفیة اللواء بحصول هجوم علـى سـیارة شـرطة تـضم وقد أبلغ آمر فوج احتیاط الموصل، م  

عــشرة مــن أفــراد الــشرطة علــى طریــق الموصــل زاویتــه، وأن الحمایــة كانــت مؤمنــة عنــد إرســال الــسیارة 
حیـث كانــت أعـداد مــراتبهم عـشرة مــسلحین، وكانـت هنــاك أربعـة كمــائن لتـأمین طریــق المـاء مــن قریــة 

َى مقـر الـسریة الثالثـة، مـع وجـود ربیتـان علـى الطریـق إلـ) كم١١تقع شرق مدینة دهوك بمسافة (بابلو  َ
ّوأن المنطقـــة تقـــع تحـــت نیـــران مدفعیـــة الفـــوج، وعنـــد حـــصول الحـــادث قـــدم الفـــوج فـــي الحـــال فـــصیل 

  .)١٧(لنجدتهم في االشتباك بمساندة القوة الجویة واألسلحة الثقیلة وأنقذ الموقف
ة فـــي الموصــــل، بقیامـــه بــــالتحقیق ّووجهـــت آمریــــة قـــوة الــــشرطة الـــسیارة، آمــــر قـــوات الــــشرط  

ًشخصیا، وتحدید مسؤولیة المقصر والذي تسبب في إرسـال األفـراد الـذین تعرضـوا للمـصادمات وأدت 
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إلى إصابة شرطي أول سائق بجروح بلیغة مع عدد من الجرحى اآلخرین، ممـا یـدل علـى قلـة الدرایـة 
ة صـــرف مبلـــغ مئـــة دینـــار لعائلـــة ، كمـــا قـــررت مدیریـــة الـــشرطة العامـــ]المهـــاجمین[والجهـــل بمخـــاطر 

شـدیدة أم (ٕالشرطي األول، وعشرة دنانیر لكل من الجرحـى، واعـالم األمریـة بدرجـة إصـابات الجرحـى 
  .)١٨(من أجل منحهم اإلكرامیات والتأكید على كافة القطعات بلزوم الیقظة والحذر) خفیفة

تبـــدیل الـــسریة موضـــوعة ًوأكــدت علـــى أن قطعـــات آمریـــة القـــوة الـــسیارة الیـــساعد حالیـــا علـــى   
َّالبحــث، وطلبــت تأجیــل ذلــك إلــى فرصــة قریبــة، وطالبــت اآلمــر بحــث منتــسبیه علــى الــصبر والثبــات، 

  .)١٩(لحین إیجاد بدیل للقطعات ومقدرین للصعوبات التي یالقیها األفراد والمراتب
طة كمـا إن مدیریـة شـرطة لــواء الموصـل، طالبـت بــسحب قـوة مـن لـواء اربیــل، مـذكرة بـأن شــر  

ًلــواء الموصــل ـبـأمس الحاجــة لألفــراد للقیــام بواجــب الــدوریات فــي المدینــة نظــرا لقلــة الموجــود لــدیها، 
كمــا إعتــذرت . )٢٠(ٕوانهــا ســتعیدهم فــي الوقــت الــذي ســتتوفر فیــه القــوات الكافیــة مــن الــشرطة المحلیــة

ظر للــنقص مدیریـة الــشرطة عـن االســتغناء عـن ســریة مـن الــسماوة مـستخدمة فــي مدینـة الموصــل بـالن
  .)٢١(الشدید الحاصل في المالك وكثرة الواجبات

بوجــود نقــص كبیــر فــي أفــراد اللــواء األول مــن ) المقــر الــرئیس( قیــادة الفرقــة األولــى شــارتوأ  
ٕالقــوة الــسیارة، وقــد أثــر علــى توزیــع وحــدات اللــواء المــذكور وعلــى قابلیتــه وانجــازه لمهامــه االعتیادیــة،  ّ

ي التطـــوع لقلـــة الراتـــب، اقترحـــت القیـــادة المـــذكورة بإستحـــصال الموافقـــة ولمـــا كانـــت الرغبـــة منعدمـــة فـــ
الفوریــة علــى صــرف مخصــصات مقطوعــة لكــل شــرطي مــن القــوة الــسیارة مقــدارها دینــاران، ریثمــا یــتم 

  .)٢٢(تعدیل رواتب الشرطة، بصورة عامة وبخالفه سیظل النقص في تزاید
ف أنــواع عدیــدة مــن األعتــدة مــن قبــل ومــن أجــل تعزیــز قــوة الــشرطة الــسیارة، فقــد جــرى صــر  

  :وكما مبین تفاصیلها أدناه). سریة حراسة الموصل(الفرقة األولى 
  تاریخه  رقم المستند  الكمیة  اسم المادة

  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٧  ١٠٠٠٠   ملم٣٠٣عتاد  .١
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٧  ٨  صندوق عتاد خشب .٢
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ٣٦   عقدة٢قنبرة مهداة هاون  .٣
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ١٠٠٠٠  ي لالسلحة الخفیفة ملم اعتیاد٧,٦٢عتاد  .٤
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ٢٥   ملم ابیض٢٦عتاد تنویر  .٥
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ٨  صندوق عتاد خشب صغیر .٦
  ١٤/٢/١٩٦٣  ١٨  ٢  )٢٣(صندوق عتاد حدید صغیر .٧
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 بإعــادة توزیــع فــي إطــار تعزیــز األمــن فــي عمــوم لــواء الموصــل، فقــد اهتمــت مدیریــة الــشرطة  

وانتــشار القــوات فــي األقــضیة والنــواحي للحفــاظ علــى األمــن فیهــا، مــن خــالل سلــسلة مــن اإلجــراءات 
االحترازیة حیث قـررت المدیریـة تعزیـز القـوة المتواجـدة فـي مخفـر منـدان فـي قـضاء عقـرة بـسبعة أفـراد 

 وضـــابط صـــف، وطالبـــت مـــن مدیریـــة الـــشرطة العامـــة، ً شـــرطیا١٢شـــرطة لیكـــون مجمـــوع الموجـــود 
  .)٢٤(بالموافقة على إضافة الشرطي غیر النظامي، إلى موجود القوة

  :إلى جانب اتخاذ سلسلة من اإلجراءات لتعزیز األمن في المنطقة منها  
  . أفراد من مراتب األمن الستقصاء األخبار٣تخصیص  - ١
اد آخـــرین للقیـــام بواجبـــات الدوریـــة مـــن ّتخـــصیص ســـیارة أمـــن مـــع مفوضـــي أمـــن وثالثـــة أفـــر - ٢

 . منتصف اللیل١٢ً مساءا إلى الساعة ٦الساعة 

 ١٢ أفــــراد مــــن دوریــــة المنطقــــة مــــن الــــساعة ٣تخــــصیص ســــیارة ثانیــــة مــــع مفــــوض أمــــن و - ٣
 .ً صباحا٦منتصف اللیل حتى الساعة 

خطــار ًوقــد لــوحظ أن تلــك القــوة المخصــصة قلیلــة جــدا التتناســب وســعة المنطقــة والظــروف واأل  
الـــذین فــــشلوا فـــي جمیــــع ) بعـــض الــــشقاة(التـــي یحتمـــل أن تتعــــرض لهـــا لغــــرض التـــشویش مــــن قبـــل 

هــو الممــر ) الــذي یقــع علــى نهــر الخــازر فــي ناحیــة العــشائر الــسبعة(ٕمحــاوالتهم، وان جــسر منــدان 
ر ُأوصت مدیریة أمن لـواء الموصـل بـأن یعهـد مخفـ. الوحید لعبورهم، وبالنظر ألهمیته والمنطقة ذاتها

حیث وافقـت متـصرفیة اللـواء . )٢٥(مندان إلى معاون إلدارة شؤون األفراد وتوزیع الواجبات وزیادة القوة
  .)٢٦(ً شرطیا غیر نظامي لتعزیز القوة الموجودة في مخفر مندان١٥على إضافة 

تعزیـــز قــوة ناحیـــة ) كــم٤٦یبعـــد عــن شـــمال مدینــة الموصـــل (وطالــب قائممقــام قـــضاء الــشیخان  
، بوصفها مترامیة األطـراف، وأن سـكان قـرى هـذه )كم٦ي تبعد عن شمال الموصل بحدود الت(القوش 

الناحیة أغلبهم من الیزیدیة واآلثوریین وبخاصة المنطقة مابین القوش وباعـذرة، ولمـا كانـت قـوة مركـز 
ً شـرطیا وضـابط صـف، فمـن المتعـذر القیـام بـسد المـسالك ومراقبـة هـذه الطـرق ١٦الناحیة مؤلف من 

ا العدد الیسیر، وطالب القائممقـام، مدیریـة شـرطة اللـواء بتعزیـز قـوة الناحیـة مـن الـشرطة النظامیـة بهذ
وغیـــر النظامیـــة للـــسیطرة علـــى تلـــك األمـــاكن وســـد كافـــة المـــسالك المؤدیـــة منهـــا والیهـــا وقطـــع دابـــر 

 مــــن فمـــا كــــان مـــن مدیریــــة شـــرطة اللــــواء إال تعزیـــز قـــوة مركــــز القـــوش بخمــــسة أفـــراد. )٢٧(المهـــربین
  .)٢٨(الشرطة
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، فكانـــت الحاجـــة ملحـــة لتزویـــد مركـــز )یقـــع شـــمال شـــرق مدینـــة الموصـــل(أمـــا فـــي قـــضاء عقـــرة  
شــرطة القــضاء بثالثــة رشاشــات بــرن، بموجــب طلــب معــاون الــشرطة فیهــا، لوضــعها فــي القلعــة فــي 

حتین ًوتــم أیــضا تهیــأة ســیارتین مــسل. )٢٩(ًالــسراي وتحدیــدا فــي قلعــة ســري كلــي المحیطــة بقــصبة عقــرة
ــــأمین إیــــصال الرشاشــــات فــــورا ــــالنظر لمقتــــضیات . )٣٠(ًمــــع كامــــل أعــــدادها لت ــــب القائممقــــام، وب وطال

المصلحة العامة ولعدم قابلیة مفوضي الشرطة بإدارة شـرطة ناحیـة عـشائر الـسبعة فـي القـضاء، بنقـل 
) ه سـنيروفیـه وكـرد(كما وافقت متصرفیة اللواء على إستحداث مخفري . )٣١(المفوض إلى مكان آخر

  .)٣٢( باون٤٠٠في القضاء لغرض تعزیز المحافظة على األمن والنظام وصرف خیمتین حجم 
والحظ قائممقام القضاء أثناء تجواله باالشـتراك مـع آمـر قـاطع عقـرة، إن قـوة مخفـر شـرطة روفیـه 

اء ًضئیلة جدا وعدد األفراد فیه ستة بإمرة ضابط صف برتبة شـرطي أول، فـإقترح علـى متـصرفیة اللـو
تعزیز قوة المخفر ألهمیته بما الیقل عن فـصیل بـإمرة معـاون شـرطة أو مفـوض علـى األقـل مـع ربـط 

  .)٣٣(المخفرین بجهاز تلفون
وأكــد قائممقــام القــضاء فــي كتابــه الــسري إلــى متــصرف اللــواء، بــأن القــوة المتواجــدة مــن الــشرطة 

ـــدفاع عـــن القـــصبة، وان منافـــذ  ٕغیـــر كافیـــة مطلقـــا لـــصد الهجمـــات وال الـــدخول إلیهـــا كثیـــرة ویـــصعب ً
الــسیطرة علیهــا بمــا موجــود مــن قــوة فیهــا، كــون تلــك القــوة موزعــة علــى الربایــا والیوجــد فیهــا إال العــدد 

یعملــون علــى تعزیــز قــواتهم بــصورة دائمــة ) بعــض الــشقاة(الیــسیر الــذي الیــستطیع المقاومــة، وبمــا أن 
امهم فـي الماضـي حیـث لـم یـستطیعوا أن ٕومستمرة وانهم یبیتون لمهاجمة قصبة عقرة التي صمدت أمـ

األمـر الـذي جعلهـم یعـدون العـدة للمهاجمـة مـرة أخـرى، ورجـى القائممقـام باإلیعـاز لتــأمین . ینـالوا منهـا
تعزیز القوة الموجودة في عقرة للدفاع عنها، برفدها بسریة كاملة من شـرطة القـوة الـسیارة مـع أسـلحتها 

هـــذا األمـــر مـــن القـــضایا الملحـــة المهمـــة التـــي تتطلـــب ســـرعة ٕومعـــداتها وبالـــسرعة الممكنـــة، واعتبـــار 
ًاالستجابة، مطالبا أیضا بـالتجهیز بكمیـات وافیـة مـن العتـاد االنكلیـزي لتوزیعـه علـى الربایـا وكـان . )٣٤(ً

ًإن القــوة الموجــودة فـــي عقــرة كافیــة جـــدا، وقطعــات الجــیش قریبـــة مــنهم وقــادرة علـــى : "رد المتــصرف
  )٣٥(!". أدري لماذا یضخم الموقف بهذا الشكل؟إنجادهم خالل ساعات، ال

وتقــع شــمال (أمــا قائممقــام قــضاء دهــوك فقــد أعلــم متــصرفیة اللــواء بــأن موجــود ناحیــة الدوســكي 
إطالقــــة برنــــو ) ٢٧٥٠(إطالقــــة عتــــاد انكلیــــزي و) ٥٠٠٠(مــــن العتــــاد هــــو ) شــــرق مدینــــة الموصــــل

إطالقــة برنــو ) ٢٠٠(د انكلیــزي وإطالقــة عتــا) ١٢٠٠٠(إطالقــة فرنــسیة وطالــب بتجهیــز ) ٥٠٠٠(و
  .)٣٦(إطالقة عتاد فرنسي لالحتفاظ بها للطوارئ) ١٠٠٠(و
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ومــن أجــل إراحــة أفــراد الــشرطة العــاملین خــارج منــاطق ســكناهم، قــررت متــصرفیة اللــواء تبــدیل   
ًمراتــب شــرطة قــضاء ســنجار بغیــرهم، ویبــدو أن معــاون أمــن ســنجار لــم یرقــه األمــر فرفــع كتابــا إلــى 

ُنعلـم مقـامكم أنـه سـوف یـتم تبـدیل مراتـب شـرطة سـنجار ونقلهـم إلـى : "م القضاء ومما جاء فیـهقائممقا
ُونعلــــم الــــسید القائممقــــام بــــأن األفـــــراد .. منــــاطق أخــــرى ونقــــل بــــدلهم مــــن العمادیــــة ودهــــوك وعقــــرة 
ومخلـصین الـذین لـم نلمـس مـن أحـد مــا .. ًالموجـودین حالیـا هـم قـائمین بواجبـاتهم علـى الوجـه األكمـل

  .)٣٧(.."یخشى على األمن والنظام
نرجـو التفـضل : ".. األمـر أیـده القائممقـام بكتـاب رفـع إلـى الـسید متـصرف اللـواء وممـا جـاء فیـه  

ًبمفاتحـــة الجهـــات المختـــصة بإبقـــاء الـــشرطة الموجـــودین حالیـــا فـــي ســـنجار، وأمـــا إن كـــان البـــد مـــن 
ًسـالمة وأمـن قـصبة سـنجار، وخوفـا مـن ًتبدیلهم، فنقل شرطة بدلهم من المناطق العربیة حرصـا علـى 

  .)٣٨("إثارة بعضهم على البعض اآلخر من األهالي
یظهــر أن معــاون : "فمــا كــان مــن مــدیر الــشرطة إال توضــیح األمــر وأســباب تبــدیل األفــراد بقولــه 

ٕ وان قائممقـام قـضاء سـنجار لـم یطلـع ٨/٤/١٩٦٣أمن سنجار لم یطلع على مضمون برقیتنـا بتـاریخ 
لبرقیــة المـذكورة، حیــث سـبق وطلبنـا تبــدیل أفـراد الــشرطة العـرب الـذین یرغبــون النقـل مــن ًأیـضا علـى ا

بعیـدین عــن ذویهــم ولرفــع . المنـاطق الــشمالیة، بــسبب مـضي مــدة طویلــة علــیهم فـي منــاطق الحركــات
ٕمستوى التدریب واعادة نشاطهم وایقاف حركة هروبهم بـسبب بقـائهم مـدة طویلـة هنـاك إن : "وأضـاف. ٕ

ٕلیــه معــاون األمــن یــدل علــى الجهــل التــام فــي واجبــات وظیفتــه وان تدخلــه هــذا قــد یــسبب مــا ذهــب ا
إضــعاف ســیطرة اآلمــرین علــى الــشرطة، حیــث أن تقــدیر خطــورة هــذه التــنقالت تقــدرها الــشرطة أكثــر 

وحـددنا مـدة . وقد توخینا تطبیق العدالة بین األفراد بإجراءاتنـا هـذه التـنقالت. مما یقدرها معاون األمن
لخدمة بالنسبة للظروف الراهنة في منطقة العمادیة بتسعة أشـهر وفـي قـضاء زاخـو ودهـوك وسـنجار ا

  .)٣٩("ًلمدة سنة واحدة ترفیها عن المراتب المذكورین
ًمحاسـبة المعـاون لتدخلـه فـي أمـور یجهلهـا تمامـا والعالقـة لهـا "وطالب مدیر أمن لواء الموصل، 

نرجــو تبلیـغ معــاون أمـن ســنجار بـضرورة تــوخي الحــذر : "هوعلــق المتـصرف علــى ذلـك بقولــ" بواجباتـه
ً وكـــان تـــصرف المتـــصرف عقالنیـــا یحمـــل بـــین طیاتـــه الحكمـــة فـــي إحتـــواء )٤٠("قبـــل نقـــل المعلومـــات

  .الموقف عن طریق النصح واإلرشاد
 ١وطالب سبعون من مراتب الشرطة السیارة من الفوج الخامس حراسات في قـضاء العمادیـة فـي 

مــع " فهــم منــذ عــشرة أشــهر لــم یمنحــوا إجــازة ولــم یــشاهدوا أطفــالهم وأهلهــم"ســتبدال،  باال١٩٦٣شــباط 
ًقـلة الراتـب والمخصـصات، قیاسـا بــأفراد الجـیش الـذین یمنحـون إجـازة كــل شـهرین ویـصرف لهـم یومیــا  ً



  )دراسة وثائقیة(  ١٩٦٣-١٩٦٢مهام قوات الشرطة في لواء الموصل 

   
  

) ١٤( 

 

ٕبن، واسـتعطفوا المتـصرف بعـرض حـالهم ُفلس مع وجبات الطعام، فیشعر هؤالء الـشرطة بـالغ) ١٠٠(
  .)٤١(ٕلین واستبدالهم مع آخرین في الموصل أو بغدادلدى المسؤو

وقـــد أجابـــت وزارة الداخلیـــة بتعـــذر تبـــدیل القطعــــات آنـــذاك كـــون الموقـــف الیـــساعد ضـــمن القــــوة 
ًالموجودة في بغداد، حیث أن الفوج المرابط في معسكر القوة السیارة في بغداد كثیـر الـشواغر، فـضال 

ثــم عــادت وزارة الداخلیــة ووافقــت علــى تبــدیل . )٤٢(لــى عاتقــهعــن كثــرة الحراســات والواجبــات الملقــاة ع
الــسریة الثالثــة فــي الفــوج الرابــع والــسریة الثالثــة فــوج االحتیــاط فــي مركــز لــواء الموصــل إحــداهما محــل 

  .)٤٣(األخرى
وفــي قــضاء تلعفــر، ومــن أجــل تعزیــز القــوة فیهــا، تــم إرســال مفــرزة مؤلفــة مــن معــاون ومفــوض  

ٕتعــاون أیــضا مــع مفــارز الــشرطة المحلیــة للتحــري والقــاء القــبض علــى الــذین ومراتــب عــدة، لغــرض ال ً
وبــالنظر لمقتــضیات المــصلحة العامــة، رجــى مــدیر أمــن الموصــل، مــدیر . یقومــون بــاإلخالل بــاألمن

األمــن العـــام، الموافقــة علـــى إحــداث تـــشكیالت أمــن مركـــز قــضاء تلعفـــر، ونقــل معـــاون أمــن ســـنجار 
وقـد أیـده بـذلك . )٤٤(مؤقتـة لحـین تـدارك نقـص المراتـب مـن اصـل المـالكلاللتحاق الـى تلعفـر بـصورة 

  .)٤٥(متصرف اللواء
ًوما لبـث أن وافـق مـدیر األمـن العـام علـى إحـداث تـشكیالت أمـن قـضاء تلعفـر نظـرا لمـا یتطلبـه  

الوضـــع آنـــذاك، وكلـــف مـــدیر أمـــن لـــواء الموصـــل باإلشـــراف علـــى منطقـــة قـــضائي تلعفـــر وســـنجار، 
 مــع اإلدارة والــسلطات العــسكریة والــشرطة المحلیــة ریثمــا یــتم تنــسیب معــاون أمــن تلــك والتعــاون التــام

  .)٤٦(المنطقة
 

ــــشرطة ١٩٦٣مــــع بدایــــة العــــام    بــــدأت ظــــاهرة هــــروب المراتــــب بالتفــــشي فــــي صــــفوف قــــوات ال
هـم وأطفـالهم ًوبخاصة في األقضیة والنواحي، ومـرد ذلـك إمـا بـسبب طـول مـدة خـدمتهم بعیـدا عـن ذوی

  .ٕواما بسبب قلة رواتبهم أو التأثیر علیهم من اآلخرین
ًإذ أخبـــر قائممقـــام الـــشیخان، متـــصرف اللـــواء بـــأن أحـــد أفـــراد الـــشرطة الخیالـــة فـــر هاربـــا بجـــواده 

إطالقـــة، وقـــد طالـــب ) ٤٥(وبندقیتـــه وبندقیـــة شـــرطي آخـــر زمیلـــه مـــع صـــف رصـــاص یحتـــوي علـــى 
 الشرطة كافة بغیة القـبض علیـه مـع اتخـاذ اإلجـراءات لتجریـد متصرف اللواء بإعمام ذلك على مراكز

ًمـن ـیشتبه بـه مـن الـسالح أو نقلــه إلـى مكـان آخـر حـذرا مــن وجـود أمثـالهم، وضـرورة تـشدید مــراقبتهم 
  .)٤٧(بصورة مستمرة

مستـصحبین معهــم ) التـابع لناحیـة العمادیــة(كمـا هـرب شــرطیان مـن مراتـب مركــز شـرطة بــامرني 
إطالقـــة، ورجـــى مـــدیر شـــرطة لـــواء الموصـــل فـــي كتابـــه، ) ١٣٠(لیزیـــة وبولونیـــة مـــع ثالثـــة بنـــادق انك
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المتـــصرف بإبـــداء المـــساعدة بـــسد الـــنقص الحاصـــل فـــي لـــواء الـــشرطة مـــن المفوضـــین البـــالغ عـــددهم 
إن معظـــم المفوضـــین المـــستخدمین فـــي هـــذه المدیریـــة هـــم حـــدیثي العهـــد فـــي هـــذا "، وأوضـــح )٢٤(

ســوى بــضعة أشــهر، وعنــد نقلهــم الــى المنــاطق الــشمالیة یتـــشبثون المــسلك ولــم یمــض علــى تعییــنهم 
فكان الجواب، هو اإلیعاز لمراقبة المشكوك فـیهم بدقـة ومفاتحـة . )٤٨("بشتى الوسائل إللغاء أمر نقلهم

  .)٤٩(مدیریة الشرطة العامة للنظر في أمر تبدیلهم بعناصر یوثق بها
اخـو مـع سـالحه وعتـاده بعـد منتـصف لیلـة ًوهرب أیضا أحد الشرطة من مخفر دونق في قضاء ز

ً، عندما كان یقوم بواجب الحراسة فوق سطح المخفر مستـصحبا جـواد أحـد أفـراد ١٩٦٣ آیار ١٠-٩
ِالشرطة الذي هیأه له سلفا وربط خارج المخفر ُ ً)٥٠(.  

ــــاتهم،  وبغیــــة الحیلولــــة دون هــــروب أفــــراد الــــشرطة مــــع أســــلحتهم وعتــــادهم وللمحافظــــة علــــى حی
  :ًادة الفرقة األولى حلوال عدیدة وهيإقترحت قی

الیوفد المأمورون من الشرطة إال عند الضرورة القـصوى وعلـى سـبیل المثـال، الیوفـد مـأمور  - ١
إذا كــــان باإلمكــــان حــــل القــــضیة أو الموضــــوع بواســــطة كتــــاب رســــمي أو برقیــــة أو مخــــابرة 

  .تلفونیة
 .شبهاتینبغي أن ینتخب الموفدون من األشخاص الذین التحوم حولهم ال - ٢

ینبغي أن یتناسب عدد المأمورین مع مدى الخطر الذي قد یتعرضـون لـه فـي المنـاطق التـي  - ٣
 .یمرون بها

ُتنذر في حالة إیفاد المأمور جمیع المواقع العسكریة ومراكـز الـشرطة القریبـة أو الكائنـة علـى  - ٤
 .)٥١(الطریق الذي یسلكوه

التها بأهمیــة توعیــة األفــراد وتمتــین وفــي ســیاق متــصل وجهــت مدیریــة الــشرطة العامــة كافــة تــشكی
اقـرأوا علـى : "العالقة مع المواطنین ونبـذ الخالفـات والحفـاظ علـى تربـة الـوطن وممـا جـاء فـي التوجیـه

ُأفـرادكم ومـراتبكم بـین حـین وآخـر، بـأن هـذا الـوطن أمانـة عظیمـة ومهمـة ولـیس أعظـم وأهـم منهـا فــي  ُ
ت واللغــة یـــستوجب الخــالف الطـــارئ فــي وجهـــات رقــاب المــواطنین ولـــیس االخــتالف الجزئـــي بالعــادا

ًالنظر، وانه ایضا الیستوجب التنافر والتناحر، فإنه وسواه أسـباب یمكـن التغلـب علیهـا والوصـول إلـى  ٕ
ًحیاة فاضلة ناعمـة بیننـا، وان أردنـا حربـا فلـتكن علـى غیرنـا مـن أولئـك الـذین یریـدون شـرا بنـا وتـابع ". ً

التأكیــد علـى مــراتبهم كافـة بهــذا األسـلوب فهــو الطریقـة الناجحــة "ة التوجیـه بالرجــاء مـن مــدیري الـشرط
والمقبولــــة إلحــــالل الوئــــام بــــین أبنــــاء البلــــد الواحــــد، وان قــــضیة الهــــروب مــــن الوحــــدات العــــسكریة او 

إنما عمل یمجه االجتماع الطبیعـي الموغـل فـي القـدم وتعافـه الـنفس الوطنیـة األبیـة الكریمـة، .. سواها
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) ١٦( 

 

عـض المنـاطق القلیلـة فانـه البــد زائـل، ومـن المؤكـد أن الـذین عملـوه والـذین أیــدوه ٕوان حـدث هـذا فـي ب
 ووجهــت وزارة الداخلیــة بــأن یطبــق بحــق أفـــراد )٥٢("ٕنــادمون وانهــم یعلمــون بمالقــاتهم للعقــاب الـــصارم

ًالشرطة النادمین، إطالق سراحهم بكفالة واخراجهم من المسلك فورا ٕ)٥٣(.  
 

طالبــت رئاســة اســتئناف منطقــة الموصــل، مدیریــة شــرطة اللــواء، بتخــصیص عــدد مــن أفــراد   
الشرطة في المحاكم لغرض المساعدة على حفظ النظام والـضبط، علـى أن یكـون وجـودهم فـي مركـز 
كــل محكمــة، أمــا فــي خارجهــا فیتخــصص أفــراد الــشرطة إلــى نــواب الرؤســاء الــذین تقتــضي أعمــالهم 

  .ستها خارج أوقات الدوام الرسمي فقط وعند اقتضاء الضرورة لذلكممار
إذ طالبـــت مدیریـــة الـــشرطة فـــي كتابهـــا الــــى متـــصرفیة اللـــواء بـــضرورة عـــدم إســـتخدام أفــــراد   

إن واجبـــات الـــشرطة المـــستخدمین لـــدى رئـــیس المحـــاكم : "ًموضـــحة. الـــشرطة فـــي الواجبـــات الخاصـــة
تقتصر عادة على حفـظ النظـام والـضبط فـي المحـاكم، أثنـاء والحكام في محاكم المركز وخارجه، إنها 

ًالمرافعــات وخــالل الــدوام الرســمي، وال یوجــد بــین الحكــام مــن یــستخدم شــرطیا إلغــراض بیتیــة خاصــة 
  .)٥٤("العالقة لها بواجباتها المسلكیة

 ببغـداد وبخــصوص ١٩٦٣ نیـسان ١ًوتنفیـذا لمـا جـاء فــي مـؤتمر مـدراء الـشرطة المنعقــد فـي   
مــستوى الــشرطة، تــم التأكیــد علــى عــدم اســتخدام أفــراد الــشرطة فــي واجبــات بیتیــة خاصــة، وعــدم رفــع 

تكلیفهم بشراء إحتیاجات الموظفین البیتیة الخاصة مـن األسـواق ومنـع إسـتخدامهم فـي دور المـوظفین 
ذلك، بعـد إنتهـاء الـدوام، إال إذا اقتـضت ضـرورات األمـن ذلـك، فعندئـذ یـتم إستحـصال موافقـة الـوزارة بـ

وأكـدت الـوزارة علـى أهمیـة إعمـام ذلـك التوجیـه إلـى المـوظفین اإلدارییـین كافـة فـي األقـضیة والنــواحي 
ٌوالــذین یــستخدمون أفــراد الــشرطة كمراســلین، بوجــوب تبلیــغ المراســلین بااللتحــاق كــل فــي مركــزه حــال 

  .)٥٥(إنتهاء واجبه في الدائرة
نــرى أن البــد مــن وجــود بعــض أفــراد : " بقولــهوقــد أبــدى المتــصرف رأیــه لــوزارة الداخلیــة بــذلك  

من الشرطة كحرس في دور الحكام والمـوظفین اإلداریـین لحمـایتهم دون اسـتخدامهم فـي أشـغال بیتیـة 
  .)٥٦("خاصة في األقضیة الشمالیة، نرجو الموافقة على منحنا صالحیة خاصة بهذا الصدد

المــواطنین، طالبــت وزارة الداخلیــة وألجــل تعمیــق روح التعــاون بــین الرؤســاء والمرؤســین ومــع   
  : من مدیریات الشرطة كافة مراعاة بعض التوصیات بهذا الشأن وهي

  .دعوة منتسبي الشرطة للعمل لمصلحة الشعب - ١
تنبیه المدراء والمعاونین والمفوضین على ضرورة معاملـة الـشرطة معاملـة إنـسانیة فـال یجـوز  - ٢

 .القانونیة هي السائدة بینهمشتمهم أو زجرهم أو نهرهم، وأن تكون العالقة 



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)١٧( 

 

 .الیجوز إستخدام الشرطة لألغراض الشخصیة داخل الدائرة أو خارجها - ٣

ًســینظر فــورا فــي أمــر فــصل كــل مــن یثبــت اســتخدامه إلفــراد الــشرطة فــي القــضایا الخاصــة  - ٤ ُ
 .)٥٧(ومعاقبة من یتفوه بكلمات غیر الئقة ضدهم

 
ي لــواء الموصـــل، داخــل المدینــة ثــم األقـــضیة یتــضح مــن خــالل دراســة األوضـــاع األمنیــة فــ  

ًوالنـــواحي الـــشمالیة والغربیـــة أیـــضا، أن الـــسلطة المركزیـــة ومتـــصرفیة اللـــواء ووزارة الداخلیـــة قـــد بـــذلت 
ًجهـــودا كبیـــرة فـــي محاولـــة بـــسط األمـــن وســـیادة القـــانون باالعتمـــاد علـــى تـــشكیالت الـــشرطة المحلیـــة، 

الت وتعزیز قوتها عن طریق إنـشاء مراكـز ومخـافر الـشرطة والسعي على الدوام الى زیادة تلك التشكی
ًحینمـا اقتــضت الـضرورة فــي مواجهــة الحركـات المــسلحة احیانـا، ولبــسط نفــوذ الدولـة وســلطة القــانون، 
ٕمع معالجة الكثیر من المعوقات التي رافقت العمل األمنـي كهـروب بعـض األفـراد واسـتبدال القطعـات 

د، ومتابعــة الــشؤون االداریــة والقــوة الــضاربة فــي المخــافر ومنــاطق وســرعة التجهیــز بالمعــدات والعتــا
وقــد لمــسنا الجدیــة والمثــابرة مــن لــدن مــسؤولي الموصــل فــي . األقــضیة والنــواحي حیثمــا إســتلزم األمــر

ٕالمتابعــة والتجهیــز واســتحداث المخــافر ومتابعــة شــؤون االفــراد والمــشاكل الناشــبة، ممــا كــان لــه أبلــغ 
  .من واالستقرار وبسط سلطة القانون وكان ذلك بمثابة تأسیس للمرحلة الالحقةاألثر في تحقیق األ

 
امــا الفــوج فیتــألف مــن . القــوة الــسیارة التــي تعتمــد علــى االلیــات الــسیارة لتنفیــذ واجباتهــا وبخاصــة العجــالت *

ف عـادة مـن تــسعة ثـالث سـرایا، والـسریة تتكــون مـن ثالثـة فــصائل والفـصیل مـن ثــالث حظـائر، واالخیـرة تتــأل
محمـد فتحـي امـین، قـاموس المـصطلحات : انظـر. عناصر في التنظیم األساس وفي التشكیل حسب الموجـود

 . وما بعدها٣٧٣، ص ) ال ت–م . د(العسكریة، 

إن الــشرطة غیــر النظــامیین مــرتبطین مــن ناحیــة التوزیــع والحركــات بــآمر قــوات المــوالین فــي الموصــل،  **
 فــي ٢٦٥٩داري بمــدیر شــرطة اللــواء بموجــب كتــاب الحــاكم العــسكري العــام، العــدد ًفــضال عــن إرتبــاطهم اإل

 .١٩/١/١٩٦٣ في ٦، وكتاب الفرقة األولى، العدد  س ٥/١١/١٩٦٢

، كتـاب مدیریـة الـشرطة العامـة العـدد ٤/٩٨، تسلـسل ١٩٦٣-١٩٦٢ملفة وزارة الداخلیـة، قـوات الـشرطة  )١(
 .٩/١/١٩٦٣ في ١٦٩س 

 .١٤/٢/١٩٦٢ في ٢٣٠٥س .مخابرات السریة والسیاسیة، قكتاب مدیریة ال) ٢(

 .٢٢/١/١٩٦٢ في ١٣كتاب هیأة التفتیش، مفتشیة الشرطة للمنطقة االولى، العدد  )٣(

 .المصدر نفسه، العدد والتاریخ )٤(

 .٣/٢/١٩٦٣ في ٧٦٤العدد ) الحركات(كتاب مدیریة الشرطة العامة  )٥(

 .١٢/١٢/١٩٦٢ في ١٧٦٤العدد كتاب آمریة قوة الشرطة السیارة،  )٦(
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) ١٨( 

 

 .١٠/١٢/١٩٦٢ في ٤٧٥٧كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد  )٧(

  .١٣/١/١٩٦٣ في ١٦٩كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد )٨(

 ١٢/١/١٩٦٣ في ١٥٧ س كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد )٩(

 .١٤/١/١٩٦٣ في ١٤/١/٤/س .كتاب قیادة الفرقة االولى، المقر الرئیسي، العدد أ )١٠(

 .٨/١/١٩٦٣ في ١١٣س . كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ق )١١(

 .٩/١/١٩٦٣ في ٢٥برقیة آمر فوج احتیاط الموصل، العدد  )١٢(

 .٢١/١/١٩٦٣ في ١٠٩١س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق )١٣(

 .٢٧/١/١٩٦٣ي  ف٣١٦س .كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ق )١٤(

 .٢١/١/١٩٦٣ في ١٠٦٠س .كتاب وزارة الداخلیة، العدد ق )١٥(

 .٢٦/١/١٩٦٣ في ١٤٥٣س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق )١٦(

 .٩/١/١٩٦٣ في ٢٥برقیة آمر فوج احتیاط الموصل، العدد  )١٧(

 .٢/١/١٩٦٣ في ١٦كتاب آمریة قوة الشرطة السیارة، العدد س  )١٨(

 .١٦/١/١٩٦٣ في ٢١٥كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد س )١٩(

 .٢٧/١/١٩٦٣ في ٣٠٥س . كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ق )٢٠(

 .١/٤/١٩٦٣ في ١٣/٥، العدد ح كتاب قیادة الفرقة االولى )٢١(

 .١/٤/١٩٦٣ في ١٣/٥، العدد حكتاب قیادة الفرقة االولى )٢٢(

 .١٤/٢/١٩٦٣ في ١٩/١٢/د الموصل، العدد م عكتاب آمریة مخازن عتا )٢٣(

 .٢٥/١/١٩٦٣ في ٢١كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد س) ٢٤(

 .١٤/١/١٩٦٣ في ٩١س .كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد ق) ٢٥(

 .١٧/١/١٩٦٣ في ٢٣٣كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد س ) ٢٦(

 .٢٩/١٢/١٩٦٢في  ٥٦٧٩كتاب قائممقام الشیخان، العدد ) ٢٧(

 .٢/١/١٩٦٣ في ٢٩كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد س ) ٢٨(

 .٨/٣/١٩٦٣ في ٢٢٧كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد ) ٢٩(

 .٩/٣/١٩٦٣ في ١٢٨كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، المیرة والمستودع، العدد ) ٣٠(

 .٢٤/٣/١٩٦٣ في ٤٢٠كتاب قائممقام عقرة، العدد ) ٣١(

 .٣/٤/١٩٦٣ في ٨٧٩كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٣٢(

 .٢١/٤/١٩٦٣ في ٩٩٢كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٣٣(

 .١٧/٥/١٩٦٣ في ٧٤٣/كتاب قائممقام عقرة، العدد س) ٣٤(

 .هامش متصرف لواء الموصل على الكتاب السابق ذكره) ٣٥(
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 .٢٨/٤/١٩٦٣ي  ف١٠٤٩كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٣٦(

 .٢٠/٤/١٩٦٣ في ٨٣٤كتاب قائممقامیة سنجار، العدد ) ٣٧(

 .٢٠/٤/١٩٦٣ في ٩٨س .كتاب قائممقامیة قضاء سنجار، العدد ق) ٣٨(

 .٢٤/٤/١٩٦٣ في ٩٩٥٨كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد ) ٣٩(

 .٢٨/٤/١٩٦٣ في ١٠٤٣كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٤٠(

 .١/٢/١٩٦٣ن سبعین من افراد الفوج الخامس اللواء االول في العمادیة بتاریخ طلب موقع م) ٤١(

 .١٦/٤/١٩٦٣ في ٣٣٤كتاب مدیریة الشرطة العامة، العدد ) ٤٢(

 .٢٠/٤/١٩٦٣ في ٣١٣٥كتاب مدیریة الشرطة العامة، العدد ) ٤٣(

 .٤/٣/١٩٦٣ في ٤٧١برقیة مدیریة أمن الموصل، العدد ) ٤٤(

 .٤/٣/١٩٦٣ في ٦٢٠لواء الموصل، العدد كتاب متصرفیة ) ٤٥(

 .١١/٣/١٩٦٣ في ٥٢٨كتاب مدیریة أمن الموصل، العدد ) ٤٦(

 .١٧/٣/١٩٦٣ في ٧٥٦كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٤٧(

 .٢٤/٤/١٩٦٣ في ٢٣٥٦كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد ) ٤٨(

 .٢٣/٣/١٩٦٣ في ٤٤٤٨س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق) ٤٩(

 .١٠/٥/١٩٦٣ في ٣١٣٥كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد ) ٥٠(

 .١/٥/١٩٦٣ في ١٣/٢/كتاب قیادة الفرقة االولى، العدد ح) ٥١(

 .٢٨/٤/١٩٦٣ في ٣٤٠٨كتاب مدیریة الشرطة العامة، العدد ) ٥٢(

 ٢١/١/١٩٦٣في  ١٠٩١س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق) ٥٣(

 .١٣/٤/١٩٦٣ في ٣٩٥س .كتاب وزارة العدل، العدد ق) ٥٤(

 .المصدر نفسه، العدد والتاریخ) ٥٥(

 .٢٨/٤/١٩٦٣ في ١٠٤٢كتاب متصرفیة لواء الموصل، العدد ) ٥٦(

  .٢٣/٣/١٩٦٣ في ٣٣٣٢س .كتاب مدیریة المخابرات السریة والسیاسیة، العدد ق) ٥٧(
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