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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 المقدمة                                                أ                                                   

  

يعد األمن مطلباً أساا  لكاا الممعمعاات بأ ابج ها سااً  عااُي مظا ا معلاب الادبا ب عاا  ظاامي اللااهر        

. فال يخ ى على احد ما ة آثاراً خطير  بمدمر  بعلى اال عد  كافةاإلرهابية في أُحاء المعمور  كافة ، مخل 

دي بالمعظوي ، فاإلرهاب في البدء  عظي  م رد  إرهاب من بعد م اهيمي عظيف بمعطرف على المسعوى الما

عبار  عن افكار خا ة ممكن أن يعحوا إلى ُلرية ب طبيق عظدما  عوفر اللربف المالئمة لذلك ، فاإلرهاب 

أشب  بال يرب  الخامد الذي ل  القدر  على الع عيا باالُعشار عظدما يمد بيئاة ا عماعياة حاةاظة لا ا ، بهظاا 

ماا يحملا ا مان مخاالر علاى باساق بمساعقبا الممعماق العراساي . إ  شا د  كمن خطور  اإلرهاب في العراق ب

م مو ة غيار مسابوسة مان اإلرهااب بالعطارف بالاذي ب ادُا فاي المقاباا سياساات 2003\4\9العراق بمظذا 

 عامة حكومية  عالج  لك اللاهر  بعلى مسعويات عد  )أمظية ، اعالمية ، اسعصادية ، أ عماعية ...( .

الدبا اسعرا يميات خا ة بسياسات عامة شاملة  سعظد إلى ركائز معيظة في سبيا معالمة  إن لكا دبلة من

المشكالت العي يعاُي مظ ا الممعمق كلاهر  اإلرهاب مثالً ، إ   أ ي  لك السياسات باالسعرا يميات اسعمابة 

علف معطيا ا  المعييار  لعلك المشكلة بعاكسةً لعطلعات الشعب لعحقيق األمن . بفي ظا الواسق العراسي ببمخ

أ بحت ظاهر  اإلرهاب ها ساً عراسياً ببإمعياز مما ألزم الدبلاة العراسياة علاى ا بااا سياساات عاد  للح ااظ 

على كياُ ا بمسعقبل ا سواء على الصعيد الداخلي بالخار ي ، في سبيا  حقياق األمان فاي العاراق فاي ظاا 

م ت الدبلة العراسية ُحو أ باا سياساات عاد  ب ادف حماياة ال عا اإلرهابي المحيط ب  . بأُطالساً من  لك أ 

المااوالظين ب ااياُة االماان الااولظي بالااذي  اااء فااي مقاادمع ا السياسااة العشااريعية لعااوفير اليطاااء القاُوُيااة 

في ظا ار  اا األ وات المطالباة براربر  العصادي لارهااب  بالذي بمو ب ا يعب العحرك لمكافحة اإلرهاب

،  إ   ااءت  لاك العشاريعات لعععاماا  لعوسق في العمريب بالعشديد في العقااب للحاد مظا المعزايد عن لريق ا

 مق اللاهر  اإلرهابية بمخعلف أب   ا األمظية بالظ سية باالسعصادية باالعالمية باال عماعية .

سبيا الحاد مان فمن الظاحية االمظية  اءت السياسات العامة العراسية للععاما مق اللاهر  اإلرهابية مادياً في 

الخربسات األمظية بال ممات اإلرهابية بفق اسعرا يميات عسكرية مدربسة بعلى كافاة مساعويات اال  از  

االمظيااة  ات العالسااة . إ  عماادت  لااك السياسااات علااى  إشااراك بسااائا االعااالم كااأدبات فاعلااة لموا  ااة  لااك 

رهااب بصاور  كاملاة ماا لاب  كان مصاحوبة اللاهر  على اسا  أن المعالمة االمظية لن   لج فاي معالماة اإل

بظشااال اعالمااي يساا ب فااي  صااحيج الم اااهيب الخالئااة عاان الاادين اإلسااالمي بدحاا  شااائعات العظليمااات 

اإلرهابية بأشاعة سيب الحوار بالعسامج بسبوا اآلخر في الممعمق بالمعمثلة بالسياساات العاماة االعالمياة ، 

 مية للحد  األمظي ألعطاء مصداسية لنأُماز العسكري العراسيإ  عمدت  لك السياسات إلى المعالمة األعال
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الممموعااات اإلرهابيااة . أمااا علااى الصااعيد االسعصااادي فيكاااد يع ااق بهااو يحقااق االُعصااارات المععاليااة علااى  

المميق على ان العراق ش د  ظامياً للاهر  ال ساد بغسيا األمواا العي ب دت لريق ا فاي  مياق مسسساات 

الدبلة العراسية بالعي أس مت في  قاوي  العظمياة االسعصاادية بعرسلع اا بالعاي سااهمت بادبرها فاي زيااد  

بالبطالااة ب  اااسب المشااكالت اال عماعيااة فااي ظااا  ااوافر البيئااة بالمظااا  الااالزم لو ودهااا فااي  معاادالت ال قاار

العراق. إ  سعت السياسات العامة االسعصادية العراسية إلى موا  اة  لاك اللاواهر كمادخا لمكافحاة اإلرهااب 

ج عبار السياساة ب مويل  بعبار مسسساا  ا المععادد  ، فراالً عان الساعي ألساعرداد األماواا الم رباة للخاار

العامة الخار ية العي كان ل ا حروراً م ماً فاي مظلوماة السياساات العاماة لمكافحاة اإلرهااب فاي العاراق . 

 ظطلق  في مكافحة اإلرهاب من فرةية م ادها أن االععمااد علاى القاوات فالسياسة العامة الخار ية للعراق 

 ا ا  ، باا الباد أن  سااُدها باالعزامن ادبات سياساية  المسلحة فاي مكافحاة اإلرهااب ال يعاد هادفاً ُ ائيااً بحاد

خطو  بخطو  في  دمير العدب أب العقليا من خطور   عن لريق سدر  ا علاى كساب الحل ااء باال ادساء فاي 

   ودها الرامية لمكافحة اإلرهاب .

ُحراف فكاري بلما كان ال كر هو إعماا العقا بماا  اراكب با  مان معرفاة فاي أمار معاين ، فاأن اإلرهااب كاأ   

يعمااا علااى إعاسااة العقااا فااي اُعاااج المعرفااة بالعشااكيك ب ااا بزعزعااة الثقااة بقظاعا  ااا . بهظااا  اااءت اهميااة 

السياسات العامة اال عماعية العراسية كعاما للح اظ على  ماسك الممعماق بخلاق األُعمااء الاولظي بمشااعر 

مظياة . فخطار اإلرهااب ياأ ي عبار األمياة الوحد  الولظية بين أفراد الممعماق كمازء مان مكعسابات الاولن األ

بالم ا باسعيالا الدين عبار األراء ال ق ياة المراللة العاي  بايج لارهاابي اعمالا  األ رامياة ، فكلماا كاُات 

البيئة اال عماعية معظوعة ديظياً بأثظياً أمكن ل ا العما ةمظ ا ، بمن هظا سعت السياساات العاماة اال عماعياة 

 كافحة اإلرهاب عبر سياسات ببرامج معظوعة بالعما على أزالة آثاره.ُحو رسب خارلة عما لم

أن العما على الالق   ة الظماح باالخ اق على السياسات العامة فاي معالماة مشاكلة معيظاة يعطلاب العماا 

على  قييب  لك السياسات برسب مشاهد مسعقبلية ل ا على بفق ما معوفر من مسشرات بمعطيات يمكن بظاء 

على اساس ا ، فمحابلة اسعشراف مسعقبا مكافحة اإلرهاب في العاراق أمار م اب فاي  حدياد مكاامن العحليا 

الرعف في  لك السياسات بالعما على  الفي اا ، ب حدياد مكاامن القاو  في اا بالعماا علاى  ظميع اا لمصالحة 

 مظمز األمن الولظي العراسي .
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 : ماهية اإلرهاب . المبحث األبا

 

 . ، الدبافق ، االهداف ( اب ) الم  وم ، االسباب ، األُوااالمطلب االبا : اإلره

 المطلب الثاُي : من هو اإلرهابي بكيف ي كر .

 المطلب الثالث : موسف الدين اإلسالمي من اإلرهاب .

  

 

 ً ً  المبحث الثاُي : العدابير القاُوُية لمكافحة اإلرهاب بلظياً بعربيا  .بدبليا

 

 المطلب األبا : العدابير القاُوُية لمكافحة اإلرهاب في العراق . 

 المطلب الثاُي :العدابير القاُوُية لمكافحة اإلرهاب عربياً .

 المطلب الثالث : العدابير القاُوُية لمكافحة اإلرهاب دبلياً .      
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اهر اإل رامياة العاي عرفع اا الممعمعاات الحديثاة لماا يمثلا ا مان   دياد خطيار ويعد اإلرهاب أحد أخطر الل   

لل كر بالعقيد  بالكيان السياساي بالحرااري للشاعوب ، بهاو بأ سااا م  وما  أةاحى مان أبارز الم اددات 

فاإلرهاااب يمثااا أباارز  عيااد  الماادى علااى اإلُساااُية كافااة .مظيااة باال عماعيااة لمااا لاا  ماان  ااأثيرات خطياار  باأل

العحديات األمظية في العالب معخذاً  وراً بأشكاالً مععدد  ببصيية عما ي ادف إلاى  ربياق فارد أب  ماعاة أب 

 عراف اال عماعية السائد  .دبلة بيية  حقيق أهداف ال  ميزها القواُين المحلية بالدبلية أب اال

ببداياة القارن الحاادي بالعشارين ظااهر  اإلرهااب خاالا العقاد االخيار مان القارن العشارين  لقد أساعأثرت    

الدبا المعقدمة أب الظامية ، بسبب اآلثار السلبية العاي  عرك اا فاي  لدناهعمام دبلي مظقطق الظلير سواء من 

وا هااذه اللاااهر  بعطااور األحاادا  الماريااة فااي الساااحة السياسااية حيااا  الممعمعااات البشاارية . إ  ار اابط شااي

لاذلك ُماد هظالاك كان مخططااً لا  أم غيار  لاك ، أب عمق ا حعى أةحى اإلرهاب   ة لصيقة لكا حد  سواء 

أخعالفاً باةحاً في الالق الع سيرات بالدبافق باالسباب العي أدت إلى بربز ب ظامي هذه اللاهر  ، هاا هاي 

في  يذيع  ، أم أن األرهاب ظاهر  لبيعية يمكن أن  أس متالدبلي العي  بالصراا االت العظافسعائد  إلى ح

ديظيااة باآليديولو يااة  ل اار فااي أي ممعمااق بساابب لبيعااة البيئااات السياسااية باالسعصااادية بالممعمعيااة بال

 .السائد  في 

عان إلاى أن  حادد  لاك الم ااهيب  بطبيعة الحاا أن أي معالمة  اد  لقرية  ات  لة ببع  الم اهيب  حعاج  

 عاريف باةحة  بين مكوُا  ا بخصائص ا ، لذلك سظحابا  سليط الروء علاى م  اوم اإلرهااب مان  لريق

 .  لك أ ا الو وا إلى  عريف  امق ل ا أن أمكن
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 . المبحث األبا : ماهية اإلرهاب

 سظعحد  في هذا المبحث عن البظاء ال كري لالرهاب بمظطق   كير االرهابي بموسف اإلسالم مظ ا .

 . المطلب األبا : اإلرهاب ) الم  وم ، االسباب ، االشكاا ، الدبافق ، األهداف (

لمصااطلحات العااي أخعلااف فااي بةااق  عريااف  ااامق ماااُق لاا  ، أ   عااددت بشااأُ  ماان بااين ايعااد اإلرهاااب       

ب  ات الظلر ، بلعا  لك عائد إلى  عدد الثقافات باإليديولو يات ب بايظ ا من ممعمق آلخر ، فما يعدَ إرهاباً 

ات ل ا  في ممعمق بثقافة معيظة ال يعادَ إرهابااً فاي بلاد لا  ثقافاة بإيديولو ياة أخارى ، بباذلك  عاددت  عري ا

 اإلرهاب ب عددت الم اهيب باألراء  بعاً لععدد ب  ات الظلر .

ن  عمق حد  الخالفات حوا هذا الم  وم ب مريم  عائاد إلاى لبيعاة الخالفاات السياساية بالعقائدياة العاي إ   

حث كاُت سائد  بين المعسكرين الشرسي باليربي آُذاك ، فرالً عن  و   االبحا  السياسية  و  اً آخر بالب

العمييز باين إرهااب مشاربا بآخار غيار مشاربا ، كماا  ارى اساعحدا  عباارات معداخلاة مثاا إرهااب  عبر

ابلااة ال اارد ، إرهاااب الدبلااة ، اإلرهاااب المااظلب ، العظااف السياسااي ، بغيرهااا ماان العبااارات المركبااة فااي مح

رهاب ب حدياد لبيعاة ق حوا  عريف اإللالبععاد عن حقيقة الم  وم ، الشيء الذي ةاعف من  عوبة اال  ا

بماهيع  ، فراالً عان باربز أشاكالية عاماة عظاد الكعااب العارب فاي  عرياف اإلرهااب ، إ   اع ب  لاك الكعاباات 

العربية العو   اليربي عموماً بأة اء اإلرهاب على مظلمات المقابمة أب الحركاات  ات العو  اات الثورياة 

 مطلقين علي ا سمة اإلرهاب الثوري  .

بسبا الولوج في الع ا يا ُمد أن كلمة اإلرهاب في اللية العربية مشعقة من ال عاا ) َرهاب ، في البداية   

، برهبة أي خاف  ، بالرهبة هي الخوف بال زا بهو راهب من هللا أي خاائف مان عقابا  ، يارهب ، رهبةً ( 

ب رهب  أي  وعده
(1)

آلياات القرآُياة العاي أما في القرآن الكريب فيظصرف معظى اإلرهااب إلاى ماا برد فاي ا،  

يَااب نَي اا   {  ااأ ي بمعظااى ال اازا بالخااوف بالخشااية بالرهبااة ماان عقاااب هللا  عااالى ، فقااد برد فااي سولااة  عااالى

ِ   َْر   ن مَ  ا ِْ عراادئْ ن مَ ْْ ََ َْ  ْْ َر َْاْل َُ ْئْ ع ْمَتي ااَ  ئي ي ا  ََْعمَْتااير  َر ُرا ْْ ََ ئ ئِ ل ََ َن رد إ ْسا ُْ إ ي ابَ  عَااب َْ  ْْ ُر  ِ اا ِْ {
(2)

 كااذلك، ب ااء  

ٌِ عَإ ي ب َ { ئح  َْ َن رد    إ ع َتب نرَد إ يَهٌ  ُْ } عَب
(3)

  ، ً ْْ  { ببرد أيرا ا ِر اهر إ ع  َُ ْْ َْ اَْْحيَب يَاهر  ْْ ََ َْ َنْ يَب يَهر يَْحلَا   َْ َْ عَبْسيََجْ يَب يَهر 

ام   ب   َِ ابعردئ يَيَاب  َُ َْ َن ًاب  َُ َْ َغ ًاب  َُ ُردعَيَب  ِْ يَ َْ ئت   ََ ُردَ  ع   ئْيَخْل  ُ }  لنَ َُبعردئ يرَسب
(4)

، كماا  ااء معظاى اإلرهااب فاي  

نَاب    {القرآن الكريب بمعظى الردا العساكري ، فقاد برد فاي القارآن  ُق  ان  ا  َْ ِن  ان ٍراد  اب ئْسايََتْميْر اق  اْ ا  ِر ئْ يَ اِْو  ُ ََ َْ

ِر  دعَ ْْ الَ تَْمَْتر  ِ ع  ن دْر يَن ا   َ َِ آ َْ  ْْ ُر  ْ َُِر َْ ْ  ئَّلل    َُِر ن  ردَ  ن ه   َْ َ  تر َ  ئْيَخْل ِن ع ا  َسا  ل ان َ اْ  ِ ُرادئْ ا  َااب تري َْ  ْْ ِر ر يَْمَْتر ْر ئَّلل 

اد َ  ْْ الَ ترْلَْتر ََعاير َْ  ْْ َر } ئَّلل   يرَد   إ يَاْل
(5)

ْْ  {، ب ااء أيرااً   َن ردنر َْ ئْسايَ َْ   ْ الرَن ئيي اب ُْ ْئْ ََ َر اب ََْيَُاْدئ َساَح ََ ََْيُرادئْ عََْت  ٍَاب

ْن  ل َُل  َن  ْح ْئ ن س  بؤر َُ َْ {
(6)

 ن اإلرهاب مشعق من ال عا الثالثي ) أرهب ( أيأفي سامو  المظمد ُمد  أما . 
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ف ليقايب سالطاُ أخاف بهي مشعقة من المصدر اإلرهاب ، باإلرهابي هاو مان يلماأ إلاى العظا
(1)

إلرهاابي فا.  

((
هو الذي يسلك سبيا العظف باإلرهاب من أ ا  حقيق مكاسب بأهداف سياسية

())2)
بسد  هب البع  إلاى  . 

أن كلمة الرهبة في اللية العربية  سعخدم عاد  للععبير عن الخوف المقعرن بااالحعرام بلايس الخاوف الظاا ج 

ال رهبااة ، بماان هظااا  ر ماات كلمااة  يعااد رعباااً أب  عااراً   ة ، ألُااعاان الع ديااد بقااو  ماديااة أب كااوار  لبيعياا

(Terrorism  ) الشائعة في اللية العربية إرهاب هي  ر مة غير  حيحة ليويااً ، بإُماا هاو خاوف ماادي

يعبر عظ  بالرعب ال الرهبة ، لذا فإن العر مة الصحيحة ل ذه الكلمة هاي إرعااب بلايس إرهااب ، بماق هاذا 

ي  اآلن هو أن يطلق على هذه األعماا كلمة إرهاب ، بسد أسار الممماق اللياوي هاذه الكلماة فإن المععارف عل

ب ذا المعظى
(3)

 . 

بالاذي (  Terseبمصادرها ال عاا الال يظاي ) (  Terrorismفمعظى اإلرهاب هو ) ليزية مأما في اللية االُ

ماألوف بغيار معوساق ، كماا  اأ ي ال( بالعي  عظي الخوف بالقلاق بالع دياد غيار  Terrorأخذت مظ  كلمة ) 

بمعظى ال زا بالرعب الشديد
(4)

( بمعظى الرعب بالذعر بكا  Terror. بفي سامو  المورد  اءت كلمة )  

ما يوسق الخوف في الظ و 
(5)

. ببالبحث في المعظى الليوي لارهاب في القواميس بالمعا ب ال رُسية ُمد  

رهاب بأُا أن القامو  ال رُسي ) رببير ( حدد معظى اإل
((
االساععماا الماظلب لوساائا اساعثظائية للعظاف مان  

أ ا  حقيق هدف سياسي ) أخذ ، احع ااظ ، ممارساة سالطة ( ، بعلاى ب ا  الخصاوص هاو ممماوا أعمااا 

بخلاق مظاا  العظف من أععداءات فردية أب  ماعية أب  دميرات يظ اذها  ظلايب سياساي للعاأثير علاى الساكان 

 غير أمن
))(6)

ألهمية  عريف اإلرهاب دعى كثير من الكعاب بالباحثينبُلراً .  
*
الدبا إلى أساماة الماس مرات  

 -بالظدبات بالحلقات الظقاشية لعحديد م  وم  بعظا ره بأشكال  ، بأثر هذا ظ ر ا ماهان ب ذا الصدد :

 .  82م ، ص 1984دار المشرق ،  ( المظمد في اللية باالعالم ،1

 . 27م ، ص1988ية ، القاهر  ، بلي بفقاً لقواعد القاُون الدبلي ، دار الظ رة العرب( ُبيا حلمي ، اإلرهاب الد2

م 1986أُلر إلى ، أحمد  الا عز الدين ، اإلرهاب بالعظف السياسي ، دار الحرية للصحافة بالطباعة بالظشار ، القااهر  ، ( 3

 ، بال . 22، ص  21، ص 

اب الدبلي بين االععبارات السياساية باالععباارات الموةاوعية ، دار المامعاة محمد عبد المطلب ،  عريف اإلرهُقال عن ، ( 4

 . 41م ، ص 2007مديد  ، مصر ، ال

 . 25م ، ص 2008،  دار الكظدي للظشر بالعوزيق ، اإلردن ،  1هايا عبد المولى ، اإلرهاب حقيقع ا بمعظاه ، ل ( 5

6)Lepetit Robert , Dictionnaive Del ala ngue Francaise , 1993 , p \ 223  .          

يارى أحاادهب أن ل ا  اإلرهاااب كمصاطلج أللااق ألبا ماار  فاي أباخاار القارن الثااامن عشاار عظادما أةاايف إلاى ملحااق سااامو  * 

م ( بكان يشير إلى ال زا بالرعب الذي  ظشره أُلماة االساعبداد فاي  ا وف رعاياهاا مثلماا 1798األكاديمية ال رُسية سظة ) 

م ( ، أ  أسعخدم اإلرهاب كأدا  سياساية للقرااء علاى خصاوم الثاور  . لع ا ايا اكثار 1792رببسبير ( عام )  حد  في ع د )

 –اُلر إلى ، ةيف م يد  ، سياسة المشرا في موا  ة ظاهر  اإلرهاب ، رسالة ما سعير ، كلية الحقاوق بالعلاوم السياساية 

 . 2م ، ص 2010 امعة مظعوري سسظطيظة ، المزائر ، 
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                                    . اال ماه المادي في  عريف اإلرهاب

الي  على أُ ا عماا أب ممموعاة األسا  المادي لععريف اإلرهاب ، إ  يظلر  إلىإ  يسعظد هذا اال ماه           

 االعماا باالفعاا من االفعاا المعيظة العي   دف إلى  حقيق هدف معين ، ف ذا اال ماه يكع ي بععداد

العي  عد إرهابية كالقعا باألغعياا باألخعطاف باحعماز الرهائن بأعماا القر ظة ، بال يخ ى ما يكعظف هاذا 

مان دائار  اإلرهااب ،  إرهابية يسدي إلى خربج الكثير مان المارائب العحديد الحصري لمرائب معيظة على أُ ا

معمابزاً ما سد  سبب  حاالت العطور العقظي بالعكظلو ي مان أبعكاار  اور  دياد  للمارائب اإلرهابياة
(1)

إزاء  . 

محددين   ات معيظة للمرائب اإلرهابية لعميزها عن غيرها  هذا االشكاا ظ ر بع  من الباحثين بالم كرين

-لمرائب ، بمن هذه الص ات :ا
(2)

 

 ن األعمااا اإلرهابياة هااي أعمااا عظااف أب الع دياد با  بعاااد  ماا يكااون هاذا العظاف غياار مشاربا بغياار إ( 1

 ساُوُي .

( أن يعراامن هااذا العظااف أحاادا  الرعااب بالخااوف ، بيقااوم ب ااذا الاادبر الوساايلة المسااعخدمة فااي العمااا 2

 اإلرهابي .

 .اه عبظى هذا اال م االمريكية بيالح  أن الواليات المعحد بمسعمراً بمظعلماً ،لعظف مظسقاً ن يكون هذا اإ( 3

ن هااذا اال ماااه حااابا أن يظحااى مظحاااً بعيااداً عاان المعاهااات القاُوُيااة بالعييياارات المعميااز  للععري ااات عاان إ  

 صارفهااب بلريق الظص على أفعاا  عد بحد  ا  ا أفعااالً إرهابياة ، بمان ير كب اا يظطباق عليا  ب اف اإلر

) القعاا ، االغعيااا ، الظلر عن دبافق ار كاب مثاا هاذه االفعااا ، بعلاى بفاق هاذا اال مااه فاإن اإلرهااب هاو 

العخريب ، العدمير ، ُشر اإلشااعات ،  عطياا دبر العبااد  ، احعمااز الممعلكاات ، فسااد المحااكب ب ادميرها ، 

  اإلرهااب مان حياز أن ال عاا اإلرهاابي ال يمكان لكان يسخاذ علاى هاذا اال مااه  ظابلا قوي  الارأي العاام ( ، 

أماراً م مااً بهاو  االعظبس ب  ، مما يمعا  حديده بدسة أمر  عب للياية من الظاحية العلمية ، بهذا اال ماه غ ا

معيار الع رسة بين االفعاا اإل رامية باالعماا اإلرهابية العي   دف لعحقيق مكاسب سياسية
(3)

 . 

 

 . عريف اإلرهاباال ماه المعظوي في  

يركز هذا اال ماه فاي  عرياف اإلرهااب علاى أساا  الياياة أب ال ادف الاذي يساعى إليا  اإلرهاابي مان          

خالا عمل  ، غير أن أُصار هذا اال ماه يخعل ون في لبيعة هاذه االهاداف ، ف ظااك اهاداف سياساية باخارى 

 الركن المعظوي لارهاب بالمريمة اإلرهابية  ديظية بأخرى فكرية ليسعقر الرأي في اليالب على القوا أن

 . 27( للمزيد اُلر ، أحمد  الا عز الدين ، مصدر سبق  كره ، ص 1

، المامعاة المسعظصارية ، الساظة  \  20 \بداد  ابر غازي ، اإلرهاب بأثره علاى العارب ، مملاة العارب بالمساعقبا ، عادد ( 2

 . 55م ، ص 2004الثاُية ، آيار 

 ، بال . 130م ، ص 2000المع مرات ، دار الكعب الحديثة ،  –هللا عبد الم دي ، اإلرهاب الدبلي فكري عطا ( 3



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  6ال صا األبا : العأ يا الظلري                                                                                       

الشديد لعحقيق مآرب سياسية أياً كان ُوع ا يعملى في غاية اإلرهاب  ا   بهو  وظيف الرعب بال زا
(1)

 . 

بهظا ظ ر ا ماه ثالث يدعو للظلر بموةوعية لعحدياد م  اوم اإلرهااب ، فالحا اة  ادعو إلاى ب اود مادخا   

الععرياف للعو اا مان خالل اا إلاى  حدياد م  اوم لععريف اإلرهاب عان لرياق ايمااد أساس معيظاة إلمكاُاات 

اإلرهاب
(2)

 . 

كثير  هي الععري ات االكاديمية الخا اة باإلرهااب بمان هاذه الععااريف أن اإلرهااب في الحقيقة     
((
أبعاداا  

مععمد باسعيالا مقصود للخوف عبر العظف أب الع ديد بالعظف في مسعى إلحدا   ييار سياساي 
())3)

بثماة .  

أب ةاد عظا ار ال أن اإلرهااب هاو األساعخدام المععماد للعظاف أب الع دياد بأساعخدام  ةاد المادُيين  ىمن ير

يظعمون لدبلة ما لعحقياق غاياات سياساية فاي إلاار موا  اة ال  ماثلياة ، بهاذا الععرياف يمياز باين اإلرهااب 

ماااا العظااف عبأشااكاا العظااف األخاارى ، ف ااو ي اارق بااين اإلرهاااب ببااين المريمااة الصااريحة المماارد  ، بأ

ا فااي هااذا الععريااف أُاا ا لااب يحاادد مااا اإل راميااة العااي  ر كااب باادافق  حقيااق مكاسااب اسعصااادية ، لكاان االشااكا

المقصود بعبار  أفراد غير مظعمين لدبلة ما ، ف ا هظالك أفراد ال يظعماون لدبلاة أب ممعماق ماا
(4)

بسادم لظاا  . 

(  عري اً لارهاب أخذت ب  األمب المعحد  في لمظة الخبراء العي عقدت فاي ) فييظاا ( محمود شريف بسيوُي)

م( بكااان م اااده 1988سااظة )
((
اإلرهاااب إسااعرا يمية  عسااب بعظااف دبلااي الطااابق  اادفع ا إيديولو يااة  ااممت  

إلدخاا الرعب في فئة من ممعمق ما لعحقيق مكاساب سالطوية أب دعائياة أللحااق ةارر ماا ، بصارف الظلار 

عاان الم ااة المسااع يد  سااواء كااان المظ ااذبن يعملااون لمصاالحع ب أب مصاالحة غياارهب 
())5)

بيالحاا  أن هااذا  . 

باالظلر إلااى الادبافق اإلرهابيااة . أماا سااامو  ) اكسا ورد ( فقااد عارف اإلرهاااب بأُا  اسااعخدام الععرياف  اااء 

العظف بالعخويف خصو اً لعحقيق أهداف بمكاسب سياسية
 (6)

 . 

ممااا  عرياف اإلرهااب ، إ  عرف اا بذا المخعصون في مماا القاُون   وداً ليبة في  ُ س  بفي السياق    

سرحان ( أُ ا )
((
ء علاى االرباح بالممعلكاات العاماة أب الخا اة المخال اة إلحكاام القااُون الادبلي أي أععدا 

 بمصادره المخعل ة ، حيث يمكن الظلر على اُ ا  ريمة دبلية بفعا إرهابي دبلي سواء سام ب  فرد أب دبلة 

، مركااز بااالدي  \8\ ( ياساار عبااد الحسااين ، اإلرهاااب باألماان القااومي ...  أ اايا ُلااري ، مملااة أبحااا  سااعرا يمية ، عاادد1

 . 182، ص  181م ، ص 2015للدراسات باالبحا  االسعرا يمية ، العراق ، كاُون الثاُي ، 

 . 182( المصدر ُ س  ، ص 2

3 )Bruce Hoffman , Inside Terrorism , Columbia university press , new York , 1999 , p\12\ . 

فاي  رايماي هيارد ، القاوى العلماى باالساعقرار االساعرا يمي فاي القارن الحاادي  ايكا ريظا سعيباُوفا ، اإلرهااب بالعطارف( 4

 52م ، ص 2013، مركز األمارات للدراسات باالبحاا  االساعرا يمية ، أباو ظباي ،  يبالعشرين ، رؤى معظافسة للظلام العالم

  ، بال . 53، ص 

 141م،ص 2004، امعة ُايف للعلوم األمظية،الرياض،1لالعحقيق في المرائب المسعحثة ،( ُقالً عن،محمد أمين البشري،5

،مع اد الدراساات العربياة \4\( ُقالً عن ، محمد عبد المبار،حوا اإلرهااب الادبلي بالحارب العالمياة ةاده،مملة المع د،عادد6

 . 73م ، ص 2003 -باإلسالمية ، لظدن ، أ ار 
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أب  ماعة     
))
، في حين عرف ا )  ي اُوفيعش ( أُ ا  

 ((
 االعماا العي في لبيعع ا أن  ثير لدى شخص ما 

اإلحسا  بع ديد أياً كان ، بيعمخ  عظ  اإلحسا  بالخوف بأي  ور  
())1)

 . 

اب أماار باادي ي باععيااادي ، فااال ال اارد أب المماعااة أب الممعمااق أب الدبلااة  عريااف اإلرهاا ان االخااعالف حااوإ

 -لارهاب : ري اتالواحد   ع ق على  عريف باحد موحد ، ف ي الواليات المعحد  مثالً هظالك سعة  ع

 ( Fbi(  عريف مكعب العحقيقيات ال يدرالي ) 1

  عرف اإلرهاب أُ  إ      
((
أب العظف ةد االشاخاص أب الممعلكاات ، لعربياق  االسعخدام غير القاُوُي للقو  

أب إ بار الحكومة أب السكان المحليين أب أي  زء مظ  ، ب لك  عزيزاً ألهداف سياسية أب ا عماعية
(2)

 . 

 (  عريف الميش االمريكي2

هو اسعخدام العظف غير المشربا أب الع ديد غيار المشاربا باالعظف ليار  الخاوف باإلكاراه ب خوياف      

حكومات أب الممعمعات لعحقيق أهداف سياسية بديظية بآيديولو يةال
(3)

 . 

 (  عريف بزار  الدفاا االمريكية3

هو االسعخدام المحسوب للعظف غير القاُوُي أب الع ديد بالعظف غير القااُوُي ليار  الخاوف بالرعاب       

عظد الحكومات بالممعمعات بألهداف معظوعة
(4)

 . 

 ( CIAبارات االمريكية ) (  عريف بكالة االسعخ4

أفااراد أب  ماعااات سااواء  عمااا  لاادنبأسااععماا العظااف أب أسااععمال  ألغااراض سياسااية ماان هااو الع ديااد       

سلطة حكومية سائمة أم  عما ةدها ، بعظدما يكون القصد من  لك االعماا إحادا   ادمة أب فازا  مصلحةل

عااد  أبساق مان دائار  ةاحايا العماا اإلرهاابي أب  هوا أب رعب لادى الممموعاة المساع دفة ، العاي  كاون 

المباشر
(5)

 . 

 (  عريف الكوُير  االمريكي5

هو عظف باسق عن سصد ببدافق سياسي يسع دف مظلماات بلظياة أب عماالء ساريون فاي  ماعاة غيار       

المسعمعين أب المشاهدين فيمحاربة يقصد مظ  في اليالب العأثير 
(6)

 . 

 المريكية(  عريف بزار  الخار ية ا6

 هو العظف المععمد الذي  قوم ب   ماعات غير حكومية أب عمالء سريون بدافق سياسي ةد أهداف       

 . 24( ُقالً عن ، ُبيا حلمي ، مصدر سبق  كره ، ص 1

 . 182( ياسر عبد الحسين ، مصدر سبق  كره ، ص 2

 .183ص ( المصدر ُ س  ، 4.                      183( المصدر ُ س  ، ص 3

، دار ال كاار المعا اار ، بيااربت ،  1( أمااا الياااز ي ، محمااد عزيااز شااكري ، اإلرهاااب الاادبلي بالظلااام العااالمي الااراهن ، ل5

 . 129م ، ص 2002

 . 183( ياسر عبد الحسين ، مصدر سبق  كره ، ص 6
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غير مقا لة بب دف العأثير في المم ور 
(1)

 . 

عظياف  عماا أما الحكومة البريطاُية فعظلر إلى اإلرهاب على اُ  ) اللموء إلى عما أب الع ديد بااللموء إلاى

العااربيج أب ةااار أب معطااا يقصااد مظاا  العااأثير علااى الحكومااة أب الع ويااا علااى المم ااور ، بيكااون بياارض 

(لقرية سياسية أب ديظية أب آيديولو ياة
(2)

اُياة  ظلار إلاى اإلرهااب علاى أُا  . فاي حاين ُماد الحكوماة االلم 

ممعلكاات  بمصطلج يعبر عن  راا لويا بعظيد يمار  لعحقيق أهداف سياسية عبر االععداء على حيا  أ)

(أشخاص آخرين خصو اً بواسطة المريمة العظي ة
(3)

 . 

بربي عرف اإلرهاب علاى أُا ا ) العماا الاذي ياسدي إلاى  ربياق الماوالظين أب يساعى لزعزعاة أما اال حاد األ

االسعقرار ، اب  قوي  عما المسسسات السياسية أب الدساعورية أب االسعصاادية باال عماعياة ألحادى الادبا 

اد ، اخعطااف  مماات ةاد حياا  األفاراد ، ال مماات ةاد الساالمة المسادية لنأفارلأب المظلمات الدبلية مثا ا

بأحعماز الرهائن
(4)

بمان ُاحياة أخارى ُماد ان مظلماة العماا اإلساالمي كاان ل اا  عرياف خااص لارهااب  . 

بالذي يدبر حوا ان اإلرهاب ) هو كا فعا من أفعاا العظف أب الع ديد ب  أياً كاُات بواعثا ا أب أغراةا  ، أب 

أب أمظ ب أب حقاوس ب للخطار أب ألحااق الرارر  ربيع ب بإيذائ ب أب  عري  حيا  ب أب أغراة ب أب حريع ب 

بالبيئة أب بأحد المرافق أب األمالك العامة بالخا ة ، أب االسعيالء علي ا أب  عري  أحد الموارد الولظية أب 

مسسساااات الدبلاااة للخطااار أب   دياااد االساااعقرار بالساااالمة االسليمياااة بالوحاااد  السياساااية بساااياد  الدبلاااة 

(المسعقلة
(5)

 . 

أن ال عاا  ، األبلاىعلى ما سبق ُ  ب من كا هذه الععاريف أن اإلرهاب يعرمن أربعة عظا ر هاماة  بظاءاً    

 ، الثالثاةأن العما اإلرهابي يمعاز بدر ة معيظة من العظلايب ،  ، الثاُيةعماا العظف ، إاإلرهابي هو عما من 

يعساب العماا اإلرهاابي بالطاابق  ، الرابعاةن العما اإلرهاابي يساعى لعحقياق اهاداف سياساية بآيديولو ياة ، إ

الرمزي أي اُ ا يحما رسالة إلى فئة معيظة أب  ماعة أب ممعمق أب دبلة ما ب ادف خلاق  اأثير ُ ساي معاين 

 ان .لدى الخصب بالخوف بالذعر بعدم األم

خاعالل م  اوم اإلرهااب بيظا  بباين بعا  ابفي سعيظا الماد للعما على بةق  عريف دسيق للم  وم ُماد     

ً خرى المقاربة ل ، اهيب األالم  لج بمعرفة أبعاده حعى يعسظى لظا العمييز بيظ  طعليظا ةبط المص لذا كان لزاما

( أماين المشاااسبة ، سااعد شاااكر شابلي ، العحااديات األمظيااة للسياسااة الخار ياة االمريكيااة فااي الشاارق األبساط مرحلااة مااا بعااد 1

 . 114م ، ص 2012مان ، ، دار حامد للظشر بالعوزيق ، ع 1الحرب البارد  ، ل

ساامي الكعكاي ، دار الكعااب العربااي ،  \ُعاوم  شومساكي ، ال يمظاة أم البقااء ، الساعي األمريكاي للساايطر  علاى العاالب ، ت( 2

 ، بال . 222م ، ص 2004بيربت ، 

 . 185( ياسر عبد الحسين ، مصدر سبق  كره ، ص 3

 . 114ره ، ص أمين المشاسبة ، سعد شاكر الشبلي ، مصدر سبق  ك( 4

 . \2 \للمزيد اُلر إلى ، معاهد  مظلمة المس مر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدبلي ، الماد  األبلى ، البظد ( 5



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  9ال صا األبا : العأ يا الظلري                                                                                       

 بعرا بحادى هاذه الم ااهيب هاي المريماة السياساية العاي يطلق اا إمن م اهيب اخرى ، ببين ما سد يخعلط ب  

للداللة على مصطلج اإلرهاب من حيث أن كالهما يسعيان لعحقيق أهداف سياساية ، بكالهماا يظطوياان علاى 

يمياز  فعا الخوف بال زا بالعربيق ، فرالً عن  وفر الركن المادي بالمعظوي للعما اإلرهابي ، لكن ثمة من

ن المريمة السياسية  ريمة مو  ة بمباشر  بال  ععمد علاى أساعخدام بساائا العظاف أبين األثظين من حيث 

العشااوائي ، بااا  و اا  إلااى أشااخاص معيظااين بااذبا  ب
(1)

، بأحياُاااً يكااون ال عااا اإلرهااابي م عقااد لنأ ااوا  

بةاحيع  ال يعارف أحادهما اآلخار ، بالربابط المظطقية العي  حكب خيول المريمة ، ف ي اليالب أن اإلرهاابي 

في المريمة السياسية اً بيظما ُمد هذا العظصر معوفريخلو من العظصر الشخصي ، يبأحياُاً العما اإلرهاب
(2)

. 

فيالباً ما  عم  األعماا اإلرهابية ةد الدبلة ، بيظما  سير المريماة السياساية ةاد رماوز الدبلاة مثاا رئايس 

لوزراء ، الظواب ، كما يخعلف اإلرهاب عن المريمة السياساية مان حياث أن المم ورية ، رئيس الوزراء ، ا

المريماة السياساية  ساع دف  في حايناإلرهاب يظطلق من ال عا اإلرهابي من مبدأ العالُية بالدعاية لل عا ، 

دبن ةميجمن ال دف بسرية  امة 
(3)

ماا . بفي العاد  ما يكون ال عا اإلرهاابي داخاا الدبلاة بخار  اا ، بيظ 

 المريمة السياسية  قعصر على الظطاق الداخلي .

ُ ا ) أُخرال بع  األشخاص في أ(  Interpolأما المريمة المظلمة فقد عرفع ا مظلمة الشرلة الدبلية ) 

 ظليب ما للقيام بظشال غير شرعي مسعمر ، سعياً براء  حقيق غاية أساسية  عمثا في  حقيق مكاسب مالية 

( بشكا مسعقا عن الدبلة
(4)

، بهظا  قعرب المريمة المظلمة من م رد  اإلرهاب من حيث اساععمال ا العظاف  

من ا ا إشاعة الخوف بالرعب باععماد السرية في أسلوب العما ب ظ ياذ ال عاا اإل راماي ، لكان االخاعالف 

ابات بيظ مااا عائااد إلااى القصااد باليايااة مظ ااا ، فال عااا اإلرهااابي يسااعى لعحقيااق اهااداف سياسااية ، بيظمااا عصاا

المريمة المظلمة  سعى لعحقيق مكاسب مادية
(5)

 . 

فااي الواسااق ُمااد أن كثياار ماان الباااحثين يخلطااون بااين م اارد  اإلرهاااب بالعظااف السياسااي بساابب العقااارب     

الشديد بيظ ما ، إ  كالهما ي دف إلى  حقيق اهاداف بغاياات سياساية ، بكالهماا يعماان بصاور  مظلماة مان 

 إ  يلعقي اإلرهاب بالعظف السياسي من حيث أسعخدام القو  أب الع ديد  أ ا  حقيق  لك االهداف ،

، \2\أحمااد عصااام مليحااي ،  اارائب العظااف اإلرهااابي دراسااة  حليليااة بأساااليب مكافحع ااا ، المملااة المظائيااة القوميااة ، عاادد( 1

 . 30م ، ص 1985، المزائر ،  ويلي ، \28\مملد

م ، 1983 ااوا اللاااهر  بابعادهااا اإلُساااُية ، دار الطليعااة ، بيااربت ، افااي  أبدُاايس العكاار  ، اإلرهاااب السياسااي بحااث( 2

 ، بال . 165ص

أحماد عبااد العلايب مصااط ى المصااري ، الموا  اة العشااريعية لماارائب اإلرهااب فااي العشااريق المصاري بالقاااُون المقااارن ، ( 3

 . 150م ، ص 2002 امعة القاهر  ،  –إلربحة دكعورا  ، كلية الحقوق 

 . 156در ُ س  ، ص المص( 4

 . 73( للمزيد يظلر ، أحمد  الا عز الدين ، مصدر سبق  كره ، ص 5
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الَ أن هاذا العاداخا  حكما  فاوارق دسيقاة بأسعخدام ا بيية  حقيق هدف إيقاا الرهباة فاي ُ او  اآلخارين ، إ

-:مظ ا 
(1)

 

( غالباً ما   دف ال ممات اإلرهابية إلى  حويا االُلار إلى سراية   اب اإلرهاابيين مان ا اا  اذب أهعماام 1 

العظف السياسي يسعى القائمون با  إلاى  حقياق أهاداف ميااير  لايس بالراربر   في حينالرأي العام إلي ا ، 

 بل ت اُعباه  . إثار  الرأي العام

هادف اإلرهااب يكاون عااد   في حين( في كثير من االحيان يكون العظف السياسي  ا هدف محدد بةيق ، 2 

ً باسع  . بشامالً  ا

 اإلرهاب ُا ج عظف . في حينن العظف السياسي بسيلة أب ادا  ، إ( 3 

لر القاُوُية ثاب  مييزهاا عان ببعد أن  طرسظا إلى  عريف اإلرهاب سواء من ُاحية اللية باإل طالح باإل    

باسي المصطلحات المقاربة ل ا ، سظعالج هظا موةاوا أُاواا بأهاداف بدبافاق اإلرهااب ، بب اذا الصادد حادد 

-العمييز بين األُواا الرئيسة لارهاب : عن لريق اربعة معايير يمكن أحد الباحثين أ
(2)

  

 اةي إرهاب الحاةر ._ المعيار العاريخي بيسعظد على أسا  ثظائية إرهاب الم

 _ معيار ال اعلين بيسعظد على أسا  ثظائية اإلرهاب ال ردي بإرهاب الدبلة .

 _ معيار الظطاق بيسعظد على أسا  اإلرهاب المحلي باإلرهاب الدبلي .

 . ر عي_ معيار الطبيعة بيسعظد على أسا  اإلرهاب الثوري باإلرهاب ال

عملياات الع ميار بهاو األكثار شايوعاً باساعخداماً بأُعشااراً علاى  فاإلرهاب ل ا اشاكاا عدياد  بمعظوعاة مظ اا

 سمج لارهابي إداء م ام  بظماح مق إمكاُية ال ربب من مسرح المريمة ، باالخعطاف  إ مسعوى العالب ، 

في الدبلة بالممعمق ، باالبعزاز عن لريق السطو المسلج  م مةكأخعطاف الموالظين عاديين أب شخصيات 

الحيويااة باالسااعرا يمية مظ ااا ، بالع ديااد  بالساايماواا ، ب خريااب المظشااأت العامااة ب اادميرها بساارسة االماا

 باالخبار الكا بة ةمن ألار الحرب الظ سية لخلق حالة من ال زا عظد الظا  ، بخطف الطائرات.

بماان ةاامن هااذه االشااكاا أيراااً اإلرهاااب ال ااردي بماان  ااوره اإلرهاااب ال كااري بالراايط الظ سااي بالعظااف 

لمسدي بالعك يار أب اإلفعااء ب ادر دم أُساان أب  ماعاة أب لائ اة ، باإلرهااب الممااعي بهاو علاى  اظ ين  ا

إرهاب  ماعي غير مظلب  قوم ب  عصاابات غيار مظلماة لعحقياق ماآرب خا اة  ار بط عااد  بأعمااا ،األبا 

ارسا   ماعاات إرهااب  مااعي ماظلب بالاذي  م ،الثااُي   خريب بسطو مسلج أب أساباب ديظياة بمذهبياة ، 

   أب غير معلظ  سعياً براء  حقيق أهداف ظمظلمة  مول ا بيشرف علي ا مسسسات بهيئات بدبا معل

،  54م ، ص 2005، دار الكعاب العلمياة ، بياربت ،  1، م  وم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية ، ل ( هيثب عبد السالم محمد1

 . 55ص 

  ، بال . 171م ، ص 1996اسة  حليلية ، مكعبة مدبولي ، القاهر  ، ( عبد الظا ر حريز ، اإلرهاب السياسي در2
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سياسية بديظية بمذهبية
(1)

 . 

- صظي اً آخر لارهاب من حيث : ( Jonathan R.Whitwبسدم لظا الباحث )  وُاثان بايت     
(2)

  

 ( اإلرهاب البسيط الذي يسعخدم العظف أب ي دد بأسعخدام  بقصد خلق حالة من الخوف أب الظ ير .1

 ( اإلرهاب القاُوُي بهو العظف اإل رامي الذي يخالف القواُين بيخرق للعقاب بمعرفة الدبلة .2

 عية .عمااما سياسية با ( اإلرهاب العحليلي بالذي  قق براءه عو3

 الدبا . لدن( اإلرهاب المدعوم من 4

 اسعخدام القو  الحكومية إلرهاب شعب باخراع  بالقو  . عن لريق( إرهاب الدبلة 5

-في حين سام الباحث ) عبد الحسين شعبان ( بأخعزاا اشكاا اإلرهاب في اآل ي :
(3)

  

 الدين بالمذهب .( اإلرهاب العقائدي الذي يمار  ةد المخال ين في 1

 ( اإلرهاب العظصري الذي  مارس  الدبا أب المظلمات ةد الملوُين أب االعراق األخرى .2

( اإلرهااااب الرسااامي الاااذي  مارسااا  االُلماااة السياساااية ةاااد شاااعوب ا كالقعاااا بالخطاااف باالغعيااااا ةاااد 3

 الشخصيات الرسمية أب ةد الموالظين .

 ألسعيالا مواردها ب كريس  بعيع ا .ليظية ةد الدبا ال قير  اإلرهاب االسعصادي الذي  مارس  الدبا ا( 4

( اإلرهاااب ال ااردي بالااذي يقااوم باا  فاارد أب عااد  افااراد يكااون ال اادف مظاا   حقيااق مكاسااب شخصااية ، بسااد 5

  يمار  في إلار الدبلة أب خار  ا .

 -إلى سسمين رئيسيين:هذا الععدد في العصاُيف المععلقة باإلرهاب يمكن  قسيب اشكاا اإلرهاب  عن لريق    

 -: ب شما اشكاا  قليدية

دبن أي  اأثير مان دبلاة ماا ، بغالبااً مان فرد أب ممموعة  لدن_ إرهاب االفراد بالمماعات الذي يصدر من 

ما  كون أفعال ب اإلرهابية محصور  ةمن ُطاق مظلمة إرهابية أسست ل ذا اليارض ، بهظاا يمكان العميياز 

 لادنالمماعي من حيث أن اإلرهاب ال اردي هاو إرهااب ةاعيف يماار  مان  بين اإلرهاب ال ردي باإلرهاب

ماا اإلرهااب أاشخاص ليسوا في السالطة ب اأثير اعماال ب محادبد ، ألُا  غالبااً ماا يار بط بادبافق شخصاية ، 

المماعي ف و ير بط بقياد   معاز بالعخطيط بالعظلايب المياد بالقادر  علاى ا خاا  القارارات فاي زماان بمكاان 

ل عا اإلرهابيحدب  ا
(4)

 . 

 _ إرهاب الدبلة بهو إرهاب سد يكون  حت مسميات مخعل ة ببمسعويات ساُوُية مععدد  ، بهو يعد من 

    . 178( ياسر عبد الحسين ، مصدر سبق  كره ، ص 1

 ، بما بعدها . 178( المصدر ُ س  ، ص 2

،  امعاة الادبا العربياة ،  \ 119 \شسبن خار ية ، عدد عبد الحسين شعبان ، اإلرهاب بالحاا في الواسق العراسي ، مملة  (3

 . 30، ص  29م ، ص 2004

 . 80م ، ص 2010، دار الكعب العلمية ، بيربت ،  1خالد ابراهيب عبد اللطيف ، اإلرهاب الدبلي ، ل( 4
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أخطر أُواا اإلرهاب ، ألُ  أدا  لسياد  الدبلة بالبطش بالسيطر  لعحقيق أهداف ا ، بهذا اإلرهااب ساد يعخاذ 

  ور  إرهاب دبلة على الصعيد الداخلي بإرهاب دبلة على الصعيد الخار ي .

  :شكاا حديثة أ

كظولااو ي لوسااائا اال صاااا العااابر للقااارات لظشاار أفكاااره _ اإلرهاااب المعلومااا ي يسااعيا العطااور العقظااي بالع

راءه بمعلومااات خالئااة ب و ي ااات ُحااو فئااة معيظااة أب شااعب بممعمااق مااا ، ماان ا ااا  رااليا الحقااائق آب

بالوسائق
(1)

 . 

 _ المريمة المظلمة .

_ غساايا األمااواا ، بهااي عمليااة  ععلااق بااأمواا ُا مااة عاان  ريمااة أب عمااا غياار مشااربا ، بهااذه األمااواا 

مر بطة أ الً بأُشطة غير شرعية ، غالباً ما  كون هاربة من حدبد معيظة يحكم ا القااُون بلكظ اا مر بطاة 

بال ساد المالي
(2)

 . 

 _ اإلرهاب البيئي بالصحي .

ن اإلرهاااب ماان اللااواهر اال عماعيااة العااي  ظشااأ ب عرعاارا فااي ظااا عوامااا ُ سااية با عماعيااة خا ااة ، إ   

ة بثقافية معيظة ، ب شعرك  ميق هذه العواما باللربف بشكا اب بآخر في ب حت ظربف سياسية باسعصادي

إفراز ظاهر  اإلرهاب في الواسق اال عماعي ، بمن ثاب فاإن أياة معالماة  ااد  ل اذه اللااهر   عطلاب إ االحاً 

، فاإلرهااب كأساباب ببواعاث  اهر حقيقياً في  ملة هذه العواما باللربف العي  ساعد على ب ود هذه اللا

سعمد  من لبيعة األعماا اإلرهابية ُ سا ا ، لاذلك  كاون دبافع اا معبايظاة بمععادد  بيصاعب حصارها لكان م

 -ُذكر مظ ا:

_ دبافق سياسية ، فالماُب السياسي هاو مان أهاب الادبافق فاي  ظاامي ظااهر  اإلرهااب ، فاالق ر بالع مايش 

ي ال  سعطيق الععبير عن ارائ ا إلى العظف باألسصاء السياسي غالباً ما يدفق األفراد بالطوائف المرط د  الع

 كسبيا للثأر لظ س ا بالظيا من عدبها .

األزمااات  إ   ساا ب_ دبافااق اسعصااادية بالمعمثلااة بااال قر بالبطالااة بإ ساااا ال ااو  بااين االغظياااء بال قااراء ، 

ماة المصارفية االسعصادية للدبا بالممعمعات في  ظامي هذه اللاهر  ، فراالً عان العطاور العكظولاو ي لنأُل

العالمية العي ساهمت في س ولة اُعقاا ب مويا األمواا لارهابيين ، ُاهيك عن ار  اا ُسبة ال قر بالبطالة 

 بين فئة الشباب العي ساهمت في خوض كثير مظ ب غمار العطرف باإلرهاب . بالسيما

من سومية باحد  ، فحاين  _ دبافق سومية ، بهو سبب أخر لممارسة اإلرهاب في الممعمعات العي  رب أكثر

 دار  ا ألمور البالد بمظج المكاسب بحصر األمعيازات بأ باا أسومية على باسي القوميات عبر  سيطر 

( حسين الخ ا ي ، اإلرهاب دراسة مقارُة بين القااُون بالشاريعة ، مملاة البحاو  بالدراساات العربوياة بالسالوكية ، عادد 1

 . 5م ، ص 2010، عمان ،  \ 24\

مقداد هادي محمد ، العدابير لموا  ة اإلرهاب الدبلي بحعمية ب ود  شريق دبلي موحد لمكافحة اإلرهااب ، بحاث مظشاور ( 2

 . 35م ، ص 2008في مع د الخدمة الخار ي ، بزار  الخار ية العراسية ، العراق ، 



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 31ي                                       ال صا االبا : العأ يا الظلر                                                

 سوميع ااا علااى حساااب األخاارين ، مثااا هااذا األماار ماان شاااُ  ان يولااد حالااة ماان اإلسااعياء بالشااعور باالسصاااء

إ ا  داخا ألياف الممعماق الواحاد ، بالسايماالمععمد ، بُعيمة لذلك يظشأ ما يعرف بالصراا القومي المسععر 

عمعاق بكاماا حقوس اا بحريا  اا االساساية مماا يادفع ا إلاى اُع ااج لرياق العظاف شعرت سومياة ماا بأُ اا ال  

بممارساااة اإلرهااااب حيظماااا يععاااذر علي اااا الحصاااوا علاااى  لاااك الحقاااوق باااالطرق السااالمية الُعااادام الحاااوار 

الديمقرالي البظاء ، فال يبقى أمام ا سوى ممارسة اإلرهاب لعحقيق ما  صبو الي 
(1)

 . 

ير ماان الماارائب اإلرهابيااة  ر كااب بأسااب الاادين أب حمايااة الاادين أب الاادفاا عظاا ا ب حاات _ دبافااق ديظيااة ، فااالكث

مسميات مخعل ة ، فالعطرف بالععصب بعدم ال  ب الصحيج للدين بالم ا بأحكام  أدى إلى أُعشار االعمااا 

 اإلرهابية .

 المععلقة بال دف الشخصي لمر كب المريمة . ،_ دبافق شخصية

لمعمثلة بالع كاك اإلساري بغيااب القادب  الصاالحة بال ارام اال عمااعي بةاعف الادبر _ دبافق ا عماعية با

القائماة  ععماد علاى العربوي باال عمااعي للمسسساات الععليمياة ، ف اي ممااا الععلايب ُماد ان أُلماة الععلايب 

مااا دبن فساج م مان العلقين بالعكرار بالح   ، بعلى حشو  هن الطالب لاواا الساظة الدراساية بمعلوماات

ة المعلاب دبن لطللع كر بالعحليا بالظقد ، بمثاا هاذه الاظلب   ارز للباة يعقباا بسا ولة كاا ماا  مليا  عليا  سا

 مان ُقاش ، ببذلك يصبج من الس ا  داً على مثا هكذا  ياا أن يعقباا ماا  مليا  عليا  المماعاات اإلرهابياة

 ياً كان  و   ا .دبن  حليا أب ُقد أب معارةة ، بيكون عرةة لنأُخرال في أي  ماعة أ

 ب في شيوا ظاهر  اإلرهاب ، فال رد يميا لنأُرمام ليياره ممان عة الرفاق بالذي من الممكن أن  س ما_ 

يقاربوُ  في السن بيشاب وُ  في العادات ، إ  يمكن أن  كون الصحبة مصدراً يعزبد مظ ا ال رد بالمعلومات 

ب   ساايرها بشااكا سااد يااسدي إلااى اُخاارال الشااباب فااي يااع لمعشاادد  بمر عيا  ااا الديظيااة ، إ عاان المماعااات ا

المماعات اإلرهابية ُعيمة العأثير من األ دساء
(2)

 . 

بعدم سبوا سيب بثقافات شعوب بحرارات مخعل ة ، بمحابلة فرض سيب معيظة بالقو   دبافق فكرية ب عمثا_ 

لاا  بساات بزمااان محاادد ، . بكمااا هااو مععااارف علياا  ياار بط اإلرهاااب بسلساالة مععابعااة ماان االهااداف بعراا ا 

بالبع  اآلخر ل  اهداف مسعمر   دبم لماد  لويلاة ، فاال يعحقاق ال ادف الواحاد إالَ إ ا  حقاق ال ادف الاذي 

الريط على السالطة لعيييار مواس  اا  مااه سراايا معيظاة خصو ااً فاي يسبق  ةمن سلسلة اهداف أبرزها ) 

(معارةاة ل ااظا ب ود  راا سياسي ماا باين السالطة القائماة بالم اات ال
(3)

 ، اإللاحاة بالظلاام السياساي 

  القائب بةرب االسعقرار الداخلي في  ، بالعما على اةعاف الدبلة من إ ا الحصوا على مكاسب في 

 . 69( خالد ابراهيب عبد اللطيف ، مصدر سبق  كره ، ص 1

 . 138م ، ص 1999ة ، الرياض ، ( محمد فعحي عيد ، باسق اإلرهاب في الولن العربي ،  امعة ُايف للعلوم األمظي2

 . 34م ، ص 2010، مظشورات  امعة االسكظدرية ، مصر ،  1( للمزيد أُلر ، هبة هللا أحمد خميس ، اإلرهاب الدبلي ، ل3
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الساالطة ، ل اات أُعباااه الاارأي العااام بأثااار  أهعماماا  بقرااايا المماعااات اإلرهابيااة بالحصااوا علااى  عااال  ب ، 

ن ساو  ب أماام الارأي العاام بالعبااهي ب اا مان إ اا ايصااا رساالة م ادهاا أُ اب وفيالباً ما يسععرض اإلرهاابي

 . (سادربن على الو وا إلى عمق االهداف االسعرا يمية باألمظية ألي دبلة 

بب ذا الصدد سدم لظا أحد الباحثين  صظي اً لنأهداف العي يسعى اإلرهابيين إلاى  حقيق اا مان براء افعاال ب     

-سسم ا إلى : بالعياإلرهابية ، 
(1)

  

 -: األهداف المباشر 

 -:بالعي  عرمن ثالثة أهداف رئيسة     

 _ الحصوا على األمواا لعمويا ُشالات المظلمات اإلرهابية .

 الالق سراح مععقلي المماعات اإلرهابية من السمون ._ 

 _ اغعياا الخصوم .

 -: األهداف غير المباشر 

فااي كثياار ماان االحيااان ال  علاان المماعااات اإلرهابيااة عاان حقيقااة االهااداف العااي  ريااد  حقيق ااا ماان براء     

اشر  كأةعاف سلطة الحكومة اعمال ا اإلرهابية ، بعاد  ما  كون  لك األهداف أكثر أهمية من األهداف المب

بالدبلة بأظ ارها بمل ر العا ز عن ح   األمن باالسعقرار في الممعمق ، بالحصوا على اععراف رسامي 

من الدبلة بو ود  لك المماعات ، بإ بار الدبلة على القيام بأفعااا مو  اة ةاد الماوالظين مماا ياسدي إلاى 

لعدم سادر  ا علاى  حقياق اآلماان بموا  اة  لاك المماعاات  الموالظين ، ُلراً  لدنفقدان الثقة بالحكومة من 

 بالقراء علي ا ، فرالً عن زعزعة االسعقرار السياسي باألمظي بةرب السياحة باسعصاد الدبلة .

أما الباحث فيرى أن أبرز األهداف العي يسعى اإلرهابيون إلى  حقيق ا  دبر حوا الو وا إلاى أكبار سادر     

افعال ب بشرح سريع ب للرأي العام المحلي بالعاالمي  سويغمق لعوةيج افكارهب ب ممكن من سطاعات الممع

، بالعما على اسظاا الممااهير بعادم الععاالف ماق السالطة بعادم الععاابن ماق ا  ز  اا األمظياة ، فراالً عان 

دعو  ب ألسقال ا ل قدان الشرعية في ظا فساد السلطة ، ُاهيك عن هدف بث الرعب بالخوف في  ا وف 

 لموالظين .ا

خال ة األمر ب أسيساً علاى ماا  قادم يعراج لظاا عادم ب اود إ مااا باين العلمااء بالبااحثين بالمعخصصاين  

حااوا ظاااهر  اإلرهاااب ، بساابب  باااين الثقافااات باألهااداف المعصاالة بال عااا اإلرهااابي ، فاإلرهاااب م  ااوم 

 ً بمكاُيااً ، بحعاى هاذه اللحلاة ال  ديظاميكي معطور  خعلاف  اوره باشاكال  باُمالا  بدبافعا  اخعالفااً زمظياا

 و د ُلرية كاملة علمياة   سار هاذه اللااهر  ، بهاذا األمار يعاود إلاى االخاعالف اإلياديولو ي باين شاخص 

 ببين دبلة بأخرى .بآخر ببين ممعمق بآخر ، 

م،ص 2002، ب اال عماا،مسسساة شاباب المامعة،االساكظدريةاإلرهاب بالعطرف من مظلور علشوان،( حسين عبد الحميد ر1

 .،بال58
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   . كر المطلب الثاُي : من هو اإلرهابي بكيف ي

ة البحثياة االكاديمياة ، بإ ا إ ا كاُت كلمة اإلرهاب من أكثر الكلمات  كراراً علاى السااحة الدبلياة بالسااح    

سد ألزم ُ س  بععريف ب حديد كلمة ) اإلرهاب ( فمن المظطقي أن يقوم بعحديد من هاو اإلرهاابي  كان الباحث

ابي ؟ . هاذه لما ا  ظطبق علي  هذه الكلمة اكثر من غيرها ، بأي مظطق يسعخدم في فعل  اإلرهاببكيف ي كر 

 علماء الظ س باال عماا . بالسيما ابة عظ ا بالباحثين األ كثير من العلماءاالسئلة بغيرها حابا 

يطلق عاد  على الذين يسلكون سبيا العظف لعحقيق ن كلمة ) إرهاب أب إرهابيون ( ليست سوى ب ف إ    

بواعث عقائدياة بإيديولو ياة معيظاة . فاإلرهاابي هاو شاخص  إلىهداف خا ة مسعظدين في  لك اغايات أب 

العظف من أ ا اشباا حا ات ُ سية داخلية لدي  ، بغالباً ماا يظعماي إلاى  ماعاة يشاعر  يميا ألر كاب اعماا

ماق ماا  بالسايما حادد سالوك  بأفكااره ،  يمع ا باألماان الظسابي بالعاي  مثاا بالظسابة لا  مظلوماة القايب العا

زز سايب  مارس ا المماعات اإلرهابياة مان فارض ساياج العزلاة علاى عظا ارها الداخلياة حعاى  ساعطيق أن  عا

العظف الذي أ بج في هذه الحالة مقدساً بديظياً ، فاإلرهابي عظدما يقوم بممارسة ُشالا   ف و مدرك  مامااً 

مئاات الكعاب بمئاات ال عاابي بالعاأبيالت  إلاىأن ُشال  هذا محا رةا الدين بالقااُون بالممعماق ، مساعظداً 

العاي يظعلرهاا دائمااً ، بغالبااً ماا  الثاوابلر اا دين غرسوا في عقل  فكر  أن الموت هاي سااعة الخاالص ب

 ة الرب بالحامي ل ا ألُشاء دبلع  المظشود  .يع ير  لدي  فكر  أُ ا حاما لواء شر

بماان المالحاا  أن المماعااات بالعظليمااات اإلرهابيااة المعشاادد   عماا  فااي العمظيااد ُحااو اُااا   عكاسااا فااي     

لك المماعات هذه الثير  ب قوم بإعطاء هسالء الظا  الع كير بصور   حيحة أب بصور  مظطقية ، فعسعيا  

 ادعي هاذه المماعاات باأن ) ُحان اإل اباة  إ ،  لنأماور كافاةا ابات س لة بشعارات فارغة بحلوا مبساطة 

كا شيء ( بيمكظ ا حا  ميق المشاكالت ، بغالبااً ماا  كاون هاذه الرساالة  ات لاابق ماسثر بساوي علاى  نع

ب حدياداً بن االُعقام من الممعمق ، يدن بيروالذين يشعربن بأُ ب م مشاألفراد  بالسيماالكثير من األفراد ، 

 مان ثابأبلئك الذين لب يحصلوا على فر ة للععليب بلب يعمكظوا من إيماد بظاائف  عايل ب أب  عياا أسارهب ، ب

وُاوا يشاعربن ف ي  ظقا فكر المماعة اإلرهابية ب زرا في ب شعوراً بالقبوا بالثقة باألهمياة بالعمياز لاب يك

ف اب باوعي أب بادبن بعاي يحااكون سالوك اإلرهاابي ب ماععا  اإلرهابياة ، بهاذا األمار  مان ثابب  سابقاً ، ب

 اا السايطر  علاى الشاباب بالر ااا بالظسااءأ سعى إلي  العظليمات اإلرهابياة دائمااً مان 
(1)

ب شاير أحادى  . 

ت االُعحاريااة ، ب اادت ان أغلااب ب ماان االحصااائيات العااي ر اادت أعمااار اإلرهااابيين الااذين يظ ااذبن ال ممااا

سظة ( من لبقاات ا عماعياة باسعصاادية فقيار  أب معدماة ،  28 – 16الذكور بالذي  عرابح أعمارهب بين ) 

 فالشباب في هذه المرحلة العمرية يحعا ون إلى دعب ُ سي با عماعي سوي كي يكون فعاالً في ممعمع  ، 

 -بيين بسبب اُرمام الشباب ل ب ، دراسة مظشور  على الرابط :( هاُي رمزي ،  حليا سيكولو ية اإلرها1

    www.aucegypt.edu\ar\news\pages\News details.aspx? eid=285                                             
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 بحين ال  لبى احعيا ا   الظ سية باال عماعية يصبج أكثر عرةاة لحزماة مان االةاطرابات الظ ساية الظا ماة

عن شعوره باليأ  باالحبال بغياب العدالة ، بيحما الدبلة أب الممعماق أب الطائ اة مساسبلية  لاك االحباال 

اً لاذلك بارز علاب الاظ س العحليلاي ليصاف لظاا شخصاية اإلرهاابي ليمد في فعل  اإلرهابي الخالص مظ ا ، ب بعا

 ،بأُ ا شخصية عظف ةد اآلخرين دبن الشعور بأي ألب ُ سي أب  ُب أب حعى الععالف ، فاإلرهابي  اظ ان

المو اا  بالااذي يعسااب بالمزيااد ماان العحديااد ،  ،الثاااُي غياار مو اا  ب عساابب باا  مشاااعر اليرااب ،  ،األبا 

لصظف الثاُي أكثر خطور  ألُ ا  عساب بعدباُياة أكثارفشخصية اإلرهابي من ا
(1)

ت أ. بفاي الماد  االخيار  باد 

ن مثاالين ال يملكاون القادر  علاى يالمماعات اإلرهابية  ركز بصور  كبير  على  مظياد األل ااا كاوُ ب ممظاد

يمكاان  باسااعثار  عااوال  ب ،  عبااربساا ولة  فااي ب إثااار  العساااؤالت حااوا دبافااق الراشاادين ، بيمكاان العااأثير

 اسظاع ب بس ولة بالقيام بأي عما يطلب مظ ب .

ً شخصيمار  ال عا اإلرهابي عاد  ما يكون من يشير علماء الظ س أن      ً مصاب ا بأخعالا فكري عام ، ف و  ا

ك ر سبا أن ي كر في ُعائج ما يقوم ب  من اعماا إرهابية ، بمق  لك الح  كثيار مان العلمااء أُا ا مان الظاادر يا 

اإلرهااابي ماان امااراض ُ سااية ، غياار أن العامااا المشااعرك بااين اإلرهااابيين هااو أيماااُ ب المطلااق  أن يعاااُي

بالعميق بأيديولو يع ب الديظية المعطرفة ، باألهب من  لك يقيظ ب المطلق بصحة بعدالة ما يقومون با  مان 

ساادم علماااء الااظ س  اارائب إرهابيااة ماان دبن أي   كياار بالظعااائج المعر بااة عاان  اارائم ب  لااك ، بب ااذا الصاادد 

ت المدرسااة الظ ساااية أالعلميااة بال لساا ية لللاااهر  اإلرهابيااة ، إ  بااد سااويياتالعديااد ماان الع ساايرات بالع

باخر السعيظيات من القرن الماةاي ، بساد أللاق مصاطلج البحاث أباالهعمام بالسلوك اإلرهابي ب  سيره مظذا 

الع سايرات ال  كااد  خارج مان  صاور مدرساة بساد كاُات معلاب في السلوك اإلرهابي بشكا باساق بمععادد ، 

العحليا الظ سي بالذي يركز على أن السلوك اإلرهابي أُما يخرج مان الالبعاي عظاد اإلُساان بالاذي أخعزلا ا 

مسعمد  من أدبيات مدرسة العحليا الظ سي بظا مكبو اً مظذا مرحلة الط ولة المبكر  ، بسد كاُت هذه الظلر  

( العااي كااان يعزعم ااا ) فربيااد
*
ك اهعمااام بااالغ بااالربط بااين الشخصااية الظر سااية بالساالوك ، كمااا كااان هظااا 

اإلرهابي ، بالربط بين الرغبة لدى ال رد في القعا بالموت بسبيا  حقيق هاذه الرغباة عان لرياق الوساائا 

  إم ( ، 1979اإلرهابية ، حيث كاُت البداية العلمية للبحث في السلوك اإلرهابي كظشال علمي باةج عام ) 

بةاق ُماو ج  لاذي ساعى إلاى( ،افريدريك هيكار ب  أليف كعاب حما عظوان )علب الظ س باإلرهاب( للكا ب )

 ببةق محابلة علمية ل  ب السلوك اإلرهابي بالشخصية اإلرهابية على أسس ُ سي للسلوك اإلرهابي،

 -لعالي :( هظد البظا ، اإلرهابي شخص ل ولي غير ُاةج ... ، دراسة مظشورر  على الرابط ا1

http://www.masress.com\alkhera,1838.11\1\2011                                                                        

ُمسابي اخعص بدراسة الطب العصبي ، بيعد م كر حار بمسساس علاى  بم ( بهو لبي1939 – 1856* سييموُد فربيد ، ) 

 ها ُلرية العقا بالالبعي .زيث ، أشع ر بالعديد من الظلريات العحليلية أبرالعحليا الظ سي بعلب الظ س الحد
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ُلرية مسعمد  من أش ر المدار  ال لس ية
(1)

 . 

 & Xavierين بدراسة شخصية اإلرهابي بكيف ي كر ُمد دراسة ) اكزافي برافر بمن الباحثين الم عم    

Raver  اللذان يععقدان أن اإلرهابي هو شخصية  عيسة حبيساة إحبالا ا  ، فاي حاين يارى الابع  اآلخار )

أُ ا ال يو د شخصاية إرهابياة ، فاال رد اإلرهاابي هاو شاخص عاادي فاي األساا  لكان  و اد ظاربف معيظاة 

ماا  كاون ا عماعياة أب أفي حالة العظاف الخطيار ، أي ب اود ظاربف م ياأ  ل اذه الحالاة بهاي   علع  يظصب

ديظية أب ُ ساية فسايولو ية للشاخص اإلرهاابي ، بأن مان سامة اإلرهاابي خصو ااً القيااديين ماظ ب  مععا ا 

لادين يكاون سامة االةاط اد المرةاي ، بأُ اب براثيااً يولادبن لوا فرالً عانبالعلمة المرةية ) البراُويا ( 

أحدهما على األسا عظي اً بسدر   علاى  حوياا  لاك المياوا العظي اة إلاى ظااهر  فاعلاة لادى اإلبان
(2)

. ب شاير  

حدى الدراسات أن السلوك اإلرهابي ال ردي ال يمكن العظبس ب  ، بإ ا إردُا   ادي  أب موا  عا  يظبياي عليظاا إ

اسعصاادية ، ا عماعياة ، سياساية ، ُ ساية ( ببالعاالي  أن ُدرك ما هية االسباب العي أدت إلاى هاذا السالوك )

حباال  اراكب لديا  ساظة بعاد يمكن عالج السبب سبا أن يعحوا إلى هادف ، فاإلرهاابي شاخص محابط بهاذا األ

أخرى ، بيرى في السالوك اإلرهاابي العادباُي المخارج الوحياد إلزالاة اإلحباال فاي حيا ا  ، بلعحقياق هادف 

ً سياسي كان سد حرم مظ ا ساب قا
(3)

 عبر ظابا بع  الشخصيات اإلرهابية بب ذا الصدد أشار  قرير امريكي  . 

زيارات السمون بالمععقالت بالمسعش يات ، إ   و ا  لاك العقريار إلاى  ملاة مان المالحلاات حاوا لبيعاة 

-سلوك اإلرهابي بمظطق   كيره بهي كاأل ي:
(4)

  

ون إلااى فئااة المرةااى العقليااين أب المظبااو ين ( لاايس بالرااربر  أن يكااون كااا المماارمين إرهااابيين يظعماا1

 ا عماعياً ، أب أُ ب فقط  كور أب أُا  .

 دبن سابق أُذار .من  ب أ ن بعحديد الرحايا سبا ال موم بم ا و( يقوم اإلرهابي2

   باخعالف بعر ب عن البع  اآلخر .( ال يشعرك اإلرهابيين في كا السمات ، ف ظاك  شاب3

علاب الاظ س بهاو لماا ا يظراب االفاراد إلاى المماعاات  م ب لرح ا م  ساؤا أما أُ سظا بب ذا الصدد فأُظا ُمد

 عما  ظليب إرهابي ما هب في اليالب أفراد عاللين اد الذين يصبحون  زءاً من مظلومةأن األفر .؟ اإلرهابية

شاراف الع ديادات اإلرهابياة ،  امعاة ( سعد عبد هللا المشوح ، العواما الظ سية لواساق اللااهر  اإلرهابياة ، أبراق ُادب  أسع1

 -م ، دراسة مظشور  على الرابط العالي :2007ُايف للعلوم األمظية ، الرياض ، 

http://nauss.edu.sa\Ar\colleges And center \ Researches center \...\1.pdf                                  

 ، بال .242م ، ص 2005، المزائر ،  ANEPللاهر  بأبعادها الظ سية ، براهيب ، اإلرهاب ااُقالً عن ، ما د مور  ( 2

3 )Rex A. Hudson , the sociology and psychology of Terrorism : who Becomes a Terrorist 

and why ? a report prepared under an Interagency by the Federal Research Division , 

library of congress , u.s.a , 1999 , p \ 18 \ .                                                                                     

عزياازب سااعاد شاارُاعي ، البربفايااا الساايكولو ي لل اارد اإلرهااابي ، مملااة الدراسااات بالبحااو  اال عماعيااة ، ُقااالً عاان ، ( 4

 . 29م ، ص 2013 –مر ،  امعة الوادي ، المزائر ، ديسب \3\عدد
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  عليب معدُي ، أب اشخاص لدي ب حب الميامر  بلدي ب م ارات خا ة ي بالعما ، م مشين ا عماعياً ،عن 

، بعاااد  ماا يمياا هااسالء إلاى العزلاة اال عماعياة باالسعصااار علاى العوا اا مااق كصاظق القظاباا بالمع مارات 

المماعات االخرى المشاب ة ، ف ي بع  االحيان يعحوا المظبو  في الممعمق أما راهب أب ُاسك ، فاي حاين 

 مد في بع  الممعمعات يعحوا المظبو  إلاى إرهاابي بسابب ب اود الحاافز المظاساب
(1)

 فاإلرهاابي ال يظلار . 

إلاى العاالب علااى أُا ا  ازء أب عرااو فيا  ، ف او يقااوم بع ساير االحادا  ماان معياار شخصاي باادالً مان المعيااار 

الموةااوعي ، أي بفااق ُلااب االععقاااد الخا ااة باا  ببالمماعااة العااي يظعمااي ل ااا ، حيااث يااسمن أن مععقاادات 

 عماعياة بالعقالياد المماعة اإلرهابياة العاي يشاكا هاو  ازء مظ اا يماب أن  ساود كاا البيئاات السياساية باال

في ا بلب ال على المسعوى الدبلي كذلك و ودالثقافية على مسعوى الممعمق بالدبلة الم
(2)

 . 

هذا المظطق في الع كير    
*
صدفة ، با  اء ُعيمة بالعقلية في العصرف بالسلوك لب يعشكا عظد اإلرهابي بال 

-حثين على الظحو األ ي :حد الباأبظربف بمصادر خا ة بمعظوعة حددها  لعراكب مشكالت
(3)

  

 ال رام الثقافي بال كري بالعال ي .( 1

2 ً  . ) العطرف الديظي ( ( ةعف الوازا الديظي باُعدام  احياُا

 ( عدم القدر  على العمييز بين الصواب بالخطأ .3

-بهظا سدم لظا العالب ) كلكي ( خمسة عشر خا ية عدها أهب السمات للشخصية اإلرهابية بهي :  
(4 )

 

 _  كاء معوسط أب ةعيف مق  ا بية مصطظعة في الشخصية بالعالسات اال عماعية .

 _ غياب العالمات الدالة على الع كير العقالُي .

 _ عدم الثبات العال ي أب األسري .

 _ عدم الصدق باالخالص بالقدر  على المرابغة .

   ._ غياب الرمير اإلُساُي في ُمط   كيره بعدم الخما من  صرفا 

 _ سلوكيا   ال ردية مراد  للمميق بللممعمق الذي يظعمي الي  .

 _ سدر  ةعي ة على الحكب بشك في الععلب من الخبر  .

1) Rex A. Hudson, op.cit ,  p\ 24 \ .        

2 )Ibid , p \ 41 \ .        

عاابي المعطرفااة بالمعشاظمة ، الخطاااب الااديظي * غالبااً مااا  كاون مصااادر ال كار اإلرهااابي مساعقا  ماان ) األُعرُات ، الكعااب بال 

المعطاارف ، بعاا  حلقااات الاادرب  بالمحاةاارات ، العائاادين ماان  ب ااات القعاااا ، المععقلااون فااي الساامون ، لبيعااة شخصااية 

 اإلرهابي ُ س  المائلة لنأُحراف ( .

، اكاديمياة ميشايمان للدراسااات  1مااهر محماود ، سايكولو يا العظاف باإلرهااب ، رؤيااة  حليلياة للسالوكيات اإلرهابياة ، ل( 3

 . 121م ، ص 2007الظ سية ، الواليات المعحد  االمريكية ، 

 ُقالً عن ، سعد هللا المشوح ، مصدر سبق  كره .( 4
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 ركز مرةي حوا الذات ._  م

 _ اُخ اض عام في معلب االسعمابات الو داُية الرئيسة .

 _ فقر االسعبصار .

 _ اُخ اض االسعمابة للعالسات الشخصية العادية .

   .ء_ سلوك ُر سي باةج ب صظق للبرا

 _ شخصية  ميا لالُعحار .

 _ ال شا في ا باا أي خطة  رسب مسعقبا حيا   .

  ُيب الرمير  ماه المصلحة العامة ._ عدم االحسا  بعأ

ببااين لظااا أحااد الباااحثين ب حديااداً ) بااوكرا إليااا  ( أن أُراامام اإلرهااابي إلااى  ظلاايب مااا بالمشاااركة فااي     

لريقاة االلعحااق بالمماعاة اإلرهابياة ،  ُاحياةدراسة ال عا اإلرهابي مان  عبرهمما   اإلرهابية يمكن ف م  

ات العاي  اربط بااين األفاراد باإلرهاابيين بعرا ب باابع  ، بالعاي  عازز ماان ُماط العلقااين بالعالسا ُاحياةبمان 

األُعماااء للمماعااة أب ربح المماعااة أب كمااا يساامي ا ) إباان خلاادبن ( العصاابية ، فعصاابية اإلرهااابيين  حااوا 

 ظليم ب إلى  ظليب حقيقي محكب
(1)

 . 

صااين اال عماااعيين صماان المخع ببمااا اُظااا ال يمكاان أن ُظكاار المم ااودات العلميااة العااي ساادم ا لظااا ممموعااة

سادموا باالرغب مان الصاعوبات العلمياة ممموعاة مان الخصاائص السايكولو ية باال عماعياة  إ بالظ سيين ، 

-المشعركة عظد اإلرهابي في أي ممعمق كان ، بسد بيظ ا أحد الباحثين  بالشكا األ ي :
(2)

 

 _ اةطراب في الشخصية ب طرف في الع كير .

 ب  سير دبافع ب بظوا من السلبية ._ سوء ف ب اآلخرين 

 _  رخب الذات أب ممارسة  ظون العكبر على اآلخرين .

 الدائب . بالعو ر _ اةطراب عام في المزاج باالحسا  بالقلق

 _ الخربج عن المعايير اال عماعية باالسع عار بالقيب بالظلب بالعادات بالعقاليد السائد  في الممعمق .

 ، أي ل  سوابق عدلية ._ الخربج عن القواُين 

 _ ممارسة ملاهر السلوكيات اإلرهابية على اخعالف اشكال ا من س ر بعظف بعدباُية ل لية .

 مظطقية بعقالُية . بأُ ااالفعاا السلبية  سويغاإليمان باالسقال ب _ 

 _  مود فكري ب البة في المواسف .

 ثر من العمسك الحقيقي لعقيد  ديظية مععدلة ._ العمسك الوهمي باالُعماء الوهمي لمماعة إرهابية ما أك

 . 29، ص  18ُقالً عن ، عزيزب سعاد شرُاعي ، مصدر سبق  كره ، ص ( 1

 . 130،  129( ماهر محمود ، مصدر سبق  كره ، ص 2
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ُ  ب من كا ما سبق أن اإلرهابي كان يظلر ل ا سابقاً على أُ ا شخص مخعا مري  ُ سياً يعاُي من أُ صام 

فعالا  ، لكوُ اا حااالت  خارج عان سايطر   العقلياة ، أي أُا ا أسارب إلاى المخعاا بأفي الشخصية ، غيار باا 

علاى افكاار مخعلاف البااحثين باالكااديميين مان  البحاث بالدراساة بالععارف عبارالعقلي في العو يف ، لكن 

مخعلف حقوا المعرفة اب لظا الى سظاعاة اخارى  دياد  . بيارى الباحاث أن اإلرهاابي عااد  ماا يماار  دبر 

الو ي على السلوك العام ألفراد الممعمق بعد أن يقوم بعمريب  لك الممعمق ، ثاب  ك ياره ، فاالممعمق بظلاره 

ال االح ال ياأ ي إالَ ماان سبلا  ببطريقعا  الخا اة ، فاإلرهاابي يارى فاي ُ ساا  فاساد بيحعااج إل االح بهاذا ا

األ لج باالُقى باألل ر باأل در بأدار  شسبن الممعمق ، بأن المميق خاالىء ، فاال يو اد أحاد باريء فاي 

ساود ( أ \ُلره إالَ الشخصيات العي  ظعمي إلى  ياره االيديولو ي ، فاإلرهابي يعسب بثظائية الع كيار ) أباي  

فاي كاا مكاان ) أماا دبن ب ود أي مماا للحياد في المواسف ، بهذه السمة من سمات المظطق اإلرهاابي من 

معظا أب ةادُا ( ، فالعقلياة اإلرهابياة ال  اسمن بالظقااش بالحاوار بالساساا بالماواب ، ألُا ا ال يمعلاك الثقافاة 

   .الموسوعية في الحوار ، فكا شيء عظده مععلق بالربج أب الخسار

ن مشكلة الشخصية اإلرهابية أُ ا  علب من األُا الم رد  بهذه األُا  مثا بالرربر  بعي الكاا الممعاي إ    

في الممعمق من فرد ب ماعة بدبلة ، بان  وت العظليب اإلرهابي هو  وت الولن باالمة اإلساالمية ، ثاب 

يخعصار فيا  األساالم  إ خصاية الخلي اة لعظعقا األُا الم رد  إلى أُاا فردياة إساالمية مشاوهة بممساد  فاي ش

 مر بحد  ا   يكون مدعا  لعك ير المميق .أبهو 

 

  . من اإلرهاب ياإلسالمالدين المطلب الثالث : موسف 

بدأت بمظذا مد  ليست بالقصير   عصاعد ب ير  اإلرهاب في عالمظا اإلسالمي يوماً بعد يوم ب زداد  عقيداً      

ثير من المدا في ميادين االعالم بال كر بالثقافة بالبحث حوا لبيعة اإلرهاب بها فوق  عقيد ، مما آثار الك

أم أن اإلساالم ديان حاوار بساالم  ؟ أن اإلسالم دين يحث على اُع اج العظف بالقسو  ةد خصوم  بمخال ي 

كثاارت فااي بسااائا االعااالم عديااد ماان المصااطلحات العااي  ااربط بااين اإلسااالم  إ بمحبااة ب عااايش ساالمي ؟ . 

ن ... ( ، ين المسااالميباإلرهااااب ) اإلرهااااب اإلساااالمي ، الخطااار اإلساااالمي ، العطااارف اإلساااالمي ، اإلرهاااابي

 بغيرها من العبارات العي  ريد أن  وحي بالصلة بين اإلسالم باإلرهاب .

في الحقيقة ُمد أن شعار اإلرهااب حيظماا يعحاوا إلاى اياديولو يا يصابج  عري ا ا  اعباً ، بحيظماا يعحاوا     

شعار اإلرهاب إلاى اياديولو يا البادَ مان ب اود شاخص يمسادها بالراربر  ، ب سااق لا  كاا الاع ب ، بحيظماا 

إلى ايديولو يا يصبج اإلسالم ثقافة  حث على العظف باإلرهااب حساب ُلار الابع  ، يعحوا شعار اإلرهاب 

بكيف  ؟ اللاهر  اإلرهابية ، ما هو موسف اإلسالم من مماابإزاء هذا األمر لرحظا  ملة من االسئلة ب ذا ال

 ُلر إلي ا ؟ ها اإلرهاب  ظاعة إسالمية بكا مكوُا  ا بموا  ا  ا ام أُ ا   مة الصقت ب  عمداً ؟
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ن اإلسااالم سااد ساابق العشااريعات بالقااواُين الدبليااة فااي  شااريق مااا يعاارف بحااق إ فااي بااادىء  ي باادء ُقااوا

المدُيين في العيش بعدم أسع داف ب ، بهذا المبادأ حاث عليا  الرساوا األعلاب ) محماد عليا  أفراا الساالم 

ماة ب على األلعزام حعى في حالة الحارب بالقعااا ، بعلاى حر با ب العسليب ( بألعزم ب  المسلمون ، ال با حث

االععااداء علااى الظساااء باالل اااا بكبااار الساان ، بهااذا األماار ياادا بحااد  ا اا  علااى أن الاادين اإلسااالمي ياارف  

اإلرهاب كحقيقة بم  وم بكمبدأ بُ ى عظ  بكافة  وره باشكال  بدءاً من ممرد  ربيق األمظين أب  خوي  ب 

فكار  أن األمان فاي اإلساالم سيماة ، كما ُ ى عن أشا ار المسالب للساالح فاي ب ا  أخيا  المسالب إُطالسااً مان 

شاملة  شما األمن اال عماعي باألمن االسعصادي باألمن السياسي ، فرالً عن أمن ال رد بالممعمق بالدبلة 

، بهااي دعااو  شاااملة بسيمااة عليااا ُحااو إسامااة األماان فااي الممعمااق اإلسااالمي ، كااي يسااود العاادا بالطمأُيااة 

باالسعقرار
(1)

 . 

اإلرهاب بيرف  اسعخدام القو  فاي الادعو  للادين اإلساالمي ، إ   عاا مان إراد   ن اإلسالم دين يرف إ    

اإلُسان هي ال يصا في سبول  من عدم  ، بلب ير ب أثراً حوا حق الحيا  في حالة الرف  لبقاً لقاعاد  ) ال 

حقااد علااى اكااراه فااي الاادين ( ، لكاان ُمااد أن خطابااات بعاا  العيااارات اإلسااالمية حافلااة بعظااابين الكراهيااة بال

اآلخر ، با برف  كا ما هو غير إسالمي ، حعى في مماا العلب بالععليب ، بهذه العيارات خلقت بيئة لثقافاة 

الكراهية با بااا فكار  العزلاة لبقااً لمبادأ ) عادم العشاب  بالك اار ( مماا سا ا مان مقولاة اإلساالم يحاث علاى 

  الخطار اإلساالمي . ف اذه العياارات المعطرفاة اإلرهاب بخلق حالة اإلسالموفوبيا لادى اليارب بإيماُا  ب كار

الكثير من العظليمات اإلرهابية العي أ خذت من الدين اإلسالمي سعاراً لممارسة العظف باإلرهاب بحق  تخلق

العظف بالعك ير فا حة البااب لل عظاة بالحارب األهلياةالظا  بالممعمق ، معبظي  لثقافة 
*
شاوهت الصاور   إ ،  

ألبست اإلسالم ما هو براء مظا  ب علعا ا فاي ُلار اآلخارين ديان عظاف بسعاا بإرهااب ، إ  اإلسالمية الظير  ب

 دعي  لك العظليمات أُ ا الحق كل  فاي كاا ماا  اذهب اليا  بماا يخال  اا بالاا ، بأن اُصاارها مظزهاون مان 

الخطأ بمظعقدي ا هب أعداء اإلسالم
(2)

ت إلاى اليلاو فاي ن هذه العظليمات اإلرهابية العي  دعي اإلسالم  ظحإ . 

  سااير الظصااوص الشاارعية ، ف ااي أمااا   ساار  لااك الظصااوص   ساايراً معشاادداً يععااارض مااق الساامة العامااة 

للشريعة بمقا دها األساسية ، فعشدد علاى ُ سا ا بعلاى اآلخارين ، أب  ععماق فاي المعااُي ماالب يكلاف با  

هللا  عالى كعحاريب الطيباات العاي أباح اا د ، فرالً عن إلزام أُ س ب بما لب يو ب  مسلب أب كالهما في آن باح

هللا باييااال ب فااي المحرمااات العااي ُ ااى عظ ااا هللا ، فرااالً عاان  ظااوح ب إلااى اساالوب الماادح للخلي ااة إلااى حااد 

العصمة من الخطأ
(3)

 هذه السلوكيات الشا   بغيرها الكثير بعيد  كا البعد عن اإلسالم ك كر بعقيد   . 

 ، بال . 131افي ، اإلرهاب بمحاربع  في العالب المعا ر ، ص ( اسماعيا عبد ال عاح عبد الك1

* من هاذه الحركاات بالعظليماات اإلرهابياة  ظلايب داعاش اإلرهاابي فاي العاراق بساوريا ، حركاة العك يار بال مار  بالمماعاة 

 اإلسالمية في مصر ،  ب ة الظصر  في سوريا بغيرهب الكثير .

 . 11م ، ص 2001، المركز الثقافي العربي ، الدار البيراء ،  1سة ، لعبد االل  بلقزيز ، اإلسالم بالسيا( 2

 . 83م ، ص 2005، مسسسة الرسالة ، بيربت ،  5( للمزيد يظلر ، عبد الرحمن بعال اللويحق ، اليلو في الدين ، ل3
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 عان لريق اابمظ ج ، فاإلسالم  اء رحمة للعاالمين باال أساعثظاء بسادم سيمااً حراارية كثيار  بمععادد  عاالج 

مشاااكا الحرااار  اإلُساااُية بكااا أبعادهااا ، فحااوت  عاليماا  بأحكاماا  بُلماا  مصااالج اإلُساااُية ، ببةااعت 

عمار  اإلُساان ،  عبر حقيق عمار  اإلرض  شريعا    عبرالم أراد اإلس إ المواُق ةد ال ساد بالم سدين ، 

فوسف ةد كا غاية ببسيلة  عيق هذه الوظي ة ، فما كاان ليلعقاي ال ادم بالبظااء باإل االح بال سااد ببشاكا 

 مخعصر ما كان ليلعقي اإلسالم باإلرهاب مطلقاً .

بمااا يرفعاا ا اإلرهااابيون ماان الفعااات  بكااي ال  خااعلط األمااور حااوا مكافحااة اإلرهاااب بموسااف اإلسااالم مظاا ا     

بشعارات حوا اإلسالم بين الكا ب ) ثربت أباظة (  لاك ساائالً 
((
أخشاى أن يلان الابع  الاذين عميات ماظ ب  

البصائر أُظا ُحارب اإلرهاب بُحارب في  اإلسالم ، بالحقيق أُظا ُحاارب اإلرهااب بأساب اإلساالم الصاحيج ، 

، فلايس هظالاك   اة ماا اساعطاعت أن  صايب اإلساالم بشار كماا يحاابا ُحارب اإلرهاب لظدافق عان اإلساالم 

هسالء اإلرهابيون أن يصيبوه بشر 
())1)

 . 

ن لبيعااة المااظ ج اإلسااالمي هااو مااظ ج معكامااا للحيااا  البشاارية ، بهااو رحمااة للعااالب بآسااره ، بلااذلك فااأن إ  

إ   اااء لاادعو  الظااا  لعوحيااد هللا ال أفاارال بال   ااريط ،  إ اإلسااالم دياان الحااق بالعدالااة باليساار بالوسااطية 

سبحاُ  ب عالى باالبععاد عن الشرك ،  اء ليخرج الظا  من ظلمات الك ر بالراللة إلى ُاور اإليماان ، بلاب 

يكن األسالم يوماً عقيد  فقاط ، بأُماا كاان ديظااً معكاامالً يشاما  مياق  واُاب الحياا  ،  مياق ماا  حعااج إليا  

يوياة بأماور ديظ اا مان اععقااد بعبااد  بغيار  لاك . بكاان ابا ماا اهاعب با  البشرية فاي  ظلايب معيشاع ا الدُ

ين ، إ   ااء ي عان الع ارق باألخاعالف باين المسالم ااإلسالم سراية الوحاد  باين ا باعا  بالعاآلف بياظ ب بالظ

اإلساالم ليبظاي ممعمعااً سويااً بيحاارب ساوى اإلرهاااب ، بال يمكان الحصاوا علاى  لاك الممعماق إالَ إ ا ب اادت 

وحد  بين أفراد  لك الممعمق ، كما أن اإلسالم دين الظلام  لك الظلاام الاذي يحعااج إلاى أماة معماساكة فيماا ال

بيظ ا بال يمكن أن يعحقق  لك في ظا ال وةى بالع رسة ، بهذا األمر بلنأسف  عرةات لا ا األماة اإلساالمية 

بالسظة الظبوياة الشاري ة خالى للقرآن من شقاق ب  رسة ب والً لحد العقا ا ب عا الم ا بالععصب بال  ب ال

 ً بالذي كان أ ا العشعت بالعظازا بالعقا ا بهو األمر المظ ي عليا  إساالميا
(2)

بهاذا األمار أدى إلاى  يلياا  . 

فكاار اإلرهاااب إلااى ممعمعا ظااا بساابب الم ااا بالاادين بهااو أ ااا الكثياار ماان ال ممااات اإلرهابيااة ، فرااالً عاان 

برفرا ب أياهاا م االععماد علاى األساواا الصاحيحة للعلمااء المحققاين الممود في ف ب ُصوص الشريعة بعد

 بعدم األكعرا  ب ا.

األماة فظااراه  مالممعماق أ مال رد أباا ععلاقن الممعماق اإلساالمي عظادما ير ااد مشاكلة مان المشااكالت ساواء  إ

 يسدي  كا يعالم ا بوةق عد  حلوا في آن باحد ، بأن كان من الطبيعي أن  ع ابت الظسب في الدبر الذي

 .  57ب بالرئيس ، القاهر  ، ص ( ُقالً عن ، محمد الطويا ، اإلرها1

 .  117هـ ، ص 1429، الرياض ،  1( للمزيد يظلر ، سلمان بن ف د العود  ، بال يزالون مخعل ين ، اإلسالم اليوم ، ل2
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حااا فااي عمليااة المعالمااة الكليااة ، فاإلسااالم ال يعااالج الساارسة مااثالً بالقاااُون بالعقوبااة فحسااب ، بال يعالم ااا 

 ادخا األساربين فاي ردا  عباربعحسين العربية ب قوية البظاء األخالسي بالوازا الديظي فحساب ، بال يعالم اا 

اإلساالم فاي مكافحاة اإلرهااب ، إ  ُما يعالم ا بما يزيد عن  لك ، بهاذا يظطباق علاى ماظ ج السرسة فقط ، با

اإلرهاب ر يلة كبرى ، بأن أخذ بع  اإلسالم ب رك بعر  هو الطريق ُحو بلوم اإلرهاب يعد
(1)

 . 

ز  لاك بهكذا ُمد ان اإلسالم سلك لرساً مععادد  باسااليب معظوعاة لموا  اة اإلرهااب بأخطااره بمان ابار    

االساليب الدعو  لنأخذ بمظ ج الوسطية باالععداا في شسبن الحيا  كل ا ، فأععاداا الماظ ج اإلساالمي ماديااً 

بمعظوياً يحصن المسلب من  سرب اليلو المادي بالربحي ، فما يميز ال كار اإلساالمي هاو أُا ا ُعااج اإللعازام 

لح   حقوق اإلُسان أياً كاُت دياُعا  ، بهاذا ماا بالصرال المسعقيب بأن الشريعة اإلسالمية الوعاء الشرعي 

ِلكَ  {أكدت علي  األية الكريمة  ةً  َ عَْلظَاكابْ  َبَكذََٰ  } َبَسًطا أامَّ
(2)

بلكاي ُكاون باسعياين فاي الطارح ُماد أن الادين  . 

اإلسالمي كييره من األديان بالعقائد يحوي على العديد من القيب بالمباادى
ء
، بيعمياز بخصاائص  ميازه عان  

هظا بعراً من  لك القيب بالخصائص من أ ا  بيان العظاس  بين اإلساالم باإلرهااب ، بأن  وةجغيره ، بسظ

  -كان هذا باةحاً لكا مظصف بعاسا ، بمن هذه القيب بالخصائص الدالة على ُبذ اإلسالم لارهاب هي :

 ( اإلسالم دين السالم1

السالم  حية للمسلمين بعر ب لبع  كداللة علاى أن دياظ ب  الدين اإلسالمي دين سالم ، بسد  عا هللا         

عرف  أم لب يعرفا  فاأن أبا كلماة بياظ ب هاي ) الساالم أدين سالم ، فأ ا العقى المسلب بالمسلب أب غيره سواء 

علاايكب ( ، فالمساالب يعطااي ب ااذه الكلمااة األمااان لماان يخالباا  ، بهااذه الكلمااة  قاااا حعااى للمخااالف فااي الاادين 

بهو مبدأ يظطلق من عقيد  المسالب بإيماُا  بربا  ، فكياف يو اف ديان مثاا هاذا بأُا  ديان عظاف بالعقيد  ، 

بإرهاب
(3)

 . 

 السماحة باليسر( 2

 اإلسالم دين يسر بسماحة بس ولة باسعة بسعة دين باةج ب ريج ، ال دين عسر بةيق بمشقة .      

 ( العدالة3

بهي من المبادى      
ء
ن اإلسالمي من أ ا الح اظ علاى كياان الممعماق البشاري ، االساسية العي أسرها الدي 

ف ي ةربرية إلسامة الحق بُشر األمن بإشاعة الطمأُيظاة ب وثياق الاربابط بالعالساات باين أفاراد الممعماق 

 على أسا  من العوازن باالُسمام باالخاء ، فالعدالة اإلسالمية عدالة مطلقة حعى مق الخصوم 

 . 66م ، ص 1991، دار البراق للظشر ،  وُس ،  1معركة الحرار  ، ل مظير ش يق ، اإلسالم في( 1

 . 143، أية  ( سور  البقر 2

،  280م ، ص 2004،  امعة ُايف للعلوم األمظية ، الريااض ،  1محمد عبد هللا العميري ، موسف اإلسالم من اإلرهاب ، ل( 3

 . 281ص 
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باالعداء
(1)

. 

 ( الحوار4

كان اإلسالم بما زاا بسيلا مظذا ُزبا الوحي على الرساوا )محماد عليا  أفراا الساالم با اب العساليب(       

با أن اللية القرآُية كاُت أعماازاً فاي دين الحوار باألسع  ام بالداللة الحية بالعقلية في أي شكا حواري ، 

لية الحوار بالعي أفحمت المشركين ب علع ب حائرين في ب ف  لك اللية برغب كا ملكا  ب الليوية الكبيار  

، فاللية القرآُية كاُت بما  زاا  سر الحوار األبا للدين اإلسالمي ماق العاالب بالعاي علمعظاا الحاوار باألخاذ 

اآلخر حعى أن كاُت در ة اخعالفا ظا ال  حدها حادبدبالعطاء باحعرام الرأي 
(2)

. إ  يعاد اإلساالم ديظااً مظ عحااً  

لب يععقد أب يعشظج يوماً من ال كر اآلخر ، ال با احعواه باسعوعب  بعما على الحوار مع  ب والً إلى ُعاائج 

الاذي يععمادها الادين إيمابية سواء على المساعوى الادعوي أب علاى المساعوى الثقاافي بالسياساي ، فاالحوار 

اإلساااالمي حاااوار راساااي بحرااااري بإُسااااُي ، حاااوار ساااائب باااين هللا بأُبيائااا  برسااال  بحواريااا  بباااين هللا 

من أكثر الدياُات العي أكدت على الحوار بالقظاعة المشعركة ، بهاذا األمار باةاج مان بالمسمظين ب  ، بهو 

الساالم لياة حاوار بسظاعاة ال لياة عظاف بإرهااب  العبارات العي يساعخدم ا المسالب ) الساالم علايكب ( ، بهظاا

بأ بار ب عسف
(3)

 . 

 ( المسابا 5

 اااءت الشااريعة اإلسااالمية بظصااوص  ااريحة بباةااحة أساارت بمو ب ااا بالمسااابا  بااين الظااا   ميعاااً       

مَ  {بيعملى  لك في سول   عالى  َُ َْ َرعََا   َْ َن  ا َُ ان َْ ُرْ اق  يَاب ُْ َْ َِ ْر إ ع اب  ب ئيي اب َِ عردئ إ    يَب ََيو َُ يَمَاب ََ ي  ٍَ َبِ ا َْ ْْ  رامردنًب  ُر يَاب ْْ

 ٌَ َِ  ل  ٌْ ل  ْ َُ  َ ْْ إ    ئَّلل  ُر يَِ ئَّلل   ََتَُْب  ُ  ْْ َر َا ََ ُْ َ َ { 
(4)

، بهذا يدا على ان الادين اإلساالمي أساعطاا أن يوحاد الراابط  

ي إلاى   ككا  باُعشاار فأن أُعدام المسابا  في الممعماق سايسد من ثباالخالسي في الممعمق بهي العقوى ، ب

العظف باالةطرابات باإلرهاب
(5)

 . 

 ( الحرية6

بأُواع ا المععدد  بلعا من أبرزها الحرية الشخصية كالسكن ، االُعقاا ، العماا ، ك ا اإلسالم الحريات       

عر ب علاى حرية ال كر بالرأي دبن أن ي فرالً عنالععليب ، فرالً عن حرية االععقاد ) ال إكراه في الدين ( ، 

  لك أي اععداء على حقوق اآلخرين مما يشكا بعداً حقيقياً بين اإلسالم باإلرهاب ، بهظا ُمد أن الدين 

 . 287، ص  283( محمد بن عبد هللا العميري ، مصدر سبق  كره ، ص 1

مطبعاة السااسي ، بياداد ،  ، 1( حميد حمد السعدبن ، الحوار الحراري بين األ ولية الديظية بسياسة ال يمظة االمريكية ، ل2

 . 21م ، ص 2011

  . 26، ص  24المصدر ُ س  ، ص ( 3

 ( .13سور  الحمرات ، أية )( 4

 . 292( محمد عبد هللا العميري ، مصدر سبق  كره ، ص 5
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 اإلسالمي أباح للمسلب الحرية السياسية باالسعصادية ، ببممما هذه الحريات ال يمكن القوا أن اإلسالم

يدعو لارهاب
(1)

 .  

 ( العكافا اال عماعي 7

ن ُلاام العكافااا اال عماااعي الااذي أسااره اإلسااالم هااو ُلااام عااام بشاااما ال يقعصاار علااى  ااأمين الحا ااات إ      

د أب الممعمااق ، بأُمااا يشااما العقيااد  فااي ال اارد ب ربيعاا  علي ااا ، ب كااوين شخصاايع  بساالوك  الماديااة لل اار

اال عماعي ، بالحث على  رابط أفراد الممعمق بعر ب ببع  ، بهذا الظلام لو  اب  طبيقا ا بشاكا  اائب لماا 

 عرفظا افعاالً إرهابية في ممعمعا ظا اإلسالمية .

 الوسطية ( 8

فا حة القرأن الكريب ) الصارال المساعقيب ( ، فمان خصاائص هاذا   ا طية بهو أمراً أكد اإلسالم دين الوس      

الصرال المسعقيب أُ ا لريق العوبة بالحق بلريق ال يشما أبلئك الاذين عرفاوا الحاق بخاال وه ، بال أبلئاك 

 الحذر حذر الدين اإلسالمي من هسالء أشد  إ الذين   لوا الحق با ع دبا في   لب ب مادبا في  ، 

 رافراً  عصب ب بغلوهب بإرهاب ب .

ن لظا الموسف اإلسالمي من اإلرهاب برفر ا أياه ، فمحابلة الصاق اإلرهاب باإلسالم ال يبمن كا  لك يعب    

 قوم على أسا   حيج ، بإ ا كان من دين المسالمين مان أُخارل فاي فكار اإلرهااب ف اذا ال يعظاي أُا ا  ااء 

الدين اإلسالمي ، باُما ُعيمة ل  م  الخاالى بظاءاً على ا باع  لععاليب
ء
ب أبيلا  البالاا لعلاك الععااليب ، فمان  

الرااربري الع ريااق بااين سداسااة اإلسااالم ب عاليماا  الساامحاء ببااين الساالوكيات الخالئااة لاابع  المساالمين ، 

دين سيب بمبادىفاإلسالم 
ء
الللب بساالم ، أماا اإلرهااب فيساعى لظساف بهادم  لاك القايب بأشااعت ُقائرا ا كا 

بالمور باالععداء على ممعلكات الظا  بهدم العدا ، لذلك فأُظا من با بظا كباحثين بم كرين العما باالحوار 

 ب وعية الظا  أليقاف سيا األ  امات العي  طلق بين حين بآخر لعشوي   ور  اإلسالم .

 

ً المبحث الثاُي : العدابير القاُوُية لمكافحة اإلرهاب بلظياً بعربياً بدبلي  . ا

شيا موةوا اإلرهاب حيزاً كبيراً من أهعمامات فق اء القاُون لما  شكل ا هذه اللااهر  مان خطار  سايب     

على الممعمق ، ببما يخل  ا من ةياا لنأمن ب دمير للمعلكات باُع اك للحرماات ب ادُيس للمقدساات ، ببماا 

 اي العاراق أخاذ هاذا الموةاوا  ازءاً يمسد من حاالت سعا باخعطااف بأبعازاز للمادُيين ب  دياد حياا  ب . ف

ً كبيراً من األهعمام  من الظاحية القاُوُية ، بأ م ت العشريعات القاُوُية بالمظائية فيا  ُحاو معالماة  بالسيما

 هذه اللاهر  ساُوُياً ، ببةق ُلام خاص للعقوبات للمرائب اإلرهابية كعاما ردا لعلك االفعاا ، بفي هذا 

 . 296، ص  293ي ، مصدر سبق  كره ، ص ( محمد عبد هللا العمير1
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المبحااث سااظلقي الرااوء علااى المعالمااة العشااريعية بالقاُوُيااة العراسيااة للاااهر  اإلرهاااب فرااالً عاان الحالااة 

 بالدبلية . العربية

 

 . المطلب األبا : العدابير القاُوُية لمكافحة اإلرهاب في العراق

بدأ العراق بحركة العقظين لمكافحة اإلرهاب في ظا ا ساا ظاهر  العظف في  ، بفي ظا ار  ااا األ اوات     

للحد من  لك المطالبة بررب  العصدي لارهاب المعزايد عن لريق العوسق في العمريب بالعشديد في العقاب 

علاى أن المشارا العراساي ساد ساار علاى اللواهر . ب دا العشريعات العراسية  ات الصلة باللاهر  اإلرهابية 

غارار أغلاب العشااريعات الولظياة ماان حياث االععماااد باألساا  علاى ساااُون العقوباات فااي موا  اة اإلرهاااب 

م ( ب زايد حاالت العظف في  أدى إلى 2003الداخلي بالخار ي ، غير أن اللربف العي مر ب ا العراق بعد ) 

العدبا عن هذا الاظ ج بالمعمثلاة فاي أبامار سالطة األئاعالف المسسعا  الصاادر  عان سالطة العحاالف المسسعا  

السابقة بالعي  رمظت أحكاماً لموا  ة اللاهر  اإلرهابية من الداخا ، كما  رمن الدساعور العراساي المدياد 

 بظى المشرا العراسي ا ماهاً إل ادار سااُون خااص بمساعقا لمكافحاة اإلرهااب أحكاماً  حلر اإلرهاب ، كما 

م ( ، بسااد حااذى حااذبه المشاارا فااي أسلاايب كردسااعان العااراق حيظمااا أ اادر ساُوُاااً 2005فااي العااراق عااام ) 

م ( ، بب ااذا الشااكا يمكاان القااوا أن العشااريعات العراسيااة الخا ااة بمكافحااة 2006لمكافحاة اإلرهاااب لسااظة ) 

م ( بالمرحلااة النأحقااة لمااا بعااد 2003ب شاا دت ماارحلعين أساساايعين همااا المرحلااة السااابقة لسااظة ) اإلرهااا

 -( ، بعلى الظحو األ ي :م2003)

 .م 2003أبالً : مرحلة ما سبا     

( لسااظة  111وبااات العراسااي رسااب ) أ ساامت هااذه المرحلااة بعظااابا الماارائب اإلرهابيااة فااي إلااار ساااُون العق  

، كما ُص ساُون العقوبات العراسي علاى  (5-( )أ 21ائب اإلرهابية في الماد  ) عبير المربرد  إ ( ، م1969)

( ، كماا  156كالمساا  بأساعقالا ببحاد  الابالد كماا فاي المااد  )  مريب بع  االعماا العي يعادها إرهابياة 

م الحكاب أب ( على عقوبة السامن المسباد علاى مان يساعخدم القاو  بالعظاف فاي سلاب ُلاا 190ُصت الماد  ) 

 ييير دسعور الدبلة أب شكا الحكومة ، ب كون عقوبة اإلعدام على من يساعخدم الماواد المع مار  باألسالحة 

،  196،  195،  194،  192،  191د ) الحااا بالظسابة للماوا الظارية العي  اسدي إلاى ماوت إُساان ، بكاذلك

197  ،200  ،204 )
(1)

 . 

 المرائب اإلرهابية المعاسب  اً كوُ  عظصر من عظا ر   ةهاب من ن المشرا العراسي هظا ُلر إلى اإلرإ

( عابدين عبد الحميد سظديا ، دراسة  حليلية لقاُوُي مكافحة اإلرهااب فاي العاراق ،  امعاة القااهر  ، دراساة مظشاور  علاى 1

 -الرابط العالي :

FTP:\\pogar.org\local user\pogarp\arabniaba\crime\...\abdeenkandil.pdf                                  

 



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  72ال صا األبا : العأ يا الظلري                                                                                       

( ماان ساااُون  2\200) علي ااا كمريمااة العااآمر لعييياار الدسااعور بمبادئاا  االساسااية ، فقااد برد فااي الماااد  

لعراسااي العقوبااات ا
((
يعاسااب بالساامن مااد  ال  زيااد عاان ساابق سااظوات لكااا ماان يااربج لمااذاهب  رمااي لعييياار  

المبااادىء األساسااية للدسااعور أب لطييااان لبقااة ا عماعيااة علااى أخاارى باسااععماا القااو  أب اإلرهاااب أب أي 

بسيلة أخرى غيار مشاربعة 
))
(  365، كماا برد فاي المااد  )  

((
دى أب يعاساب باالحبس أب اليراماة مان اععا 

شرا في االععداء على حاق الماوظ ين أب المكل اين بخدماة عاماة فاي العماا باساععماا القاو  أب اإلرهااب أب 

الع ديد أب أية بسيلة أخرى غير مشربعة 
())1)

 . 

في الواسق أن اليارض بالياياة مان هاذه الظصاوص كماا  ااء فاي العقريار المرفاوا مان العاراق إلاى لمظاة     

م ( هو لمكافحة اعماا اإلرهاب المو   ةد أمن الدبلاة 2002ة لمملس األمن سظة ) مكافحة اإلرهاب العابع

مان اعمااا  عاددالداخلي بالخار ي ، بالعصادي للعظليماات اإلرهابياة العاي  علقاى دعمااً خار يااً ، بار كبات 

اُون اإلرهاب ةد العراق بموالظي  ، فرالً عن ب ود سواُين أخرى عالمت ظاهر  اإلرهاب فاي العاراق كقا

م ( ، 1990لساظة  6م ( بساُون ديوان الرساباة المالياة رساب ) 1976لسظة  64البظك المركزي العراسي رسب ) 

م ( الخاص بمكافحة غسيا األمواا1997\2\17بسرار مملس سياد  الثور  السابق بعاريخ ) 
(2)

 . 

 . م2003ثاُيا : مرحلة ما بعد 

االحعالا االمريكي بما رافق ا من همماات مسالحة بحااالت ش دت هذه المرحلة دخوا العراق  حت مللة    

فاي باربز ظااهر  اإلرهااب بشاكا  اسا متللعظف الطائ ي اليير مسابوسة ، ب سالا عظا ار خار ياة معزايد  

غير مسبوق في العراق . بأثر هذا بغيره  عرض العراسيون للكثير من حااالت االساع داف الواساق مان سعاا 

مان اإل اراءات لموا  اة  لاك  عدداز بسرسة ........... ، بُعيمة لذلك ظ رت ب  مير ب  مير بخطف بأبعز

  -الحالة كان من أبرزها :

 المسسعة ( أبامر سلطة االئعالف1

ئعالف المسسعة برئاسة ) بوا بريمر ( كاُات  عرامن  عاديالت علاى هذه األبامر العي ا در  ا سلطة اال      

  -ا اإلرهابية ، بمن اهب  لك األبامر :ساُون العقوبات العراسي لقمق االعما

م( بشاأن السايطر  علاى األسالحة بفارض عقوباات 2003( لساظة )3_ سرار سالطة االئاعالف المسسعاة رساب ) 

دبن  رخيص ، بهذا ما برد في الماد  السادسة مظ من  على من يملك ا 
(3)

 . 

،  امعاة اهاا البيات ،  \2\اخلي ، مملة اها البيت ، عدد( كريب مزعا شبي ، م  وم اإلرهاب دراسة في القاُون الدبلي بالد1

 . 39، ص  38م ، ص 2005كربالء ، 

،  S\2002\943للمزيد من الع ا يا يظلر إلى ، مركز بثائق األمب المعحد  ،  قرير العراق للمظة مكافحة اإلرهااب ، رماز ( 2

 . 3م ، ص 2002\8\14

 . cpa\ord\31-12\2003االئعالف المسسع  ، سلحة ، سلطة( للسيطر  على اال3سرار رسب )( 3
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ل االعالمي ال ادف لعشميق العظفم( بشأن حلر الظشا2003( لسظة ) 14_ أمر سلطةاالئعالف رسب ) 
(1)

. 

م ( الاذي يعرامن دائار   اأمين الحادبد بالسايطر  2003\8\24( بعااريخ )  26سالطة االئاعالف رساب ) أمر _

علي ا ب دف حماية أمن بسالمة الشعب العراسي
(2)

 . 

م( إلُشاء هيئة حماية المظشأت الحيوية في العراق2003( لسظة ) 27_ أمر سلطة االئعالف رسب ) 
(3)

 . 

م( المعرامن أُشااء فياالق للادفاا المادُي لعحقياق 2003( لساظة ) 28ب ) أمر سلطة االئاعالف المسسعا  رسا_ 

األمن باالسعقرار العام بمظق اإلرهابيين من العبث بأمن العراق
(4)

 . 

م( الذي فارض عقوباة السامن مادى الحياا  لمر كباي  ارائب 2003( لسظة ) 30أمر سلطة االئعالف رسب ) _ 

الخطف
(5)

 . 

م( لعحويااا  ُشااال خبااراء األساالحة الظوبيااة بالكميائيااة 2003( لسااظة ) 79أماار ساالطة االئااعالف رسااب ) _ 

بالبايولو ية إلى الظشالات المدُية
(6)

 . 

م( بالذي يعارف بأساب ) سااُون الساالمة الولظياة ( الاذي ماظج 2004( لسظة )1_ أمر سلطة االئعالف رسب ) 

حق فرض حالة الطوارى
ء
لعراسي إلى خطر  سيبإرهابية  عرض حيا  الشعب اعظد حدب  أعماا  

(7)
 . 

بأُشاااء المحكمااة المظائيااة العراسيااة  مععلااقم( ال2004( لسااظة ) 13_ أماار ساالطة االئااعالف المسسعااة رسااب ) 

المركزية في العراق ، بالعي  خعص بقرايا ) اإلرهاب ، المريمة المظلمة ، ال ساد الحكومي ، أي عما من 

اسية ....(شأُ  زعزعة االسعقرار في مسسسات الدبلة العر
(8)

 . 

، إ  يسااع دف هااذا القاااُون بدر ااة كبياار  مظااق  مويااا م ( 2004( ساااُون مكافحااة غساايا اإلمااواا لسااظة ) 2

م ( الخاااص بأخطااار البظااك 2004اإلرهااب بالماارائب الماليااة ، فرااالً عاان ساااُون المصاارف العراسااي لسااظة ) 

ةالمركزي العراسي حوا أي  العب غير ساُوُي بالمعامالت المصرفي
(9)

 . 

(  27( من الماد  )  5م ( بالذي  رمن في ال قر  ) 2004( ساُون ادار  الدبلة للمرحلة اإلُعقالية لسظة ) 3

مظ  
((
 بأن  حعرم الحكومة اإلُعقالية العراسية ب ظ ذ العزاما  ا الدبلية الخا ة بمظق أُعشار ب طوير باُعاج  

 . cpa\ord\10 June\2003الف المسسع  ، م ( ، سلطة االئع2003( لسظة )  14أمر رسب ) ( 1

 . \cpa\ord\24Aug2003\26م ، سلطة االئعالف المسسع  ، 2003( لسظة  26أمر رسب ) ( 2

 . 2003\4\9م ، سلطة االئعالف المسسع  ، 2003( لسظة  27أمر رسب ) ( 3

 . \cpa\ord\3 september\2003 سلطة االئعالف المسسعة ، م ،2003( لسظة  28أمر رسب ) ( 4

 . \cpa\ord\8 septemper\2003م ، سلطة االئعالف المسسع  ، 2003( لسظة  30( أمر رسب ) 5

 م ، سلطة االئعالف المسسعة .2003( لسظة  79أمر رسب ) ( 6

 م الخاص بقاُون السالمة الولظية ، سلطة االئعالف المسسعة .2004( لسظة  1( أمر رسب ) 7

 م  الخاص بأُشاء المحكمة المظائية العراسية المركزية ، سلطة االئعالف المسسعة .2004( لسظة  13( أمر رسب ) 8

 عابدين عبد الحميد سظديا ، مصدر سبق  كره .( 9
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لحة الظوبيااة بالكميائياااة بالبيولو يااة ، بمظاااق مااا يعصاااا بعطويرهااا ب صاااظيع ا باُعا  اااا باسااعخدام األسااا

باسعخدام ا
(1)

 . 

 ( م2005\8\28ممعية الولظية العراسية بعاريخ )م ( بالذي أسر  ا ال2005( الدسعور العراسي الدائب لسظة ) 4

ن اإلرهاب لاب ياثن شاعب أر على  كرت ديبا ة الدسعو إ بالذي ُص في مواةق عد  على  مريب اإلرهاب ، 

-العراق الظاه  على المري سدماً في بظاء دبلة القاُون ... ، كما ُص أيراً :
(2)

  

_ يحلر كا كيان أب ُ ج يعبظى العظصرية أب اإلرهااب أب العك يار أب العط يار الطاائ ي ، أب يحارض أب يم اد 

العاراق برماوزه ب حات أي مسامى كاان ، بال  أب يممد أب يربج ل ا أب يبرر ل ا ببخا ة البعث الصدامي فاي

 يموز ان يكون  لك ةمن الععددية السياسية بيظلب  لك بقاُون .

_  لعزم الدبلة بمحاربة اإلرهاب بمميق اشكال  ، ب عما على حماية أراةي ا من ان  كون مقراً أب مماراً أب 

( علااى 3( ال قاار  )  21  ، كمااا ُصاات الماااد  )  ساااحة لظشااالا
((
مااظج حااق اللمااوء السياسااي إلااى مااع ب ال ي 

بأر كاب  رائب دبلية أب إرهابية أب كا من ألحق الررر بالعراق
))
 . 

( علاى ان يعاولى رئايس المم ورياة العراساي  االحيات  حاق لا ا  73ُص الدسعور العراساي فاي المااد  ) _ 

الي باإلداري ببعو اي  مان ا دار الع و على المحكومين بار كاب المارائب الدبلياة باإلرهابياة بال سااد الما

 مملس الوزراء بأسعثظاء ما يععلق بالحق الخاص .

م 2003\4\9( أ م  المشرا العراسي ُحو سن ساُون مسعقا لمكافحة اإلرهاب بسبب ما عاُاه العراق بعاد 5

ابياة من  كالب المماميق اإلرهابية المسلحة ب دخا الدبا األخرى في شسبُ  ، بُلراً لعزاياد العلمياات اإلره

 إ ت الحا اة إلاى ا ادار سااُون خااص بمساعقا لمكافحاة اإلرهااب ، أفي العراق ب  دياد ارباح موالظيا  باد

م ( ، ب ماات المصااادسة علياا  فااي 2005( لسااظة )  13بافقاات الممعيااة الولظيااة العراسيااة علااى ساااُون رسااب ) 

بععاداد بن  عري ااً لارهااب م( ، بيعرمن القاُو2005\11\7( بعاريخ ) 13مملس الرئاسة في القرار رسب ) 

االعماااا اإلرهابيااة ، فرااالً عاان الماارائب العااي  مااس أماان الدبلااة بالعقوبااات الم ربةااة علي ااا ، باالعااذار 

ألسباب المو باة ( ، بسد حددت الممعية الولظية ا 6( باالحكام الخعامية في الماد  )  5المخ  ة في الماد  ) 

ماة عان ال مماات العاي با ات   ادد الوحاد  الولظياة العراساي بالظلاام ل ذا القاُون في )فداحاة األةارار الظا 

الديمقرالي اال حادي الععددي في  ، بلدفق عملة العظمية إلى االمام ، بالعي بمو ب اا  عطلاب ا ادار  شاريق 

من شأُ  القراء على ال ممات اإلرهابية بالحد مان الع اعاا ماق القاائمين ب اا باأي شاكا مان اشاكاا الادعب 

اُد  (بالمس
(3)

 بما يميز هذا القاُون بصور  عامة  ملة من الخصائص  . 

 ( عابدين عبد الحميد سظديا ، مصدر سبق  كره .1

 . \أبالً  \ 73، الماد   \ثالثاً  \ 21، الماد   \أبالً بثاُياً  \ 7م ، المواد 2005الدسعور العراسي الدائب لسظة ( 2

  كره . ( عابدين عبد الحميد سظديا ، مصدر سبق3
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-ال امة العي  معق ب ا بالمعمثلة في :
(1)

 

ا ن العقوبات المظصوص علي اا فاي القااُون  ساعى لعحقياق االهاداف الماذكور  أعااله ، بالعماا علاى ردإ_ 

أ ااز المشارا العراساي  إ بز رهب على ار كاب أي اعماا إرهابية ، كما  سمج بالعوبة أب االع ااء ،  األفراد

   ادي العقوبة أب  خ ي  ا للحد من االعماا اإلرهابية المر كبة .

يثيار  ن هذا القاُون خال من سواعد ا رائية خالفااً للقاواُين المماثلاة لمكافحاة اإلرهااب بهاو امار ال يازااإ_ 

 اُعقادات باسعة ، بعلى ما يبدب أن المشرا العراسي اعطى األبلوية لنأمن على حقوق اإلُسان .

 ن  طبيق هذا القاُون ش د  طوراً ملموساً من حيث اُشاء ُلام خاص لععوي  ةحايا اإلرهاب .إ_ 

-رهابية بهي :م ( ثمان  ور للمرائب اإل2005( لسظة )  13بيشير ساُون مكافحة اإلرهاب رسب )     
(2)

 

_ العظف أب الع ديد الذي ي دف إلى القاء الرعب بين الظا  أب  عاري  حياا  ب بحرياا  ب بأماظ ب للخطار ، 

ب عري  أموال ب بممعلكا  ب للعلف أياً كاُت بواعث ا بأغراة  يقق  ظ يذاً لمشربا إرهاابي ماظلب فاردي أب 

  ماعي .

أب أماالك أب مصاالج  خريب أب هدم أب ا االف أب اةارار عان عماد _ العما بالعظف بالع ديد ب  بالعما على 

حكومية أب دبائر الدبلة أب هيئات حكومية أب القطاا الخاص أب المرافق العامة باألماكن المعد  لالساعخدام 

 العام الر ياد المم ور أب محابلة االسعيالء علي ا من أ ا زعزعة األمن باالسعقرار .

ولى سيااد  عصاابة مسالحة إرهابياة  ماار  اإلرهااب ب خطاط لا ا ، بكاذلك اإلسا ام من ُلب أب  رأ  أب  _ 

 باالشعراك في هذا العما .

العمااا بااالعظف بالع ديااد بأثااار  ال عظااة الطائ ياااة أب الحاارب األهليااة أب األسععاااا الطااائ ي ب لااك بعساااليج _ 

 الموالظين أب حمل ب على  سليج بعر ب بعراً ببالعحري  أب العمويا .

االععداء باألسلحة الظارية على دبائر الميش بالشارلة أب مراكاز العطاوا أب الادبائر األمظياة أب االععاداء  _

 على القطعات العسكرية الولظية أب أمدادا  ا أب خطول ا صاال  ا أب معسكرا  ا أب سواعدها بدافق إرهابي .

يئاات الدبلوماساية فاي العاراق كافاة ، فراالً _ االععداء باألسلحة الظارية ببدافق إرهابي على الس ارات بال 

عن المسسسات العراسية كافة بالمسسسات بالشركات العربية باال ظبية بالمظلمات الدبلية الحكومية بغير 

 الحكومية العاملة في العراق بفق ا  اق ُافذ .

قادر  علاى  لاك ، أب _ اسعخدام بدبافق إرهابية أ  ز  مع مر  أب حارسة مصممة الزهاق األرباح ب معلاك ال

 بث الرعب بين الظا  أب عن لريق الع مير أب الالس  أب ُشر أب زرا أب   خيخ آليات أب ا سام أب أياً كان

 شكل ا أب بعأثير المواد الكميائية السامة أب العواما البايلو ية أب المواد المماثلة أب المواد المشعة أب  

  كره . ( عابدين عبد الحميد سظديا ، مصدر سبق1

 م ( ، الماد  الثاُية .2005( لسظة )  13( ساُون مكافحة اإلرهاب العراسي رسب ) 2
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 العوكسظات .    

مااازهب لالبعاازاز المااالي ألغااراض  ات لااابق سياسااي أب لااائ ي أب خطااف أب  قييااد حريااات األفااراد أب احع_ 

 سومي أب ديظي أب عظصر ُ عي من شاُ    ديد األمن بالوحد  الولظية بالعشميق على اإلرهاب .

( لساظة  3كردسعان العراق على ساُون مكافحة اإلرهاب في األسليب رسب )  برلمان اسليب( بمن  اُب   ادق 6

( ماااد  ،  16م ( ، حيااث حااوى علااى ) 2006\7\17ذا القاااُون حيااز العظ يااذ بعاااريخ )م ( ، بدخااا هاا2006) 

) ظ ور اإلرهااب كلااهر  عالمياة ب ادف  ربياق األفاراد بايقااا  قاُون االسباب المو بة أل داره بـِ بحدد ال

 ب الخوف في ُ و  الظاا  باإلخاالا بالظلاام العاام بساالمة الممعماق بأمظا  بإياذاء الظاا  ب عاري  حياا 

باالمواا العامة بالخا ة ، بباألةافة إلى أن الممعمق الدبلي حابا بال للخطر ، فرالً عن االةرار بالبيئة 

يزاا يحابا بةق  شريعات لمحارباة هاذه اللااهر  الخطيار  بمطالباة اعراائ  بالععاابن بصاور   ااد  مان 

بال ياازاا يععاارض لمخااالر سلاايب كردسااعان سااد  عاارض اا ااا بةااق حااد ل ااا بلمعالمااة أسااباب ا ، بحيااث أن 

سلااايب بممعلكاااا  ب اإلرهااااب بممياااق أُواعااا  بأسااا رت عظااا ا اةااارار بالياااة ب سااايمة باااأرباح ماااوالظي اال

لمكافحة اإلرهاب باألخذ بظلر االععبار بمسسسا  ب الشرعية ، لذا بات من الرربري ا دار  شريق خاص 

بالعامة بأل ل   ب  شريق هذا القاُون (المعايير الدبلية العي  رمن حماية الحقوق بالحريات ال ردية 
(1)

 . 

سلايب كردساعان ال اأن ساُون مكافحة اإلرهااب العراساي المركازي بسااُون  أبالً  بلو حللظا ِكال القاُوُين لو دُا

يظطااوي علااى  عريااف لارهاااب بقاادر مااا يظصااب اهعماماا  علااى ب ااف العمااا اإلرهااابي ، فرااالً عاان ان ِكااال 

، بيظما ساُون االسليب ُص  راحة على أن العما اإلرهابي هو  عن لريقرهابي من القاُوُين يحدد العما اإل

كا اسعخدام مظلب للعظاف أب الع دياد با  أب  ممياده ، بمان ُاحياة أخارى ُماد أن القااُون العراساي المركازي 

سااُون لمكافحة اإلرهاب بين أن العما اإلرهابي يعب لعظ ياذ مشاربا إرهاابي ماظلب فاردي أب  مااعي ، بيظماا 

شوائي بليس بالرربر  أن يكاون االسليب إلى  اُب  لك سد حدد أن العما اإلرهابي سد يكون بليد اللحلة بع

أُصرف القاُون المركزي العراساي لمكافحاة اإلرهااب إلاى القصاد المظاائي الاذي  إ  \معظوي  \ الثاُيمظلب ، 

  الولظية بادخاا الرعاب فاي سلاوب الظاا  ، يميز العما اإلرهابي بالمعمثا باالخالا بالوةق األمظي بالوحد

أشار   لعبار  ) الظلام العاام ( ، بهاو    ةالقصد المظائي من    ة بيظما ساُون االسليب  اء أكثر ا ساعاً من

م  وم مرن سابا لال ساا بيسععصي على العحديد ، بمن ُاحية اخرى ُص ساُون مكافحة اإلرهاب العراساي 

ُص ا على  مريب االفعااا    ةرهاب ، بيظما ساُون االسليب كان ابسق باشما من (  ور لا8المركزي على )

اإلرهابية من العأسيس بالعظليب مربراً باإلدار  المظلمة ل ا 
(2)

 أما من حيث المزاء الواسق على ردا  . 

 م .2006( لسظة  3( ساُون مكافحة اإلرهاب في اسليب كردسعان العراق رسب ) 1

  ا يا أُلر إلى ، عابدين عبد الحميد سظديا ، مصدر سبق  كره .( للمزيد من الع2
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ساُون كردسعان العراق  المريمة اإلرهابية فقد كان ساُون مكافحة اإلرهاب العراسي المركزي أكثر مربُة من

من حيث ايقاع  ألشد العقوبات ) االعدام ( على اإلرهابيين مق امكاُية  خ ياف العقوباة أب الع او ، فاي حاين 

ُص  راحة على ) االعدام ( على المرائب العي هي أسا بسعااً مان المارائب  إ كان ساُون االسليب أكثر  رامة 

د ال يظعج عظ ا حدب  بفياتاإلرهابية كمريمة االخعطاف مثالً العي س
(1)

 . 

االمكاُيااات  عاان لريااق( ساااهب القراااء العراسااي بأدى دبراً بحاسااماً فااي مكافحااة اإلرهاااب بالعصاادي لاا ا 7

بالمسهالت العلمياة بالقاُوُياة العاي يعمعاق ب اا بالعااريخ المشارف بالسامعة الطيباة ، فالقرااء العراساي لا ا 

مرحلاة  بعان لرياقلة العحقيق مق مر كبي المرائب اإلرهابية ، القدر  على موا  ة اإلرهاب من خالا مرح

المحاكمة من حيث موا  ة المع مين بالقرايا اإلرهابية باألدلة بمان ثاب  طبياق القواعاد المظصاوص علي اا 

 في القاُون في حاا اإلداُة في مثا هكذا  رائب .

ربية بالدبلية المععلقة بمكافحة اإلرهااب ، ( على الصعيد الدبلي بسق العراق على العديد من اال  اسيات الع8

فرالً عان البرب كاوا الخااص بممياق أُاواا باعمااا العظاف ةاد ساالمة الطياران المادُي ، بمان ابارز هاذه 

 -م ( لمكافحة اإلرهاب هي :2003اال  اسيات العي بسق علي ا العراق بعد ) 

اإلرهاب الدبلي _ اُرمام العراق إلى معاهد  مظلمة الععابن اإلسالمي لمكافحة
(2)

 . 

_  صديق اال  اسية العربية لمكافحة غسيا االمواا ب مويا اإلرهاب
(3)

 . 

_ اُرمام العراق إلى اال  اسية الدبلية لقمق ال ممات بالقظابا
(4)

 . 

اً على ما  قدم ُ  ب أن  م ورية العراق  رى في اإلرهاب   دياً حقيقياً ألمظ اا القاومي بالاولظي سب أسي    

اععمد بشكا كبير على العدابير القاُوُية من أ اا سماق بمكافحاة اإلرهااب بالمعمثاا فاي سااُون العقوباات ، ب

العراسااي فرااالً عاان ساااُون خاااص لمكافحااة اإلرهاااب بمعااززاً بااذلك بالععااابن العربااي بالاادبلي ب ااذا المماااا 

 بالمعمثا باالُرمام لال  اسيات الدبلية الخا ة بمكافحة اإلرهاب .

 

ً المطلب     . الثاُي : العدابير القاُوُية لمكافحة اإلرهاب عربيا

ش د الولن العربي بال يزاا اُعشاراً باةج بخطيار للااهر  اإلرهااب بالعاي شاكلت  حادياً خطياراً ألمظا      

 بعان لرياقبالسعقراره ، بمان هظاا أدركات الادبا العربياة اهمياة موا  اة هاذه اللااهر  بصاور   ماعياة 

 حوا ما الذي م ب  ساؤا  بهظا بب ذا الصدد ُطرح العما المماعي المظلب .   ابرزهامسعويات عد

 ( عابدين عبد الحميد سظديا ، مصدر سبق  كره .1

 م .2012\1\31م ، بعاريخ 2012( لسظة  4سرار رئاسة المم ورية العراسية رسب )( 2

 م .2012\1\10م ، بعاريخ 2012( لسظة  62( سرار رئاسة المم ورية العراسية رسب ) 3

 م .2012\12\30م ، بعاريخ 2012( لسظة  109( سرار رئاسة المم ورية العراسية رسب ) 4
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 .سدم ا العالب العربي إزاء مكافحة هذه اللاهر  ؟   

 ن المشرا العربي سد  أخر في مكافحة اإلرهاب حعى عام أبطبيعة الحاا بسبا الخوض في الع ا يا ُمد     

( عظدما دعا مملس الوزراء العرب إلى ةربر  بةق اسعرا يمية أمظية عربية لمكافحة اإلرهاب ، م1994)

م 1995\11\11ربا إلى  اريخ ب ياغة ا  اسية عربية مشعركة لمكافحة العطرف ، ب ب  أ يا مظاسشة المش

 در سرار يقراي بععمايب مشاربا اال  اسياة علاى الادبا االعرااء لدراساع  باباداء األراء بالمقعرحاات  إ ، 

م( ابرمات اال  اسياة العربياة لمكافحاة 1998م ، بفي ابريا )1996\ُوفمبر\12لعرة ا في اال عماا بعاريخ 

( ماد 42ب)اإلرهاب بالعي  عكون من ديبا ة باربعة ابواب 
(1)

 . 

بفي الواسق هظالك عد  مسعويات للعما العرباي المشاعرك لموا  اة اإلرهااب ، بفاي هاذا الممااا لخصا ا     

-:األ ي حد الباحثين في أ
(2)

 

 . أبالً : مسعوى بزراء الداخلية العرب  

فاي ممااا األمان  كان ال دف في هذه المرحلة  ظمية ب وثيق الععابن ب ظسايق الم اود باين الادبا العربياة   

رسااب سياسااة عامااة ماان شااأُ ا  طااوير العمااا المماااعي المااظلب  عاان لريااقالااداخلي بمكافحااة اإلرهاااب ، 

بالمشعرك ، باسرار الخطط األمظية العربية المشعركة لعظ يذ هذه السياسة ، بب ذا الصدد ا خذ مملس بزراء 

  -:  يةالداخلية العرب الخطوات اال

( لسااظة 18العربيااة العااي اسرهاا المملااس فااي دبر اا  الثاُيااة فاي بيااداد بقاارار رسااب )( االساعرا يمية األمظيااة 1

م( بالمعمسد  في  حقياق العكاماا األمظاي العرباي بمكافحاة المريماة بكاا اشاكال ا ، بحماياة الاولن 1983)

العربااي ماان اإلرهاااب بالعخريااب المو اا  ةااده داخياااً بخار ياااً ، بالح اااظ علااى أماان ال اارد بالمسسسااات 

 رافق العامة .بالم

م( ساارار بعشااكيا لمظااة ماان ممثلااي الاادبا العربيااة 1988( ا اادار مملااس  امعااة الاادبا العربيااة سااظة )2

ببمشاااركة األماُااة العامااة لمملااس بزراء الداخليااة العاارب لوةااق  صااور عربااي مشااعرك لعحديااد م  ااوم 

 اإلرهاب بالعمييز بيظ  ببين الظراا من أ ا العحرر باالسعقالا .

م( مدبُاة سالوك الادبا االعرااء 1996ملس بزراء الداخلياة العارب فاي دبر ا  الثالثاة عشار )( اععمد م3

  دف هاذه االساعرا يمية الادفاا عان الصاور  الحقيقياة للعربباة باإلساالم ، بالح ااظ  إ لمكافحة اإلرهاب ، 

لي ، بركازت هاذه على أمن باسعقرار الولن العربي ، ب عزيز الععابن مق دبا العالب لمكافحة اإلرهاب الادب

 االسعرا يمية على العدابير الوسائية بعلى  حديث العشريعات ب رميظ ا  مريماً لنأُشطة اإلرهابية 

 . 40، ص  39( كريب مزعا شبي ، مصدر سبق  كره ، ص 1

، ص  194 م ، ص2002( علي فائز المظحي ، الم ود العربية لمكافحة اإلرهاب ،  امعة ُاايف للعلاوم األمظياة ، الريااض ، 2

207  . 
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بعقوبات رادعة ل ا ، بعلى  حديث   از األمن ب طوير اساليب عمل  ، باععماد المظ ج العلمي في دراسة 

ميق عقااد ا  اسيااات ثظائيااة ب ااذا المماااا شاارل أن ال  ععااارض مااق اال  اسيااة ب حليااا ظاااهر  اإلرهاااب ، ب شاا

 العربية الشاملة لمكافحة اإلرهاب ، بزياد   بادا المساعدات القاُوُية بالقرائية بالشرلية .

م( اال  اسياة العربياة لمكافحاة اإلرهااب بالعاي 1998العارب ساظة ) بالعادا ( اععمد مملس بزراء الداخلياة4

 عريف اإلرهاب بعلى  ع د الدبا الموسعاة علاى اال  اسياة بعادم  ظلايب أب  موياا أب دعاب االفعااا ُصت على 

 الشعراك في ا بأي  ور  من الصور .اإلرهابية أب ا

 . ثاُياً : مسعورى بزراء االعالم   

للمظة م( عظدما ُاسشت ا1997على المسعوى االعالمي بدأت خارلة الععابن العربي لمكافحة اإلرهاب سظة )

دعات اللمظاة إلاى ةاربر   إ الدائمة لالعالم العرباي  قرياراً حاوا دبر االعاالم العرباي أزاء هاذه اللااهر  ، 

بةااق دليااا عمااا يعراامن كي يااة الععااابن العربااي االسااالمي لمكافحااة اإلرهاااب ، ب وعيااة الاارأي العااام داخااا 

الُخرال في فكر اإلرهااب ، باالر قااء الولن العربي بخار   بمخالر اإلرهاب بحماية األ ياا الظاشئة من ا

بااوعي ب الثقااافي ب عااري  ب بموسااف اإلسااالم البعيااد عاان الععصااب ، ب كثيااف الباارامج االعالميااة العااي  باارز 

 خطور  اإلرهاب على المكوُات الرئيسية لالسعصاد العربي .

 . م(1998ثالثاً : اال  اسية العربية لمكافحة اإلرهاب بالمريمة المظلمة لسظة )   

مما الشك في  أن الساحة العربية بمظذا مد  ليست بالقصير   عرةت ل مماات إرهابياة   اوق  لاك ال مماات 

العي  عرةت ل ا الساحة االبربية ، ب عاظمات هاذه اللااهر  لادي ا يومااً بعاد ياوم ، مماا أدى إلاى أن  عو ا  

 ادرت هاذه اال  اسياة  إ م( ، 1998مكافحة اإلرهاب سظة )بالم ود العربية ُحو ابرام ا  اسية خا ة عربية 

م( بدخلت 1998\4\8م( بعد العقاء مملس بزراء الداخلية العرب بعاريخ )1998\4\22في القاهر  بعاريخ )

م(1999\5\7حيااز العظ يااذ يعاااريخ )
(1)

. ب اااء فااي ديبا ااة هااذه اال  اسيااة أن الاادبا العربيااة الموسعااة علااى  

 -على : اال  اسية دخلت في هذه اال  اسية بظاءاً 
(2)

 

 . باسعقرارها الدبا العربية لمرائب اإلرهابية العي   دد أمن_ رغبع ا في  عزيز الععابن العربي لمكافحة ا

_ إلعزام ا بالمبادى
ء
الديظية باالخالسية السمحاء العي  ظبذ كا اشكاا العظف باإلرهااب ، ب ادعو إلاى حماياة  

 حقوق اإلُسان بحريا   العامة .

 ثاق  امعة الدبا العربية بميثاق األمب المعحد  ب ميق الع ود بالمواثيق االخرى ._ إلعزام ا بمي

 _  أكيدها على حق الشعوب في الك اح ةد االحعالا بالعدب بمخعلف الوسائا بحق ا في  قرير المصير .

،  مركاز  \ 46 \بلياة ، عادد  الج ، الم ود العربياة لمكافحاة اإلرهااب ، مملاة الدراساات الد ي( للمزيد اُلر إلى ،  بار عل1

 . 115م ، ص 2013الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، 

 ( .42 – 1م ، )1998\4\22\( اال  اسية العربية لمكافحة اإلرهاب ، 2
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الك ااح المسالج ةاد االحاعالا اال ظباي  ة مان اال  اسياة أُا ا ال يعاد( مان المااد  الثاُيا أبُصت ال قر  )         

بمن أ ا العحرير ب قرير المصير اعماالً إرهابية ببفقاً لمبادى
ء
 قار  ) أبالً ( القاُون الدبلي ، كما ُصت ال 

لادبا الموسعاة علاى اال  اسياة فاي ممااا مكافحاة اإلرهااب من اال  اسية على ب وب  عابن ا من الماد  الثالثة

بأ خا   دابير معيظة  علخص بالعما على القاب  علاى مر كباي المارائب اإلرهابياة بمحااكمع ب بفقااً للقااُون 

الدبلي أب  سليم ب بفق احكام اال  اسية أب اال  اسيات الثظائية ، فرالً عن  امين الحماية ال عالة للعاملين فاي 

حااادد فاااي المااااد  الثالثاااة ن العدالاااة القراااائية المظائياااة بلمصاااادر المعلوماااات بالشااا ود كماااا هاااو مميااادا

اً(ال قر )ثاُي
(1)

 . 

أب  طبيق اا رغاب  ن هذه اال  اسية لب  عرمن مواد  ععلق بعسوية المظازعات الظاشئة عن   سير اال  اسياةإ    

( مان 6 لاك العاي  رامظع ا المااد  ) السايماا ، بأن القرايا العاي يثيرهاا الع ساير بالعطبياق ال يمكان حصاره

( هاي االخارى 8اال  اسية حوا الحاالت العاي ال يماوز  ساليب مر كباي االعمااا اإلرهابياة ، كماا  ثيار المااد  )

مشاكا  ععلق باالخعالف بين  شريعات الدبا االعراء في العكييف القاُوُي للمريمة بالعقوباة المقارر  ل اا 

عطي الحق لكا دبلة مععاسد  فاي أن  طلاب مان أي دبلاة اخارى مععاساد  القياام ُياباة عظ اا ، ف ذه اال  اسية  

( علاى  لاك ، كماا ان المااد  9ُصات المااد  ) إ با راء سرائي مععلق بدعوى ُاشائة عان  ريماة إرهابياة ، 

حالااة ( ُصات علااى العاازام الاادبا بعظ يااذ  لااك إال فااي حاااالت إ ا كاُاات المريمااة موةااوا الطلااب هااي فااي 10)

 حقيق في األسا  ، بإ ا كان  ظ يذ الطلاب مان شاأُ  المساا  بساياد  الدبلاة المكل اة بعظ ياذه أب بأمظ اا أب 

الظلام العام في ا
(2)

ن هذه اال  اسياة ساد  وساعت فاي  عرياف اإلرهااب بلاب  قصارها علاى االفعااا أكما يالح   . 

بةعع ا هذه اال  اسية هاو أن  كاون االفعااا  ا  حقيق غرض سياسي ، بالقيد الوحيد الذي أالعي  ر كب من 

اإل رامية بليد  مشربا ا رامي ، ببذلك فرست اال  اسياة باين االعمااا اإلرهابياة بباين اعمااا الشايب العاي 

حرص باةعو اال  اسية علاى اساعبعاد  ملاة مان  إ   كون بليد   وافق ارادات ال بليد  ا  اق هذه االرادات ،

-ئر  المرائب السياسية بحيث  ظدرج في ُطاق المسألة ا ظائية بهي :االعماا اإلرهابية من دا
(3)

  

 ل ب أب فربع ب .أ و( الععدي على ملوك برؤساء الدبا المععاسد  بالحكام بزب ا  ب أب 1

رهااب ( .  بأُلار أيرااً ، احماد محماد رفعات ، اإل 3،  2اال  اسية العربية لمكافحة اإلرهاب ، مصدر سبق  كاره ، الماواد ) ( 1

م ، 1992الدبلي في ةوء احكام القاُون الدبلي باال  اسيات الدبلية بسرارات األمب المعحد  ، دار الظ رة العربية ، القاهر  ، 

 . 199ص 

( لالب شيا ي مشاري ، دبر المظلمات الدبلية باالسليمية في موا  ة اإلرهاب دراسة مقارُة ، الربحاة دكعاورا  ،  امعاة 2

، بكاذلك اُلار إلاى ، اال  اسياة العربياة لمكافحاة  272، ص  270م ، ص 2013عالمية ، سسب القاُون الدبلي ، ساُت كليمظز ال

  ( . 10،  9،  8،  6اإلرهاب ، مصدر سبق  كره ، المواد ) 

فييظاا ،  حوا  شريعات مكافحة اإلرهاب في دبا الخليج العربي باليمن ، مكعب األمب المعحد  للمريمة بالمخدرات ، دراسة( 3

 . 10م ، ص 2009
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 بلياء الع د أب الظواب أب رؤساء الدبا بالحكومات أب الوزراء في أي من الدبا المععاسد .أ( الععدي على 2

االشخاص المعمععين بحماية دبلية بمن في ب الس راء بالدبلوماسيين في الدبا المععاسد  أب ( الععدي على 3

 ن لدي ا .يالمععمد

 كراه ةد االفراد أب السلطات أب بسائا الظقا بالموا الت .ال( القعا العمد بالسرسة المصحوبة بإ4

 ( اعماا العخريب باال الف للممعلكات المخصصة لخدمة عامة .5

 ئب  صظيق أب   ريب أب حياز  االسلحة بالذخائر بالمع مرات ألغراض إرهابية .(  را6

( لسظة  231بفي إلار  عزيز الم ود الرامية لمكافخة اإلرهاب أ در مملس المامعة العربية سرار رسب )    

يااق للظلاار فااي امكاُيااة إدراج افعاااا العحااري  باالشاااد  باالعماااا اإلرهابيااة بلبااق بُشاار ب وزم( 2002)

المظشورات  ات الصالة باإلرهااب ب ماق األماواا لصاالح   حات ساعار  معياات خيرياة ، بساد بافاق مملاس 

م( بمملاس بزراء الداخلياة العارب بمو اب 2003( لساظة )492بزراء العدا على  لك بمو اب سارار رساب )

ا ب إ راء  عديا على  عريف اإلرهاب ليشما  اُب العمويا إ م( ، 2004( لسظة )418سرار )
(1)

بفاي مكاة  . 

م( مااس مراً أسااعثظائياً إليماااد ميثاااق شاارف دبلااي 2005المكرمااة عقاادت مظلمااة المااس مر اإلسااالمي سااظة )

أكاادت ديبا ااة  إ سااظوات( لمكافحااة اإلرهاااب ،  10لمكافحااة اإلرهاااب باالععماااد علااى برُااامج عمااا مد اا ا )

بمباادىء القااُون الادبلي بميثااق األماب بالعطرف على االلعازام معاهد  المس مر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب 

( ماان اإل  اسيااة 2( ال قاار )1 راامظت الماااد  ) إ المعحااد  بالقاارارات الصااادر  عظ ااا  ات الصاالة باإلرهاااب ، 

 عري اً لارهاب مطابق لال  اسيات السابقة مق أةافة عبار  )   ديد االساعقرار بالساالمة االسليمياة بالوحاد  

( 1مسااعقلة ( ، أمااا اشااكاا الماارائب اإلرهابيااة فقااد اععماادت اال  اسيااة فااي الماااد  )السياسااية بسااياد  الاادبا ال

( علااى ُ ااس  ااور باشااكاا الماارائب اإلرهابيااة فااي اال  اسيااات السااابقة ، بكااذلك ُ ااس الااظ ج فااي 4ال قاار  )

أسعبعاد بع  المرائب اإلرهابية من ُطاق المرائب السياسية
(2)

 . 

لس الععابن الخليمي إلى عقد ا  اسياة لمكافحاة اإلرهااب بساارت علاى سارت دبا مم المسار ُ س بفي     

في اساعبعاد عادد مان المارائب اإلرهابياة  بالسيماالذي ا بعع ا اال  اسية العربية لمكافحة اإلرهاب  الظ ج ُ س 

ية من ُطاق المرائب السياسية ، حعى لو ار كبت ب دف سياسي ، إ   ظابلات المااد  األبلاى مان اال  اسياة سرا

اُشااطة دعااب ب مويااا اإلرهاااب بكافااة   ا اايل ا ، أمااا ال صااا الثاااُي ماان اال  اسيااة فعظااابا موةااوا الععااابن 

 بالعكاما األمظي بالاذي ُاص علاى  ع اد الادبا المععاساد  بالععاابن أمظيااً لموا  اة المخاالر اإلرهابياة ، أماا

 هاب بكافة   ا يل ا ، في حينال صا الثالث فأخعص بقرية الععابن الخاص في مماا مظق ب مويا اإلر

 . 11، ص 10( دراسة حوا  شريعات مكافحة اإلرهاب في دبا الخليج العربي باليمن ، مصدر سبق  كره ، 1

م ،  2005.    ، باُلر أيراً ، معاهد  المس مر اإلساالمي لمكافحاة اإلرهااب بالعطارف ،  21، ص  20( المصدر ُ س  ، ص 2

 ( . 4،  2( ، ال قر  )1المواد )
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ال صا الرابق من اال  اسية على موةوا آليات الععابن القرائي بالقاُوُي باإلُابات القرائية ةب
(1)

 . 

مر العربي لمكافحاة اإلرهااب شااركت فيا  دبا مملاس الععاابن م( عقد في  وُس المس 2008بفي سظة )    

- ملة من القرارات بالعو يات كان من أهم ا : أثظاءهالخليمي باليمن باععمد 
(2)

  

 (  م يف المظابق المالية للعظليمات اإلرهابية .1

 ( موا  ة  طور اساليب العظليمات اإلرهابية باأل ياا المديد  من اإلرهابيين .2

ا  ااة ُشااوء المماعااات اإلرهابيااة بكي يااة  شااكل ا ماان حيااث معالمااة االسااباب بالاادبافق االسعصااادية ( مو3

 في ُشوء العظليمات اإلرهابية .  س بباال عماعية العي 

(  دعيب سدرات بإمكاُيات األ  ز  األمظية المعظية بمكافحة اإلرهاب لعمكيظ ا من موا  ة  حديات اللاهر  4

 المسعقبا . اإلرهابية ب طورها في

العأكيد على اهمية المسسسات اال عماعياة فاي مكافحاة اإلرهااب مان حياث العركياز علاى األسار  ب عزياز ( 5

 دبرها في  وعية الظاشىء من مخالر اإلرهاب .

 ( االسععاُة بالمساعد  العقظية العي يقدم ا فرا مكافحة اإلرهاب لنأمب االمعحد  ب ذا المماا .6

الممعمق المدُي مان أ اا  ادعيب مساير  العظمياة اال عماعياة بالعخ ياف مان اشاكاا  (   عيا دبر مسسسات7

 السلوك اإلرهابي اإل رامي .

بيالحا  علااى اال  اسيااات العربيااة لمكافحااة اإلرهاااب أُ اا ا  اسيااات معكاملااة المواُااب علااى الصااعيد ال كااري   

لي ا معواةعة بخمولة في احيان كثيار  ، بالظلري ، لكظ ا على حيز الواسق العملي كاُت الظعائج المعر بة ع

فااي الحااد ماان اللاااهر  اإلرهابيااة . أن  أساا متممااا يثياار  ساااؤالت حااوا  اادبى  لااك اال  اسيااات بمااا إ ا سااد 

الم ود القاُوُية المبذبلة بالظصوص العي بردت في  لك اال  اسيات من االهمية بمكاان ، لكظ اا علاى  اعيد 

فاي ظاا  السايماللمساعوى المطلاوب لموا  اة هاذه اللااهر  ،  لاب  ر اقِ  الممارسة ال ردياة مظ اا بالمماعياة

 ب ود سصور باةج في فعالية الم ود المماعية العربية ب ذا الشأن .

 

ً المطلب الثالث :   . العدابير القاُوُية لمكافحة اإلرهاب دبليا

حااد أسصااى للحقااوق   حاات عظااوان أن ماان با ااب الممعمااق الاادبلي االهعمااام باإلُسااان بحمايعاا  ب ااوفير    

بالحريات االساسية ، بان من حق البشر أن يعيشوا برفاهية ب قدم ، من أ ا  لك بغيره عقدت العدياد مان 

 اال  اسيات بالمس مرات ب درت العديد من الصكوك الدبلية العي  رمن حداً معيظاً لحماية حقوق اإلُسان 

 م .2004ب لسظة ا  اسية دبا مملس الععابن الخليمي لمكافحة اإلرها( 1

 . 15، ص  12( دراسة حوا  شريعات مكافحة اإلرهاب في دبا الخليج العربي باليمن ، مصدر سبق  كره ، ص 2
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االععاداء علاى االرباح بالممعلكاات العاماة    اةاإلرهااب باإلرهاابيين ، بمان بكرامع  اإلُساُية ةد بطش 

 بالخا ة .

بفااي إلااار الم ااد الاادبلي لموا  ااة اإلرهاااب ساماات األمااب المعحااد  بسبل ااا عصاابة األمااب بعقااد العديااد ماان     

ي لارهااب ، اال  اسيات بالصكوك الدبلية من أ ا اسرار السابا المشاعركة إلُمااح الم اد الادبلي فاي العصاد

بكاُت غالباً ما  دبر هذه اال  اسيات بالصكوك الدبلية حوا  قظين المرائب الدبلية كالقر ظة ب مار  الرسيق 

باخعطاف الطائرات بالمرائب ةد اإلُساُية باعماا العظف ةد الطياران المادُي ، بإبااد  الماظس البشاري ، 

 ياً ) الدبلوماسيين ( .باعماا العظف ةد رؤساء الدبا باالشخاص المحميين دبل

أن موا  ااة اإلرهاااب بكااا ملاااهره فااي العالسااات الدبليااة ب  ااود العرااييق علياا  دبلياااً يعااود إلااى سااظة     

م( عظدما  مت المصادسة على معاهد  )الهااي الثاُياة( المعربفاة بأساب ا  اسياة )دراكاو باور ر( العاي 1907)

سابيا اساعرداد الاديون المساعحقة ، بكاذلك فاي ع اد اكدت على ةربر  الحد من اساععماا الادبا للقاو  فاي 

م( العاي  قياد اساعخدام هاذا الحاق ب س لا  ، فراالً عان 1920عصبة األمب المرفقة بمعاهد  )باريس( ساظة )

العمييز بين الحرب المشربعة بغيار المشاربعة  حقيقااً لمبادأ األمان الممااعي بموا  اة اإلرهااب
(1)

بساد  . 

 ظليم اا  عان لرياقمب المعحد  في مماا الم ود الدبلية لمكافحاة اإلرهااب سبقت )عصبة األمب( مظلمة اال

أ خااذ مملااس العصاابة ساارارات كاُاات  ععلااق بقمااق االُشااطة  إ ال  اسيااة )مظااق اإلرهاااب بالمعاسبااة علياا ( ، 

ف عزام بحيث  خلق  عابن دبلي ب ذا الشأن ، بلذلك سرر أن  سلاُاحية الدسة بااللاإلرهابية لكظ ا لب  كن من 

ال عااا اإلرهااابي ، لمظااة ماان الخبااراء لدراسااة هااذه المسااألة ب اادف بةااق مسااود  ا  اسيااة دبليااة لموا  ااة 

حاددت هاذه اال  اسياة االفعااا اإلرهابياة فاي )  إ م ، 1937\ شرين الثاُي \16ب درت هذه اال  اسية بعاريخ 

ار كابا  بالمشااركة فيا  العوالىء على ار كاب فعا من االفعاا بقصاد إرهااب لارف آخار ، العحاري  علاى 

( مان اال  اسياة3بالمساعد  في ار كاب  ( ، بهذا ما  اء في المااد  )
(2)

. إالَ أن هاذه اال  اسياة لاب  ادخا حياز  

( دبلة بسعت علي ا ، 24دبلة باحد  من أ ا ) لدنالعظ يذ ببائت بال شا  راء عدم المصادسة علي ا إالَ من 

  على هذه اال  اسية بالقياا  بمم اود األماب المعحاد  ، األمار الاذي فرالً عن سصور   ود العصبة المقعصر

سادُا إلى ةربر  البحث في دبر األمب المعحد  كم ة  شريق عالمية في مماا مكافحة اإلرهاب
(3)

 . 

   ساميت بأساب  إ أن اال  اسية المذكوره أعاله سد  ب ا راء  عاديالت علي اا الحقااً بعاد اُشااء األماب المعحاد      

  رمظت الماد  الثاُية مظ ا  وراً عد   إ ( ماد  ، 29  اسية  ظيف لمكافحة اإلرهاب ( بالمعكوُة من )أ) 

 ، بال . 186م ، ص 1992( مطيق المخعار ، المخعصر في القاُون الدبلي العام ، فا  ، الميرب ، 1

م ، ص 2003 امعاة بياداد ،  –ة القااُون ( شيد  ابحي  اساب محماد ، اإلرهااب بالقااُون الادبلي ، رساالة ما ساعير ، كليا2

 . 168، ص  167

 . بأُلر ايراَ ،  91، ص  90لالب شيا ي مشاري ، مصدر سبق  كره ، ص ( 3

Glasser, In fraction international, L.G.J. , pairs , 1957 , p \ 133 \ .                                         
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-لالفعاا اإلرهابية بهي :    
(1)

 

( أي فعااا عماادي يعساابب بمااوت شااخص أب أ ااابة  ساادية لكااا ماان رؤساااء الاادبا بالقااائمين بأعمااال ب 1

 بزب ات الرؤساء بالقائمين بمسسبليات عامة .

 علكات العامة بالخا ة .مريب المععمد للم( العخ2

 ( أي فعا عمدي يسدي لععري  حيا  العامة للخطر .3

 (  صظيق اب أمعالك أب  قديب أسلحة  سدي إلى الحاالت السال ة الذكر .4

بعاد الحارب العالمياة  بالسايماأما بخصوص مكافحة اإلرهاب في ظا األمب المعحاد  فظماد ان الاوعي الادبلي 

ا راءات  ماعية مشعركة بفعالة فاي إلاار مان العظسايق بالععاابن عن لريق ازداد ب ذا المماا ب الثاُية سد

المعبادا بين ألراف الممعمق الدبلي بالذي  وج بعقد العديد من اال  اسيات الدبلية . عظادما  اب  شاكيا األماب 

قاي أن يكاون ل اا دبر فاي المعحد  كمظلماة عالمياة  ساعى لعحقياق األمان بالسالب الادبليين ، كاان مان المظط

( ال قار  الرابعاة بعحاريب اساعخدام 2مكافحة بموا  ة اإلرهاب ، فقد اعلظت المظلمة في ميثاس ا في المااد  )

 ً كااان  القااو  أب الع ديااد ب ااا فااي العالسااات الدبليااة بااللعاازام بموا  ااة اإلرهاااب بكافااة  ااوره باشااكال  بأيااا

لنأمان بالسالب الادبليين القائمين علي  ، خا ة الذين يشاكلون   دياداً 
(2)

. بلع عياا هاذه الحالاة عقادت األماب  

المعحد  عدداً كبيراً من اال  اسيات بالصكوك الدبلية بالعي شكلت بمو ب ا الم د الدبلي لمكافحة اإلرهاب ، 

-ب شما هذه اال  اسيات بالصكوك ما يلي :
(3)

  

مر كبااة علااى مااعن الطااائرات ، بالعااي بسعاات فااي ( اال  اسيااة المععلقااة بااالمرائب ببعاا  االفعاااا االخاارى ال1

( 180م( بعادد االلاراف الداخلاة في اا )1969م( ، بدخلت حيز الظ ا  سظة )1963\9\14)لوكيو( بعاريخ )

 دبلة .

بدخلات م( 1970( ا  اسية مكافحة االسعيالء غير المشربا على الطائرات بالعي بسعت في )الهاي( سظة )2

 ( دبلة .180م( بعدد االلراف الداخلة في ا )1971حيز العظ يذ بالظ ا  سظة )

( ا  اسيااة سمااق اعماااا العظااف اليياار مشااربعة المو  ااة ةااد سااالمة الطيااران الماادُي بالعااي بسعاات فااي 3

 ( دبلة .183م( بعدد االلراف الداخلة في ا )1973)موُعرياا( سظة )

الطياران المادُي الادبلي ، الملحاق ( برب كوا سمق اعماا العظف غير المشربعة في المطاارات العاي  خادم 4

 با  اسية سمق االعماا غير المشربعة المو  ة ةد سالمة الطيران المدُي العي بسعت في )موُعرياا( 

م ، 2003لااار القاااُون الاادبلي العااام ، مظشااأ  المعااارف ، االسااكظدرية ، اسااامي عبااد الاارحمن با ااا ، إرهاااب الدبلااة فااي ( 1

 ، بال . 328ص

إلى ، باسيا يوسف ،  طور معالمة األمب المعحد  لمسألة اإلرهاب الدبلي بين المواُب القاُوُياة باالععباارات  ( للمزيد أُلر2

 . 31، ص  30م ، ص 2001، بيت الحكمة ، بيداد ،  \4\السياسية ، مملة دراسات ساُوُية ، عدد

 .  5،ص4ر سبق  كره ، صدراسة حوا  شريعات مكافحة اإلرهاب في دبا الخليج العربي باليمن ، مصد (3
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 ( دبلة .161م ، بعدد اعرائ ا )1989\8\6\م ، بدخلت حيز العظ يذ بعاريخ 1988\2\24\بعاريخ 

ة ةاااد االشاااخاص المعمععاااين بحماياااة دبلياااة ، بمااان فاااي ب الموظ اااون ( ا  اسياااة مظاااق المااارائب المر كبااا5

بالدبلوماساايون بالمعاسبااة علي ااا ، بالعااي اععمااد  ا الممعيااة العامااة لنأمااب المعحااد  بدخلاات حيااز العظ يااذ 

 م .1977\2\20\بعاريخ

كااُون \عااريخ ( اال  اسية الدبلية لمظاهراة أخاذ الرهاائن بالعاي اععماد  ا الممعياة العاماة لنأماب المعحاد  ب6

 ( دبلة .153م ، بعدد اعرائ ا )1983\6\3\م ، ببدأت حيز العظ يذ بعاريخ 1979 \األبا 

م( ، بدخلات حياز العظ ياذ 1980( ا  اسية الحماياة المادياة للماواد الظوبياة بالعاي بسعات فاي )فييظاا( ساظة )7

 ( .116م ، بعدد اعرائ ا )1987\2\8\بعاريخ

المشاااربعة المو  اااة ةاااد الساااالمة البحرياااة بالعاااي ابرمااات فاااي )ربماااا( ( ا  اسياااة سماااق االعمااااا غيااار 8

 ( دبلة .135م ، بعدد اعرائ ا )1992\3\1\م ، بدخلت حيز العظ يذ بعاريخ 1988\3\10\بعاريخ

م ، 1991\3\1\( ا  اسية  مييز المع مرات البالسعيكية بيرض كش  ا بالعي بسعت في )موُعرياا( بعااريخ 9

 ( دبلة .125م ، بعدد اعرائ ا )1998\6\21\اريخ بدخلت حيز الظ ا  يع

( اال  اسية الدبلية لقمق ال ممات اإلرهابية بالقظابا بالعي اععمد  ا الممعية العامة لنأمب المعحد  بعاريخ 10

 ( دبلة.146م ، بعدد اعرائ ا )2001\ايار\23\م ، بدخلت حيز العظ يذ بعاريخ 1997\كاُون االبا\15\

كااُون \9\لدبلية لقمق ب مويا اإلرهاب بالعي اععمد  ا الممعية العامة لنأمب المعحد  بعاريخ ( اال  اسية ا11

 م .2007\4\10م ، بدخلت حيز الظ ا  1999\األبا

( اال  اسية الدبلية لقماق اعمااا اإلرهااب الادبلي بالعاي اععماد  ا الممعياة العاماة لنأماب المعحاد  بعااريخ 12

 م . 2007\7\17ظ ا  خلت حيز الم ، بد2005\4\13\

ا  اسيااة الحمايااة الماديااة للمااواد الظوبيااة بالمرافااق الظوبيااة المعدلااة ال  اسيااة الحمايااة الماديااة للمااواد ( 13

 م .2005\7\8\الظوبية بالعي  ب اععمادها بعاريخ 

  شارين\14\( بر كوا االعماا غير المشربعة ةد سالمة المالحاة البحرياة بالعاي  اب اععمادهاا بعااريخ 14

 م .2005\األبا

علاى آلياات البيئة الدبلياة لنأر كااز  لدنأن اليرض من هذه اال  اسيات بالصكوك الدبلية هي محابلة من     

ساُوُية لمكافحة اإلرهاب بمحا ر  العظا ر اإلرهابية بعدم  مكيظ ا من ال ربب من المساألة المظائياة فاي 

ئيااة لنأخعصاااص القرااائي الااولظي ، فرااالً عاان ةااوء مااا  رااع  هااذه الصااكوك باال  اسيااات ماان سواعااد  ظا

بيظاات األمااب  إ  راييق الخظاااق علاى العظا اار اإلرهابيااة ال ارباة ب مميااق األدلاة الالزمااة لمساااءلع ب  ظائيااً .

 المعحد  ان اليرض من  لك الصكوك باال  اسيات هو لمعالمة اللربف المسدية ألُعشار اإلرهاب باالسععباد 
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السياسي ، بحماية حقوق اإلُسان فرالً عان  حقياق  ملاة مان االهاداف باألساسايات علاى الصاعيد الادبلي 

-ي :األ ن ُو زها بأبالعي يمكن 
(1)

 

لمظااق ُشااوب الصااراعات ب حقيااق سااياد  القاااُون بح اا  السااالم _ موا االة  عزيااز ساادرات األمااب المعحااد  

 بادامع .

_ أن مباادرات األماب المعحاد  ب اذا المماااا هاو مان أ اا  عزياز الحااوار بالعساامج بالع ااهب باين الحرااارات 

بالثقافات بالشعوب باألديان ، ب عزيز االحعرام المعبادا لنأدياان بالقايب بالمععقادات الديظياة بمظاق العشا ير 

  ا .ب

العربيج لثقافة السالم بالعدالة بالعظمية البشرية ، بللعسامج العرسي بالولظي بالديظي ، بأحعارام االدياان _ 

 في ا .

عمااا علااى ا خااا  مااا سااد يكااون ةااربرياً بمظاسااباً بمع قاااً مااق االلعزامااات المظولااة بظااا بمو ااب ل_ موا االة ا

 ار كاب عما إرهابي أب افعاا إرهابية ب مظق  لك . القاُون الدبلي من  دابير  حلر بمو ب ا العحري  على

_ السعي إلى  حقيق العظمية باالُدماج اال عماعي علاى  مياق الصاعد ، بمظاق   مايش الشاباب الاذي بادبره 

 يس ب في حاا  ب   ميش  بعيذية العطرف باإلرهاب .

مان سباا مملاس األمان الادبلي في الحقيقة ازدادت الم اود الدبلياة فاي ممااا مكافحاة اإلرهااب ب حدياداً     

( بالاذي يعاد مان اهاب سارارات 1368 در سرار ) إ م( ، 2001بعد احدا  الحادي عشر من ايلوا ) بالسيما

مملااس األماان المععلقااة بموا  ااة اإلرهاااب ، إ   اادر  لااك القاارار فااي ظااا مظااا  دبلااي معااو ر باسااعثظائي 

هاذا القارار ببصاور  سالعاة بباأسوى العباارات  أدان إ ببمو ب ال صاا الساابق مان ميثااق األماب المعحاد  ، 

ال ممات العي ش د  ا ُيويورك بباشظطن في  لك الساظة ، بمظطلقااً مان فكار  أن هاذه االعمااا   ادد السالب 

أكد القرار في فقر   الثاُية إلى الععابن الدبلي في مكافحة اإلرهاب بالعما معااً بصا ة  إ باألمن الدبليين ، 

هاذه ال مماات بمظلمي اا إلاى العدالاة عا لة مان ا اا  قاديب
(2)

م ا ادر مملاس 2001\9\28 \بفاي  ااريخ . 

( الذي أكد في ديبا ع  أن اإلرهااب الادبلي يعاد   دياداً حقيقيااً لنأمان بالسالب 1373األمن الدبلي سرار رسب )

رأى الابع   إ ، السيما على المسعوى القاُوُي بالدبليين ، بيعد هذا القرار من أكثر القرارات أثار  للمدا 

أن ، فيماا عاده الابع  شافي  اآللية القاُوُية الشاملة لمكافحة اإلرهااب الادبلي ، ب حدياد دبر الادبا ب اذا ال

كادا  للريط على الدبا الصيرى ب سخيرها لخدمة ال يمظة االمريكية
(3)

 ب رمن هذا القرار .  

ب ، مكعااب األمااب المعحااد  للمخاادرات بالمريمااة ، ُيويااورك ، ( دليااا الععااابن الاادبلي فااي المسااائا المظائيااة لمكافحااة اإلرهااا1

 . 241، ص  240م ، ص 2009

 . 1368( ميثاق األمب المعحد  ، ال صا السابق ، القرار 2

محماد المماذبب ، احماد سارحاا ، مظشاورات  \( احمد حسين سويدان ، اإلرهاب الدبلي في ظاا المعييارات الدبلياة ،  قاديب 3

 ، بال . 153م ، 2009الحلبي الحقوسية ، 
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 عدد من االلعزامات على االعراء العقييد ب ا بالمععلقة بقرايا  مويا اإلرهاب ، بااللعزام بعمميد  لك

  ب في دعب االعماا اإلرهابية ، بحلر مظح ب ملمأ أمن ، باسعخدامأس ا باألمواا ، بمظق كا من س

ً اراةي الدبا مظطلق ب بق هذا القرار سرار آخر ا دره  العمال ب اإلرهابية ، بعدم مظج اللموء لارهابيين . ا

أن  ( الاذي أكاد فاي ديبا عا  علاى1377م ، بالمارسب )2001\ شرين الثاُي\12\مملس االمن الدبلي بعاريخ 

اعماااا اإلرهاااب  شااكا باحااد  ماان اخطاار الع دياادات علااى الساالب باالماان الاادبليين ، بهااي   ديااد لكااا الاادبا 

 إ االسعصاادية باال عماعياة للادبا ،  كا   ديداً حقيقيااً لالساعقرار العاالمي بالعظمياةشباإلُساُية  معاء ، بي

فاي موا  اة اإلرهااب ، باهمياة  وسايق  الماظ ج الشااما بالعظسايق بالععاابن الادبليأكد القرار على اهمياة 

ُطاق الع اهب بين الحرارات كمدخا للقرااء علاى مصاادر اإلرهااب الادبلي ، حياث دعاا القارار إلاى سارعة 

أُرمام الدبا إلى اال  اسيات بالبرب كوالت الدبلية  ات الصلة باإلرهاب بمكافحع  ، بأفاد القرار إلاى  قاديب 

افحااة اإلرهاااب (كااا الاادعب المطلااوب إلااى ) لمظااة مك
*
  ً فيمااا يععلااق بعطااوير العشااريعات بالقااواُين  بالساايما

الداخلية الخا ة بموا  ة االعماا اإلرهابية 
(1)

 . 

بفي سبيا دعاب  لاك اال  اسياات بالقارارات بالصاكوك الدبلياة سادم االماين العاام لنأماب المعحاد     
**
بعااريخ  

افحاة اإلرهااب ، بالعاي اععماد  ا األماب المعحاد  فاي م  و يات بمثابة اسعرا يمية عالمية لمك2006\4\27\

-ش ر أيلوا من ُ س السظة ، بالعي  رمظت العأكيد على عدد من الثوابت أبرزها :
(2)

 

_ العزام زعماء العالب بدعب المسابا  فاي الساياد  باين  مياق الادبا باحعارام ساالمع ا االسليمياة باساعقالل ا 

لدبلية عن اسععماا القاو  أب الع دياد بأساععمال ا بااي شاكا مان االشاكاا السياسي ، باالمعظاا في العالسات ا

بالااذي يععااارض مااق مقا ااد األمااب المعحااد  باحعاارام حااق الشااعوب فااي  قرياار المصااير ، بعاادم العاادخا فااي 

 الشسبن الداخلية للدبا باحعرام حقوق اإلُسان بحريا   االساسية .

م( عقب ال مماات العاي شا د  ا 2001( لسظة )1373س األمن الدبلي رسب )* أُشأت لمظة مكافحة اإلرهاب بمو ب سرار ممل

 رااطلق هااذه اللمظااة باادبر م ااب فااي االسااعرا يميات العالميااة لمكافحااة  إ م( ، 2001الواليااات المعحااد  فااي العاسااق ماان ايلااوا )

المسسساية علاى مكافحاة األُشاطة مساعد  البلدان على  ظ ياذ العادابير الرامياة لععزياز سادرا  ا القاُوُياة ب عن لريقاإلرهاب 

سادرا  ا القاُوُياة بالمسسساية مان ا اا  عزياز  كافاة الطلب مان الادبا اً ( عرو15اإلرهابية ، حيث كل ت اللمظة المكوُة من )

ُص  لك العشريعات على ) مظق  مويا اإلرهااب ،  ممياد أماواا مان يشاارك فاي    ةالعصدي لارهاب باُشطع  المخعل ة من 

مظق المماعات اإلرهابية من الحصوا على أي شكا من أشكاا الادعب الماالي ، عادم  اوفير الماال  االمان  اخير ،  اإلرهاب دبن

باألسظاد لارهابيين ، الععابن مق الحكومات االخرى لمظق االعماا اإلرهابية أب العخطيط ل ا ( ، للمزيد اُلر إلاى ، زياد محماد 

 \32\( بألية  ظ يذه بلظياً بدبلياً ، مملة حوار ال كر ، عادد2170س االمن الدبلي )حسين الزبيدي ، سراء  ساُوُية لقرار ممل

 . 91م ، ص 2015 –، المع د العراسي لحوار ال كر ، أ ار 

 ، بما بعدها . 34( باسيا يوسف ، مصدر سبق  كره ، ص 1

 في  لك المد  . األمين العام لنأمب المعحد  يشيا مظصب كوفي عظان المظوب أفريقي  ** كان حيظ ا

 . 2، ص  1دراسة حوا  شريعات مكافحة اإلرهاب في دبا الخليج العربي باليمن،مصدر سبق  كره ، ص ( 2
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اا باألساليب بالممارساات اإلرهابياة بممياق اشاكال ا بملاهرهاا هاي أُشاطة ن االعمأ_ العأكيد ممدداً على 

  دف إلى  قوي  حقوق اإلُسان بالحريات األساساية بالديمقرالياة فاي العاالب ، ب  ادد الساالمة االسليمياة 

للدبا بامظ ا ، ب زعزا اسعقرار الحكوماات المشاكلة بصاور  مشاربعة ، باُا ا يظبياي للممعماق الادبلي أن 

 ذ الخطوات الالزمة لععزيز الععابن من ا ا مظق اإلرهاب بمكافحعة .يعخ

  أكيد على اُ ا ال يموز بال يظبيي ربط اإلرهاب بأي دين أب  ظسية أب حرار  أب  ماعة عرسية ._ 

 ن العظمية بالسالم باالمن بحقوق اإلُسان مسائا معرابطة ب عزز كا مظ ا االخرى .أ_ العسليب ب

 ا ة إلى معالمة اللربف العي  سدي إلى أُعشار اإلرهاب . اكيد على الح_ 

بي  ب من كا ما سبق أن اإلرهاب الدبلي أ خذ  اوراً باشاكاا مععادد  بمعظوعاة ، مان خطاف للطاائرات     

بغيرهااا ، فرااالً عاان اغعياااا الرؤساااء  إلااى االسااعيالء علااى الساا ن مااربراً بعاادمير المظشااات علااى اإلرض

ُع اءاً بأُ اء حيا  االشخاص أب خط  ب اب أبعزازهب ، كا  لاك  مات معالماة دبليااً بالدبلوماسيين ، بليس ا

المصادسة على عدد كبير من اال  اسيات الدبلية الاذي كاان ال ادف مظ اا أسعئصااا اإلرهااب دبليااً  عن لريق

 باسليمياً ، با خا  السبا القاُوُية الالزمة لموا  ة  لك اللاهر  .
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ل صا الثاُي : السياسات العامة األمظية باالعالمية لمكافحة ا

 اإلرهاب .

 

 المبحث األبا : السياسات األمظية العراسية لمكافحة اإلرهاب .

 

 المطلب االبا : دبر األ  ز  األمظية في مكافحة اإلرهاب .

 المطلب الثاُي : سياسة األمن الولظي العراسي في مكافحة اإلرهاب .

 

 . ثاُي : السياسات االعالمية العراسية لمكافحة اإلرهابالمبحث ال

 

 .2003المطلب األبا : لبيعة العو  ات االعالمية العراسية بعد 

 المطلب الثاُي : ُحو اسعرا يمية اعالمية لمكافحة اإلرهاب ) االعالم األمظي ( .
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  45ة لمكافحة االرهاب .         ال صا الثاُي : السياسات العامة األمظية باالعالمي          

 

 

من المععارف علي  عظدما يععرض ممعماق ماا أب دبلاة معيظاة لخربساات إرهابياة أب   ديادات أمظياة محعملاة 

بحقيقية يعبادر حيظ ا إلى أ هاُظا  ساؤالت عد  حوا لبيعة السياسات األمظياة باالعالمياة العاي يعبع اا  لاك 

ك الخربساات األمظياة بموا  اة  لاك الع ديادات المحعملاة ، بالسايماً إ ا ماا الممعمق ب لك الدبلاة لمعالماة  لا

عرفظا أن ها ين السياساعين  سايران  ظبااً إلاى  ظاب ب اذا الممااا بأحادهما يكماا اآلخار ، بدر اة المعالماة 

 األمظية يعوسف ُماح ا بدر ة كبير  على مدى االُسمام بالعكاما بيظ ما .

م( كدبلااة 1921ق لااب يساابق أن  عاارض  لااك البلااد لااواا  اريخاا  الممعااد ماان )ببقاادر  علااق األماار بااالعرا   

م( ، إ  ش د العراق خطراً إرهابياً ي دد أمظ  بممعمع  بمسسسا   2003للعصدا باالُ يار مثلما حد  بعد )

ا بالعقسيب بالعمزئة ، ب عا ب ود  ظليمات إرهابية مععدد  ، بهذه العظليمات ما كاُت لعماد ماولىء سادم ل ا

م( ب حديااداً علااى الصااعيد 2003فااي العااراق لااوال االخطاااء الكثياار  العااي شاا دها كيااان الدبلااة العراسيااة بعااد )

األمظي باالعالمي ، بهظا ُود أن ُشير إلى  ملة من العسااؤالت حاوا لبيعاة السياساات األمظياة باالعالمياة 

 ن عدم  .م( بمدى سدر  ا على مكافحة اإلرهاب م2003العي أ بع ا العراق بعد )

إن اإلرهاب ظاهر  مدمر  بخطير  يعطلب عال  اا موا  اة مباشار  بصاور  برُاامج أمظاي باعالماي دسياق 

سائب على ممموعة من الخطوات الدسيقة بالمدربسة ، ببقدر فاعلية  لك البرُامج يعحدد ُماح أب فشاا  لاك 

لعراسيااة بدبرهااا فااي مكافحااة السياسااات ، بماان هااذا المظطلااق سااظقوم بأسااععراض   ااود ال ياكااا األمظيااة ا

 اإلرهاب ) الدفاا ، الداخلية ، أمن بلظي ، مخابرات ( ، فرالً عن دبر االعالم العراسي ب ذا المماا .
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  . األمظية العراسية لمكافحة اإلرهاب العامة األبا : السياسات المبحث

سيعب العركيز ب ذا المبحث حوا االسعرا يميات العي ا بعع ا اال  ز  االمظياة العراسياة المخعل اة فاي مكافحاة 

 ، ب حديد مظالق القو  بالرعف في ا .االرهاب 

  . المطلب األبا : دبر األ  ز  األمظية في مكافحة اإلرهاب

  . أبالً : بزار  الدفاا العراسية

 سدي بزار  الدفاا العراسية دبراً حيويااً فاي  ثبيات دعاائب األمان باالساعقرار فاي العاراق لبقااً لطبيعاة       

الم مات بالمسسبليات العي  قوم ب ا للدفاا عظ   ماه الع ديدات الخار ية ، فراالً عان الع ديادات الداخلياة 

 -ُزاعات العمرد . بألثبات هذه ال رةية لرحظا العساؤالت العالية :المعمثلة باإلرهاب ب

 ها اسعطاعت بزار  الدفاا العراسية من  حقيق هذه االهداف ؟

 ها االسعرا يميات العي أ بعع ا بزار  الدفاا العراسية ساهمت  بععزيز االمن للولن بالموالن العراسي ؟

يسدي  الميش العراسي من كوُ  يمثا عماد القوات المسلحة فاي  في الواسق  ظبق اهمية الدبر االسا  الذي  

العااراق ، بيعكااون ماان سااوات بريااة ببحريااة ب ويااة ، بماان  ملااة م مااات هااذا الماايش حمايااة العااراق ماان 

االععداءات الخار ية بالمحافلة على حدبد البالد بمياه االسليمية بممال  الموي ، كما يعدخا في حاا فشاا 

خلية من السيطر  على االبةاا األمظية داخا الدبلة . هذه االمور هي أحادى األساس العاي أ  ز  األمن الدا

بظيت علي ا القوات المسلحة العراسية العي يمب أن  كون على در ة عالية من الحرفية بالعادريب العساكري 

لقعالياة للقاوات ب وسيق سوا  ا كماً بُوعاً ، ب  وق باةج من حيث العساليج المعطاور ، ب عزياز الماهزياة ا

المسلحة ، برفق ك اء  مسعوى االُربال العسكري . بيع ق البع  علاى أن األبةااا االمظياة  مثاا القاساب 

المشعرك السعقرار أب عدم االسعقرار في  ميق م ا ا الحيا  ، بال يخعلف أثظان على ان  دهور الوةق فاي 

بادات بزار  الادفاا العراسياة مان أ اا  حساين  العراق سد القى بلالل  على مخعلف اب ا  الحياا  ، بمان هظاا

 -الواسق األمظي بمكافحة اإلرهاب بأ باا سلسلة من اال راءات  بهي :

 . ا( أعاد  بظاء الميش العراسي

م الخااص 2003\اياار\23( فاي  2ا در الحاكب المدُي االمريكي في العراق ) باوا بريمار ( ساراره رساب )    

األمظية العراسية األخرى ، إ  سااهب  لاك القارار فاي ُماو اإلرهااب فاي العاراق بحا الميش العراسي بال ياكا 

ب را ق خطير فاي المظلوماة األمظياة العراسياة الداخلياة ، إ  ساعى ) بريمار ( إلاى حاا المايش العراساي فاور 

 سلم  لمظصب  كحاكب مدُي امريكي ، ب رك سراره هذا العراق عرة  لل وةى بالعظف باإلرهاب بالمريمة 

المظلماة ، بهااذا اال ااراء أسا ب الحقاااً فااي خلااق سياساات امظيااة عراسيااة معاأثر  بدر ااة كبياار  بالمحا صااة 

المذهبيااة بالحزبيااة بالساايما فااي ظااا ُلااام العقاسااب الااوظي ي الااذي كرساا  ) بريماار ( سااواءاً فااي المظلومااة 

 من ُاحية اإلشار  لمصطلج  م(2005األمظية أم في ساُون إدار  الدبلة للمرحلة االُعقالية ، أم في دسعور )
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)مكوُااات( . أن هااذا القاارار الخاااص بحااا الماايش العراسااي كااان لاا   داعيا اا  الخطياار  علااى حاةاار العااراق 

-بمسعقبل  ، إ  أدى إلى :
(1)

 

 (  دمير البظية العحعية للمسسسات العراسية االمظية ب حديداً مسسسات الميش العراسي .1

 ( اُعشار ملاهر  السرسة بالظ ب لممعلكات الدبلة العامة بمظ ا الدبائر االمظية بمعسكرات الميش . 2

 لعراق .( سرسة اآلثار العراسية بالمعاحف العامة بالبظوك بحرق كا ما ل  عالسة بحرار  ا3

( الاف مظعساب بباات هاسالء مان دبن عماا ، مماا عارض 385( إن سرار الحا هذا الحق الرارر بحاوالي )4

% ( مان الساكان ، فراالً عان كوُا  يخلاق 10أي ما يقدر بحوالي )  فرد( مليون 2،5حيا  عوائا  قدر بـ ) 

لما يحملوُ  من خبرات أمظياة سعالياة احعيالياً من المقا لين الذين يسعطيعون ان يشكلوا   ديداً لكيان الدبلة 

، حعى ان البع  يرى أن اُدالا اعمااا العظاف باالعراق يعاود  ازء كبيار مظا  لحاا المايش العراساي باعااد  

بظاءه على أسا  المحا صة الطائ ية
(2)

 . 

 مة (  ر ب على سرار حا الميش العراسي اُعشار السالح بكا اُواع  بيد الموالظين مما ادى إلى  س يا م5

العظليمااات اإلرهابيااة ماان الحصااوا علااى السااالح باسااعخدام  الحقاااً فااي القعااا بالع مياار بالعاادمير بأشاااعة 

الرعب بين الظا  ، فرالً عن ار  اا ُسبة المريمة المظلمة ، كما ساهب هذا القرار في شايوا البطالاة باين 

، إ  سااهب هاذا القارار الحقااً فاي أفراد الميش العراسي مما س ا مان م ماة اساعقطاب ب للمماعاات المسالحة 

أبعاد الك اءات الولظية عن الميش العراسي في ظا ُلام المحا صة في الميش
(3)

 . 

( حوا هذا القرار العرساُة العسكرية العراسية إلى خرد   رى   ريب سسب كبيار مظ اا إلاى اسلايب كردساعان 6

دات باألسالحة الخ ي اة العاي ا ابج معلم اا بياد بسسب مظ ا إلى دبا الموار ، بلب يعبقى إال القلياا مان المعا

الموالظين المدُيين ، بهذا األمر رافق ا  دمير ممظ ج للمسسساات العدريبياة مان كلياات بمعاهاد بمعساكرات 

عسكرية عريقة بمدار  سعاا ، مما شكا الحقاً عبئاً ثقيالً في مساعي اعاد  بظاء الميش ، فرالً عن  دمير 

بسرسة بُ ب محعويا  ا بالسيما أن بعر ا يحعوي على معدات معطور   داً في  مظشأت العصظيق العسكري

 العصظيق .

في الواسق أن هذا القرار لب ياِت من فرام إ  لب يكن أععبالاً ان  عرك حادبد العاراق ساائبة بم عوحاة يظعقاا   

 داخلية بالمربر عبرها اإلرهابيون بس ولة ، بلب يكن أععبالاً أن  احا سوات حر  الحدبد بسوات ال

( مظعب  احي العمار ، العقيد  العسكرية العراسية المديد  : الادباعي بالمظطلقاات بالمراامين ، الملاف السياساي باالمظاي ، 1

 .  187م ، ص 2007، مركز حمورابي للدراسات االسعرا يمية ، بابا ،  1ل

  -لرابط العالي :( للمزيد أُلر إلى ،  قرير مع د سبيرهيد لنأبحا  المظشور على ا2

http://spearheadresearch.org\sr-CMS.                                                                                        

( مصاط ى غيثاان عباد المباار ،  دياد الععاابن باين داعاش ببعا  ةابال المايش الساابق ، فاي ممموعاة ماسل ين اإلرهاااب 3

،  101م ، ص 2015، بيااداد ـ  \2\، كاارا  الظ اارين ، مركااز الظ اارين للدراسااات االسااعرا يمية ، عاادد 1ل داعااش أُمو  اااً ،

 . 102ص
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الاادبافق الحقيقيااة براء  لااك القاارار ُمااد ان االدار   ماان دبن ان يكااون هظالااك بااديا ، ببياا  الظلاار عاان

االمريكية بالقياد  العراسية على حد سواء سعت لعدارك مخالر  لاك الخطاو  لبظااء  ايش عراساي  دياد ، إال 

أن آليااات أعاااد   شااكيا الماايش العراسااي شاااب ا العديااد ماان االخطاااء االسااعرا يمية مظ ااا أن اإلدار  االمريكيااة 

عراسي على بفق خصائص معيظة ب حديد من سيععابن مع ا في  شاكيا القاوات المسالحة  ارادت بظاء  يش

العراسية ، بهذا يعظي أن من يشاارك فاي بظااء المسسساة العساكرية العراسياة يماب أن يشاالرهب فاي الظلار  

امريكياً  االسعرا يمية المسعقبلية لبظاء الميش العراسي ، بالمدبا ادُاه يبين حمب الميش العراسي الم عرض

-م( في ظا الع ديدات الداخلية بالخار ية ةمن المسعويات الدُيا :2003 شكيل  بعد سظة )
(1)

 

 (1 دبا رسب )

 العوزيق                                    العشكيا             العدد                     القوات    

  ظوب  –فرسة مدرعة                              بسط                 2                    سوات برية  

 شماا غرب –فرسة مشا  آلي                           بسط                 2                                  

 فرسة مشا                                   ظوب                1                                  

 فرسة مشا   بلية                         الشماا                 1                                  

_____________________________________________________ 

  ظاح ليران  وي  عبوي ارةي                       1سوات  وية                    

  ظاح ليران باسظاد  وي                  1                                  

 أُذار مبكر \ ظاح ليران مخعلط باسعطالا  وي                   1                                  

_____________________________________________________ 

 سواحا سوات بحرية                                     سوات خ ر  

 سوات دفاا ساحلي                                                     

_____________________________________________________ 

 

بمان هظااا سااعت الواليااات المعحااد  علاى  عااا الاادبر األسااا  للماايش العراساي المديااد يظصااب علااى موا  ااة 

حر  الولظي العراسي بمشربا سدم ا ُائب بزير الدفاا االمريكاي اإلرهاب ، با ساساً مق  لك شكلت سوات ال

السابق ) بوا ببل ويعز ( حماا أساب ) المشاربا األمظاي لمكافحاة اإلرهااب ( ، إ  باين المشاربا ان ال ادف 

 مظ ا  ياغة ب شكيا مسسسة عسكرية عراسية  ديد   صب في بو قة السياسات االسعرا يمية العسكرية 

 –، مركاز دراساات الوحاد  العربياة ، بياربت ،  ماوز \305\قصاب ، الميش ، مملة المسعقبا العربي ، عادد( عبد الوهاب ال1

 . 124م ، ص 2004
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ألمر أن هذا العشكيا  أثر بشكا كبير بواسق المحا صة األمظية ، بش د أفاراده للبالد مسعقبالً ، لكن الملي با

بسيادا   اسع داف باسق من لدن العظليمات اإلرهابية فاي ظاا  م ياز عساكري ةاعيف المساعوى ال ير قاي 

لمسعوى الع ديدات االمظية العي شكا لموا  ع ا
(1)

 . 

بريمار ( بالحكوماات العراسياة الالحقاة أُ اا  مات علاى  إن مشكلة بظاء الميش العراسي المدياد فاي ع اد )   

بفق أسلوب الوالءات الحزبية  ار  بالوالءات الطائ ياة  اار  اخارى ، ال علاى أساا   اظاعة أ  از  أمظياة 

يثق ب ا العراسيون بيشعربن ب يبع اا
(2)

. بهظاا كاُات البصامات االمريكياة باةاحة فاي خلاق  ايش عراساي  

بالياء العمظيد األلزاماي ، فاي حاين اظ ارت الحا اة إلاى ةاربر  أعااد  العمظياد   يير محدبد العدد بالععاد

األلزامي بالسيما أن مكافحة اإلرهاب  حعاج إلى بظاء  يش كبير بسوي
(3)

 . 

بمن ةمن االخطاء االسعرا يمية فاي اعااد  بظااء المايش العراساي هاي مرحلاة دماج العظليماات المسالحة    

ا ر باً عسكرية عالية من دبن المربر بالسياسات العساكرية المععاارف علي اا فاي العي مظج الكثير من أفراده

ماظج الر اب ، حعاى اللااق علاى هاسالء  ساامية ) ةابال الادمج ( ، إ  رافاق هااذه الحالاة رباج ظااهر  ال ساااد 

م( ، 2004م( ، ب حديااداً أبلااى  شااكيال   سااظة )2003المااالي فااي  شااكيا القااوات المساالحة العراسيااة بعااد )

ساابب  ااراكب هااذا ال ساااد الحقاااً بل ااور مااا يساامى المظااود ) ال رااائيين (ب 
*
، حيااث ر اادت هيئااة الظزاهااة  

العراسية العديد مان حااالت ال سااد الماالي باألماواا الم ادبر  فاي الاوزارات االمظياة العراسياة ، حياث سادرت 

الدفاا العراسية  حعا المر بة م( ، بان بزار  2005( مليار دبالر مظذا سظة ) 7،5حمب  لك األمواا بحدبد ) 

األبلى ب ذا المماا  لي ا بزار  الداخلية
(4)

. هذه االخطاء أيراً رافقت  شكيا ساوات حار  الحادبد العراسياة  

، إ  ش دت  لك القاوات ةاع اً باةاحاً فاي العظا ار البشارية ، باساعثمرت هاذا عصاابات المريماة المظلماة 

الاظ ط لعموياا أُشاطع ا اإلرهابيااة ، بب اذا الصادد  كار مسعشااار  المر بطاة باُشاطة إرهابياة ببادأت بع ريااب

االمن القومي العراسي السابق )موفق الربيعي( 
((

 أُ ا من الصعب سيا  كميات الظ ط الم ربة بشكا 

( ساايمون هياارُش ، المظطقااة الرماديااة : كيااف أُعقااا برُااامج سااري للبظعاااغون إلااى أبااي غريااب ، مملااة المسااعقبا العربااي ، 1

 . 40، ص  39م ، ص 2004، مركز دراسات الوحد  العربية ، بيربت ،  موز  \305\عدد

، مركاز دراساات الوحاد  العربياة ،  1م ( الظ راة أم الساقول ، ل2010 – 2009( ممموعة بااحثين ، حااا االماة العربياة ) 2

 . 212م ، ص 2010بيربت ، 

، مركاز  \10\لة العراسياة ، مملاة حماورابي للدراساات ، عادد( عبد الحسين شعبان ، داعاش باخوا  اا بإعااد   ادبيا المساأ3

 . 33م ، ص 2014 –حمورابي بالبحو  االسعرا يمية ، السظة الثالثة ،  موز 

* المظود ال رائيين ، بهو مصطلج اسعخدم ا ألبا مر  رئيس الاوزراء العراساي ) حيادر العباادي ( لو اف المظاود الاوهميين 

 50ب الربا ب دبن ان يكون ل ب ب ود فعلي ، حياث  كار أن فاي بزار  الادفاا لوحادها أكثار مان الذين  ل ر أسمائ ب في سوائ

 ألف  ظدي فرائي .

 . 145، ص  101م ، ص 2005( للمزيد من الع ا يا أُلر إلى ، العقرير السظوي ل يئة الظزاهة العراسية لسظة 4
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دسيق بسبب االفعقار إلى عدادات سيا  الظ ط ، بان ال رق بين كمياة الاظ ط المظعماة بالكمياة المصادر   قادر 

%( مان الاظ ط ي ارب خاارج العاراق عبار الحادبد بياعب 10(برمياا فاي الياوم الواحاد ، بان )6000بحوالي)

اريج معمة لنأردن بسوريا ، بهو عائد بظ اية المطاف إلى ةعف سوات  الحدبد العراسيةشحظ ا بص 
 ())1)

 . 

بلعقييب هذه الحالة اسامت العديد من مراكز اسعطالا الرأي العراسية اسعطالعات رأي حوا أداء المسسساة    

-م( بأظ رت الظعائج األ ي :2006-2005االمظية العراسية للمد  بين )
(2)

 

 (2رسب )  دبا

 الظسبة المئوية    عدد األ وات   مسعوى األداء    \ت

 %79     390      ةعيف     -1

 %9       45       مقبوا     -2

 %7     34       معوسط     -3

 %3      15        يد      -4

 %2      9        يد  داً      -5

 

البي ( زياااد  فااي عاادد سااوات الماايش العراسااي بفااعج باااب بعلااى الاارغب ماان  لااك شاا دت مااد  حكااب ) اياااد عاا

العطوا ، إالَ اُ ا لب  كن بمسعوى العحديات األمظية القائمة أُذاك ، فالقوات العي شكلت في  لك الوست بالعي 

عرفت بأساب ) ساوات الحار  الاولظي ( كاُات  سايرعلى بفاق البظااء األفقاي ) القاو  القعالياة ( علاى حسااب 

) القدر  القعالية ( ، بهذا االمر شما القو  الموية بالبحرية بليران الميش ، مما أسا ب فاي البظاء الرأسي 

ةعف االسعمابة للخربسات اإلرهابية المعكرر  ، باسعمر هذا الحاا في ع دي كا من ) ابراهيب المع اري ، 

فاي ظاا  زاياد مساعمر ُوري المالكي ( ، إ  ب ادت الابالد ُ سا ا أماام مشاكالت خطيار  مان الظاحياة األمظياة 

لل ممات اإلرهابية بالعي بليت اب  ا في   مير مرسدي االماامين ) علاي ال اادي بحسان العساكري علي ماا 

السالم ( بالعي كادت أن  سدي بالعراق لمظزلق الحرب االهلية الشاملة ، لاذلك ا بعات بزار  الادفاا العراسياة 

لعزامن ماق زياااد  عادد القااوات االمريكياة المحعلااة بزج سياساة زيااد  عاادد القاوات العسااكرية كمااً بُوعاااً باا

بأعداد كبير  من المعطوعين في الميش ، فرالً عن  و ا  الاوزار  ألعااد  فاعج الكلياات العساكرية ب امعاة 

 الدفاا الولظي بكلية االركان ، إال أن المشكلة العي با  ا الميش العراسي بقيت على حال ا في ظا اسعمرار 

،  \8\ليوُياا بي يار ، ليوُياا بيعار ، العحادي فاي مادن العاراق بياداد ، البصار  ، مملاة المساعقبا العراساي ، عادد ( ُقالً عن ،1

 . 141م ، ص 2006مركز العراق لابحا  ، بيداد ، 

،  \8\سعار الياُب بآخربن ، اسعطالا الارأي العاام حاوا أداء الحكوماة العراسياة ، مملاة المساعقبا العراساي ، عاددُقالً ن ، ( 2

 . 196م ، ص 2006مركز العراق لابحا  ، بيداد ، 
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سياسااة المحا صااة للمظا ااب العسااكرية بعيااداً عاان الك اااء  بالخباار  فااي ظااا غياااب الثقااة بااين الشااركاء 

السياسيين العي اُعكست سلباً على الواسق االمظي
(1)

 . 

إن المالح  لمد  حكب الوالية الثاُية لـ ) ُوري الماالكي ( شا دت فاي بادايا  ا  حسان أمظاي ُاوعي ب راا    

المدية في موا  ة العظليمات المسلحة باُخ اض ُسبي في حالة الخربسات االمظية ، إال أن هذا العحسان لاب 

ليععرض العراق ألكبر اُعكاسة أمظية كاُت معالم ا سقول ) المو ا ، االُبار ،  الح الدين ، يسعمر لويالً 

ا زاء من دياالى ( بياد العظليماات اإلرهابياة ، بأعاالن ماا يسامى )دبلاة الخالفاةا( ،  لاك الدبلاة العاي كاُات 

معاالب الحراار  ، األمار مالمح ا سائمة على القعا بس ك الادماء بسابي الظسااء ب ادمير الممعلكاات العاماة ب

م(2014\6\10م( إلى  ااريخ ) 2003الذي لرح  ساؤالت عد  حوا لريقة بظاء الميش العراسي مظذا )
*
، إ   

أظ اار احااعالا المو ااا ماان لاادن  ظلاايب )داعااش(
**
اإلرهااابي باالُسااحاب اليريااب لقطعااات الماايش العراسااي  

 ا اخعراس ا ببس ولةبالشرلة المحلية مدى هشاشة البظاء األمظي العراسي مما س
(2)

 . 

بفي ظا حكومة ) حيدر العبادي ( ش د العراق  حسظاً دسيقاً فاي الم اد االمظاي كمااً بُوعااً ، بالسايما فاي    

مماا العظسيق بين القوات العراسية المخعل ة ، بُمو ج  لك العظسايق ب ادُاه فاي ركياز  الععاابن باين القاو  

ب بالقو  البرية ، بزياد  االر باال مع اا بعلاى المساعويات كافاة ، إ  الموية العراسية بسوات مكافحة اإلرها

بدأت الطلعات الموية العراسية  ررب ببدسة اهداف إرهابية بظااءاً علاى معلوماات أرةاية دسيقاة مقدماة مان 

القوات السال ة الذكر ، بفاي المقاباا بادأت القاو  الموياة العراسياة بارسااا معلوماات أرةاية للقاوات البرياة 

وا اماااكن ب ااود العظليمااات اإلرهابيااة المعوا ااد  بااالقرب ماان سواعااد اُطااالق الطااائرات ليااعب معالمع ااا حاا

بالسرعة الممكظة
(3)

 . 

في الحقيقة كي ُكون باسعيين في الطرح ُود أن ُبين  أن المظلومة العسكرية العراسية سد حققت ُماحاات    

 حافلات بالمدن من سيطرت  لك العظليمات بما كاُت كبير  ةد العظليمات اإلرهابية بحررت العديد من الم

م 2012( عزيز  بر شياا ، الميش العراسي : سدرات معدُية ب  ديدات معزايد  ،  قرير مركز المزير  للدراسات ، الدبحاة ، 1

 . 8، ص  6، ص 

 م ، بهو  اريخ سقول مديظة المو ا بيد  ظليب داعش اإلرهابي .2014\6\10* 

اإلرهاابي بهاي  سامية مخعصار  ألساب الدبلاة اإلساالمية فاي العاراق بالشاام بالمعاربف أُمليزيااً بأخعصاار **  ظليب داعش 

(ISIS بهو  ظليب إرهابي معطارف عاابر للحادبد ،  ظلايب معاوحش يقا اا الممياق مان دبن أساعثظاء ،  ظلايب يعساب باالعظف ، )

لعظلايب مثاااا ُماو  ي لماان يرياد أن يعاارف الم اا بالر يلااة بالشاراهة فااي القعاا بال يععاارف بقايب اإلسااالم بالحراار  ، ف ااذا ا

 بش و  المظس المبعذا في العالب .

م ، االهداف ، األساباب ، الخاربج مان دائار  الصاراا ، 2014\6\10( عبد المبار بحيد الحمامي ، ما ا بعد احدا  المو ا 2

 . 44م ، ص 2015 –لحادي عشر ، أ ار ، المع د العراسي لحوار ال كر ، السظة ا \32\مملة حوار ال كر ، عدد

 -، دراسة مظشور  على الرابط األ ي : 42( سائد سرش الخزاعي ، القدر  الموية في مكافحة اإلرهاب ، ص 3

http://www.airpower.maxwell.af.mil\apjinternational\api-a\...\alkhizal.                                 
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 لااك الظماحااات لععحقااق لااوال دعااب ب  ااود فصااائا ) الحشااد الشااعبي (
*
م( دعاات 2014\6\13، ف ااي  اااريخ ) 

 على حما السالح للعطواالمر عية الديظية في الظمف األشرف للم اد الك ائي بدعو  العراسيين القادرين 

في   وف القوات المسلحة العراسية للدفاا عن الولن أثر سقول مديظاة المو اا بياد اإلرهاابيين ، فعطاوا 

م( ملياون بخمسامائة ألاف 2014\6\26أثر  لك عدد هائا من الموالظين ، ببلغ عدد المعطوعين حعى يوم )

الادفاا العراسياة ببزار  الداخلياة علاى  ادريب  معطوا ، بهو رسب  را اق فيماا بعاد بسابب عادم سادر  بزار 

باسعيعاب هذا العدد ال ائا ، بسد  رى اشراك بع  فصائا المقابمة المسلحة في الحشد الشاعبي العاي ادت 

دبراً بارزاً بأسظاد الميش العراسي ب حرير العديد من المظالق بالبلدات مان سايطر   ظلايب داعاش اإلرهاابي 

بالسيما في االُباار
(1)

أن الحشاد الشاعبي مظلوماة شابة عساكرية  عماا بالععاابن ماق المسسساة العساكرية  . 

لعراسياة العاي اساعولت علي اا  لاك العظليماات ، إ  العراسية لمحاربة العظليمات اإلرهابياة ب حريار االراةاي ا

هب ساعد الحشد الشعبي الميش العراسي على  حقيق الع وق العسكري على لوا  ب ات الموا  ة ، كما ساا

أيراً في دعب القوات االمظية  عبوياً بمعظوياً بساد الثيارات الميداُياة بسابب سلاة عادد القاوات االمظياة بعادم 

سياساً بحمب الع ديدات ، بفيما بعد أخذت سوات الحشد الشاعبي  ا ة المسسساة الحقااً بظااءاً علاى   وزيع ا 

سعت الواليات المعحد  إلى العشكيك ب شوي  أمر من الحكومة العراسية بعشكيا مديرية الحشد الشعبي ، بسد 

 ور  الحشد الشعبي لدى الرأي العام المحلي بالعالمي
**
في ظا اسعمرار الظماحات المسعمر  العي يحقق ا  

بالعي  مت من دبن االسععاُة بالقوات االمريكية . إن سوات الحشد الشعبي ظ ارت فاي البداياة ب ادف  قاديب 

من العراسية ، ثب أةحت بعاد  لاك العبااً رئيساياً فاي موا  اة داعاش اإلرهاابي ، الدعب بالمساعد  لقوات اال

-بأ بج من م مات الحشد الشعبي األ ي :
(2)

 

( محاربااة  ظلاايب داعااش اإلرهااابي ببقيااة المظلمااات اإلرهابيااة االخاارى بلردهااا ماان اإلراةااي العراسيااة 1

 ببالععابن مق الميش العراسي .

 ي في المظالق االمظة ببالععابن مق القوات المسلحة العراسية .( ح   بدعب االسعقرار األمظ2

 ( المحافلة على المراسد باالماكن المقدسة بما في ا المسا د بالموامق بالحسيظيات .3

 * بيطلق علي  عد   سميات مظ ا الحشد الشعبي ، الحشد المقابم ، الحشد الولظي العراسي ، الحشد المقد  .

، مركاز الظ ارين للدراساات االساعرا يمية ، بياداد ،  \3\، العراق ما بعد داعش ، كرا  الظ رين ، عادد( عماد علو بآخربن 1

 . 9م ، ص 2015

** با  ت فصائا الحشد الشعبي همماة اعالمياة غيار مسابوسة  ع م اا بالسارسة بسعاا المادُيين ب  ميار المظاازا بهاو ماا ال 

اا العراساي ) خالاد العبيادي ( إن ساوات الحشاد الشاعبي هاي ساوات مظرابطة يطابق الواساق  ملاة ب  صايال ، إ  باين بزيار الادف

 بحرفية  عما بأمر  القيادات العسكرية العراسية .

( بيلكااااي دبماااان ، الحشاااد الشاااعبي العاماااا المدياااد للظقااااش فاااي العاااراق بعاااد داعاااش ، مركاااز الشااارق االبساااط للدراساااات 2

 . 10م ، ص 2015 –ار ( ، آي198االسعرا يمية ) ابرسام( ،  قرير رسب )
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ب عد محافلعي ) كربالء بالظمف ( من المراكز األساسية لعادريب ساوات الحشاد الشاعبي ، فراالً عان ب اود 

رى في العراق بعلى رأس ا محافلة ) كركوك (مخيمات  دريبية في مظالق أخ
(1)

 . 

بُ  ب من كاا ماا سابق أن سارار حاا المايش العراساي كاان ساراراً خالئااً باعااد  بظااءه كاُات هشاة بغيار     

حقيقية ، حيث  ب بظاءه على اساا  المحا صاة بالعوافاق مان دبن االععمااد علاى الك ااء  بالم ظياة ، مماا 

ي القدر  القعالية المطلوباة لموا  اة العحاديات ، فراالً عان ان  دريبا  ساد  ارى ادى أن ي عقد الميش العراس

 على بفق ألار الح اظ على األمن الداخلي فقط .

 

 . ب(  دريب القوات العسكرية

 عد القوات المسلحة الدرا الواسي ةد العدبان بهي أدا  لردا المععدين بالعي  عما على  ياُة بحماية     

 يمكاان ل ااذه القااوات أن  حقااق هااذه الم ااام دبن  اادريب باعااداد معميااز ُلريااا بعملياااً ، أرض الااولن ، بال

فالعدريب القعالي الميد بالشاق المبظي على أسس سليمة هو حمر الزابية في خلق سوات ك وء  سادر  علاى 

ان يسعمد سو   الدخوا في القعاا بقو  ، فالمميق يدرك أن الميش أياً كاُت  بعيع ا بم ما علمت سو   هو كي

من العدريب باالُربال العسكري ، بالذي يشكا أدا  سو  الميش بُ و ه عن لريق ا باا ُلام لاعة  اارم 

لنأفراد ب أدية الوا بات العي يكلف ب ا من دبن  ردد ، فالوحدات بالقطعات العساكرية المدرباة  ادريباً  ياداً 

د العظليمات اإلرهابية سواء أكاُت همومية أم دفاعية ، بل ا آمر سياد   يد  كون فعالة في سياد  المعارك ة

فرالً عن أن الخسائر  كون بسيطة بال  ذكر . ببقدر  علق األمر بالعراق ُمد أن العدريب العسكري هاو مان 

أهب با باات المسسساة العساكرية العراسياة لموا  اة العظليماات اإلرهابياة ، بهاو عاماا أساا  فاي  حقياق 

إ  اععمدت المسسسة العسكرية العراسية على اعداد خطط  دريب سظوية بشقي ا ال ردي  االُعصارات علي ا ،

بالمماعي ، باعداد دبرات  دريبية  طويرية داخا العراق بخار   ب ادف  طاوير الك ااء  القعالياة لمخعلاف 

فاي الكاب   ظوف القوات المسلحة ، فمن المععارف علي  اُ ا كلما  طورت  قظيات األسالحة الحديثاة ب ظوعات

بالعاادد فأُ ااا  صاابج عديمااة ال ائااد  مااا لااب يااعب العركيااز علااى   يئااة عظا اار مدربااة  يااداً السااعخدام  لااك 

األسلحة
(2)

. فأهمية العدريب العسكري هو لخلق اسععداد فطري بميز  خا ة للمظاود بالمظعسابين العاراسيين 

عااا اإلرهااابي بقصااد مظعاا  بةاابط ، فرااالً عاان خلااق حااس أمظااي عااالي ، إ   ااسدي هااذه الحالااة إلااى  وسااق ال 

 مر كبي  بايقاا العقاب علي  .

 إن العدريب العسكري المكثف هو من أهب عواما ُماح المعالمة للخربسات األمظية ، بإن اهمية العدريب     

 . 11( بيلكاي دبمان ، المصدر السابق ُ س  ، ص 1

، بزار  الادفاا العراسياة ، بياداد ، الساظة  \369\العاراق ، عادد( العدريب العسكري ب ظمية القدرات القعالية ،  احي ة خيماة 2

 . 4م ، ص 2015\6\3الثامظة ، 
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 ، ألن ما يععلم  من العدريب يطبق  في ساحة العسكري يكمن في اُ ا يساعد المظدي على القعاا ب اعلية

المعركااة ، بالماايش العراسااي ب ااذا المماااا لدياا  ةااعف باةااج ماان   ااة  اادريب المقااا لين علااى الاارغب ماان 

العدريب المزدبج الذي يعلقاه المقا ا العراسي من لادن المادربين العساكريين العاراسيين باالماريكيين ، فراالً 

ي بعدم ممارا  ا للعطور العقظي بالعكظولو ي المعا ر ، بربما سد يعازب عن ةعف مظاهج العدريب العسكر

م( ، بعدم ب ود سياسة أمظية باةحة 2003البع   لك إلى السرعة في بظاء باعداد الميش العراسي بعد )

عظد  شكيل  ، كما برزت هظا مشكلة الععييظات السياسية الحزبية في مظا ب العدريب العسكري علاى حسااب 

ء  بالعحصيا العلمي مما ادى إلاى  را اق العادريب العساكري العراساي ، ف اي احياان كثيار  يماظج  ا ة الك ا

المدرب العسكري لما باات يعارف بأساب ) ةابال الادمج ( ، فماق العقادير للعراحيات العاي سادموها فاي سابيا 

ي ا فاي ماظج الر اب ، بأن الولن بالموالن إالَ أُ ب مظحوا ر باً عسكرية عالية خالفاً للسياسات المععارف عل

ار بالااا  ب بكااعل ب باحاازاب ب السياسااية أشااد ماان االر بااال بالمسسسااة العسااكرية العراسيااة
*
، ممااا  عااا ماان  

م ظياة العاادريب العسااكري غياار محعرفااة ماان   ااة بأبعاااد العظا اار الك ااوء  ماان   ااة اخاارى المسهلااة ل ااذه 

الم مااة
(1)

كافحااة اإلرهاااب ب حسااين االداء ، بالماايش . إن العاادريب الم ظااي مرحلااة أسااا  للظماااح فااي م 

م( يعاُي من اهماا في الماُب العدريبي بافعقاره للمعساكرات الدائماة للوحادات أل اراء 2004العراسي مظذا )

العدريب ، بألن غالبية أفراد الميش العراسي يسكظون في الشارا بماوار سايطرا  ب األمظياة دبن ان يعساظى 

 عدريب العسكري .ل ب الوست بالمكان أل راء ال

هااذه القظاعااات أزدادت  لياااً عظااد المااوالن العراسااي مااق االحااعالا الاادراما يكي لمحافلااة المو ااا ببقيااة     

المظالق االخرى من لدن  ظليب داعش اإلرهابي بالعي عكسات الخلاا الكبيار فاي مظلوماة العادريب بالرابط 

للادبرات العدريبياة فاي الخاارج بالعاي  خارج العسكري ، كما بيظت عدم  دبى األمواا ال ائلة العاي  ارفت 

أش ر ( بهي مد  غير كافية بالمر  6مظ ا اشخاص بر بة مالزم خالا مد  ) 
(2)

. بلعا هاذه الع ا ايا سابق  

بان اعلن عظ ا بزير الدفاا العراسي ) خالد العبيدي ( إ  سادم  حلايالً حاوا ساقول المو اا ، بباين أن  ازء 

حافلاة يععلاق براعف العادريب العساكري ب اولي عظا ار غيار ك اوء  لم ظاة كبير من اسباب سقول  لك الم

العدريب العسكري ، بشب ات ال ساد المالي العي رافقت خطة  دريب القوات العراسية
(3)

 . 

 * ُحن هظا ال ُعمب بقدر ما ُشير إلى ب ود حاالت خلا معيظة .

ال ارات للعظمياة بالدراساات االساعرا يمية ، العاراق ، دراساة ( علي الموسوي ، أسباب االُ يار األمظي أماام داعاش ، مركاز 1

  -مظشور  على الرابط األ ي :

                                                                  http://fcdrs.com\articles\p94.html   

قاوات المسالحة بسابا  مابزهاا ،  احي ة ( لع ا يا أكثر حوا هذا الموةوا اُلر إلى ، سامي الزبيادي ، أساباب ةاعف ال2

            http://www.azzaman.com\?p=117219م ، 2015\6\13الزمان ، 

3 )http://iraqicp.com\index.php\sections\objekt\23656-94                  
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ج(  شكيا ممالس الصحوات ) أبظاء العراق (
*
 .  

شاايلت سرااية ممااالس الصااحوات حياازاً أمظياااً م ماااً فااي المشاا د العراسااي مظااذا  أسيساا ا أباخاار سااظة       

  م( بكان ال دف مان براء  أسيسا ا المسااهمة فاي سعااا بموا  اة  ظلايب القاعاد2007م( بمطلق )2006)

اإلرهابي ببقية العظليمات اإلرهابية المعطرفة ، فرالً عن  أمين حرية الحركة بالعظقا للموالظين العاراسيين 

بالقوات األمظية العراسية بالقوات االمريكية المحعلة آُذاك في محافلة بيداد بمحافلات اخرى ، حيث سدمت 

( الف شخص170عددها  مابز ) هذه الممالس خدمات كبير  على الصعيد االمظي بالسيما ًب أن
(1)

 . 

في الحقيقة ظ رت فكر  الصحوات ألبا مر  في محافلة األُبار بمظ ا اُطلقت إلى محافلات اخارى )دياالى 

،  الح الدين ، ُيظوى ( فرالً عان محافلاة بياداد
**
إ   شاكلت مماالس الصاحوات فاي العدياد مان المظاالق  

خص( الاف شا80ليصا عدد افرادها في بيداد فقط )
(2)

. ب عكاون هاذه المماالس مان ممموعاة مان العشاائر  

العراسية
***
من المظطقة اليربية لقعاا القاعد  ، ثب اُرمت  لك العشائر الحقاً ةمن  ا وف الحشاد الشاعبي  

ب دف سعاا  ظليب داعش اإلرهابي . كاُت هذه الممالس  حلى بدعب مان القاوات االمريكياة بالعراسياة بحكاب 

مظالق اا المحلياة بكاُات فاعلاة فاي مكافحاة اإلرهااب ، بساد أدى هاذا األمار إلاى أن  شان معرفع ا الواسعة ب

العظليمات اإلرهابية بفي مقدمع ا القاعد  حمالت عظي ة دموية كاُت من ُعائم ا اغعياا عدد كبير مان سااد  

و ريشاة ( ، الصحوات باالفراد المظعسابين ل اا ، فراالً عان اغعيااا مسساس  لاك المماالس ) عباد الساعار أبا

م( ، ليعرا اق بعادها دبر 2007\9\13الذي اغعيا في الذكرى االبلى السظوية ألُشاء  لك الممالس بعااريخ )

 لك الممالس كثيراً في ظا ايقاف دفاق الربا اب لعظا ارها مان لادن الحكوماة العراسياة بالعاي كاُات  قادر باـ 

ال ر ة ببدأ بعمظيد بعا  أفاراد  لاك الصاحوات ( دبالر ش رياً ، فاسعيا  ظليب القاعد  اإلرهابي  لك 300)

عن لريق دفق ربا ب ل ب أعلى من  لك العي كاُوا يعقاةوُ ا من الحكومة العراسية آُذاك
(3)

 ، ببعد  

* من أبرز مسسسي الصحوات العراسية ) عبد السعار أبو ريشة ، بخل ا  أحماد أباو ريشاة ( ، بمان سيادا  اا الباارزين ) حمياد 

 حافلة األُبار ، )بُس المبار  ( من محافلة  الح الدين .ال ايس ( في م

 . 220، ص  219( ممموعة باحثين ، حاا االمة العربية ............. ، مصدر سبق  كره ، ص 1

** إ   شكلت  لك الممالس في مدن بأحياء مثا )الدبر  ، العامرية ، السيدية ، الخرراء ، اليرماوك ، المظصاور ، المامعاة ، 

 ا ، اليزالية ، االعلمية ( ، فرالً عن مظالق حزام بيداد الشمالي بالمظوبي اليربي .العد

 ممالس الصحو  بالعراق -( لع ا يا أكثر سب بالدخوا إلى الرابط األ ي :2

http://www.aljazeera.net\encyclopedia\movementstand parties\2014\2\10\                                 

 ن أبرز  لك العشائر مثا ) البو ُمر ، المبور ، البو ف د ، البو عساف ، العبيدي ، ................ ( .*** م

، باُلر كذلك ، فكرت ُامق عباد ال عااح ،  221( ممموعة باحثين ، حاا االمة العربية ............. ، مصدر سبق  كره ، ص 3

، كلياة  \41\األساباب المظشائة لارهااب ، مملاة سراايا سياساية ، عادد كرار اُاور ُا ار ، العاراق ب ظلايب داعاش دراساة فاي

 . 5، ص  4م ، ص 2015 امعة الظ رين ،  –العلوم السياسية 
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م(  را ق دبر  لك الصحوات في ظا ةاعف العساليج بالعادريب 2011لعراق سظة )االُسحاب االمريكي من ا

 الذي يعلقوُ  ب ذبب الربا ب العي يعقاةوُ ا بعلى مدد لويلة ، فرالً عن أن  لك الممالس ش دت

ظاهر  )المظعسابين الاوهميين(
(1)

ب حدياداً فاي األُباار مماا عماا مان سارار رئايس الاوزراء العراساي ) حيادر  

( بالياء عقود الصاحوات بمماالس األساظاد المظعشار  فاي عماوم الابالد ، بماق  لاك ساعت الحكوماة  العبادي

العراسيااة إلااى دمااج بعاا  أفااراد الصااحوات الااذين يمعلكااون خباار  سعاليااة فااي بزار  الاادفاا بالداخليااة ببقيااة 

الوزارات األخرى لععزيز دبر  لك األ  ز  في مكافحاة اإلرهااب
(2)

  سارار الحكوماة . كماا سابق هاذه الخطاو 

م باععبار أبظاء الصحوات  زءاً من القوات األمظية العراسية ، ليعبع ا بعد  لاك 2008\1\10\العراسية بعاريخ 

م المععلاق بعحوياا 2008\8\9 \( الاذي  ادر بعااريخ 118األمر الديواُي الصادر من مملس الاوزراء رساب )

بمان خاالا ملاىء اساعمارات خا اة% من أبظاء الصاحوات إلاى بزار اي الادفاا بالداخلياة 20
(3)

. ب أشاار  

( ال قار  )ب( علاى  ثبيات عقاود الصاحوات 12م( في المااد  )2013ساُون الموازُة العامة اال حادية لسظة )

العاملين في دبائر الدبلة كافة
(4)

-2009. بفيما يأ ي  دبا احصائي يمثا عادد مظعسابي الصاحوات للماد  ) 

-م( :2012
(5)

 (  3 دبا رسب )                        

 2013بداية 2011 شرين الثاُي 2010كاُون االبا  2009أيلوا   عظا ر الصحوات

 30000 50000 54179 83575 العدد المسعمر بالخدمة

 غير معربف غير معربف 8748 4565  ب ةم ب لقوات األمن

 غير معربف غير معربف 30476 7310  ب  وظي  ب خدمة مدُية

 غير معربف غير معربف 39224 11875  وظي  بعدد من  ب 

 غير معربف غير معربف 14955 71700 العدد المعبقي

ببي  الظلر عن العما بات العي سادت المش د العراسي حوا ملف الصحوات بين مسيد براف  لكان يمكان 

ببظساب معبايظاة القوا أن  لك الممالس أدت دبراً م ماً في مكافحة اإلرهااب ببةاق حاد للعظاف فاي العاراق 

 بين محافلة باخرى ببين مديظة باخرى .

( األف 10( للمزيااد ماان الع ا اايا سااب بمرا عااة  صااريج سائااد ال رسااة الذهبيااة اللااواء الااركن ) فاةااا باارباري ( حااوا ب ااود )1

          .http://www.iqanon302.net\news\2015\04\25\52255 -فرائي في الصحوات على الرابط األ ي :

 -ظاااء العااراق الل ياار القااوي لنأ  ااز  االمظيااة ، مقالااة مظشااور  علااى موسااق بزار  الاادفاا العراسيااة علااى الاارابط األ ااي :( أب2

www.mod.mil.iq\index.php?name=news&file=article&sid=1529                    

 م ، 2008\9\17( ُماح العلي ، مصير ممالس الصحوات بالعرسب الحذر ، مملة الحوار المعمدن ، 3

www.amewar.org\s.asp?aid=147127&r=0                                                                    

 ( ، أبالً ال قر  )ب( .12م ، الماد  )2013(ساُون الموازُة العامة اال حادية لمم ورية العراق للسظة المالية 4

5 )Kenneth Katz man , Iraqi politics , Governance and Human Rights , congressional 

Research service , June 3 , 2013 .                                                                                            
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 . د(  شكيا سو  لمكافحة اإلرهاب

يقصد بقوات مكافحاة اإلرهااب هاي  لاك القاوات العاي  عباق  كعيكاات ب طبيقاات ب قظياات باساعرا يميات       

بالعاي  ععماد علي اا الحكومااة بالقاوات المسالحة بادارات ببكااالت االماان المخعل اة لمظاق بردا بالارد علااى 

ع ديدات اإلرهابية العاي  قاوم ب اا المماعاات اإلرهابياة فعليااً ، اب  ظساب إلي اا أب  علان مساسبليع ا عظا  ، ال

بيشما  لك اكعشاف االعماا اإلرهابياة المحعملاة ، بالارد الحاساب بالقاوي علاى مثاا هكاذا اعمااا ، إ   ظاال 

  اا بعظا ارها ، بالععارف علاى ل ذه القوات م مات البحاث بالعحاري عان المظلماات اإلرهابياة بعان سيادا

المععابُين مع ا ، ب عبق مراكز الخطط الالزماة الععراةا ا ب ادميرها ، بشاا سادرات م كري اا بمظلمي اا ، 

فقوات مكافحة اإلرهاب العراسية هي من الص و  المخعار  من شباب القوات المسلحة العراسياة ممان  عاوافر 

لمعمياز  فاي ال ظاون الحربياة بالعقظياات العساكرية باسااليب الادفاا في ب الك اء  البدُية بالعقلية بالم اار  ا

عن الظ س ، بهب يعمععون بربح العما المماعي بالمعظويات العالياة باالساععداد الادائب للعراحية فاي سابيا 

الوا ب ، بهذا ما يسهل ب للقيام باعمااا شاديد  الخطاور  يصاعب القياام ب اا باالعمااا العساكرية العقليدياة . 

در  علق االمر بالعراق  ب  شكيا   از خاص بسوات خا ة لمكافحة اإلرهابببق
*
بالعاي كاُات مر بطاة فاي  

بادى
ء
االمر بوزار  الدفاا العراسية لعصبج الحقاً مر بطة بمكعب رئيس الوزراء بصا ع  القائاد العاام للقاوات  

بساالح حاديث مقارُاة ببقياة  المسلحة ، إ   عمعق هذه القوات بعدريب عالي ب ملك ا  ز  عسكرية معطاور 

األ  ز  االمظية االخرى ، فرالً عن أن مظعسب الم از هذا يعقاةى را باً بمخصصات  عادا  لاك الممظوحاة 

لموظ ي مملس الوزراء
(1)

 . 

بيشير ساُون   از مكافحة اإلرهاب إلى أن أهداف هذا الم از بالقوات العابعة ل ا  دبر حوا     
(2)

 

 بمميق اشكال  بالقراء علي  .مكافحة اإلرهاب  -1

 بةق سياسات سعرا يمية شاملة لمكافحة اإلرهاب ب طورها . -2

 الععابن مق الم ات االمظية  ات الصلة بمكافحة اإلرهاب . -3

 اُقا  ب حرير الرهائن عن لريق الع ابض السلمي أب االسعحام المباشر لمكان الحد  اإلرهابي . -4

 سعخبارية المعخصصة لعظ يذ خطط مكافحة اإلرهاب .العظسبق مق اال  ز  اال -5

  بادا المعلومات ب دابل ا ب قييم ا الخا ة بمكافحة اإلرهاب داخا العراق بخار   .  -6

  ظ يذ أي م مات اخرى يطلب ا رئيس الم از ببمصادسة اللمظة الوزارية لنأمن الولظي . -7

 وات بعلى ةربر   عابن بزار  الدفاا بالداخلية ب  ازكما يسكد هذا القاُون على اسعقاللية عما  لك الق

 م ، العدد الدسيق لعلك القوات مم وا لدباعي امظية .2004*  ب  شكيل ا من لدن القوات االمريكية سظة 

 -( لع ا يا اكثر حوا هذا الموةوا سب بمرا عة موسق   از مكافحة اإلرهاب العراسي على موسعة في األُعرُت :1

www.isof-iq.com\about.html                                                                         

 م ، ال صا األبا ، الماد  الثالثة .2008( ساُون   از مكافحة اإلرهاب لسظة 2
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المخابرات الولظي بالبظك المركزي العراسي مق هذا الم از لعبادا المعلومات الخا ة بمكافحة اإلرهاب
(1)

 . 

 (2( من القاُون إلى أن  شكيالت الم از  عكون من 6ب شير الماد  )

 مكعب الم عش العام . -1

 دائر  االسعخبارات . -2

 ة .دائر  الشسبن القاُوُي -3

 دائر  الدراسات بالعخطيط االسعرا يمي . -4

 الدائر  المالية باالدارية . -5

 سياد  سوات مكافحة اإلرهاب . -6

 سسب الرسابة بالعدسيق الداخلي . -7

 دائر  العمليات . 8

سسب معابعة العحقيقات -9
*
 . 

العاليااة بالعاادريب المااعقن بلعااا  بفااي الواسااق يعميااز هااذا الم اااز بالقااوات العابعااة لاا ا بالحرفيااة بالم ظيااة    

الظماحااات العااي حقق ااا ةااد العظليمااات اإلرهابيااة المساالحة خياار دليااا علااى  لااك بالساايما فااي معااارك بيمااي 

 ب الح الدين بالرمادي .

 

هـ( عقد اال  اسية األمظية مق الواليات المعحد 
** . 

ي  حكااب ساالوك األفااراد بالمماعااات ممااا الشااك فياا  أن مسااألة االماان كاُاات بمااا  اازاا احاادى الاادبافق العاا    

بالممعمعات مظذا فمر البشرية ، إ  كاان االفاراد بالمماعاات علاى حاد ساواء يساعون ل عاا أي شايء لعاوفير 

االماان باالسااعقرار بدفااق الراارر عااظ ب . بألن  حقيااق األماان باالسااعقرار ظااا ها ساااً عراسياااً بأمعياااز بعااد 

ظية مق الواليات المعحاد  االمريكياة ، بهاذه اال  اسياة بطبيعاة م ، سعى العراق إلى عقد ا  اسية أم2003\4\9

الحاا لب  كن محط ا ماا بلظي عراسي ، إ  كاُت محط  ظازا باين اكثار مان أ مااه ، إالَ أُا ا  مات المصاادسة 

م ، بحصالت علاى اغلبياة 2008\11\16علي ا من لدن مملس الوزراء في  لساة اساعثظائية عقادت بعااريخ 

 ( اعراء ، كما  ادق علي ا مملس الظواب العراسي باغلبية 9  عرو باحد بغياب )(  و اً برف27)

 ( ، ال قر  أبالً .11( ساُون   از مكافحة اإلرهاب ........... ، مصدر سبق  كره ، الماد  )1

 ( .6( المصدر ُ س  ، الماد  )2

سيين الاذين يملكاون معلومااات عان المماعااات * ساام   ااز مكافحااة اإلرهااب بوةاق رسااب خااص للعوا ااا ماق الماوالظين العاارا

 ( كمزء من اسعرا يمية مكافحة اإلرهاب .454اإلرهابية أب االشخاص المشعب  ب ب بهو رسب ) 

** باسم ا الرسمي ا  اسية اإللار اإلساعرا يمي لعالساة  اداسة ب عاابن باين الوالياات المعحاد  االمريكياة ب م ورياة العاراق 

 أحد عشر سسماً .بالعي  عكون من ديبا ة ب
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( ُائباً ، اماا مملاس الرئاساة فقاد 35( حرربا الملسة ، في حين عارة ا )199( ُائب من ممموا )144)

م2008\12\4 مت مصادسع ا على اال  اسية في 
(1)

. بالمالحا  حاوا المادا الاذي شا د  ا هاذه اال  اسياة اُ اا  

  (2بلورت اربعة  يارات سياسية أبرزها 

 (  يار موافق بمسيد لال  اسية بفي مقدمع   يار الحكومة العراسية .1

 (  يار ل ا  ح لات بشكا عام .2

 خر .(  يار مسيد لبع  ال قرات الوارد  في اال  اسية برف  بعر ا اآل3

 (  يار راف  لال  اسية بيطالب بخربج القوات االمريكية من دبن سيد أب شرل .4

ببقدر  علق االمر بالماُب االمظي بين بزير الدفاا العراسية السابق ) عبد القادر محمد العبيادي ( )أن أي     

ي أ  اااق بخطااة الُسااحاب بااديا عاان اال  اسيااة األمظيااة هااو أسااوأ ماان اال  اسيااة  ا  ااا ، بأن هااذه اال  اسيااة هاا

أمريكااي مباارمج ماان العااراق مااق  وسيعااات زمظيااة محاادد  ، بان هااذه اال  اسيااة سااع عج فر اااً  اريخيااة أمااام 

العراق( ، في حين اُعقد باحثون عسكريون عراسيون هذه اال  اسية مسكدين أُ اا ساعيير مان مظطاوق عقياد  

االمريكياااة ، بهاااو ماااا يمعاااا  ااااُق القااارار  المااايش العراساااي العساااكرية بسعساااير بفقااااً لمظلوماااة الع كيااار

االسعرا يمي العراسي أمام خيارات محدد  فاي حااا الرغباة فاي العساليج أب بظااء معركاة دفاعياة أب همومياة 

ةد اإلرهابيين ، مما سيشكا خطراً محدساً لنأمن الولظي العراسي
(3)

. بيرى البع  أن اال  اسية األمظية بين  

م(  عاُي من خلا سااُوُي بالسايما فاي الماُاب العساكري باالمظاي ، 2008لسظة ) العراق بالواليات المعحد 

 حيج أن هذه اال  اسية فرةت على الوالياات المعحاد  العزاماات أمظياة فاي مسااعد  العاراق فاي حربا  ةاد 

يء اإلرهاب ، إالَ أن الواسق العملي بالعطبيق ال علي للم اد االمريكاي لادعب العاراق فاي مكافحاة اإلرهااب بطا

للياياة بغيار حاساب ، علاى الارغب مان ادعااء الطارف االمريكاي أُا ا يقاوم بم اد أساعثظائي لمسااعد  القاوات 

العراسيااة للعصاادي لارهاااب ، فااالحمب بالاادعب االمريكااي للماايش العراسااي بفقاااً لال  اسيااة ال ير قااي لمسااعوى 

ا موساف العاراسيين مان اال  اسياة الع ديدات األمظية ،بازاء  لك أسام مركز ال ي  العلماي اساعطالا رأي حاو

 (4االمظية باظ رت الظعائج في بيداد اال ي

 الظسبة                        العدد                         مدى الثقة    

 %93                        929ال اثق مطلقاً                          

 %6،8                         68ُعب بدر ة سليلة                      

 %0،2                           2ُعب بدر ة كبير                      

( غاُب محماد  االج ،اال  اسياة األمظياة ماق الوالياات المعحاد  االمريكياة باُعكاساا  ا علاى مساعقبا العاراق السياساي ،مملاة 1

 . 37م ، ص 2011 –عرا يمية ،ا ار ،المركز العراسي للدراسات االس\2\شسبن عراسية ،عدد

 .21م،ص 2011م،مركز حمورابي للبحو  بالدراسات االسعرايمية ، العراق،2011(العقرير االسعرا يمي العراسي لسظة 2

 . 28(المصدر ُ س  ، ص 3

الادبلي لاداعش  (مركز ال ي  العلمي ألسعطالا الرأي العام بالدراسات الممعمعية ،أراء العاراسيين إزاء مسااعدات العحاالف4

،مركاااااااز حماااااااورابي للدراساااااااات بالبحاااااااو  \13\)عيظاااااااة مااااااان  م اااااااور بيداد(،مملاااااااة حماااااااورابي للدراساااااااات،عدد

 . 201،ص2015االسعرا يمية،العراق،
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-م :2011ي  دبا يبين حمب الدعب االمريكي للعراق حعى سظة بفيما يل  
 (1)

 

 ( 4 دبا رسب )

 حمب االُ اق ) مليار دبالر (     الم ة المسع دفة   \ت

    1،32      دريب الميش العراسي     -1

 2،6 الدعب اللو سعي بالصياُة -2

 4،1  رميب ببظاء القوات العسكرية -3

 3،4 الععاد         -4

 0،23  طوير ب دريب سوات الظخبة -5

 9،4  طوري ب دريب سوات الشرلة -6

 0،37  طوير بدعب أبظاء الصحوات -7

 0،3  طوير برامج البظى العحعية -8

 0،68 مساُد  المحاكب العراسية -9

 0،16 بظاء ب طوير السمون     -10

 

 اُ اا   ادف بدر اة كبيار  لمعاا الو اود االمريكاي ببطبيعة الحاا م ما  كن المبررات لعقد هذه اال  اسية إال

في العراق دائب بسااُوُي ةامن بظاد ا  اسياات أمظياة با  اسياات  اداسة ب عاابن ، بان حماب الادعب االمريكاي 

للعااراق فااي حرباا  ةااد اإلرهاااب هزيااا بغياار حاسااب علااى الاارغب ماان ان اال  اسيااة  لاازم  الواليااات المعحااد  

كرية باسعصادية بدبلوماسية حاسمة فاي حااا  عارض العاراق لخطار خاار ي االمريكية با خا  أ راءات عس

 اب داخلي من شاُ  يظع ك سياد   اب اسعقالل  السياسي أب بحده اراةي  بمسسسا   المظعخبة .

 

 . ب(  سليج الميش

يكياة ، بكماا مظذا أن  ب اعاد   شكيا الميش العراسي سعت االدار  االمريكية إلى  سليح ا بالطريقة االمر      

هو معربف أن عقياد  المايش العراساي العساكرية هاي دفاعياة إالَ ان ةاربرات مكافحاة اإلرهااب  عطلاب أن 

 كون عقيد  الميش همومية سبا أن  كون دفاعية ، بالمالح  بالمععباق لعقاود  ساليج المايش العراساي يماد 

أسلحة دفاعية معوساطة العطاوير ياراد  أن الواليات المعحد  ا بعت مق العراق سياسة  سليج  زبده بمو ب ا

 ب ا الدفاا في ب   اإلرهاب من دبن الولوج لرد  فعا هموميةفي حاا  عرةت بحدات الميش العراسي إلى 

1 )Amy Belasco . The cost of Iraq, Afghanistan, and other Global war on terror operation, 

since \9\11, congress report RL 33110, September, 2\2011.                                                  



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 61ال صا الثاُي : السياسات األمظية باالعالمية                                                                        

أي هموم إرهابي مباشر بمكثف    
(1)

 . 

ت بين العراق بالواليات المعحد  إالَ أُظاا ُماد أن العاراق إلاى  اُاب بعلى الرغب من أن عقود العسليج سد  م

دفع ا لعكاليف شراء  لك األسلحة سد دفق مصاريف كبير  لصياُة  لك األسلحة بالمعادات العاي اساعقدم ا مان 

الواليااات المعحااد  بالساايما الطااائرات ، بعاادم سياماا  مساابقاً بعأهيااا القواعااد المويااة العااي  و ااد ب ااا  لااك 

طائرات ، مما دفع ا إلى البحث عن خيارات  سليحية أخارى  دياد  معطاور  ، إ  ب اد ةاالعة فاي )ربسايا( ال

( مليااار دبالر ، إ  اسااعطاعت )ربساايا( أن  ااسمن 4فوساق عاادد ماان عقااود العساليج مع ااا أحااداها بلااغ سيمعا ا )

المقا لاة ، فراالً  ( بلاائرات ) اائد اللياا(m35للعراق بفي بست سياسي لاائرات )الساوخوي( بلاائرات )

عاان الااذخير  لعسااععما مباشاار  ماان لاادن بزار  الاادفاا فااي سعاااا العظليمااات اإلرهابيااة
(2)

. هااذه االسااعمابة  

الربسية السريعة  علت من العراق ي كر بعوسيق عقود  ساليحية  دياد  ماق الماُاب الربساي لشاراء أسالحة 

أن لبيعاة  لاك األسالحة العاي يريادها العاراق  بمعدات معطور   عظاسب مق  حديات المرحلة المقبلة بالسايما

 عكس الرغبة العراسية فاي رفاق سادرات المايش العراساي لح ا  األمان بمكافحاة اإلرهااب ، إ  أشاارت بزار  

الدفاا العراسية أُ اا بسعات عقاداً  ساليحياً لشاراء أسالحة معطاور  ربساية الصاظق ، كماا بيظات أُ اا سعساعلب 

( مدرعااة مراااد  للصااواريخ بالعبااوات بهااي 50بسا فااات  ااواريخ ، ب)( مرااادات ليزريااة بحرارايااة 42)

( شخصاً مق سائق براِم بمخابر ،  كون م مع ا الدخوا في عمق العدب  حت ُياران ال  عاأثر ب اا 12 حما )

ب عما في الوست ُ س  كاسحة لالليام بالعبوات الظاس ة ، فرالً عن  واريخ حرارياة ماق  خاائر باععاد  ، 

يعد األبا عالمياً ممان سعسالم ا ربسايا هاذه اآللياات فاي اال  ااق ، بأن العاراق سابق بأن  سالب بان العراق 

( دبابة سبا مد  من ربسيا130)
(3)

. بأشار خباراء رب  ان العاراق سيصابج الدبلاة الثاُياة بعاد ال ظاد مان  

إلى  اُاب )فيعظاام( م( ، بمن المعوسق ان )العراق( 2016-2013حيث اسعيراد األسلحة الربسية للمد  بين )

%( مان أ ماالي الصاادرات الربساية مان الساالح بالععااد العساكري ، إ  حصاا 51،24سيحوز على ُسابة)

بطارياات  \ الثااُي( لاائر  عمودياة ، 40) \ األبا)العراق( على اربعة ُما ج معظوعة مان الساالح الربساي 

د من القظا ات باألسلحة المعوساطة يعرمن عد \ الثالث  واريخ أرض  و لحماية أ واء بحدبد العراق ،

ً  ، أمااا ف ااي أساالحة فرديااة لعطااوير ساادرات المظاادي العراسااي لموا  ااة اإلرهاااب ، بهااو مااا اشااار الياا   \ رابعااا

)حسن السظيد( عرو لمظة االمن بالدفاا البرلماُية السابق مان ان  ظاوح )العاراق( ُحاو العساليج الربساي 

 االمريكية ال  ريد أن يعظامى العسليج العراسي بعيداً عنبب ذا الشكا عائد إلى أن بزار  الدفاا 

، مركااز  \13\( محماد مظااذر  ااالا ، االسااعرا يمية االمريكيااة بلعبااة العسااليج فاي العااراق ، مملااة حمااورابي للدراسااات ، عاادد1

 . 106م ، ص 2015 –حمورابي لالبحا  بالدراسات االسعرا يمية ، العراق ، السظة الرابعة ، شعاء 

 . 107مصدر ُ س  ، ص ( ال2

( لع ا يا أكثر عن   قة السالح هذه ، سب بمرا عة  حي ة الصباح المديد بالمقالة المععلقاة ب اذا الخصاوص علاى الارابط 3

                                       www.newssabah.com\wp\newspaper\49771-اال ي :
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حسابا  ب ، بان الواليات المعحد   ريد  ساليج المايش العراساي ببطاىء بباالساعار العاي  حاددها مماا يعرساا 

سايا   ود العراق في مكافحة اإلرهاب ، لذلك من المظطقي أن يعو ا  )العاراق( لعقاد  ا قات  ساليج ماق رب

بدبا اخرى
(1)

 . 

على الرغب من السعي المدي من الحكومة العراسية ُحو  سليج المايش العراساي بمعادات بأسالحة حديثاة     

كي يكون سادر على موا  ة اإلرهاابيين ، إالَ أن احاعالا )المو اا( ببقياة المظاالق االخارى كشاف الراعف 

اد  بالسيطر  بالدعب اللو سعي العي كاُت معاوفر  الكبير في القدرات العسليحية بالعظليمية بمظلومات القي

لدى القوات المسلحة العراسية المسل ة من  يش بشرلة ا حادياة بساوات مكافحاة اإلرهااب ، فقاد كاُات مان 

ُعيمة الموا  ة مق  ظليب داعش اإلرهابي خربج اربق فرق من الخدمة بفقدان معدات عسكرية كثيار  مان 

مدفعية في )المو ا(  قدر بمليارات الادبالرات ، فراالً عان أن اساعمرار دبابات بمدرعات بعمالت همر ب

الحرب ةد اإلرهاب شاكا حالاة اساعظزاف كبيار  للقادرات العساليحية العراسياة بالقاو  البشارية ، إ  با  ات 

ب ذا الصدد القوات المسلحة العراسية بمخعلف  ظوف ا الموية بالبحرية بالبرياة عادداً كبياراً مان المعوساات 

-في  اُب العسليج مظ ا :
(2)

  

( الظقص الكبير في األسلحة بالمعادات مان ُاحياة الكمياة بالظوعياة بسابب غيااب سياساة دفاعياة باةاحة 1

 على  عيد الدبلة ُمب عظ ا غياب اسعرا يمية عسكرية في  سليج القوات العسكرية العراسية .

يااد  بالسايطر  ب وزياق القطعاات باألسالحة ( غياب الدبر الواةج بال عااا لرئاساة اركاان المايش فاي الق2

 بار باك العمح ا .

(  لكأ الواليات المعحد  المععمد في  سليج الميش العراسي على الرغب من  وسيق ا  اسية أمظياة ماق الماُاب 3

 م( .2011االمريكي سظة )

ج بحساب  قاارير (   شي ظاهر  ال ساد المالي في بزار اي الادفاا بالداخلياة بالسايما فاي  ا قات العسالي4

 م( .2005هيئة الظزاهة العامة العراسية مظذا أبا  قرير ل ا سظة )

 ( افعقار القطعات العسكرية العراسية إلى السالح الحديث المعطور كماً بُوعاً .5

بفي الواسق شكا ال ساد المالي باالداري في القوات المسلحة العراسية ب حديداً في عقود العسليج ظااهر      

م( ، إ  أشاارت  قاارير هيئاة 2004ا رحت معالم  مظذا  أسيس أبلى  شكيالت الميش العراسي ساظة ) خطر 

م( ب حديداً 2005الظزاهة العراسية إلى ا ساا حمب ال ساد في ملف العسليج العراسي ، إ  بين  قريرها لسظة )

 ( سرية102( سرية فساد ، كاُت حصة بزار  الدفاا مظ ا )330ملحق ا الخامس إلى ب ود )

 ،  1( ُقالً عن ،  ريد  البيظة العراسية ، مسسسة البيظة ، ص 1

    Al-bayyna.com\modules.php?name=news&file=article&sid=17284                                   

 . 13، ص  12( عماد علو ، العراق ما بعد داعش ..................... ، مصدر سبق  كره ، ص 2
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( سرية  زائية  ععلق ب ساد مالي في عقود العساليج ب م ياز المايش 29فساد مالي باداري بمن ةمظ ا ) 

لي باداري فاي بحادات عساكرية سريباة مان دياوان ( ب سااد ماا73العراسي ، فاي حاين  ععلاق بقياة القراايا )

م( بحادها فاي سراايا العساليج ماا 2005الوزار  بسيادا  اا العلياا ، بساد بلاغ حماب األماواا الم ادبر  لساظة )

مليار دبالر( ، ببين العقرير أن هذا االمر عائد إلى ةاعف الرساباة علاى عقاود العساليج 4يقارب )
(1)

. بمظاذا  

م( ، بالاذي 2010ارير الظزاهة حوا   قات العساليج العراسياة لياياة  قريرهاا لساظة ) لك العقرير لب  شر  ق

اسعصر على أشار  مقعربة لخمس سرايا فساد مالي باداري في عقود  ساليج المايش العراساي ، مماا يشاير 

إلى لبيعة الريول العي مورست على ال يئة للكف عن كشف  لك الص قات
(2)

 . 

 اِت ثمارها في امااكن أخارى إ  اشاارت  احي ة االُدبظادُت البريطاُياة عان ب اود بلعا  لك الريول لب     

فساد مالي ب  ع ا بأُ ا من أكبر السرسات في العاريخ بالذي يععلق بأخعال  أكثر من مليار دبالر من بزار  

دبالر ، مماا  الدفاا العراسية ، إ  أشارت الصحي ة إالَ أن بزار  الدفاا  عرةت لحالة ُصب باأكثر مان ملياار

اعاق من سدر  ا على فرض القاُون باالمن فاي العاراق ، بأشاارت الصاحي ة ُقاالً عان بزيار عراساي 
((
لقاد  

اخع ت مبالغ كبير   داً خصصت لشراء أسلحة بفي المقابا لب ُحصا إالَ على خرد  
())3)

 . 

م( فاي  ا قة 2004ن فاي )بأشار احد الباحثين إلى أن العراق ش د أبا   قة فساد فاي شاراء األسالحة كاا

( ملياار دبالر ، بكاان الماع ب الارئيس ب اا بزيار الادفاا فاي 1,4شراء أسلحة من  ربيا بابكراُيا بحادبد )

ع د حكومة )اياد عالبي ( المدعو )حازم الشعالن(
*
، بالذي  اء بإسلحة سديماة بمساع لكة ، ببعا   لاك  

ُادثارهااألسلحة أخرج من الخدمة بسابب  قادم اا العكظولاو ي بأ
(4)

. كماا لحاق  لاك الصا قة  ا قة أسالحة  

فاسد  ابرمع ا بزار  الدفاا العراسية في ع د )حازم الشعالن( بالعاي  عاد حساب رأي بعا  البااحثين بأُ اا 

( لاائر  مربحياة 24أكير سرية فساد مالي ش د  ا   قات العسليج العراسياة ، إ   عاسادت الاوزار  لشاراء )

( 4، بعظاادما شااكلت لمظااة فظيااة ماان الااوزار   بااين ب ااود )فاااق كااا العوسعااات  ل ااا مبلااغ ةااحب  اادادفااق مقاب

 لائرات فقط بالبقية لائرات سديمة بحا ة إلى الصياُة المكل ة بمو ود  في أحدى  م وريات اال حاد 

 . 101م ، مصدر سبق  كره ، ص 2005( لع ا يا أكثر ، أُلر إلى  قرير هيئة الظزاهة العراسية لسظة 1

، بأُلاار أيراااً ،  قرياار هيئااة  16د علااو ، العااراق مااا بعااد داعااش ............................ ، مصاادر ساابق  كااره ، ص ( عمااا2

 . 40م ، ص 2010الظزاهة العامة العراسية لسظة 

سااظة ( _________ ، ال سااد بدبره فااي  حماايب األداء االسعصااادي العراسااي بعااد االحااعالا ، العقرياار االسااعرا يمي العراسااي ل3

 . 55م ، مركز حمورابي للبحو  بالدراسات السعرا يمية ، العراق ، ص 2008

* حازم الشعالن ،  ولى مظصب بزير الدفاا العراسي في ع د الحكوماة المسسعا  برئاساة )ايااد عاالبي( ، أ  اب فاي العدياد مان 

 م ، بهو حالياً خارج العراق  .2007سظوات سظة  7  قات السالح يشوب ا فساد مالي ،  در بحق  حكب غيابي بالسمن 

م(،مركاز حماورابي 2013-2012(عماد مسيد المرساومي بآخاربن،األمن بالقاوات المسالحة،العقرير االساعرا يمي العراساي)4

 . 176م ، ص 2014للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ،العراق،
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السوفيعي السابق
(1)

 . كما ش دت بزار  الدفاا   قة فساد أسلحة  ديد   ععلق بشراء بظادق ألية برد  ا 

 ( مليادر دبالر1,1للعراق شركة بريطاُية مرخصة بعمار  األسلحة ، ببلغ حمب ال ساد في ا حوالي )

األمين العام السابق في بزار  الدفاا العراسية )زياد القطان( بالمعورل في ا كان ُائب
(2)

  . 

بلااب يقااف ال ساااد فااي  اا قات عظااد هااذا الحااد بااا  بع ااا  اا قة شااراء لوافااات عسااكرية  بااين الحقاااً أُ ااا     

 اب  حويل اا إلاى ركاام بخارد  ، بكاان مان  ار عام( ، ببعد شرائ ا من لادن الاوز28مصظوعة مظذا اكثر من )

ك الصا قة شاراء عماالت مصا حة  باين الحقااً اُ اا رديئاة الصاظق ببامكاان عياار ُااري مان بظدسياة ةمن  لا

( االمريكياة MB5( سديمة من اخعراس ا ، ُاهيك عن   قة فساد  ععلق بعقاد شاراء بظاادق )47كالشظكوف )

فرالً عن عقاد  دبالر( فقط ،200دبالر( ، في حين أن ثمن الواحد  مظ ا )3500العي بلغ ثمن الواحد مظ ا )

سظت( للر ا ة الواحاد  فاي حاين أن ثمظ اا  16ملب( ، إ  دفق العراق مبلغ ) 72،6شراء  خير  من عيار )

سظت( 6-4الحقيقية )
(3)

 . 

أن حاالت ال ساد هذه في الواسق هي برعة ُماا ج لايس إالَ ، إ  كاُات  مثاا اشاكالية كبيار  فاي بظااء القاوات 

يسي من اسباب العادهور االمظاي فاي العاراق ، فال سااد لاب يشاما األسالحة المسلحة العراسية ، بهي سبب رئ

فحسااب بااا حعااى األفااراد االمظيااين ، إ  أشااارت  قااارير حااوا بيااق الععييظااات بالعرسيااات بالر ااب علااى أسااا  

المحسوبية ، ببيق مظا ب في دبائر العقود الخا ة بشراء األسلحة ، مما يس ب في  قوي  االمن باُعشار 

في العراق اإلرهاب
(4)

  . 

ُمد ان ا راءات العسليج ب حدياداً علاى  اعيد القاو  الموياة العراسياة خاالا الاثال  ساظوات  في الحقيقة     

الماةية سد الست اععراةات من لدن القوى السياسية الكردية المشاركة في الحكومة ، بالسبب في  لك كماا 

كاراد كماا حاد  فاي الماةاي ، بهاذا االمار أثار بشاكا  دعي  لك القوى أُ ا سد  سعخدم كوسيلة ألةط اد اال

كبير في بظاء ب طوير المسسسة العسكرية العراسية بالذي ب دت في  الواليات المعحد  مسوغاً آخر للماللاة 

في  سليج العراق لطائرات حربية سبق بأن دفق العراق ثمظ ا مسابقاً ، مماا أُعكاس سالباً علاى اداء المايش 

 عظليمات اإلرهابية .العراسي في سعاا ال

 م( لب يكن بالمسعوى المطلوب2004ب اسيساً على ما  قدم يعرج لظا  أن  سليج الميش العراسي مظذا )

لموا  ة العحديات الداخلياة بالخار ياة العاي  عارض ل اا العاراق ، بعلاى الارغب مان العخصيصاات المالياة  

 الَ أن شب ات ال ساد كاُت حاةر  ببقو  فيالرخمة العي خصصت في الموازُات العراسية لعسليج الميش إ

م( ، مركاز حماورابي 2013-2012( ما د محمد حسن بآخربن ، ال ساد المالي باالداري ، العقريار االساعرا يمي العراساي )1

 . 210م ، ص 2014للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، العراق ، 

 . 210( المصدر ُ س  ، ص 2

 . 211( المصدر ُ س  ، ص 3

4) Iraq Bulletin security situation report , 2013 , p\ 22\ .     
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مكافحاة اإلرهااب ، إ  عقود العسليج ، مما عرسا من م مات القوات العراسية في  حقيق االمن باالساعقرار ب

اُسحب ةعف العسليج إلى ةعف في سدرات الميش العراسي ب زبيده بأسلحة سديمة  ار  باخرى مساععملة 

  ار  أخرى . 

  . ي(  طوير الصظاعات العسكرية

م يمعلااك ساعااد  كبياار  للصااظاعات العسااكرية بالمعمثلااة فااي مئااات المصاااُق 2003\4\9\كااان العااراق سبااا     

ورش العابعة لـ ) هيئاة العصاظيق العساكري ( ، إ   ارى  ادريب ب أهياا مئاات اآلف مان العمااا بالمعاما بال

م( أدت إلى  ادمير  لاك 2003م( بحرب )1991بال ظيين بالم ظدسين في هذا القطاا ، إالَ أن ظربف حرب )

الت حاوا مادى المصاُق بالمعاما بالكاما بالبقية  رك للسلب بالظ اب بالعخرياب المععماد ، مماا يثيار  سااؤ

 سدر  العراق على اعاد  العصظيق بكيف ل ا أن يس ب في مكافحة اإلرهاب ؟

م( بعم يز سوا   االمظية بأسلحة بمعدات يقوم بشرائ ا من مظاشى2003بدأ العراق بعد )
ء
عالمياة مان دبن   

أن يااعب االكعاارا  بأعاااد  احياااء الصااظاعات العسااكرية المحليااة
 *

لويلااة رغااب ، باسااعمرت هااذه الحالااة مااد  

، بساااهب احااعالا المو ااا ماان لاادن  ظلاايب داعااش  اال ااوات الداعيااة لالهعمااام بالعصااظيق العسااكري المحليااة

اإلرهابي بعصدر عظابين المش د األمظي العراسي احاديث  دعو إلى زياد   سليج المايش بالاذخائر باألسالحة 

بموةوا العصظيق العسكري العراسي ، إ   كر الحديثة ، إالَ أن  لك االحاديث لب  قعرب سيد أُملة عن الحديث 

عرو برئيس لمظة االمن بالدفاا البرلماُية )حاكب الزاملي( 
((
أن هظاك اياد خ ية ب  ات داخلية بخار ياة  

 قف خلف عدم اعاد  اسعيالا مصاُق السالح العراسية المعوس ة ، فرالً عن ب ود  عمد في اهمال اا لالبقااء 

المرافق لل ساد المالي ، إ  بين ان العراق بحا ة إلى هذه المصاُق باُا ا سابق بان على االسعيراد الخار ي 

ا  ق مق الماُب الربسي لشاراء بُصاب مصااُق اُعااج ابلاى بثاُياة بثالثاة ، كماا أن  لاك الصا قة كاان مان 

 لااك كااان  الممكاان أن  سااعثمر الكااوادر ال ظيااة بال ظدسااية العراسيااة باعاد  ااا إلااى العمااا ، لكاان المعرسااا أمااام

بالدر ة األبلى بزار  الدفاا العراسية ب حديداً االمين العام للوزار  ، فراالً عان عادم اهعماام القيااد  العاماة 

للقوات المسلحة باسعيالا  لك المصاُق
())1)

. في حين أشار رئيس هيئة الظزاهة السابق )رحيب العكيلي( إلى  

شكلة لكوُ ا عمزت عن اعاد   لك المظشاأت للعماا ، فراالً أن بزار  الصظاعة العراسية  عحما  زءاً من الم

( الف موظف كاُوا يعملون في  لك المظشأت العصظيعية دبن أن يقوموا 50عن أُ ا  مظج ربا ب ألكثر من )

بأي عما
(2)

 . باسعظاداً لذلك بعلى مسار باحد بدءت بزار  الدفاا ببزار  الصظاعة بالمعادن العراسية  

م برارب الصااظاعات العسااكرية العراسياة ، إ  ُااص القاارار علاى  وزيااق الشااركات 2004( لسااظة 75مار رسااب )* أسا ب ساارار بري

الصااظاعية العسااكرية العراسيااة بحمااة  شااكيل ا خطااراً علااى القااوات االمريكيااة بالشااعب العراسااي بالمظطقااة حسااب ُااص القاارار. 

م ، 2004لسااظة  75اعات العسااكرية العراسيااة رسااب لع ا اايا أكثاار حااوا هااذا القاارار ، اُلاار إلااى ساارار بريمياار الخاااص بالصااظ

 الديبا ة ، القسب االبا بالثاُي .

 ( المصدر ُ س  .www.azzaman.com\?p=62863         .2-(حوا هذا الموةوا سب بزيار  الرابط العالي :1
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بإعاااد   أهيااا باسااعثمار  لااك المصاااُق ، إ  اسساات بزار  الاادفاا العراسيااة معرةااين خا ااين لعصااليج     

ب أهياااا العماااالت العساااكرية العراسياااة ، بافعاااعج آخرهاااا بزيااار الااادفاا العراساااي )خالاااد العبيااادي( بعااااريخ 

الت العسكرية ب اهيا الدربا بالدبابات ألداماة زخاب م ، بيعخصص هذا المركز  صليج العم2015\10\19\

المعركة بالع وق في العد  بالعدد على العظليمات اإلرهابياة ، كماا ساعت الاوزار  إلاى اُشااء معماا لعصاليج 

الطائرات المربحية العسكرية في ساعد  الكوت الموية
(1)

. في حين بدات بزار  الصظاعة بالمعادن العراسية  

ياء العصظيق العسكري من حيث االعالن عن  صظيق عملة مدرعة محلية الصظق مسير  عان بالعو   ُحو اح

بعد م مع ا  د ب دمير العمالت الم خخة بمعالمة العباوات الظاسا ة بالمراسباة فاي أرض الحارام ، مماا ساد 

يشكا دعماً لو سعياً سوياً لوحدات الميش العراسي في حرب  ةد اإلرهاب
(2)

 . 

ان  ساهب الصظاعة العسكرية العراسية في  خ يف العاب بفي الواسق يمكن
ء
االسعصاادي علاى ميزاُياة الدبلاة  

 ااراء العخصيصااات الكبياار  لشااراء األساالحة ، كمااا أُ ااا  ساااعد علااى ان  ااوفر للبلااد عملااة  ااعبة هامااة ، 

بأساعار بسدر  ا الكبير  على  شييا مئات اآلف من العاللين عن العما ، ب وفر للعراق  م يازات عساكرية 

  يد  ب ود  عالية .

 

  . االسععاُة بالعحالف الدبلير( 

م(  حارك الممعماق الادبلي ببمباركاة عراسياة 2014مظذا ان سقطت )المو ا( بيد اإلرهاب في مظعصاف )    

بعشكيا  حالف يرب عدد من الدبا لموا  ة الظ و  المعزايد لعظلايب داعاش اإلرهاابي فاي ساوريا بالعاراق ، 

م ، ببقياد  الواليات المعحاد  االمريكياة ، 2014 \لعحالف بالعشكا بالعكوين فعلياً في ش ر آب باُطلق  لك ا

إ  كان العظوان الكبير لذلك العحالف مكافحة اإلرهاب في العاراق بساوريا ، إ  ا باق العحاالف الادبلي اسالوب 

ن ماق ارسااا مسعشاارين الرربات الموية بشان الياارات لرارب امااكن  وا اد الممااميق اإلرهابياة باالعزام

عسكريين امريكيين بالمان بمن  ظسيات اخرى للعظسيق بالعدريب بمساعد  القوات العراسياة فاي موا  اة 

المماميق اإلرهابية ، بادعت حيظ ا االدار  االمريكية بعلى لسان رئيس ا )باراك ابباما( ان اهداف العحالف 

-المشكا سعكون :
(3)

  

 ب داعش  واً ببالعظسيق مق الحكومة العراسية ببزار  الدفاا العراسية .( القيام بحملة مظلمة لرر1

 ( ارساا عسكريين بص ة مسعشارين لمساعد  الميش العراسي بسوات حر  الحدبد الكردية في مماا 2

ا ( بزياار الاادفاا ي عااعج معاارض لعصااليج العمااالت االخعصا ااي الثاااُي فااي بيااداد ، مقالااة مظشااور  علااى موسااق بزار  الاادفا1

     www.mod.mil.iq\index.php?name=news&file=article&sid=1640 -العراسية على الرابط اال ي :

  -( لع ا يا اكثر سب بزيار  الرابط اال ي :2

www.industry.gov.iq\index.php?name=news&file=article&sid=1612                                     

 . 101سعرا يمية االمريكية بلعبة العسليج في العراق .......... ، مصدر سبق  كره ، ص ( محمد مظذر  الا ، اال3
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 العدريب بالعخابر باسععماا األسلحة .    

داعش ب حسين عما مظلومة االسعخبارات العراسية للعصدي لعقيد  داعش المشوهة  ( مظق مصادر  مويا3

 ، بمظق  دفق مقا لي ا من دبا الموار إلى العراق .

 (  وفير مساعدات إُساُية لالبرياء الذين شردهب داعش من ديارهب .4

إال أن الواسق العملي في العراق أظ ر أن  لك الرربات اسع دفت بع  مقرات المماعات اإلرهابياة علاى     

الدبلي ، فرالً عن ان  لك الراربات لاب  مادي ُ عااً أب  الرغب من اليارات العديد  العي شظع ا سوات العحالف

 عيق  حرك  لك المماميق اإلرهابية ، فالواسق يخبرُا أن ةاربات العحاالف الادبلي  اأ ي فاي الواساق ألحعاواء 

داعش ال القراء علي  بالدالئا على  لك كثير  مظ ا  صريج االدار  االمريكياة علاى أن القرااء علاى  ظلايب 

م( ، مماا اعطاى دعمااً كبياراً بشاعوراً بالثقاة لعلاك 2018كثر من ثاال  ساظوات ب اوالً إلاى )داعش يعطلب أ

المماميق اإلرهابية ، فرالً عن اسعمرار  مددهب رغب  لك الرربات . بما يعزز من هاذه ال رةاية ان  ظلايب 

للو ساعية العااي داعاش اإلرهاابي ال يمكظا  موا  اة القاوات العراسياة مان دبن اساعمرار الادعب بالععزيازات ا

يعلقاهاا ماان حاين آلخاار ماان أسالحة بأمااواا بمقااا لين بماواد غذائيااة ، إ  ُمااد ان العظلايب يعحاارك باسااعمرار 

ببحرية على الطريق الرابط بين مديظة الرسة السورية بالمو ا العراسية ببأر ااا كبيار  مماا ياعج لطاائرات 

 عحرك لررب  لك االهداف ،مما ي سر عدم  دياة  العحالف الدبلي ةربة ببس ولة ، إالَ ان  لك الطائرات لب

العحالف في القرااء علاى اإلرهااب بمكافحعاة فاي العاراق . بماا يعازز مان هاذه ال رةاية كاذلك ان مقاا الت 

العحالف الدبلي بين حين بآخر  سع دف سطاعات الميش العراسي بالحشد الشعبي العراسي ببصور  مععمد  

أسلحة بمواد غذائية للمماعات اإلرهابية  حت شعار خطأ غير مقصاود، ُاهيك عن القاء  لك الطائرات 
(1)

  .

بب ذا الصدد ا ريت العديد من اسعطالعات الرأي في العراق  ععلق حوا مدى ثقاة الماوالن العراساي بمدياة 

العحالف الدبلي بمحاربة  ظليب داعش اإلرهابي في العراق بالمظطقة ، بكاُت ُعائج احاد  لاك االساعطالعات 

-على الظحو األ ي :
(2)

 ( .5 دبا رسب ) 

                       

 

 

 

 

،مركز حماورابي لالبحاا  \13\( واد كاظب البكري ، معوا العحكب االمريكي : أزمة داعش ، مملة حمورابي للدراسات ،عدد1

 . 93م ، ص 2015 –بالدراسات االسعرا يمية ، العراق ، شعاء 

ا الرأي العام بالدراسات الممعمعية ،أراء العراسيين إزاء مساعدات العحاالف الادبلي لاداعش ( مركز ال ي  العلمي ألسعطال2

 . 201)عيظة من  م ور بيداد( ، مصدر سبق  كره ، ص 

 

 الظسبة    العدد      الموسف   

 ً  %91،5    914      ال أثق مطلقا

 %8،1    81       ة سليلةُعب بدر 

 %0،3    3        لب يذكر

 %0،1    1        ُعب بدر ة كبير 

 %100    999      الممموا
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لعخا ا االمريكي بالادبلي فساج الممااا لل اور مشاربا الحلاف الربااعي بهاو حلاف يراب ) العاراق ، هذا ا

ربسيا ، سوريا ، ايران ( ، إ  اعلن ) فالديمير بو ين ( عن  شكيل  لمكافحة اإلرهاب في العاراق بساوريا ، 

دبريااة بااين الاادبا  بمركااز هااذا الحلااف فااي )بيااداد( بم معاا ا  بااادا المعلومااات األمظيااة بأن رئاسااع   كااون

المشكلة للحلف ، إ  اعطى  شكيا هذا الحلف اُطباعاً بان الواليات المعحد  غيار  ااد  فاي مكافحاة اإلرهااب 

على الرغب من مربر أكثر من سظة على  شاكيل  ، باشاعراك عادد كبيار مان الادبا فيا 
*
، بساد حقاق الحلاف  

ائاة عالياة ، أماا علاى الصاعيد العراساي فلاب ُماد الرباعي ُماحات كبير  في مكافحة اإلرهاب في سوريا ببك 

اسعمابة من  اُق القرار السياساي العراساي للموافقاة باعطااء الراوء االخرار للحلاف بشان همماات علاى 

داعش ، على الرغب من المطالبات الشعبية بالبرلماُية المسعمر  ل ا ، حيث اشعرل الرب  موافقة الحكومة 

لمماميق اإلرهابية في العراق بهو ما لب يحصاالعراسية كشرل للبدء بم ا مة ا
(1)

 . 

بُ  ب من  لك أن الوالياات المعحاد  لاب بلان  كاون  ااد  فاي القرااء علاى اإلرهااب فاي العاراق ، ف اي عان 

لريق ةربات العحالف الدبلي   دف إلى احعواء داعش مسسعاً بأسعخدام  أدا  لخدمة مصالح ا المسعقبلية 

للحكومااة العراسيااة ببزار  الاادفاا البحااث عاان خيااارات اخاارى  اااهز  بالمعمثلااة ، لااذلك كااان ماان باااب أبلااى 

 بالعحالف الرباعي .

إن االساااعرا يميات العاااي أ بعع اااا بزار  الااادفاا العراسياااة فاااي سااابيا مكافحاااة اإلرهااااب  خلل اااا  ملاااة مااان  

لعاازا احياااء بمظااالق اإل ااراءات الماُبيااة لموا  ااة اللاااهر  اإلرهابيااة مظ ااا الحااوا ز األمظيااة الكوُكريعيااة 

بيااداد بعراا ا عاان بعاا  ، إ  شاا دت العا اامة بماُبي ااا الكاار  بالر ااافة اسامااة  اادران أمظيااة كوُكريعيااة 

ألعاسااة حركااة اإلرهااابيين بمااظع ب ماان األُعقاااا بااين المظااالق بالماادن الممااابر  ، حيااث أشااارت الحكومااة 

طائ ي في بيداد ، بمن  اُب ا بيظت بزار  العراسية على أن هذا المدار  اء بسيلة لموا  ة حاالت العظف ال

الدفاا العراسية أن هدف هذا اال راء هو لحماية الموالظين في العا مة من ال ممات اإلهابية بحمز العظف 

في اماكن محادد   م ياداً للقرااء عليا  ، ببةاق سايطرات   عايش بماداخا بمخاارج  لاك المظاالق لع عايش 

الرغب من أن هذا األ راء سد يس ب في  حسين األمن ُسبياً إالَ اُ ا بقاى  المار  بالمركبات المشبوهة . بعلى

عا زاً عن الوسوف بو   هممات السيارات الم خخةباالُعحاريين ،بالسى هذااأل راء اسعياء باسق من لدن 

ُعقادات الموالظين الذين ب دبا في  اسلوباً لعزا مظالق بيداد لائ ياً بالعما على  كريس ا ، ب اءت هذه اال

بصور  اكثر حد  من لادن الظاشاطين فاي ممااا حقاوق اإلُساان الاذين دعاوا إلاى أزالاة المادار لكوُا  يظع اك 

 أبسط سواعد حقوق اإلُسان للموالن العراسي الدسعورية من حيث حرية العظقا من مكان ألخر دبن سيود أب 

 ق .* لمعرفة عدد الدبا المشاركة في العحالف الدبلي را ق سسب المالح

( لمزيد من الع ا يا اُلر إلى ، بليد حسن محمد ، الدبر الدبلي في محاربة اإلرهاب في العراق )ربسيا أُمو  اً ( ، مملاة 1

 . 207م ، ص 2015 امعة بيداد ،  –، مركز الدراسات الدبلية  \61\دراسات دبلية ، عدد
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عراسياا ، كماا سااهب هاذا األ اراء فاي زيااد  المعاعاب األسعصاادية للماوالظين فاي ُقاا البراائق بالسالق ماان 

 مظطقة ألخرى .

سيااة كمااا ا بعاات بزار  الاادفاا العراسيااة أساالوب الع عاايش بالمااداهمات كماازء ماان اسااعرا يمية الحكومااة العرا

لععقااب بةاابط اإلرهااابيين بالمطلااوبين للقراااء ، بةاابط األدلااة علااى إرهاااب ب ) أساالحة ،  خااائر ( ، بسااد 

اساعطاعت الاوزار  ب رااا هاذا اال ااراء مان ةاابط العدياد مان المطلااوبين باإلرهاابيين بالعثااور علاى كميااات 

 كبير  من السالح باالععد  العي يسعخدموها في شن همما  ب اإلرهابية .

 

 ً  . : بزار  الداخلية العراسية ثاُيا

 ظطلق بزار  الداخلية العراسية في سياسا  ا لمكافحة اإلرهاب مان اساعرا يمية األمان الاولظي العراساي ،    

بالعي  سمن العو  ات االسعرا يمية ألغراض الحماية بالدفاا عن المصالج الولظية المعمثلاة فاي المواُاب 

اال عماعية ( ، فرالً عن بظاء مسسسة الداخلية بحرفية بم ظية  مثا كاا  األمظية ، السياسية ، االسعصادية ،

ابظاء الشعب العراسي ، ب شكيا سياد  لموا  ة اإلرهاب معطور  من حياث الكاب بالظاوا بالعادريب بالعساليج 

بالعم يااز المعطااور ، بالااذي ماان الممكاان أن ييطااي مساااحة العااراق ماان الشااماا إلااى المظااوب . أن بزار  

ية العراسية سامت بم ود كبير  في مماا العوعية بمكافحة اإلرهاب بفق خطة عما  ركز بدر ة كبير  الداخل

على  وعية الشباب العراسي من خطر االُسياق براء أفكار المماعات اإلرهابية ، بإيراح المواُب الخطير  

اا مكافحاة اإلرهااب عبار ل كر  لك المماعات ، ب لاك باالساععاُة بالمعخصصاين فاي بزار  الداخلياة فاي مما

المشاااركة باللقاااءات العل زيوُيااة باال اعيااة بباارامج العوعيااة العااي  قاادم ا الااوزار  ، ب كثيااف المحاةاارات 

لر اا األمن بللباة المامعاات ، ُاهياك عان  شاميع ا للبحاو  العلمياة با احاة ال ر اة لالكااديميين لعظاابا 

 بالوسائية .ظاهر  اإلرهاب من المواُب العحليلية بالعال ية 

إن بزار  الداخلية العراسية  ظطلق في عمل ا في مكافحة اإلرهاب عن لريق سعي ا لعحقياق ثالثاة أهاداف    

 - وهرية :

 المحافلة على الظلام باالمن العام . (1

 ( حماية أرباح الموالظين بحريا  ب بممعلكا  ب بمظق المرائب اإلرهابية بالمظلمة بةبط ا .2

 ق  لك األهداف بفق ةوابط الدسعور بالقواُين العراسية الظافذ  .( العما على  حقي3

بمن هذا المظطلق بةعت الوزار  خطة عما اسعرا يمية لمكافحة اإلرهاب كان أبل ا أعاد  الظلر بعشكيالت 

م ، إ   مات 2003\9\1\الوزار  بأعاد   أهيل ا من  دياد ، إ  اعياد  شاكيا الاوزار  بعاد احاعالا العاراق فاي 

ةابال بشاارلة األمان السااابقة إلاى االلعحاااق بادبائرهب الساابقة لح اا  األمان فااي العاراق ، بمساااعد   دعاو 

 الوزار  في بةق رؤية اسعرا يمية للعما األمظي بالعصدي للسلوكيات اإل رامية بمكافحة الظشالات 
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م ، إ  ساماات الااوزار  بعشااكيا مديريااة مكافحااة اإلرهاااب بالمريمااة 2003\4\9\اإلرهابيااة العااي   شاات بعااد 

-المظلمة العي ش د  شكيل ا ثال  مراحا م مة :
(1)

 

 م  أسست مديرية مكافحة المرائب الكبرى في  اُب الكر  .2003\7\16\بعاريخ  (1

م ببظاااءاً علااى ساارار مملااس بزراء الداخليااة العاارب  ااب  شااكيا مديريااة مكافحااة 2006\1\11\بعاااريخ  (2

 اإلرهاب بالمريمة المظلمة .

 ب دمج المديرياة العاماة للعحقيقاات المظائياة بمديرياة مكافحاة اإلرهااب بأساب مديرياة مكافحاة اإلرهااب  (3

بالماارائب المظلمااة بكشاا  ا  بالمريمااة المظلمااة  كااون م مع ااا العحقيااق فااي  ميااق الماارائب اإلرهابيااة

بالقااب  علااى مر كبي ااا ب مااق األدلااة ةاادهب ، باحااالع ب إلااى المحاااكب بفااق ةااوابط بمعااايير حقااوق 

اإلُسان
*
 . 

م( بسابب الحا اة الماساة ل اا 2006كما اُشأت بزار  الداخلية العراسية المديرية العامة لالسعخبارات سظة )

دية العي  عد باحد  من أهب األ  ز  االمظية في الاوزار  بهادف ا لدعب بكالة االسعخبارات بالعحقيقات اال حا

مكافحة العظليمات اإلرهابية بعصابات المريمة المظلمة بالمماعات الداعمة ل ا ، عن لريق  مق ب حلياا  

المعلومات الخا ة بظشالا  ا بإ ادار األبامار القراائية الالزماة بحق اا بفاق القااُون ماق مراعاا  ةاوابط 

ُسااان العااي يااظص علي ااا الدسااعور العراسااي بالقاايب العربيااة باإلسااالمية اال اايلة ، ببةااعت هااذه حقااوق اإل

(476الوكالة خط ساخن للعوا ا مق الموالن العراسي بهو )
(2)

. كما اُشاات الاوزار  ماديريات عاد  خا اة 

-بمكافحة اإلرهاب :
(3)

 

علوماات االساعخبارية عان الخالياا مديرية اسعخبارات الشارلة اال حادياة ، بالعاي  قاوم بم ماة  ماق الم (1

اإلرهابياة لياارض   كيك ااا بالقرااء علي ااا ، كمااا  قاوم بممااق ب ظلاايب ب بوياب المعلومااات االسااعخبارية 

ليارض إةااعاف ساادرات العظليمااات اإلرهابياة ، فرااالً عاان مراسبااة اُشاطة  لااك العظليمااات بعظا اارها ، 

ظسااايق بالعماااا المشاااعرك ماااق اال  اااز  ب حدياااد مساااعوى الع ديااادات لنأمااان الاااولظي , كماااا  قاااوم بالع

 االسعخبارية باألمظية  ات الصلة بمكافحة اإلرهاب .

مديرية األمن السياساي باآلثاار ، بم مع اا  ماق المعلوماات عان الخالياا اإلرهابياة بالمريماة المظلماة  (2

 العي  قوم بسرسة األثار العراسية ب  ريب ا .

 سسبلة عن اعداد الخط المعلوما ية الك يلة لحمايةدائر  اسعخبارات شرلة الظ ط ، بهي الم ة الم (3

1 )Moi.gov.iq\pageviewer.aspx?id=61     

* بةااعت هااذه المديريااة بريااد الكعربُااي خاااص بالعوا ااا مااق المااوالظين الااذين يملكااون معلومااات عاان ُشااالات المماعااات 

   .  cot@moi.gov.iq  اإلرهابية بهو 

 . Moi.gov.iq\pageviewer.aspx?id=56لعراسية ( ُقالً عن موسق بزار  الداخلية ا2

3)Moi.gov.iq\pageviewer.aspx?id=28      . 
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لمواسااف بالخال ااة االسااعخبارية علااى ةااوء المظشااأت الظ طيااة العراسيااة بالخربسااات المحعملااة ، باعااداد ا

 المعلومات المباشر  .

دائاار  اسااعخبارات المامعااات بالمعاهااد ، العااي  عااولى  اادسيق المعلومااات عاان االشااخاص العاااملين فااي  (4

 المامعات بالمعاهد ةمن  رائب اإلرهاب بالمريمة المظلمة .

ين العاارب باال اُااب ب زبيااد دائاار  دائاار  اسااعخبارات الوافاادين ، بم مع ااا  مااق المعلومااات عاان الوافااد (5

 األسامة ب ا ، بمعابعة حركة المشبوهين باحالع ب للم ات المعظية .

دائر  اسعخبارات سوى األمن الداخلي ، العي  عما على  دسيق ب مق المعلومات عن العااملين فاي دبائار  (6

 . األمن الداخلي فيما يخص اإلرهاب بالمريمة المظلمة بكا ما يمس بأمن الدبلة

دائاار  اسااعخبارات بزار  الصااحة ، ب عمااا علااى  اادسيق المعلومااات عاان العاااملين بالماارا عين للاادبائر  (7

 الصحية ب أمين خطول ا صاا ب عابن لمكافحة اإلرهاب بالمريمة المظلمة .

كما باشرت بزار  الداخلية العراسية بعطوير عما شرلة الظمد  بماا ياعالئب ماق معطلباات مكافحاة اإلرهااب ، 

-: م( في2012سظة ) ُمحت الوزار  في  لك ، إ  ساهمت شرلة الظمد  العراسية في بسد
(1)

 

 (. 1388العثور على أكثر من سيار  مسربسة من سبا اإلرهابيين بالعي  سعخدم في الع خيخ بعددها)  (1

 ( . 702ابطاا م عوا العبوات الظاس ة بعددها )  (2

 ( . 120عدد )  العثور على سواعد الصواريخ للمماعات اإلرهابية (3

 ( . 15العثور على  واريخ كا يوشا بعددها )  (4

 -بفي سبيا   عيا الم د األمظي أ بعت بزار  الداخلية اسعرا يمية اخرى لمكافحة اإلرهاب بالعي  عرمن :

_ مظج مكافئة لكا من يدلي بمعلومات  سدي إلى القاء القب  على اإلرهابيين
*
 . 

وزار  أثظاااء اداء م ااام ب الولظيااة فااي موا  ااة العظليمااات اإلرهابيااة _ معالمااة المصااابين ماان مظعساابي الاا

 المعطرفة .

 _ بةق سيود مشدد  على  ظاعة باسعيراد بحياز  ب دابا األسلحة ببةق العقوبات لمن يخالف  لك .

 ._  عزيز األ راءات األمظية حوا المظشأت الحكومية الحيوية العي من الممكن أن  كون هدفاً لارهابيين 

_ اُشاء سواعد بياُات لممق ب حليا المعلومات الخا ة بالعظا ر اإلرهابية بالمظلمات اإلرهابية ببالععابن 

 بالعظسيق مق الم ات االمظية  ات العالسة .

 _ العظسيق مق الدبا الممابر  بعقد ا  اسيات أمظية ثظائية لعبادا المعلومات .

 . Moi.gov.iq\pageviewer.aspx?id=31ر  الداخلية العراسية ، مديرية شرلة الظمد  العامة العراسية ، بزا (1

( ، فرااالً عاان األيميااا الخاااص 130* بةااعت بزار  الداخليااة العراسيااة ارسااام خا ااة للعوا ااا مااق المااوالظين بعلااى الاارسب )

 .         Moi.gov.iq@130بالمراسلة االلكعربُية للعبليغ عن الظشالات اإلرهابية بهو 
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_  رف ربا ب بمخصصات لذبي عوائا ش داء الداخلية ب عيين أحد أبظاء الش داء في دبائر بمسسساات 

 الدبلة .

ارهااب باسعشا دبا فاي سابيا الادفاا عان _ إلالق اساماء شا داء الاوزار  مان المظعسابين  ممان  صادبا ل

 الولن على االحياء بالمظالق بالشوارا بالحدائق العامة  خليداً لذكراهب .

_  عيااين معحااد  رساامي لااوزار  الداخليااة  كااون م معاا  العوا ااا مااق االعااالم بالاارأي العااام العراسااي حااوا 

 بية .مسعمدات الساحة األمظية بالخسائر العي  عكبدها الممموعات اإلرها

بفي ظا  ظامي المريمة بأُواع ا المععدد  كأحد السلبيات العاي أفرزهاا االحاعالا االمريكاي للعاراق كاان البادَ 

من ايماد بسائا مساعد  الساعباق  ظ ياذ المارائب بموا  ع اا ، بهاو ماا ساعت لعظ ياذه الاوزار  العاي ا بعات 

ظلومااة األماان الشاااملة العااي  عبع ااا الااوزار  ، اسالوباً أمظياااً يمعااا ماان المااوالن العراسااي  اازءاً حيويااً ماان م

بلعطبيااق أسااس العدالااة اال عماعيااة ، باسااعمابة لعو اايات باسااعرا يميات مملااس بزراء الداخليااة العاارب 

م( ليكااون بساايطاً بااين المسسسااة 2008شااكلت بزار  الداخليااة العراسيااة   اااز الشاارلة الممعمعيااة سااظة )

األمظيااة بمسسسااات بشاارائج الممعمااق كافااة
(1)

. إ  شااكا الم اااز لخلااق العوا ااا بالع اعااا مااق الشاارلة  

-بالممعمق ، فرالً عن أداء الم مات األ ية :
(2)

 

_ العماا علااى  طااوير العمااا اال عماااعي اإلُساااُي فااي   اااز الشاارلة العراسيااة ممااا يساا ب فااي العقااارب بااين 

 الموالن بالشرلة .

عمعاي بإزالاة حاا ز الخاوف باين الماوالن بعماا _ أشراك أفراد الممعمق بكا فئا ا  فاي  حقياق األمان المم

 الشرلة .

_  خ يف العب
ء
 عن مراكز الشرلة عن لريق حا الخالفات العي ال  حعاج الى بالغات رسمية . 

_  قوية العماسك الممعمعي بحا الخالفات اإلسرية بالعظف اإلسري ، بحاالت اهماا  ربية االل اا بالعظاف 

 المدرسي .

ماق الممااالس البلديااة حاوا المواُااب األمظياة فااي مظااالق ب ، بمعابعاة ا ااحاب المظااازا _ العظسايق المسااعمر 

 المس ر  بالمحالت ، فرالً عن معابعة السيارات المعربكة بالمم ولة باالبالم عظ ا .

_  قديب الدعب الظ سي لعوائا االرهاب بةحاياهب بمعالماة اآلثاار المعر باة علي اا ، بر اد ظاواهر اال ماار 

بالدعار  بالمخدرات ، بالرسابة على الشركات المشبوهة العي سد  عد مركزاً لعمويا اإلرهاببالبشر 
(3)

 . 

 . 137م ، ص 2014، بيت الحكمة ، بيداد ،  1مععز عبد الحميد ، الشرلة الممعمعية بين الظلرية بالعطبيق ، ل (1

م 2012\7\3\ار  الداخلية العراسياة ، بياداد ،، بز \  ر\الشرلة الممعمعية بين الظماح بالععثر ،  حي ة الحار  ، عدد (2

 . 6، ص 

3) Robert Trojanowicz & Bonnie bucqueroux, commumity policing: Actontemporary 

perspective,second printing  Anderson publishing co, u.s.a ,Cincinnati, 1996, p\ 5 – 6 \ .  
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_ عقد لقاءات دبرية  شابرية مق الموالظين بشيو  العشائر بمسسسات الممعمق المادُي مان أ اا حصار  

المشاكا اال عماعية ببةق الحلوا الالزمة ل ا
(1)

  . 

مق اللربف األمظية العاي مار ب اا العاراق باالساععاُة بالشارليات با م ت بزار  الداخلية العراسية اُسماماً 

العراسيات ةمن  شكيال   عموماً بالشرلة الممعمعية بالسيماً في ظا  زايد اعداد األراما في العراق  راء 

االعماا اإلرهابية بار  اا حااالت الطاالق المبكار الساباب مععادد  ، فراالً عان القياام بم ماات الع عايش فاي 

ا ز األمظيةالحو
(2)

. بمق  لك ُمد أن  مربة الشرلة الممعمعياة لاب  اسدي  لاك الادبر الحياوي فاي موا  اة  

-اإلرهاب أب العخ يف من آثاره ، ب لك بحد  ا   عائد إلى  ملة امور :
(3)

  

  وزيق مظعسبي الشرلة الممعمعية على مديريات ليست من اخعصا  ب كأفواج الطوارىء مثالً .  (1

 لشرلة الممعمعية إلى ُلام داخلي يحدد آليات عمل  .ي عقر   از ا (2

االفعقار إلاى العظسايق ماق الاوزارات بالادبائر االخارى  ات االهعماام المشاعرك كاوزار  العماا بالشاسبن  (3

 اال عماعية ، بزار  المرا  ، بزار  العربية ، بزار  الععليب العالي ، الممالس البلدية .

الممعمعية الذي يمعلاك القادر  علاى الحركاة بالعوا اا ماق البيئاات  سلة الكادر الظسوي في سلك الشرلة (4

 الظسوية بالقرايا اال عماعية الخا ة بالظساء . 

 االفعقار إلى االعالن باالعالم عن ُشالات هذا الم از . (5

  داخا م ام الشرلة الممعمعية مق م ام الشرلة المحلية . (6

 عمعية مق سكان المظالق العي يعملون ب ا .ةعف الربابط اال عماعية بين افراد الشرلة المم (7

 سلة الموارد المالية المخصصة للم از ألداء م ام  ب عالية أكبر . (8

في الواسق بسبا الدخوا في   ا ايا اكثار حاوا   اود بزار  الداخلياة فاي مكافحاة اإلرهااب ُماد أن  شاكيا 

لاى موا  اة اللااهر  اإلرهابياة ، م( سد با   ممموعة من المعوسات حدت من سدر  ا ع2003الوزار  بعد )

إ  أشار  قرير امريكي إلى أن القوات األمريكية عمدت فور احعالل ا العراق إلى األشراف على  ادريب ساوات 

من الشرلة العراسية ، بهذه القاوات كاُات فاي األساا  مخعرساة مان سباا المماعاات المسالحة ، بان ةابال 

لوا موسع ب الوظي ي  لك للحصوا على إسلحة ببدالت ب خائر عراسيون شاركوا في  دريب  لك القوات اسعي

لبيع ااا فااي السااوق السااوداء ، بأن بعاا  بحاادات الشاارلة العااي  ااب  اادريب ا كاُاات  اازءاً ماان دبامااة العظااف 

م(2006الطائ ي بفرق الموت العي ش دها العراق  يف )
(4)

 ، بمق  لك اسعمرت القوات االمريكية بأكماا 

 . 47، مصدر سبق  كره ، ص مععز محي عبد الحميد  (1

 . 190المصدر ُ س  ، ص  (2

 . 144، ص  137المصدر ُ س  ، ص  (3

رببرت بريعو ، إعااد   شاكيا بزار  الداخلياة العراسياة بالشارلة المحلياة بساو  حماياات المظشاآت ،  قريار مع اد الساالم  (4

 . 2 م ، ص2007 –االمريكي ، مركز الكاشف للمعابعة بالدراسات االسعرا يمية ، شبال 
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 ( فرد من سوات الشرلة العراسية ، إالَ أُ ا سدمت إسلحة بمعدات لـ 35000برُامم ا العدريبي الكثر من )

من الشرلة االمريكية . بعلى ما يبادب أن  لاك لاب يكان كافيااً ( مدرب 180( فقط ، ب حت أشراف )24400)

كااون ان ماان يااعب  اادريب ب غياار مااسهلين أساساااً للعاادريب بمخعاارسين ماان لاادن المماعااات المساالحة ، بهااب ال 

ا ( حساب  عبيار العقريار ، ف اب غيار ماسهلين لحماياة الماوالن العراساي مان اريصلحون إالً كـ ) شارلة شاو

عظا ر المريمة المظلمة ، فالشارلة العاي  مات  ادريب ا هاي خلايط مان كثار  ال  عمعاق ال ممات اإلرهابية ب

بالك اء  بسلة ك وء  يطلق علي اا ) مياابير الداخلياة ( ، لكان األخيار  بعا  مان بحادا  ا عباار  عان فارق 

مااوت لائ يااة
(1)

  شاارين\5\. بأسااعظد العقرياار علااى باسعااة حااا اللااواء الثااامن الشاارلة العراسيااة بعاااريخ  

م من لدن الحكومة العراسية بالقوات االمريكية بعد ثبوت  ورل  في هماوم علاى مصاظق اغذياة 2006\األبا

في بيداد
(2)

 . 

بب ذا الصدد أشار الم عش العام لوزار  الداخلية السابق ) ُوري الظوري ( أن هظالك خربساات كبيار  حادثت 

ت ، فعلاى  اعيد العادريب لاب يكان بأمكاان الشارلة داخا بزار  الداخلية بالسيماً في ملف العادريب بالععييظاا

العراسية أن  ربط األسلحة في الشارا بكي ية الععاما مع ا ، بأن بظي ة البع  مظ ب اُحسرت على  ظليب 

سااير المااربر فقااط ، فرااالً عاان أن دبريااات الشاارلة فااي بااادىء االماار لااب يكاان مخااوالً ل ااا أن  طلااق الظااار 

ا علااى  ااعيد الععييظااات فكااان يااعب بفااق مبااالغ ُقديااة كبياار  ممااا ساا ا ماان لموا  ااة المريمااة المظلمااة ، أماا

أخعراق الوزار  من لدن اإلرهابيين ، فرالً عن ماظج ر اب عالياة ألشاخاص ال يميادبن القاراء  أب الكعاباة ، 

قاديب بهذا األمر أةر كثيراً في   ود الداخلية في مكافحة اإلرهاب ، مما ألزم الداخلياة إلاى اععمااد  قظياة الع

االلكعربُي للععيظات لمحاربة ال ساد بالمحسوبية بمظق  سلا اإلرهابيين داخا الوزار  ، كما ش دت الوزار  

كذلك ظاهر  المظعسبين الوهميين بالعي خصص ل اب مالياين الادبالرات ، فراالً عان ب اود ر اب عالياة فاي 

سيين بأسااب القااُون ، مماا أدى إلااى الاوزار  مارسات  ارائب القعااا بالخطاف باإلبعازار بحااق الماوالظين العارا

ةعف ثقة الموالن بأداء الوزار  ب را اق دبرهاا فاي مكافحاة اإلرهااب
(3)

. بدعاب هاذا الكاالم  قريار دياوان  

الرسابة المالية عن ب ود حاالت  زبير لبع  مظعسبي الوزار  بالعي بمو ب ا  ب  عييظ ب .
(4)

 بب ذا الصدد

 زار  الداخلية بالر ب بسالب اليبان ( إلى ب ود  رها في اعداد  أشار بزير الداخلية العراسي ) محمد

 . 3رببرت بريعو ، مصدر سبق  كره ،  (1

 . 5المصدر ُ س  ، ص  (2

لاللالا على المعلومة كاملة سب بمرا عة ُص اللقاء الذي ا ر  ا  حي ة البيظة العراسية مق الم عش العام السابق لاوزار   (3

 -ُي العالي :الداخلية بعلى الرابط االلكعرب

Al-bayyna.com\modules.php?name=news&file=article&sid=741                                            

م ، 2014لع ا يا اكثر ، أُلار إلاى دياوان الرساباة المالياة اال حاادي ، دائار  العادسيق بالمعابعاة ، العقريار الساظوي لساظة  (4

 . 14م ، ص 2015 م ورية العراق ، 
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بال ياكا العظليمية ، فرالً عن ب ود ةعف م ظي في  طبيق القاُون بسابب الاوالءات المععادد  بالمحاباات 

، كما ان بزار  الداخلية العراسية  عاُي من معوق ال ساد  بالممامالت العي أُعكست بالرد في عما الداخلية

بهو من اخطر المعوسات بالذي عملت الوزار  على محاربع  ، ببين الاوزير أن هظالاك مان يساعى إلاى خلاق 

مشربا حزبي لائ ي في الوزار  بهاو ماا لاب ُسامج با  علاى األلاالق
(1)

. بمان المعوساات االخارى اععمااد  

سية ببكثر  على ما يسمى ) المخبر السري ( كألية لمكافحة اإلرهاب ، فاالمخبر الساري بزار  الداخلية العرا

هو   از أسس  االحعالا االمريكي بعد ش ر من دخول  للعراق بيياة االباالم عان البعثياين أب مان ي اا مون 

لماوالن كثياراً القوات االمريكية ، إ   ظد للعماا فاي هاذا الم ااز المئاات مان العاراسيين ، بالاذي عااُى مظا  ا

بالسيماً أن الكثير من البالغات العي يقدم ا المخبر السري  سعظد على معلوماات غيار  احيحة ب ات عاداء 

شخصي ، مما حدى برئيس الوزراء العراسي السابق ) ُوري المالكي ( إلى  شكيا لمظة فاي بزار  الداخلياة 

( مخبر سدم بالغات 250بسد كش ت  لك اللمظة )لمرا عة المعلومات بالبالغات العي سدم ا المخبر السري ، 

مزي ة أدت إلى سعا باععقاا موالظين أبرياء بادعوى أُ اب إرهاابيين ، ب اب  قاديم ب للمحاكماة فيماا بعاد
(2)

  .

( ألاف مخبار ساري لمعرفاة بمراسباة ب قاديب 20000فالحكومة العراسية  رفت مبالغ هائلة على أكثار مان )

اإلرهابية ، إالَ أن  لك لب يحقق ال دف المطلاوب فاي مكافحاة اإلرهااب ، فماا معلومات عن  حركات العظا ر 

زالت ال ممات اإلرهابية مسعمر  مسع دفة الموالن بم ا ا الدبلة المخعل ة
(3)

 . 

علااى  ااعيد العسااليج شاارعت بزار  الداخليااة بعسااليج عظا اارها بإساالحة حديثااة بمعطااور  بماان مظاشااى   
ء
 

 ااء  للعظليماات اإلرهابيااة ، إال أن عقاود العساليج  لاك  خلل اا شاب ات فساااد عالمياة فاي سابيا العصادي ببك

كثير  بكبير  بالمععلقة في عقود العم يز بالمعادات الخا اة بمكافحاة اإلرهااب ، فعلاى سابيا المثااا سامات 

(Bomb Detectorبزار  الداخليااة بشااراء أ  ااز  لكشااف المع ماارات )
*
بالااذي أسااعورد  ا الااوزار  ماان  

( البريطاُية ، بالذي  بين فيما بعد عدم ATCSريطاُية مرخصة معخصصة باألسلحة بهي شركة )شركة ب

مان العاراسيين األبريااء ، إ  أساعوردت الاوزار   شف المع مرات بالذي  هاب ةاحيع ا االالف الحيع  في ك

ا فاي بريطاُياا ( الاف دبالر ، فاي حاين أن الم ااز يباا60عدد كبير من هذا الم از ببلغ سعر الواحد مظ اا )

( ملياون دبالر85( دبالر فقط ، بأُ قت علي  الحكومة العراسية مبلاغ)40بمبلغ )
(4)

،مان دبن أن يعاود باأي  

فائد   ذكر فاي مكافحاة اإلرهااب ،
 

مماا حادى بمحكماة )أبلاد ريبلاي( البريطاُياة إلاى ان  صادر حكماا يقراي 

 سظوات( بعاريخ  10ح لمد )بسمن البريطاُي ) ميس ماكورمك(  احب الشركة المورد  للسال

 .      moi.gov.iq\Articleshow.aspx?ID=13212( ُقالً عن موسق بزار  الداخلية العراسية ، 1

2 )www.iraqcenter.net\VB\showthread.php?t=45295            

 . 211م ( ، مصدر سبق  كره ، ص 2011 – 2009( ممموعة باحثين ، حاا األمة العربية )3

 .    ADE651\651ب الرسمي للم از *األس

 . 218( ما د محمد حسن بآخربن ، مصدر سبق  كره ، ص 4
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لعراسيم ، من دبن ان يقابل ا  حقيق مماثا في الماُب ا2013\آيار\2\
(1 )

. كما ش دت الوزار   ا قة فسااد 

 ديد  بالعي أشار ل ا مسخراً بزير الداخلية ) محمد سالب اليبان ( عن ب ود   قة  م ياز الاوزار  بادربا 

( ألف درا لدعب   ود الحشد الشعبي فاي مكافحاة اإلرهااب بالعاي  اب  م يزهاا 100محلية الصظق بعددها)

لعراسية ، إ   بين ب ود فسااد ماالي في اا ، إ  بياق الادرا الواحاد للاوزار  من سبا بزار  الصظاعة بالمعادن ا

( ألف ديظار ، ببعد ال حص ال ظي25( ألف ديظار ، في حين أن سعره الحقيقي ال يعمابز )250بمبلغ )
*
 بين  

 ( درا فقاط  االج لالساععماا ، فراالً عان أن هاذا5000أن الدربا غير مطابقة للموا  ات العالمياة بان )

الدرا عبار  عن سطعة حديدية ميل ة بقماش يمكن أخعراس  بس ولة ما يعارض ساوات األمان العراسياة لخطار 

حقيقي في المب ة ، بأشار الوزير أُ ا سدم ملف هذه القرية للقراء العراسي بهيئة الظزاهة العراسياة ال خاا  

ن معظ ذينما يلزم على الرغب من الريول العي  عرض ل ا من لدن مسسبلين عراسيي
(2)

. بمن ُاحية اخارى  

سدم لظا  قرير الرسابة المالية معوق آخار  عااُي مظا  بزار  الداخلياة ، إ  باين العقريار أن الاوزار    عقار إلاى 

ب ود مديريات  رق مسشرات بمعايير لقيا  عما باداء الوزار  ، فراالً عان أن بزار  الداخلياة ال  معلاك 

يق أُشااطة العشااكيالت العسااكرية العابعااة ل ااا بااين مااا هااو مثباات فااي خطااط عمااا سااظوية لمراسبااة عمااا ب اادس

االبراق ببين ما هو مو ود في أرض الواسق
(3)

 . 

بمن أ ا  حسين أداء الوزار  في موا  ة المماعات اإلرهابية بدأت الداخلية العراسية بالعظسيق أمظياً مق    

ماات اإلرهابياة ، بأن الععاابن باين الاوزار ين بزار  الدفاا العراسية على لاوا خطاول الموا  اة ماق العظلي

ك يااا بعكبيااد اإلرهااابيين خسااائر فادحااة ، بهااذا العظساايق األمظااي أ رااج  لياااً فااي حمايااة الزائاارين للععبااات 

المقدسة سظوياً ، كما ُسقت بزار  الداخلية مق لمظاة الادفاا باألمان البرلماُياة بماا مان شاأُ  أن يسا ب فاي 

ي . كما سامت بزار  الداخلية بالعظسيق الدائب مق مخعلف مماالس المحافلاات مان  طوير بعالج الملف األمظ

أ اااا  اااوفير حماياااة أفراااا ب باااادا المعلوماااات األمظياااة حاااوا  حركاااات اإلرهاااابيين ب اااظقال  ب باااين المااادن 

 بالمحافلات العراسياة . بفاي األبُاة األخيار  أ م ات بزار  الداخلياة العراسياة للععاابن ماق بزار  الخار ياة

العراسية في مماا مكافحة اإلرهاب عن لريق  شكيا لمظة مشعركة بين الوزار ين لعبادا المعلومات األمظية 

حااوا الااداخلين بالوافاادين للعااراق بالخااار ين مظاا  ، إ  شااكلت الااوزار  شاابكة ا صاااا معطااور  بحديثااة فااي 

 ، ب حديث بياُا  ا بأسعمرار ،  شرلة حماية الحدبد العراسية  ر بط بالمديريات العراسية العابعة للوزار 

 . 185م( ، مصدر سبق  كره ، ص 2013-2012عماد مسيد المرسومي بآخربن ، العقرير االسعرا يمي العراسي ) (1

* إ  اماار بزياار الداخليااة العراسااي )محمااد سااالب اليبااان( بعشااكيا لمظااة  حقيقيااة برئاسااة الم ااعش العااام للااوزار  )محمااد م اادي 

 عن أسماء المعورلين في   قة الدربا . مصط ى( بآخربن لالعالن

 ( ُقالً عن  ريد  الصباح العراسية ،   قة الدربا الميشوشة  طيج بمسسبلين في الداخلية ، 2

Alsbaah.iq\Articleshow.aspx?ID=98072                                                                              

 . 14مالية اال حادي،مصدر سبق  كره ، ص ( ديوان الرسابة ال3
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بهذا اال راء ساهب في القاء القب  على العديد من المطلوبين باإلرهابيين   
(1)

 . 

خلية العراسية بايقاف العما بظقا الظ و  ب ييير االلقاب باألسماء لمد  سظعين بعاد بمسخراً سامت بزار  الدا

بربد معلومات أمظية من الم ات المخعصة بقيام عدد مان اإلرهاابيين المطلاوبين بعيييار أساماءهب بالقااب ب 

المطارد  بالكشاف عان   رباً من المالحقة القاُوُية بعد الظماحات األمظية المععالية العي حققع ا الوزار  في 

الخاليا اإلرهابية الظائمة في العا مة بالمحافلات االخرى ، كما سامات بزار  الداخلياة بوةاق هوياة احاواا 

مدُية بلظية  ديد   حت أسب ) مشربا البطاسة الولظية الموحد  ( لععزياز معطلباات األمان الاولظي ، حياث 

 -الدخالء ، فرالً عن :  معاز ال وية المديد  بأُ ا سادر  على الكشف على

 بسيط اال راءات االدارية في الحصوا على ال وية الولظية (1
(2)

 . 

 القراء على ال ساد المالي باالداري . (2

  عزيز األمن الولظي . (3

 ايماد سواعد بياُات ثابعة دسيقة خا ة بكا موالن عراسي . (4

بشاكا يصاعب  زبياره ،  أن هذه البطاسة ساعحوي علاى الارسب المادُي الخااص بكاا ماوالن بالاذي  امب (5

الُ ا  عما بفق  قظية بصمة اال ابق ببصمة العين ، كما اُ ا  حعوي على شاريحة الكعربُياة  راب كاا 

المعلومااات الشخصااية عاان حامل ااا ، ب كااون  ااالحة لمااد  عشاار سااظوات ، ممااا يساا ا ماان حالااة  عقااب 

اإلرهابيين بمالحقع ب
(3)

 . 

عراسيااة سااد شاا دت  ملااة ماان المعوسااات بالمقومااات فااي ساابيا بُ  ااب ماان كااا مااا ساابق أن بزار  الداخليااة ال

مكافحة اإلرهاب ، بفي األبُة االخيار  ُمحات الاوزار  فاي  خ اي  ال مماات اإلرهابياة فاي )بياداد( بشاكا 

خاص ببقية المحافلاات بشاكا عاام ، ماا يادا علاى سادر  الاوزار  علاى رساب خارلاة عماا  دياد  ماق سارب 

ن العا اامة العراسيااة ماان لاادن بزار  الاادفاا العراسيااة ب حويااا   ااد سطعااات  ساالم ا الملااف االمظااي كااامالً عاا

 الميش العراسي الى الحدبد بمقا لة المماعات اإلرهابية المحعلة لبع  المحافلات اليربية .

 

 . ثالثاً :   از المخابرات الولظي العراسي

معلومااات ب حليل ااا عاان يعااد   اااز المخااابرات مسسسااة ماان مسسسااات الدبلااة الم مااة يخااعص بممااق ال   

 الظشالات غير المشربعة كاإلرهاب بالمريمة المظلمة ب مار  المخدرات ... ،كما يقوم بالدفاا عن الدبلة 

-، بزار  الداخلية العراسية،كاُون األبا\13\مملة الداخلية،المظافذ الحدبدية : ا راءا ظا  حد من دخوا اإلرهابيين ، عدد  (1

 . 10م ، ص 2015

2) Moi.gov.iq\Articleshow.aspx?ID=13086  . 

3) Cabinet.iq\Articleshow.aspx?ID=5907  . 
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المخاابرات الاولظي بمملاس باألمة ةد أي محابلة  سع دف إةعاف البالد ، ب رت العاد  أن يار بط   ااز 

الوزراء بيخرق لرسابة السلطة العشريعية ، إ  يحعا العما االسعخباري األبلوية فاي مكافحاة اإلرهااب أكثار 

من العما العسكري المباشر ، ألن البحث بالعحري عن المظلمات اإلرهابية يعد أبلى الخطاوات فاي مكافحاة 

-ما االسعخبارات ب ذا المماا يأخذ ثالثة اب   :اإلرهاب  م يداً للعما العسكري المباشر ، فع
(1)

  

االسعخبارات الوسائية ، بيقصاد ب اا ممماا ال عالياات ال ادفاة الساماة درا أمظاي باِق مان اخعاراق العادب  (1

للمسسسات األمظية بالعسكرية فراالً عان مسسساات الدبلاة االخارى ، بكاا ماا مان شاأُ   اأمين الدبلاة 

 بالولن من االخعراق .

خبارات الدفاعية ، بيقصد ب ا ال عاليات ال ادفة لخرق شبكات العدب العمسسية بخطاوات اساعباسية االسع (2

ب اادف اخعراساا  بمعرفاا  ُواياااه فااي اخعااراق ا  ز ظااا بمسسسااا ظا الولظيااة ، عاان لريااق  مظيااد العمااالء 

 بالعظا ر االسعخبارية الك وء  ، أب  مظيد  واسيس العدب ) العمظيد المزدبج ( .

بارات ال مومية ، ب  دف إلى مباغعة العدب سبيا  ظ يذ همما   اإلرهابية عن لريق  مق ب قييب االسعخ (3

 المعلومات المعوفر  أب عبر العحقيق مق العظا ر العي  ب القب  علي ا .

ببقدر  علق األمر بالعراق ُمد أن الدسعور العراسي سد حادد لبيعاة أداء ب م اام   ااز المخاابرات الاولظي ، 

( باان م اام الم ااز هاي 9ت الم ام المظيطة ل  مك ولة بحكب الدسعور بالقااُون ، إ  أشاارت المااد  )با بح

 مق المعلومات ب قويب الع ديدات المو  اة لنأمان الاولظي ، ب قاديب المشاور  للحكوماة العراسياة ، بيكاون 

( ماان 84الماااد  )  حاات الساايطر  المدُيااة بخاةااق لرسابااة الساالطة العشااريعية العراسيااة كمااا أكاادت علياا 

الدسااعور
(2)

. بي  ااب ماان  لااك أن بظي ااة   اااز المخااابرات الااولظي العراسااي هااي  مااق المعلومااات بأدار   

الظشااالات االسااعخبارية المععلقااة بع دياادات االماان الااولظي بالقااومي ، بموا  ااة اإلرهاااب بُزاعااات العماارد 

 بالمريمة المظلمة .

شااكيا   اااز مخااابرات عراسااي  ديااد ظااا يعمااا خااارج ساايطر  بفااي ظااا االحااعالا االمريكااي للعااراق  ااب     

م( ، على الرغب من أن رئيس   از المخابرات العراساي 2008الحكومة المركزية العراسية حعى ُ اية سظة )

هو في األ ا يعما كمسعشار لرئيس الحكوماة العراسياة فاي الماُاب األمظاي باالساعخباري ، إ  يالحا  علاى 

م( أُاا ا ا اابج خاةااق لساالطة االئااعالف المسسعاا  ب حديااداً الحاااكب الماادُي 2003عااد ) شااكيلة الم اااز المديااد ب

(  كر في القسب األبا مظ  ) خويا السلطة( أن مدير   از 69االمريكي )بريمر( ، إ  أ در االخير أمر رسب )

ُعقااالي المخااابرات الااولظي العراسااي يرسااا  قريااره الااى ساالطة األئااعالف المسسعاا  باادالً ماان مملااس الحكااب اال

 العراسي ،ببعد أن يعب  شكيا الحكومة العراسية يقوم الم از بأرساا العقارير األمظية ل ا ،كما حدد هذا االمر 

م ، بحاث 2015\2\18،  \4724\( بشير الوُدي ، مدخا إلى معللة االسعخبارات في العاراق ، مملاة الحاوار المعمادن ، عادد1

 .      www.ahewar.org\showart.asp?455734 -مظشور على الرابط العالي :
 ( أبالً بثاُياً .84( ال قر  )د( ، بالماد  )9م ، الماد  )2005( دسعور العراق الدائب لسظة 2
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ن القيام بأي عما يسدي إلى  قوي  مصاالج أي حازب سياساي أب سااُون عراساي أب مظق   از المخابرات م

أي مسااسبا عراسااي فااي الحكومااة العراسيااة
(1)

. بب ااذا الصاادد أشااار الوكيااا األساادم لااوزار  الداخليااة السااابق  

)عدُان االسادي( 
((
 أن   ااز المخاابرات العراساي كاان يعماا لوحاده بكاان يمثاا الحلقاة الم قاود  فاي العماا 

م( ، 2003األمظااي فااي العااراق ، فرااالً عاان ان الم اااز اسااعقطب شخصاايات كاُاات ل ااا سااوابق أمظيااة سبااا )

بهسالء حولوا الم از إلى ثكظة لائ ياة حزبياة ، ببعاد أن اساعلمت الحكوماة العراسياة مساسبلية أدار    ااز 

المخابرات سامت بعييير  لك السلبيات 
())2)

 

بدبر المخابرات العراسية بمكافحاة اإلرهااب ُماد أن الع ميارات اإلرهابياة  بطبيعة الحاا ببقدر  علق األمر   

م هي في حالة  زايد ببصور  معكرر  بدبرية ، بال يكاد يمر يوم علاى العاراسيين مان دبن 2003\4\9\مظذا 

أن يسمعوا العديد من الع ميرات مما أثار  ملة مان العسااؤالت حاوا سادر    ااز االساعخبارات العراساي فاي 

الو ااوا إلااى المعلومااات حااوا ُشااال المماعااات اإلرهابيااة بةاابط عظا اارها بأدبات أ رام ااا سبيااا القيااام 

ب مما  ب اإلرهابية ، إ  أن  كرار ال مماات  قريبااً باظ س األسالوب ياوحي للماوالن العراساي أن المخاابرات 

ة الظشطة في العراق سبياا  ظ ياذ العراسية  عاُي من  را ق في األداء فيما يععلق بعحركات العظليمات اإلرهابي

هممااا  ب أب اماااكن  وا ااد المعاادات باألساالحة العااي يسااعخدموها . فماان أسااباب ةااعف األداء المخااابرا ي 

العراسي في موا  ة اللاهر  اإلرهابية هاو عادم سادر  الكاوادر األمظياة فاي بداياة أُشاائ ا علاى  وساق العماا 

در   وسق الحد  اإلرهابي سباا بسوعا  ، ب لاك عان لرياق  ماق اإلرهابي ، فالعما األمظي يعطلب العمعق بمق

المعلومااات ب حليل ااا بأبااراز الطريقااة فااي كي يااة اسااعيالا االلااراف الخار يااة لنأفااراد فااي االُخاارال بااالعظف 

باإلرهاب في العراق ، فالسياسات األمظية الظا حة  عطلب سرارات ُا حة ُا مة عن العراكب الكمي بالعحسن 

لمعاح من البياُاات ) المعطياات األبلياة ( ، ب احة المعلوماات المسعخلصاة مظ اا بدساة الظعاائج الظوعي في ا

بالعوسعات المسعمد  من هاذه المعلوماات بالمساعظد  إلي اا ، فقاد باات الحصاوا علاى هاذه المعلوماات حا اة 

ت بالمعلوماات حيوية بةربر  ملحة في الظطاق العساكري ، ب زبياد اإل  از  المعظياة بح ا  األمان بالبياُاا

بالعحليالت لعمظب ال ممات اإلرهابية
(3)

 . 

أن   از المخابرات الولظي العراسي ساد با ا  ممموعاة مان المعراالت بالكاوابج فاي إداء عملا  بك ااء     

-لمكافحة اإلرهاب بمظ ا :
(4)

 

 عابعةيو د في العراق خمسة أ  ز  اسعخبارية بهي )  از المخابرات الولظي ، بكالة المعلومات ال (1

( 5(  ، فراالً عان المااد  )3ال قار  ) \م ، القساب االبا 2004\4\1م ، 2004( لسظة 69أمر سلطة االئعالف المسسعة رسب ) (1

 من األمر .

 .www.markazaliraq.net\?state=news&viewiof 802م ،2010\11\8ُقالً عن مركز العراق للدراسات ،  (2
،مركز العراق للبحو  بالدراسات االساعرا يمية ، \7\راسات عراسية ،عددعلي عبا  مراد ، األمن بالمعلومات ، مملة د (3

 ( بشير الوُدي ، مصدر سبق  كره .4.       9م ، ص 2007 –بيداد ، حزيران 
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ر  الداخلياااة ،   ااااز األمااان الاااولظي ، مديرياااة االساااعخبارات العساااكرية بالمديرياااة العاماااة لنأمااان لاااوزا

باالساااعخبارات العابعاااة لاااوزار  الااادفاا العراسياااة ( . بعلاااى الااارغب مااان ب اااود هاااذه األ  اااز  إال أن ُشاااال 

إ   عمااا  لااك المماعااات اإلرهابيااة ال زاا مسااعمراً ، بهااذه األ  ااز   عاااُي ماان عيااوب باةااحة فااي العمااا ، 

األ  ز  بال أهداف باةحة أب خارلة عما دسيقة ، فرالً عن ب ود  خبط بغيااب العخصاص فاي عماا  لاك 

 األ  ز  ، بغياب المحاسبة في  حديد المسسبلية عن أسعمرار ال ممات اإلرهابية .

حادبث ا ، بفاي في الكثير من االحيان يقدم   از المخابرات العراسي  قارير عن ال ممات اإلرهابية بعاد  (2

بع  االحيان يقدم  قاريره سباا حادب  العماا اإلرهاابي دبن أن يأخاذ المساسبلون با  ، إ   شاير بعا  

المعلومات إلى أن العقارير االسعخبارية العي  قدم للم ات العليا في الدبلة  عسب بالعمومية ب  عقر للدسة 

علب  لك العقارير أشب  بعقارير شرلة ، في المعلومة ، بالذي يظب عن عدم  خصص القائمين علي ا ، بم

بان المعلومات العي يقدم ا الم از  شير إلى دخوا السيارات الم خخة إلاى بياداد ماثالً ب ادف   ميرهاا 

بأماكن بمظالق معيظة بهو أمر يشير إلى ةاعف الم ااز الاذي مان الم عارض أن يرابط ا سباا دخول اا 

أن  لاك العقاارير  شاير إلاى دخاوا  لاك السايارات دبن أن دبن ان يشير إلى أماكن  وا دها ، فرالً عان 

 حاادد العقااارير ماان أياان  اادخا بكيااف دخلاات ، بغالباااً مااا  سااعظد  لااك العقااارير علااى معلومااات مصاادرها 

المماعااات اإلرهابيااة ُ ساا ا ممااا يشااير إلااى أن القااائمين علااى  لااك األ  ااز  بعياادبن علااى اخعصا اا ب 

 الوظي ي .

المخااابرات عاادم سدر اا  علااى  قااديب معلومااات عاان اإلرهااابي ) أبااو بكاار ماان ملاااهر الرااعف فااي   اااز  (3

البيدادي ( المسمى بالخلي ة لعظليب داعش بالذي بقي  مم والً إلى أن سدم العظلايب ُ سا  معلوماات عان 

م( ، فرااالً عاان أن الم اااز ساابق بأن 2014أساام  بسااير   الذا يااة بعااد خطبعاا  الشاا ير  فااي المو ااا )

ن مقعا اإلرهابي ) أبو عمر البيدادي ( ألكثر من مار ين ليثبات الواساق بقااءه علاى أعلن أكثر من مر  ع

سيااد الحيااا  إال ان  ااب سعلاا  علااى يااد القااوات االمريكيااة . أن   اااز المخااابرات العراسااي  حديااداً فااي بداياا  

 شكيل  كان عا زاً عن خرق   وف العظليمات اإلرهابية ب مظياد بعا  عظا ارها ، فراالً عان ةاع   

ي  قديب المعلومات عن اإلرهابيين الذين  ب اععقاال ب ، مماا ا بار القرااء العراساي علاى الاالق ساراح ف

 العديد مظ ب بسبب عدم ك اية األدلة .

أشار بالي بياداد العاابق لعظلايب داعاش اإلرهاابي الاذي  اب اععقالا  مان لادن المخاابرات العراسياة إلاى أن  (4

( ألاف دبالر شا رياً مماا يعطاي 680فاي بياداد بحادها  قادر ) العظليب يحصا على مباالغ مالياة كأ اابات

 اُطباا على عدم سدر  الم از على معابعة من يسعحصا  لك اال ابات بمن يعطي ا ل ب سسراً .

العداخا في اخعصا ات اال  ز  األمظية المخعل ة بهو أمار بحاد  ا ا  عاماا  شاعيت للقاو  الاذي يعطلاب  (5

 يد  دابل ا لرمان السرية بالدسة بسرعة ال عا . بفي سبيا  الفيب ود   د مركزي للمعلومات ب حد
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م  الم از إلى أ باا هذه االشكاالت ب حسين اداء   از المخابرات الولظي العراسي في مكافحة اإلرهاب ، ا 

  -سلسلة من الخطوات االسعرا يمية لمعالمة ُقال الرعف في األداء المخابرا ي العراسي :

_  قوية ب معاين العالساة ماق الماوالن العراساي بماق شايو  العشاائر العراسياة العاي  رغاب فاي الععاابن ماق 

رهابية ، فرالً عن  مظيد أبظاءها في الدبلة في سبيا المساهمة في  حرير مظالق ا من سيطر  المماعات اإل

ر د  حركات عظا ر  لك المماعاات باالساع اد  ماظ ب فاي معرفاة  يرافياة االرض العاي يعوا ادبن في اا ، 

فرالً عن سدر  ب على  وسق االماكن العي من الممكن أن يكون في ا اإلرهاابيين ، كماا بادء   ااز المخاابرات 

  المعمقة لخطابات بالماواد االعالمياة العاي  ظشارها العظليماات اإلرهابياة العراسي باالهعمام المعزايد بالقراء

بالعااي ماان الممكاان أن  ساااهب فااي اسااعباق ب وسااق ال مااوم اإلرهااابي بماان ثااب احبالاا  بالقاااء القااب  علااى 

 عظا ره .

ابي _ ا باا   از المخابرات العراسي أسلوب العمظيد المزدبج لقيادات بعظا ر  ظعماي لعظلايب داعاش اإلرها

ببقية العظليمات االخرى ب عل ب مخبرين ل ا ، إ  اسعطاا   از المخابرات العراسي من  مظياد المادعو )أباو 

شاكر( بهو سيادي في  ظليب داعش بعد ان  ب القب  عليا  ، حياث سادم معلوماات حاوا اسااليب العظلايب فاي 

رات العراساايشاان ال ممااات باماااكن  و اادهب ، باباادى اسااععداده للععااابن مااق   اااز المخاااب
*
، بساااهب هااذا  

االسلوب في القاء القب  على العديد من اإلرهابيين
(1)

 . 

_ اععماد اسلوب االساعخبارات ال مومياة فاي مكافحاة اإلرهااب ، فعلاى سابيا المثااا شان   ااز المخاابرات 

دد كبيار عملية ) الش اب الثاسب ( بالعظسيق مق األ  ز  األمظية بمملس القراء االعلاى ُاعج عظا    كياك عا

ماان  شااكيالت المماااميق االرهابيااة  ظعمااي إلااى مااا يساامى ) باليااة بيااداد ( العابعااة لعظلاايب داعااش اإلرهااابي ، 

بالذي أس ر عن ةبط كميات كبير  من األسلحة الكا مة للصاوت باالحزماة بالعباوات الظاسا ة ، فراالً عان 

( عما إرهابي52بعظ يذ )( أرهابياً اععرفوا 31عمالت ُارية م خخة ، كما القي القب  على )
(2)

 . 

_ اععراض المكالمات باال صاالت بالمراسالت العحريرية بااللكعربُية العاي  اعب باين الممااميق اإلرهابياة ، 

فااالكثير ماان الرااربات االسااعباسية العااي  شااظ ا األ  ااز  األمظيااة العراسيااة بليااران الماايش بالقااو  المويااة 

ن بفااق معلومااات  قاادم ا االسااعخبارات الولظيااة العراسيااة العااي العراسيااة بالعااي  حمااا عظصاار الم ا ااأ   كااو

 اسعطاعت اخعراق العظليمات اإلرهابية بايقاا الخسائر ال ادحة في   وف ب . ُ  ب مما سبق أن   از

 * بب ذا الصدد أعلن اإلرهابي )أبو بكر البيدادي( المسسبا االبا في  ظلايب داعاش اإلرهاابي العرياث فاي سباوا أي فارد  دياد

في   وف العظليب من العاراسيين بعاد الظماحاات العاي حقق اا   ااز المخاابرات العراساي فاي  مظياد الكثيار مان عظا اره بالعاي 

 اس مت بدر ة  كبير  في  حرير مظطقة  رف الظصر من سيطر  اإلرهابيين .

 ( كيف  مكظت المخابرات العراسية من  ييير فكر سائد بداعش ليصبج مخبراً ل ا 1

 burathanews.com\news\2532030.html                                                                                         

 -(  لع ا يا اكثر حوا عملية الش اب الثاسب ، سب بمرا عة موسق   از المخابرات الولظي العراسي على الرابط اال ي :2

www.inis.iq\text\info2.html                                                                                          
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  را ق أداءه في موا  ة ات العي ساهمت فيالمخابرات العراسي في بداية  شكيل  عاُى من بع  المعوس

اإلرهاب بالذي سرعان ما  دارك  عن لريق ا باع  ألسلوب  ديد في مكافحة اإلرهاب ، فرالً عن العظسيق 

 مق األ  ز  االسعخبارية االخرى ، ب  عيا الععابن مق الدبا الصديقة ب ذا الشأن .           

 

  . في مكافحة اإلرهاب ظي العراسيالمطلب الثاُي : سياسة األمن الول  

يعد موةوا األمن الولظي هدفاً محورياً بسرية مركزية  حعا سلب األبلوياة فاي سائماة أهعماماات كاا دبلاة 

في العالب ، فالدبا  سعى  اهد  إلى ةمان أمظ ا الولظي ب عل ا االسا  لحركع ا الداخلية بالخار ية . كما 

لج بالرربري لنأمب بالشعوب ، ف و مر كز اسا  ال يمكن االساعيظاء عظا   بيعد األمن الولظي ال ا س الما

أب العقليا من شأُ  ، ألن اُعدام  يعظي اُعشار ال وةى با سااا ُطااق المريماة ، فااألمن الاولظي ةاربري 

 في اسعقرار أي ُلام سياسي بممعمعي .

د ملااهر االُحاراف الخطيار  العاي إن اإلرهاب هو أحد اخطر الم ددات لنأمن الاولظي العراساي ، بهاو أحا   

 ااسثر ساالباً فااي األفااراد بالممعمعااات ، إ  يعماا  إلااى اشاااعة افكااار ال اسااا  ل ااا فااي الشااريعة اإلسااالمية أب 

القواُين الوةعية ، بالعما على فرة ا بالقو  بالعظف كأمر باسق أب الع دياد ب اا ، ب ساويغ االععاداء علاى 

 من يخال  ا .   

وم السياسية أن أر بطت بظي ة الدبلة األبلى باألهب في الحماياة ب اوفير األمان ، إال أن إن من بدي يات العل

م  وم األمن  طور بعطور بظائف الدبلة ب عددها ، الر بال ما ب اداخل ما فاي الكثيار مان االحياان ، إ  كاان 

طاور ظااهر  األمان األمن يظلر الي  بطابق عسكري إلى أن  طور ليصبج األمن الولظي ، بهاو ماا يعظاي أن  

ار بط بعطور ال كر اإلُسااُي ، فاإلُساان ا خاذ مان سراية الخاوف باالحساا  باالخطر الادافق االساساي لكاا 

العر يبات األمظية العي لمأ ل ا لحماية ُ س  ببقاءه ، بهكذا ا بحت سرية األمن ال معظى ل ا دبن أن يكاون 

عد م  وم األمن ممرد سرية  ا ية با ا ابج مساألة هظالك سلطة سادر  على ةماُ  بحمايع  ، بمن هظا لب ي

بلظية بسومية على مسعوى الدبلاة ككاا
(1)

. باساعظاداً إلاى  لاك ا ابج ةامان بحماياة األمان يشاكا  اوهر  

سياسات الدبلة الر بال  بالعماسك اال عماعي للدبلة من ُاحية بألهميع  كوُ  يعكس أمن الممعمق بالدبلة 

من ُاحية ثاُية
(2)

 . 

ألمن بحد  ا   م  وم غام  بهو ما أشاارت اليا  الموساوعة الدبلياة للعلاوم اال عماعياة مان حياث أن إن ا

 األمن م  وم شائك غير محدد المعالب ، بالمشكلة ال  كمن في بةق  عريف عام ل ذا الم  وم بقدر ما  عمثا 

م ، 1988،  \3\لاة االمان القاومي ، عاددعبد القادر محمد ف مي ، في م  وم األمان القاومي باالمان القاومي العرباي ، مم (1

 ، بال . 68ص 

علي الدين هالا بآخاربن ، العارب بالعاالب : مشاربا اسعشاراف المساعقبا ، مركاز دراساات الوحاد  العربياة ، بياربت ،  (2

 ، بال . 173م ، ص 1988
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 في  عدد المعييرات الخا ة العي من الممكن أن يعرمظ ا هذا الم  وم ، ف ظالك على سبيا المثاا ال الحصر

من ُلر لنأمن على أُ ا العحرر من الع ديد ، دبن أن يقادم لظاا مالماج ب ا ات  لاك الع دياد بماا هاي الم اة 

العي يا ي مظ ا  لك الع ديد
(1)

. ب اء فاي الصاحاح أن األمان فاي اللياة يعظاي : أمان، األماان باألماُاة ، بساد  

أمظت فأُا آمن ، بآمظت غيري ، من األمن باألماان ، باألمان ةاد الخاوف
(2)

، كماا يشاير م  اوم األمان إلاى  

ة مان حالة االسعقرار بعدم االةطراب بالعو ر الظ سي ، فاألمن يعظي سدر  الدبلة على حماية سيم ا الداخليا

الع ديدات الخار ية أب حماية الدبلاة مان خطار الق ار علاى ياد ساو  خار ياة
(3)

. بيارى )كيظياث بالعاز( باأن  

األمن هو الياية األسمى بالذي يمثا سدر  الدبلة على  أمين  ميق مصادر سو  ا لحماياة مصاالح ا القومياة 

ب طويرها
(4)

 . 

الرامن لبقائ ا باالسا  في عالسا  ا مق الدبا االخارى إن األمن بو    المصلحة األبلية لكا دبلة يعد    

م( 2003، فبدبُ  ال معظى للحديث عن ب ود دبلة بمعظاها العام ، بهو ما ُالحل ا باةحاً فاي العاراق بعاد )

-بلحد اآلن . بُ  ب من  لك أن األمن كم  وم ب وهر ال يعب  حقيق  من دبن اسعحرار اربق ركائز :
(5)

  

 ت سواء الخار ية مظ ا أب الداخلية .إدراك الع ديدا (1

 رسب اسعرا يمية لعظمية سوى الدبلة بالحا ة إلى االُطالق المسمن ل ا . (2

  وفير معطلبات القدر  على موا  ة الع ديدات ببظاء القوات المسلحة القادر  على العصدي ل ا . (3

ساااواء الداخلياااة أب إعاااداد سااايظاريوهات با خاااا  ا اااراءات معصااااعد   عظاساااب ماااق  صااااعد الع ديااادات  (4

 الخار ية .

( فقد ظ ار ب طاور ُعيماة لقياام الدبلاة القومياة National securityبفيما يععلق بم  وم األمن الولظي )

في القرن الساد  عشار ، إ   شاارك فاي االهمياة ماق م ااهيب المصالحة الولظياة باإلراد  الولظياة ، إال أُا ا 

 م( عن الكوُير  1947صدبر ساُون االمن الولظي لسظة )برز فعلياً بعد الحرب العالمية الثاُية ب

1 )International Encyclopedia of the social sciences , vol\5\ , William A.Darity Jr. Editor. In 

chief , New York , 2008 , p \ 415 \ .                                                                               

م ،     1987، دار العلااب للماليااين ، بيااربت ،  \5\، ج 4( أبااو ُصاار اسااماعيا باان حماااد المااواهري ال ااارابي ، الصااحاح ، ل2

 . 2015ص

( مظعب  احي العمار ، شيماء  ركان  الج ، األمن الولظي العراسي بمكافحة اإلرهاب )دراسة في اشكالية اإلدار  ( ، مملاة 3

 . 33م ، ص 2015 امعة بيداد ،  –، مركز الدراسات الدبلية  \61\دراسات دبلية ، عدد

، مركاز الزيعوُاة للدراساات باالسعشاارات ،  1( ُقالً عن خالد بليد محماود ، آفااق األمان االسارائيلي الواساق بالمساعقبا ، ل4

 ، بال . 36، ص  33م ، ص 2007بيربت ، 

 . 26م ، ص 2009، مكعبة مدبولي ، القاهر  ،  1( مصط ى عثمان إسماعيا ، االمن القومي العربي ، ل5
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االمريكي
(1)

 ، إ  مثلت  لاك المرحلاة اُطالسااً لمقارباات ُلرياة بألار مسسساا ية رب ات ل اذا الم  اوم كأحاد 

الم اهيب الرربرية المر بطاة بالدبلاة ، بساد ظاا هاذا الم  اوم اساير ظاالا هاذا الع ساير المار بط بأساعخدام 

القو  العسكرية
(2)

 . 

إن األمن الولظي في الواسق ير بط بقدر  الدبلة في المحافلة على كياُ ا بحماية موالظي ا ةد أي   ديد    

ق الحلوا بما يعالئب ماق كاا موساف ، فااألمن الاولظي ياوفر )داخلي أب خار ي( ، سد  ععرض ل  الدبلة ببة

الحماية لكيان الدبلة بهيبع ا السياسية بثربا  ا الولظية ةد أي   ديد عسكري أب اسعصاادي أب ثقاافي
(3)

  .

بعلى الرغب من االُعشار الواسق لم  وم األمن الولظي باالبحا  بالدراسات العي  عرةات لا  مظاذا ظ اوره 

لوم اال عماعية إالَ أُ ا ما زاا م  وماً معشابكاً شديد الععقيد  عشعب مظ  المظاهج بلرق العظابا في ميدان الع

بالشااكا الااذي لااب  حساام  الدراسااات السياسااية باالسااعرا يمية بعاادما زاد اا ا  عقيااداً ثااور  اال صاااالت فا اابج 

العشاابك بالععقياد فاي الم  اوم مر بطاً بالعالساات الدبلياة بالاظلب السياساية فاي آن باحاد ، بمان  ملاة  لاك 

دراسة األمن الولظي ببعده العساكري فقاط بالعركياز علاى مركزياة الادفاا بالقادر  العساكرية بسادر  الدبلاة 

على حماية ُ سا ا عساكرياً ، بهظااك مان يمعاا الماُاب العساكري ركظااً مان اركاان األمان الاولظي ب واُبا  

واُب االخرى ، بهظالك مان ال يظلار لنأمان الاولظي علاى اُا ا فحسب ، بسد ال يعطي  االهمية العي يعطي ا للم

ا راء عسكري فحسب ، با يمعد ليشما  واُب اخرى مععدد  لكظ ا في ُ س الوست يماظج الماُاب العساكري 

دبراً اساسياً في  لك ، حعى يقر في الظ اية أن م  وم االمن الولظي في  اوهره م  اوم عساكري
(4)

. بثماة  

ببعده الولظي ببين األمن ببعده القاومي ، إ  يشاير أحاد البااحثين إلاى أن األمان الاولظي  من يخلط بين االمن

م  وم يربط الولظية باإلرض ، في حين  عظاي القومياة ار باال ال ارد بممموعاة مان الظاا  بهاي األماة
(5)

  .

-بُخلص إلى القوا إلى إن األمن الولظي يسعى لعحقيق االهداف اال ية :
(6)

  

 المادي للدبلة أب االمة ) األمن العسكري ( . حماية الكيان (1

،  \325\مظذر سلمان ، دبلة األمن الولظي ب ظاعة القرار االمريكي   سيرات بم ااهيب ، مملاة المساعقبا العرباي ، عادد (1

 . 29م ، ص 2006 –مركز دراسات الوحد  العربية ، بيربت ، أ ار 

، مملاة  \41\الاولظي العراساي بعاد االُساحاب االمريكاي ، عاددعلي محمد علاون ، مثظاى علاي حساين الم ادابي ، األمان  (2

 . 221م ، ص 2013المسعظصرية للدراسات العربية بالدبلية ، المامعة المسعظصرية ، 

، كليااة  \28+27\عبااد العلاايب  باار حاااف  ، البظيااة السياسااية الديمقراليااة باألماان الااولظي ، مملااة سرااايا سياسااية ، عاادد (3

، بأُلر كذلك ، ُواف سطيش ، األمان الاولظي بإدار  االزماات ،  205م ، ص 2012ة الظ رين ،  امع –العلوم السياسية 

 . 13م ، ص 2011، دار الراية للظشر بالعوزيق ، اإلردن ،  1ل

 –م ، رسالة ما سعير ، كلياة العلاوم السياساية 2003علي عبد ال ادي المعموري ، سياسة األمن الولظي في العراق بعد  (4

 . 32م ، ص 2014رين ،  امعة الظ 

علي عبد العزيز الياسري ، االبعاد ال كرية باالسعرا يمية السعرا يمية األمن القومي في العراق ، رسالة ما سعير ، كلية  (5

 . 42( علي عبد ال ادي المعموري ، مصدر سبق  كره ، ص 6.   52م ، ص 2009 امعة بيداد ،  –العلوم السياسية 
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 حماية الموارد االسعصادية بالبظاء االسعصادي ) األمن االسعصادي ( . (2

 حماية الركائز الحرارية بااليديولو ية ) األمن العقائدي ( . (3

 ( .حماية الظلام السياسي ) األمن السياسي  (4

ببقاادر  علااق األماار باااألمن الااولظي العراسااي ُمااد أن م  ااوم األماان الااولظي يشااير إلااى    
((
  يئااة اللااربف  

المظاسبة بالمظاا  المظاساب لالُطاالق فاي ساعرا يمية شااملة   ادف إلاى  اأمين الدبلاة العراسياة مان الاداخا 

ا ، ببالقادر الاذي يك اا للشاعب بالخارج ، بما يمكن من موا  ة الع ديدات على اخعالف اُواع اا بمخالرها

العراسي حيا  مسعقر   وفر ل  اسصى الطاسات للظ وض بالعقدم
())1)

. بمان هاذا المظطلاق  ااءت اساعرا يمية  

األمن الولظي العراسي بمشربا معكاما من أ ا  ياغة عقيد  عسكرية عراسية  دياد  ساادر  علاى مكافحاة 

-: اإلرهاب ب  عيا المصالج الولظية بالعي  رمظت
(2)

  

  عيا الرؤى الموحاد  بالعاي  اظص علاى أن شاعب العاراق هاو ) موحاد ، أمان ، فيادرالي ، ُاشار للعادا  (1

 بالمسابا  ، يسدي دبراً ايمابياً مسثراً في الممعمق الدبلي ( .

 حديد مشاغا البيئة االسعرا يمية المقبلة للعراق الاديموسرالي مان حياث ) اإلرهااب ، العطارف الاديظي   (2

ديولو ي ، العشوي  االعالمي ،أب االي
 

الحقيقة الديموغرافية ، ظاهر  العولمة ، الععابن األمظي االسليمي 

 بالدبلي ( .

 طااوير الشاابكة المعلوما يااة باال صااالية بالبظيااة العحعيااة مااق األخااذ بالحساابان بسااائا العطااور الااولظي  (3

 المعكاما ، بالبظى العحعية السياسية بالقاُوُية باال عماعية .

ديد  وهر المصالج الولظية العراسية المعمثلة بالمصالج األمظية بالسياسية باالسعصادية باال عماعية  ح (4

، بمعالمااة الع دياادات العااي  ععاارض ل ااا المصااالج الولظيااة العراسيااة ، كاإلرهاااب بالعطاارف بال ساااد 

 االداري بالمريمة المظلمة .......

اق هي حا ة ملحة ألن الواساق الاذي يعيشا ا العاراق بمخعلاف إن ب ود اسعرا يمية لنأمن الولظي في العر   

 واُباا  السياسااية باالسعصااادية باال عماعيااة باألمظيااة ، فرااالً عاان المسااعقبا الااذي يعيشاا ا العراسيااون بااات 

يعطلب أكثر من أي بست مرى ب اود اساعرا يمية باةاحة المعاالب باالهاداف بآلياات العظ ياذ ، بماق كاا ماا 

لظي العراسي من اسعباحة في الداخا بالخارج ، بدا كا ما  ب فعل ا ب ذا اال ماه ، إالَ أن  عرض ل  األمن الو

 الحصيلة لب  زا غير مقظعة ليس ألن اإلرهاب ما زاا حاةراً ، باالسليب ما زاا معخماً بالمعييرات ال ائلة 

   ا بربما ساحة لعداعيا  االعي  ظعكس بأثارها سلباً على العراق ، حعى ا بج األخير ساحة سيا  لعأثيرا

، مركاز دراساات الوحاد  العربياة ،  \371\عال الحمداُي ، معللة األمن الولظي العراسي ، مملاة المساعقبا العرباي ، عادد (1

 . 127م ، ص 2010 –بيربت ، كاُون الثاُي 

 . 191، ص  190مظعب  احي العمار ، العقيد  العسكرية العراسية ........ مصدر سبق  كره ، ص  (2
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المخعل ااة ، بااا ألن أبظاااءه مااازالوا دبن ععبااة بظاااء سااعرا يمية حقيقيااة لاا ا ، بكاااُوا دبن ععبااة العثااور علااى 

ُمو   ب إلدار  مل ا   األمظية المععدد 
(1)

 . 

بماان هظااا فااأن اسااعرا يمية األماان الااولظي ال  ااأ ي ماان فاارام بااا يساابق ا بةااق سياسااة عامااة ل ااا اهااداف    

بمقا د محدد  يعب بةع ا عن لريق العخطيط الدسيق أل ا  حقيق ال دف الظ اائي للسياساة العاماة ، بمان 

ا هاي حالاة حياة معييار   عوساف هظا فأن اسعرا يمية األمن الولظي العراسي ليست حالة ثابع  ب امد  ، بأُما

على لبيعة المراحا باللربف العاريخية ، بُوعية الع ديدات ب ييرها من بست ألخار
(2)

. إ  ربطات سياساة  

األمن الولظي العراسي باين السياساعين الداخلياة بالخار ياة فاي معالماة الملاف األمظاي بمكافحاة اإلرهااب ، 

م ( فااي ال قاار  الخا ااة بعقااد 2010 – 2007ي العراسااي ) بهااو مااا اشااارت الياا  اسااعرا يمية االماان الااولظ

ا  اسيات أمظية ثظائية أب مععدد  االلراف بالظص 
((
 درك الحكومة العراسية أن األرهاب بالعمرد يياذي بشاكا  

باسق برئيس من خارج العراق بأن حدبده الطويلة مق  يراُ  ال يمكان أن  رابط مان سباا القاوات األمظياة 

اسامااة ا  اسيااات بمعاهاادات أمظيااة مشااعركة ثاُئيااة أب مععاادد  االلااراف مااق الاادبا االسليميااة فقااط ، بلااذا فااأن 

سعكون في مصلحة  ميق الدبا 
())3)

. بيكاد يكون معلوم للمميق أن الحااكب المادُي االمريكاي )باوا بريمار(  

م( 2004هو الذي أ در أمراً بعشكيا مسعشارية األمن الولظي العراسي )
(4)

الُعطافة الواسعة العي ، إالَ أن ا 

ش دها األمن الولظي في الدبلة العراسية  اء بعد  ادبر ماا أللاق عليا  ) العاراق أبالً : اساعرا يمية االمان 

م ( عاان مسعشااارية األماان القااومي )األماان الااولظي الحقاااً( ، إ  برد فااي 2010 – 2007الااولظي العراسااي 

ديبا ة هذه االسعرا يمية 
((
ي ساعبذل ا الحكوماة العراسياة لعحقياق المصاالج الولظياة بةق الخطط العامة الع 

للشعب العراسي ، بالع ديدات العي سعوا   ا ، بالعاكيد على حق الوزارات المعظية كليااً فاي بةاق برامم اا 

الع صااايلية لعظ ياااذ مباااادىء االساااعرا يمية
( ))5)

. إ  أشاااعرك فاااي اعاااداد هاااذه االساااعرا يمية ممموعاااة مااان  

لة في ) مسعشارية األمن الولظي ، بزار  الدفاا العراسية ،   از المخابرات الاولظي االخعصا يين بالمعمث

العراساي ، بزار  العاادا ، بزار  المالياة ، بزار  الخار يااة ، بزار  الداخلياة ، بزار  الدبلااة لشاسبن األماان 

، اسعراحاات ب و ايات الولظي ، بزار  العخطيط بالععابن األُمائي ، هيئة الظزاهة ، ممثلية اسلايب كردساعان 

الرئاسات الثال  ، فرالً عان اساا ذ  معخصصاين فاي العلاوم السياساية بالقااُون بعلاب اال عمااا (
(6)

. كماا  

 حددت بشخصت اسعرا يمية األمن الولظي العراسي الع ديدات األمظية في  عموم محافلات العراق في

 . 29، ص  28 مظعب  احي العمار، شيماء  ركان  الج ، مصدر سبق  كره ، ص (1

 . 235علي محمد علوان ، مثظى علي حسين الم دابي ، مصدر سبق  كره ، ص  (2

م ، مسعشاارية االمان الاولظي العراسااي ، 2010 – 2007مركاز العخطايط المشاعرك ، اساعرا يمية األمان الااولظي العراساي  (3

 . 14بيداد ، ص 

 . م2004\4\4( بعاريخ 68أُلر إلى أمر سلطة االئعالف المسسعة رسب ) (4

 مركز العخطيط المشعرك ، اسعرا يمية االمن الولظي العراسي ....... ، مصدر سبق  كره ، الص حة الثاُية )بدبن  رسيب( . (5

 المصدر ُ س  ، الص حة األخير  ، )بدبن  رسيب( . (6
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-الصور اال ية :  
(1)

 

_ اإلرهاب بالعمرد بهما أخطر اُواا الع ديدات كوُ ما يقوةان ركائز الدبلة بالظسق السياسي في العراق 

 ، فيرع ان الربح المعظوية بأسع داف الممعمق بالبظى العحعية بإثار  ال عن بعدم االسعقرار .

ماان شااأُ  أن يقااوض عملااة العقاادم السياسااي باألمظااي باالسعصااادي ...،  _ العخريااب بال ساااد االداري الااذي

 فرالً عن ُشره شعوراً بعدم المسابا  بين الموالظين .

 _ المريمة المظلمة بأُواع ا المععدد  العي  ظمو ب عرعرا في ُ س البيئة العي يظمو في ا اإلرهاب بالعمرد.

 الداخلية . _ الع ديد االسليمي بالدبلي بالعدخا في الشسبن

 _ المماميق المسلحة بالميليشيات ، بالعظف الطائ ي بالعرسي .

 _ ال كر الدكعا وري باالسصائي .

 _ البطالة ، بالم مربن بالظازحون .

 _ أُخ اض مظسوب المياه .

بلموا  ة هذه الع ديدات بةعت سياسة األمن الولظي ممموعة من الوسائا االسعرا يمية للععاما مع اا    

 -: بهي

 أبالً : البعد السياسي بهو على ُوعين :

 أ( المماا السياسي العام بيشما :

_ المصالحة الولظية بمرا عة الدسعور من أ ا فعج المماا باسعاً أمام  وسايق ساعاد  المشااركة السياساية 

ات ب ودها بالسيماً لدى االلراف العي  بدي  ح لاً على الظسق السياسي العام بالعي اسعخدمت السالح ألثب

ب و  ا  ا المياير  ، بأسعثظاء من  لطخت ايدي ب بدماء الشعب العراسي . ب شكيا ال يئة الولظياة لمشاربا 

 المصالحة بالحوار الولظي ب دف  وحيد الكلمة ب قريب ب  ات الظلر .

ات العاي ال _ سياد  القاُون عن لريق ا الح الم از القرائي العراسي ، باعاد  الظلر بالقرارات بالعشاريع

 ظسمب مق الدسعور ، ب عزياز سادرات ا  از   ظ ياذ القااُون باساعكماا مظلوماة المسسساات اال االحية بماا 

 يعالئب مق حقوق اإلُسان بسياد  القاُون .

 _ اسعكماا ُقا المسسبلية من القوات المععدد  إلى السلطة المدُية الدسعورية العراسية .

 اسا  ربح الععابن بالمصالج المشعركة المعبادلة . _ بظاء عالسات دبلية ايمابية على

_ االُرمام إلى اال  اسيات الدبلية الخا ة بمكافحة اإلرهاب باألمن المماعي بخطار اُعشاار أسالحة الادمار 

 الشاما .

 . 11، ص  9مركز العخطيط المشعرك ، اسعرا يمية االمن الولظي العراسي ... ، مصدر سبق  كره ، ص  (1

 . 11، ص المصدر ُ س   (2

 



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  88ال صا الثاُي : السياسات األمظية باالعالمية                                                                        

 _ عقد ا  اسيات امظية ثظائية بمععدد  االلراف .

 _  عزيز مشاركة العراق في األمب المعحد  بالمحافا الدبلية .

 م بالعي اةرت بمصالج العراق .2003 ب ابرام ا سبا  _ مرا عة اال  اسيات العي

 _ إعاد  الظلر في آليات عما هيئة ا عثا  البعث ) هيئة المسألة بالعدالة الحقاً ( .

 

ب( المماا السياسي اال عماعي بيشما :
(1)

 

 ظ يااذ _ اععماااد المعااايير الدبليااة ةاامن الظلااام القرااائي الااولظي ، ب عزيااز ساادر  الحكومااة العراسيااة علااى 

 ( الخا ة بحقوق اإلُسان الدبلية . 36،  14العزاما  ا الوارد  في الدسعور في المواد ) 

 _  رمين ثقافة حقوق اإلُسان في سطاعي الععليب بالثقافة بفق  شريعات ساُوُية .

 _ إُشاء هيئة بلظية   عب بحقوق اإلُسان ب عزيز دبر مسسسات الممعمق المدُي .

عمااق الماادُي فااي المساااعد  علااى رسااب ب ظ يااذ بمراسبااة اال ااالح بإعاااد  االعمااار _ اشااراك مسسسااات المم

 بحشد رأ  الماا اال عماعي في عملية العظمية بفق ما أشار الي  الدسعور العراسي .

 _ اعداد مشربا ساُون الع و العام يظسمب مق المعايير الدبلية .

 ابية ._ دعب ب طوير برامج الرياةة بالظشالات الرياةية الشب

 _ اععماد برامج خا ة بالمرأ  بالط ا .

 

ثاُياً : المماا األمظي بيشما :
(2)

 

_  طوير سوات األمن العراسية بما يقعري  م مة دحر اإلرهاب بالقراء على العمرد ، فراالً عان الع ديادات 

 االخرى .

ر اليا  الدساعور العراساي فاي _  عزيز القياد  الدسعورية المدُية للمسسسات األمظية باالسعمابة بفق ماا أشاا

 ( . 48،  9المواد ) 

_ اسعكماا  طوير مظلومة القياد  بالسيطر  علاى م ا اا الدبلاة ، باساعكماا ُقاا سايطر  العملياات ل ارق 

 الميش العراسي من القوات المععدد  المظسية إلى الحكومة العراسية . 

 ااأمين ب أهيااا االكاديميااات بالمسسسااات  _  حقيااق االسااعقرار الااذا ي فااي الماُااب األمظااي بفااق معطلبااات

العدريبية باععماد سياسة العطوا  مثا الطاابق الاديموغرافي فاي العاراق ، باساعكماا المظلوماة اللو ساعية 

للقوات المسلحة ، باسعكماا العم يز بما في  لك سدر  الظيران الساُد  بالقو  الموية ، فراالً عان اساعكماا 

 مكافحة اإلرهاب . القدرات االسعخبارية بسدرات

 . 16، ص  15مركز العخطيط المشعرك ، اسعرا يمية االمن الولظي العراسي ... ، مصدر سبق  كره ، ص  (1

 . 19، ص  16المصدر ُ س  ، ص  (2
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  طوير السياسات الخا ة بحا الميليشيات باعاد  دمم ا في الممعمق .  _

 _ ا الح باسعكماا المظلومة القرائية بدعم ا .

 _  طوير المسسسات اال الحية بالعاملين في ا .

 

ثالثاً : المماا االسعصادي بيشما :
(1)

  

 _ االُعقاا الى اسعصاد السوق ب ظشيط القطاا الخاص .

 د ب عزيز االدار  الرشيد  ._ مكافحة ال سا

 _ اسعثمار الموارد الولظية بأسصى  ور  .

 _  ذب االسعثمارات اال ظبية .

 _ اععماد ُلام الميزاُية الموحد  بحساب الخزيظة الواحد  .

 _  ظمية سطاا الزراعة .

 _  وفير الخدمات اال عماعية بحماية ال ئات األكثر ةع اً بفقراً .

 اب بالعظف السياسي ._  عوي  ةحايا اإلره

 _ ايماد فرص عما للعاللين ، بالقراء على ال قر باالةط اد المسمي بالمسدي . 

 _ العما على الياء ديون العراق بالععويرات ، بالحصوا على المساعدات الدبلية . 

 

رابعاً : المماا المعلوما ي بيشما :
(2)

  

لوست الصحيج ، بادار  المعلومات بطريقة  مظق من ُشر _ اُشاء ُلام يوفر المعلومات الدسيقة بايصال ا با

 معلومات مرللة للمعلقي العراسي .

 _ اُشاء برامج الحكومة االلكعربُية السظاد المصالج الولظية .

 _ ا دار ساُون يك ا حرية الصحافة .

_ بةااق سياسااة اعالميااة بلظيااة  عاازز المصااالج الولظيااة ب عصاادى لالعااالم المياارض بالمحاارض علااى 

 اإلرهاب.

كما اشارت اسعرا يمية األمن الولظي العراسي على أن م ام مكافحة اإلرهاب  عطلاب بدر اة كبيار   أهياا    

-القوات المسلحة العراسية ب لك ألن :
(3)

 

 القوات المسلحة العراسية مسسبلة عن حماية العراق بأمظ  بشعب  من أي   ديدات خار ية بداخلية . (1

 . 27، ص  20ك ، اسعرا يمية االمن الولظي العراسي ... ، مصدر سبق  كره ، ص ( مركز العخطيط المشعر1

 .5م،ص2006م،بزار  الدفاا،2011-2006( سياسة بزار  الدفاا العراسية 3، بما بعدها .    28( المصدر ُ س  ، ص 2
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 إن القوات المسلحة العراسية  سعى ببأسعمرار إلى  طوير اداءها بسدر  ا بم ام ا . (2

 إدار  الملف األمظي في العراق مسسبلية مشعركة بين القوات المسلحة العراسية بالشعب . (3

ظليمياة العاي  شاكا االلاار الماظلب كا أفاراد القاوات المسالحة مطلاوب ماظ ب االلعازام بقايب مسسساا   الع (4

لحاااركع ب كاااالوالء للاااولن باحعااارام السااالطة المدُياااة بالم ظياااة بالظزاهاااة باحعااارام سااارية المعلوماااات 

 باالُربال .

فالدبر المعميز الذي  قوم ب  القوات المسلحة العراسياة فاي ةامان األمان الاولظي العراساي يعكاس ممموعاة 

-ابعاد أهم ا :
(1)

  

 شر بالمعابعة المسعمر  للقياد  العليا لطبيعة بدبر القوات المسلحة العراسية ._ اإلشراف المبا

 _ االسععداد القعالي العالي بالمسعمر الذي  عمعق ب   شكيالت القوات المسلحة .

_ االُعشااار العمليااا ي الواسااق ل ااذه العشااكيالت فااي كافااة مظااالق العااراق ببمااا يحقااق االسااعقرار بالحمايااة 

 للموالظين .

العاادريب المسااعمر للقااوات المساالحة بفااي شااعى اللااربف ببمااا يساا ب فااي  ااامين موا  ااة كافااة اللااربف  _

 االسعثظائية .

_ فاعلية الخطط المعد  لعطوير ببظاء هذه القوات بماا يرافق اا مان بحاد  فاي القيااد  بالعظلايب ، فراالً عان 

كن مان ا خاا  سارارات ساريعة عان ساير ب ود مراكز عمليا ية لكا سالق مم ز  باال  ز  بالمعدات العي  م

 االحدا  أبا بأبا .

_ بالعالسات بالعظسيق المسعمر العي  عب بين القياادات العساكرية بمخعلاف مساعويا  ا ، فراال عان العظسايق 

 ة العي  مكظ ا من اسع داف االهداف المطلوبة .قالمسعمر مق الموالظين في  وفير المعلومات الدسي

دد  ا اسعرا يمية األمن الولظي العراسي  عطلب ا باا آليات معيظاة ةامن باساق  ساوده إن االهداف العي ح   

مسارات  عبة ، ب شوب  العديد من المعوسات بالعو  ات السياسية المعراربة ، ببالعالي فاأن  حقيق اا لان 

رابط دائاب باين يكون س الً بالمر  ، إ  أن ُماح سياسات االمن الولظي العراسي في مكافحة اإلرهاب  عطلب  

السياسة الداخلية بالسياسة الخار ية ، فرالً عان الاوزارات المدُياة باال  از  العساكرية فاي رساب ب ظ ياذ 

االسعرا يمية األمظياة الولظياة ، بال يمكان ل اذه السياساة أن  اظمج فاي مكافحاة اإلرهااب دبن أن يكاون ل اا 

الواسعياة ل اذه الخطاط األمظياة . بعلاى الارغب مان سبوالً في الوسط اال عماعي العراسي الذي يعطي الشرعية 

م( بحعااى األن ، إالَ أن االر قاااء 2003الم ااود المبذبلااة لصااياغة اسااعرا يمية لنأماان الااولظي العراسااي مظااذا )

 لمسعوى ال اعلية في مكافحة اإلرهاب لب يزا دبن المسعوى المطلوب ، بهو ما ثبت للعراسيين بعد احدا 

، مركز العراق لالبحا  ، بيداد ،  \14\االمريكية ، مملة المسعقبا العراسي ، عدد – اسية العراسية  ميب حسين محمد ، اال  (1

 . 36م ، ص 2008السظة الرابعة ، 
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م( ، بان   اادهب علااى ماادار السااظين الماةااية سااد  هااب ساادى علااى الاارغب ماان اإلمااواا 2014المو ااا ) 

بالمسسسات األمظية المععدد  العي  ب أُشاؤها ،إالَ أن األمن الولظي العراسي ال زاا يعأثر بكا معييار دبن أن 

 كون ل ا القدر  على العأثير
(1)

 . 

لظاحية األمظية بالسياسية باالسعصادية لظصاف سارن مان في الحقيقة لب يكن الممعمق العراسي مسعقراً من ا   

م( ، 2003الزمان ، بلب يكن العماُس اال عماعي للعراسيين محكماً ، بمثلت الحرب االمريكية علاى العاراق )

حدثاً ساهب في زياد   داعيات األمن الولظي العراسي ، إ    اعلت  رسبات الماةي بما  حمل  مان  ظاسراات 

ر ، بما  حوي  من  راعات ، بساط ممعماق مظ اك القاوى ، فكوُات حالاة باساعة االُعشاار مق بسائق الحاة

م ، فراالً عان ب اود ُماو ج سياساي ةاعيف 2003\4\9\من العو ر االُ عالي الاذي  ارك دبن معالماة بعاد 

ب را ق اسعصادي مخيف ساهب فيما بعد في بربز اإلرهاب في العراق 
(2)

  . 

عراق باالُسحاب مظ ا سد ساهب في افقاد العراسيين أسرار بظااء  ا  اب ، بعاوق كاا إن االحعالا االمريكي لل   

  ودهب في بظاء مدركا  ب األمظية ، بعد أن ا بج اإلرهاب هاو المعيييار األكثار فعالياة بعظصار االساعظزاف 

بد  صاور لماا باإلرباك للرؤى باالمكاُات العراسية ، فالقيادات العراسية بمخعلف مسعشاري ا لب  زا دبن حد

يظبيااي القيااام باا  فااي مكافحااة اإلرهاااب بمعالمااة  ااداخا خظادساا  ، فاإلرهاااب لااب يكاان  حاادياً أمظياااً فحسااب بااا 

ممعمعياً أيراً في العراق ، بعلى ما يبادب أن هاذا االدراك ماا زاا غائبااً ، بماا زالات مكافحاة اإلرهااب  مثاا 

يماري فاي العاراق ، فراالً كوُا  بواباة للعادخالت أبلوية أمظياة فحساب ، األمار الاذي سااهب فاي ةابابية ماا 

اإلسليمية بالدبلية ، بالذي أدى إلى ملا الموالن العراسي من اداء القوات األمظياة ب رهاا ادائ اا
(3)

. أن مان  

معرالت األمن الولظي العراسي فاي مكافحاة اإلرهااب هاو عادم سدر ا  علاى االساعمابة لعحادي  ادخالت دبا 

م( 2010-2007ظي العراسي بالذي أشارت الي  اسعرا يمية األمن الاولظي العراساي )المظطقة في الوةق األم

، إ   اااء في ااا 
((
يااأ ي العحاادي األكباار ُعيمااة للعحااوا السااريق الااذي يااوفر بيئااة خصاابة لالسااعقطاب الااديظي  

لاى بالمذهبي بالعرسي في ممعمق  عاددي ، مماا يزياد باذلك العادخالت بالسياساات القصاير  الظلار المبظياة ع

المصالج الريقة بالمخابف المبالغ في ا للدبا اإلسليمية  ماه العراق المديد
())4)

. بهذه العباار   باين بشاكا  

باةج أن دبا المظطقة اسعيلت الخالفات الداخلية العراسية مان إ اا العاأثير علاى الملاف األمظاي فاي العاراق 

العراسااي الععااددي ، فرااالً عاان اسااعيالا ببمااا يحقااق مصااالح ا ، بساااعدها فااي  لااك لبيعااة  كااوين الممعمااق 

الشعارات العي  عالعب بعوالف الشعب العراسي
(5)

 . إن مشكلة األمن الولظي العراسي عدم سدر   

 . 30مظعب  احي العمار ، شيماء  ركان  الج مصدر سبق  كره ، ص  (1

، \9\، مملاة دراساات عراسياة ، عاددسعد العبيدي ، العواماا الظ ساية فاي المصاالحة العراسياة ب واُاب االعاساة بالع عياا  (2

 . 23م ، ص2009 –مركز العراق للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، بيداد ،  موز 

 . 40مظعب  احي العمار ، شيماء  ركان  الج ، مصدر سبق  كره ، ص  (3

 . 5مركز العخطيط المشعرك ، اسعرا يمية االمن الولظي العراسي ... ، مصدر سبق  كره ،  (4

 . 234لوان ، مثظى علي حسين الم دابي ، مصدر سبق  كره ، ص علي محمد ع (5
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ر   ديد ، ب ار  سراء  الواسق اإلسليمي كمعطى في مكافحة اإلرهاب ، فعار   صبج القوى االسليمية عظصعلى 

ليس لعدم بةوح الرؤية فحسب ، با ألن العراق ال زاا يععرض لع ديدات داخلية بخار ياة  عظصر   اعا ،

اسليمية بدبلية ، ا خذها البع  من الداخا غطاء ل  ، فاإلرهاب  اب اساعدعائ  بالقاوى االسليمياة  بحاث عان 

بالمحصلة العاراق هاو المساع دفخطول  د ل  ، بالقوى الدبلية  بحث في االثظين معاً ، ب
(1)

. فعلاك الادبا  

بدأت بعيذية ال ويات الثاُوية )الطائ ية ، العرسية ، المذهبية( على حساب ال وية الولظية مان إ اا ديموماة 

 الوةق في العراق على ما هو علي  خشية اُعقال  ل ا مسعقبالً .

ولية ةمن الواساق العراساي ، إالَ أُ اا با  ات بلما كاُت سرية األمن الولظي العراسي سد أمست سرية شم   

معرلة خطر  أثرت على اإلمن في العراق بالمعمثا في ال سااد السياساي المعمساد فاي ةاعف الرساباة علاى 

اداء السلطة العظ يذية ب حديداً )المواُب األمظياة مظ اا( ، فال سااد السياساي هاو مان أهاب العواماا العاي بثات 

ة السااخط بيااظ ب األماار الااذي سااد يمعل ااب يلمااأبن للعظااف باالُخاارال فااي اليااأ  عظااد الظااا  ب رفااق در اا

اإلرهاب
(2)

. بهاذا يعظاي أن األمان الاولظي العراساي ماعخب بكعلاة مان العحاديات بالع ديادات ، بالماعخب بكثار  

اال ع ادات الداعية لعو ي   من  ديد ، بسر  لك يكمن في فقداُا  للمشاربا الاولظي العراساي لاُمااز بعاد 

 م( .2003 بج العراق ساحة مركزية لمكافحة اإلرهاب مظذا )أن ا

م( لب  ر ِق بمسعوى العحدي اإلرهاابي الاذي ا عااح العاراق ، إ  2003أن السياسات االمظية العراسية بعد )   

-ا بعت الحكومة العراسية سياسة أمن بلظي اُع ت إلى اآل ي :
(3)

 

لمسااابا  بهااو أماار اةااعف ماان الحكومااة بالدبلااة بالسياسااة _ االخااالا بم  ااوم العدالااة اال عماعيااة بمباادأ ا

 األمظية معاً .

 _ العركيز على العسكر  الم رلة في اإل راءات .

 _ ةعف الم ظية في االداء الحكومي عامة بالم از األمظي خصو اً .

 _ ةعف القراء مما اةعف من سلطة القاُون باألمن بالدبلة ككا .

م( ال يمكاان أن  حقااق اهااداف ا 2003ياسااات العامااة األمظيااة فااي العااراق بعااد )هااذا األماار بةااج لظااا أن الس   

بغايا  ا كون أن  ظاع ا في الدبلة العراسية غيار مع قاين علاى اهاداف  لاك السياساات ، ف اب غيار مع قاين 

علاى ماان هااو اإلرهااابي ، هااا هاو ماان سااابم المحعااا االمريكااي أم مان اُعمااى لحاازب البعااث أم الشااخص الااذي 

 لعظف ل رض بُصر  هويع  الديظية على حساب ال ويات الولظية ؟ . فرالً عن أن اداء السياسات يسعخدم ا

أياد ُوري محمد ، ُحو  ياغة اسعرا يمية لنأمان الاولظي العراساي ، دراساة مساعقبلية ، رساالة ما ساعير ، كلياة العلاوم  (1

 . 189، ص  188م ، ص 2013 امعة الظ رين ،  –السياسية 

 . 227، ص  226ن ، مثظى علي حسين الم دابي ، مصدر سبق  كره ، ص علي محمد علوا (2

م ، بحاث ُادب  سساب الاظلب السياساية 2003اسراء عالء الدين ُوري ، اإلرهاب بسياسة األمن الولظي العراساي بعاد عاام  (3

الظ ااارين ،   امعاااة –بالسياسااات العاماااة ، السياسااات العاماااة لمكافحاااة اإلرهاااب فاااي العااراق ، كلياااة العلاااوم السياسااية 

 . 6م ، ص 2015\3\8
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 م( ببالء أكثر افرادها لالحزاب الديظية بالقومية ، هي مسسسة في ُ س الوست2003األمظية العراسية بعد )

بالعدريب الالزم لقعاا المماعات اإلرهابية يظقص ا الخبر 
(1 )

. 

بُ  ب من كا ماسبق أن الحا ة األمظياة العراسياة  قعراي ا خاا  ممموعاة مان اإل اراءات العاي مان شاأُ ا  

اُشاء مسسسة عسكرية أمظية بلظية ال وية بالطابق سادر  على اُعاج سياساات أمظياة ساادر  علاى موا  اة 

 -عراق بهي :الع ديدات اإلرهابية في ال

ن الطربحااات _ العأكيااد علااى ةااربر  أن  كااون المسسسااة العسااكرية العراسيااة مسسسااة بلظيااة بعيااد  عاا

بالمحا صات السياسية ، باععماد العشاريعات العاي  حادد لبيعاة كاا ركان مان اركاان المسسساة العساكرية 

ل ااك العااداخا فااي الصااالحيات ب حديااد  ااالحيا  ا بار بال ااا الكلااي بالقائااد العااام للقااوات المساالحة العراسيااة 

 ب ظازا االخعصاص .

_ اععماد العظسيق بين المسسسات األمظية المخعل ة بعدَ الدسعور المر ق االعلى في ف  أي ُزاا ساد يظشاأ 

 بين اركان المسسسة العسكرية .

 ب ل ا ._ احدا  ُقلة ُوعية في  ركيبة المسسسة العسكرية العراسية  ععمد الم ظية بالك اء  في االُعسا

هااذه الخطااوات السااال ة الااذكر ماان الممكاان أن  ساااهب فااي  اازء كبياار فااي حااا المشااكلة األمظيااة العراسيااة    

)اإلرهاب( ، فرالً عن سدر  ا على معالمة المشكلة السياسية العراسية بما يصب فاي مصالحة  حقياق األمان 

 في العراق .

ة العراسياة  حعااج أل اراءات عاد  كاي  حقاق هادف ا ببظاء على ما  قدم يعرج لظاا أن السياساة العاماة األمظيا

 المطلوب في  شكيا سياسة ردا مظاسبة لللاهر  اإلرهابية في العراق ، بهو امر من الممكن  حقيق  .

   . المبحث الثاُي : السياسات االعالمية العراسية لمكافحة اإلرهاب

   األمظي في معالمع  لللحد  االرهابي.سظعطرق ب ذا المبحث عن  و  ات االعالم  العراسي بلبيعة اعالم

 .  م2003لبيعة العو  ات االعالمية العراسية بعد المطلب األبا : 

يعد االعالم بسيلة م مة بأدا  مسثر  لعدفق المعلومات بالععبير عن المشااعر بب اف االحادا  ب شاكيا    

لممعمعااات بفااي مقاادمع ا العظااف الاارأي العااام المحلااي بالاادبلي عاان مخعلااف القرااايا العااي   ااب االفااراد با

بمسااعويا   كافااة ، بالعطاارف الااديظي باإلرهاااب بكااا مسااميا   . فدراسااة دبر بسااائا االعااالم فااي مكافحااة 

اإلرهاب أ بج بال شك من أساسيات البرامج الحكومية في أي دبلة في العالب ، ف اي الادبا المعقدماة يشايا 

 اعا اال عماعي في موا  ة اإلرهاب بالحد من آثاره ، لاذلك االعالم اهعماماً باةحاً في سدر   على خلق الع

 قاق علااى عاا ق االعااالم ) المظصااف بالموةاوعي ( مسااسبلية اخالسياة كبياار  فااي ر اد اللاااهر  اإلرهابيااة 

 ب وثيق ا عبر المعلومات الحقيقية باالبععاد عن المبالية بالعحري  بالذا ية في الطرح ، أب العملق ل ذا 

م ، مملاة سراايا 2005يب بآخربن ، سياسات األمن الولظي العراسي في الععاما مق العحدي اإلرهابي بعاد فرا  عبد الكر (1

 . 108م ، ص 2015 امعة الظ رين ،  –، كلية العلوم السياسية  \41\سياسية ، عدد
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الطرف أب  اك ، فوسائا االعالم بو   ا سلطة غير معلظة بلكظ ا مسثر  داخا الممعمعات علي ا أن  ظااسش 

ال كر اإلرهابي ب ل ر زي   باكا يب  بعقالُية بحكمة بموةوعية بعيد  عن االُ عاا بالعشظج بالعوالاف ، 

 هبي لدى المم ور المعلقي .بدبن  آثار  للظزاعات  ات الطابق المذ

بفااي ظااا الععقياادات ال ائلااة العااي شاا د  ا المظطقااة العربيااة عموماااً بالعراسيااة خصو اااً بالمعمثااا بعظااامي   

اللاهر  اإلرهابية كان البدَ من إشاراك بساائا االعاالم كاأدبات فاعلاة لموا  اة  لاك اللااهر  . ببقادر  علاق 

ان خيار مثااا علاى العظااغب باين الوظي اة االعالمياة باالُساياق إلاى االمر بالعراق ُمد ان االعاالم العراساي كا

 و  ات الظلام السياسي السابق ، لكن بعد احعالا العراق ش د االعالم العراسي  ييرات عديد  على مساعوى 

الخطاب االعالمي بالوسائا االعالمية ، فعظوعت القظوات باين ماا هاو مو ا  للاداخا المحلاي ، بآخار يصادر 

للاادبا العربيااة باال ظبيااة ، إالَ أن  لااك العييياار ظااا ل ي اااً فااي ظااا  عاادد الخطابااات االعالميااة العااي  خطابا اا 

عمزت عن رسب خطاب عراسي بلظي موحد في موا  ة اإلرهاب بدعب المسسسات األمظية ، حياث أ ابحظا 

، مماا أةااا  ُمد اعالم ) ابيا أب   ويا( في ظا غياب باةج للمدرسة الموةاوعية فاي الطارح االعالماي

الحقيقة على الموالن العراسي ، بهذا االمر ال يقعصر على الماُب المرئي فحسب ، با يظساحب إلاى االعاالم 

المقربء من  حف بممالت هاي االخارى لاب  سا ب فاي احادا   او مان العظاساق الاولظي فاي فارز المعطاى 

لو ياالعالمااي لصااالج مكافحااة اإلرهاااب فااي ظااا  عاادد اُعمائ ااا ال كااري باالياادب
(1)

. أن المععبااق للحركااة  

م سيرى مدى اُشيال ا بالم ا رات بالعص يات السياساية ، حياث  حاابا 2003\4\9\االعالمية العراسية بعد 

كاا بساايلة اعالميااة  مميااا  ااور  ممولي ااا ب ركيزهااا الكبيار علااى عاارض القرااايا االسليميااة العااي ال يمكاان 

عات اعالم العراسااي سااد بسااق أسااير فااخ المظازعااات بالصاارب اا  ا بالم مااة مقارُااة بقرااايا   ااب البلااد ، فاااال

الحزبية بالطائ ية ألسباب  ر بط باألسا  بخل يات ممولي ا ال كرية بالحزبية ، بعدم اسعيعاب الكثير مظ اا 

ارسة الديمقرالياة الولياد  فاي العاراق ، فأ ابج العموياا الحزباي أمار ي ادد اساعقاللية االعاالم العراساي مللم

عاف   وده في دعب بمساُد  القوات االمظية في مكافحة اإلرهابببالعالي اة
(2)

 . 

إن فرةية العدخا الحزبي بالسياسي في شأن االعالم العراسي بسحب  إلى مآرب اخرى بعيداً عن دبره في  

مكافحة اإلرهاب لب  حد  مصادفة ، ف ي ظا ال وةى باُعدام االمن بسيطر  االحزاب علاى الدبلاة بالحياا  

سااية باارزت مع ااا ظاااهر  المماعااات المساالحة الساااعية للساايطر  علااى المسسسااات االعالميااة الخا ااة السيا

بالحكوميااة ، لعحقيااق اهااداف سياسااية لياارض الااعحكب فااي المساارح االعالمااي العراسااي ، إ   عرةاات شاابكة 

 ما  عرةت االعالم العراسي إلى  راعات داخلية بخار ية للسيطر  علي ا باسعثمارها لصالج االحزاب ، مثل

م ، مركااز حماااورابي للبحااو  بالدراساااات 2008عبااد الحساااين  ليااا بآخاااربن ، العقرياار االساااعرا يمي العراسااي لساااظة  (1

 . 341االسعرا يمية ، العراق ، ص 

شاكر االُباري ، هيئة االعالم باال صاالت  \ممموعة مسل ين ، االعالم العراسي حرية الععبير بالو وا الى المعلومة ، ت (2

 ، بال . 17، ص  16م ، ص 2010ق ، ، العرا
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 ااحي ة الصااباح الحكوميااة إلااى همااوم مساالج ماان إ ااا اسااعبداا رئاايس  حريرهااا بااآخر مااواا للمماعااات 

فق ا خطاب  حريري لائ ي مماا ألقاى بلاللا  السالبية علاى الادبر المظشاود لالعاالم الم ا مة ، هذا األمر را

العراسي في مكافحة اإلرهاب
(1)

 . 

م سد ب د بيئة مثالية ل  في العراق ، بهاو خطااب فاي 2003\4\9\في الحقيقة أن الخطاب العحريري بعد    

علاى الرساباة االعالمياة العراسياة فاي   زء كبير مظ   حريري مساعيالً ةاعف اآللياات العظليمياة الم ربةاة

-الر د بالعحليا ، ب ر ق مقومات  لك الحالة إلى :
(2)

 

 راكمااات الظلااام السااابق بةااعف الظسااق السياسااي العراسااي المديااد الااذي أب ااد مظاخاااً مثالياااً لصااظاعة  (1

 العحري  في العراق .

يكاون العحاري  االعالماي أحاد  العشكيالت السياسية الطائ ية المذهبية العي شكلت حاةظة مشامعة ألن (2

 أهب اداب  ا .

 االحعالا االمريكي ب دخا دبا الموار الذي عما على  يذية العما العحريري . (3

 ةعف الدبر الرسابي على بسائا االعالم العراسية . (4

 عدم  اهزية القوى بساد  الرأي السياسي العراسي لبظاء مشربا بلظي يعقبا اآلخر . (5

 -البالد عززت من مشربعية العحري  االعالمي على العظف الطائ ي :ظ ور مشكالت في إدار   (6

 _ المحا صة ، ال ساد ، البطالة .

 _  عطيا  شريق القواُين بعدم اسرار الم ب مظ ا .

 _ االُ عاا بالعشوائية في الععاما مق الملف األمظي .

فحة اإلرهااب ، بهاذه الع ديادات اخاذت هذه الحاالت شكلت   ديداً حقيقياً لم ود الحكومة العراسية في مكا   

-اشكاا :
(3)

 

 الشخصظة في العيطية بالبرامج الحوارية العي  ععلق باإلرهاب . (1

 الع ويا بالعكرار في عرض االحدا  . (2

 ةعف العيطية المكاُية لالحدا  األمظية ، بةعف البرامج األمظية الداعمة للقوات المسلحة العراسية . (3

 ز األمظي العراسي على المماعات اإلرهابية .سطحية الععاما مق األُما (4

بأل ااا  الفااي هااذه االشااكاليات شاارا الحاااكب الماادُي االمريكااي )بريماار( بإعاااد  بظاااء المسسسااات االعالميااة 

 ب ظليب الظشال االعالمي في العراق ، إ  سام بععيين المدعو )هاسلوك( للقيام بم مة اُشاء شبكة االعالم

 . 18، ص  17العراسي حرية الععبير ......... ، مصدر سبق  كره ، ص ممموعة مسل ين ، االعالم  (1

م ، مركااز حمااورابي للبحااو  بالدراسااات 2013-2012كامااا حسااون القاايب بآخااربن ، العقرياار االسااعرا يمي العراسااي  (2

 . 420، ص  419م ، ص 2014االسعرا يمية ، 

 . 425، ص  424المصدر ُ س  ، ص  (3
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العراسااي ب مويل ااا ماان الحسااابات العراسيااة المممااد  فااي الخااارج بالمسااملة بأسااب بزار  االعااالم العراسيااة 

سومر( فراالً عان باث مليون  ظي  اسعرليظي( ، فأ درت الشبكة  ريد ي ) باح ب 6السابقة ببمبلغ سدره)

م ، ثاب ساام بعادها مملاس الحكاب 2003\5\13\ا اعة العراق ، ثب اللقت بث ا العل ازي عبر سظا  العراسية فاي 

االُعقالي العراسي بعشكيا )لمظة االعالم( لعظليب شسبن االعالميين العراسيين ، ثب  ادق المملس على سارار 

م(2004مليون دبالر( سظة ) 6لعراسية برأسماا سدره ))بريمر( بعشكيا )هيئة االعالم باال صاالت( ا
(1)

. 

ببمو ب سرار )بريمار( شاكلت ال يئاة أل اا العشاميق علاى  عادد بساائا االعاالم بالمظافساة بيظ اا ب رسايخ 

م  ااوم ال ويااة بالحريااة االعالميااة بالساالوك االخالسااي فااي ممارسااة الم ظااة ، إ  كااان ساارار  شااكيل ا بمثابااة 

ورية حديثاة معظاغماة ماق العطاورات العكظولو ياة لوساائا االعاالم ، إ   لعازم بساائا  مربة مسسسا ية دسع

االعالم العراسية بالمدبُات الصاادر  عان ال يئاة بالمصاادق علي اا مان   اات عالمياة ، إ   ظحصار بظاائف 

 هاذه ال يئاة فاي بااث العاراخيص للقظاوات ال راائية العاملااة فاي العاراق ب راساب أُشااطع ا ةامن ألاار حريااة

الععبير بالظشار العاماة ، بغلاق القظاوات  ات الطاابق الطاائ ي العاي  رار بالدبلاة بمسسساا  ا الدساعورية ، 

بالعاااي عملااات علاااى باااث ال وةاااى بالصاااراعات داخاااا الممعماااق العراساااي بزعزعاااة االساااعقرار باالةااارار 

بالموالظين
(2)

ت إلى الحاد الاذي يو ا  . بكان لعشكيا )هيئة االعالم باال صاالت( محابلة لعظليب عما القظوا 

الرأي العام العراسي على ُحو مسسبا بمظلب ، لكن الواسق أفارز لظاا  ملاة مان المسشارات السالبية ُلخصا ا 

-في :
(3)

  

 _ ا دار عشرات المطبوعات المم ولة العمويا بالعائدية .

 ا ._ االفعقار الى  قاليد عما  ظلب الحدبد الدُيا للمسسبلية العي  لف عما  لك الوسائ

 _ العشوائية بفقدان الرسابة العظ يذية لمرمون  لك القظوات ، فالمميق يرى الحق في ا دار بدعب ما يريد .

_ ةعف العخصص في علاوم اال صااا باالعاالم ُاعج عظا ا ال شاا فاي اساعقطاب المم اور بصاور  مظلماة ، 

 بايصاا رسائا خالئة ل ا .

ق أب  ظلاايب الخارلااة االعالميااة ، باالكع اااء باااإلداء علااى _ عاادم اشااراك القطاااا االكاااديمي فااي إعاااد   شااري

 حساب العأثير .

 . _  باين الدعب الحكومي للقظوات االعالمية ) العركيز على سظوات المركز على حساب اعالم المحافلات (

  بعلى هذا االسا  ُمد  عدد اال ماهات االعالمية العراسية العي ش دت غياب العظليب المحكب في ظا   

م ، دراسااة 2003\4\9\مسيااد خلااف حسااين الاادليمي ، العشااريعات الصااح ية بملاااهر ال وةااى االعالميااة فااي العااراق بعااد (1

 . 226م ، ص 2010،  امعة االُبار ،  \2\ب  ية ، مملة  امعة االُبار للعلوم القاُوُية بالسياسية ، عدد

 م ، الرمز 2004( لسظة 65ئعالف الموسعة رسب )للمزيد من الع ا يا حوا عما ال يئة ، اُلر إلى ، أمر سلطة اال (2

         PA\ORD\20march 2004\65       

 . 342، ص  341م ، مصدر سبق  كره ، ص 2008عبد الحسين  ليا بآخربن ، العقرير االسعرا يمي العراسي لسظة  (3



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  79العالمية                              : السياسات األمظية با ثاُيال صا ال                                           

ارسال ا رسائا للمعلقي العراسي بصور  غير مساسبلة بأ ابحت سااحة للخاداا علاى حسااب  ظاامي الاوعي 

بخطور  اإلرهاب
(1)

 . 

هذه العحديات ال  قعصر على الماُب المرئي لالعالم با يش د الماُب الصح ي معرالت عد  في ظا  عدد    

ت العراسية العي ال  لعزم غالب ا بالمعايير بالروابط الم ظياة لممارساة الم ظاة ، فراالً عان الصحف بالممال

 اادبر مقاااالت بااإفق  رااليلي اُ عااالي للقااارىء العراسااي ، بهااذه العاادبى يباادب هااي االخاارى سااد اُعقلاات الااى 

ة علاى حسااب االعالم المسموا الذي  أثر بصور  كبير  بم ة العمويا با بج يرساا رساائا حزبياة دعائيا

اُع اااج سياسااات اعالميااة عامااة لاادي ا اهااداف عامااة  عالم ااا ) العظميااة ، الععلاايب ، مكافحااة اإلرهاااب ... ( 

بو   ا  زءاً من المسسبلية اال عماعية لقطاا االعالم
(2)

 . 

ا إن مشكلعظا االعالمياة الياوم بالسايماً علاى الصاعيد الحكاومي أُ اا   عقاد البساط مقوماات االسظااا فاي ظا   

فوةوية االخبار بالبرامج العي  قادم ا مان دبن ب اود أي  ظسايق حقيقاي ياذكر ، بهاذا يادا علاى ةاربر  

إعاد   طوير البظى العحعية للمسسسات االعالمية ب حديداً فيما يععلق بطريقة ادار  االخبار الخا ة بالمعركة 

الر ااد بالعحليااا دبن االكع اااء ةااد اإلرهاااب ، باالععماااد بشااكا كبياار علااى  قظيااات الصااور  المباشاار  فااي 

بعرض االخبار الكالمية من دبن أن  سظدها  ور  من ارض المعركة مباشر 
*
 . 

بكي ُكون باسعيين في الطرح بالمعالمة سعى االعالم العراساي بعاد أن أدرك مخاالر  عاملا  ماق االحادا     

مو اا مان لادن الزمار اإلرهابياة ، فبادأ بصييع  القائمة بدأ با باا مظ ج اعالمي  ديد  حدياداً بعاد احاعالا ال

يركز بصور  أكبر بأكثر  دية على القرايا الولظية بالدعب الممظ ج للظماحات العي  قدم ا القوات المسلحة 

العراسية ب وةيح ا للارأي العاام ، فراالً عان  وةايج اهمياة فعاوى الم ااد الك اائي العاي أفعاى ب اا المر اق 

السيسااعاُي ( العااي غياارت كااا المااوازين األمظيااة بالسياسااية باالعالميااة ،  العراسااي أيااة هللا العلمااى ) علااي

بأخذت  لك الوسائا بإعاد  حسابا  ا بما يالئب بباسق االُعصارات العي  عحقق بق ر العصابات اإلرهابية فاي 

لماسثرات مظالق )  رف الظصر ، أمرلي ،  كريت ، االُبار ، مظالق حزام بياداد ... ( ، باالساععاُة بعقظياات ا

االعالمية فاي عمل اا ، بلعاا هاذا االسالوب ساد كلاف االعاالم العراساي العدياد مان الشا داء االعالمياين الاذين 

ا اابحوا اهاادافاً للمماعااات اإلرهابيااة . بلعااا السااساا الم ااب هظااا كيااف يساااهب االعااالم العراسااي فااي مكافحااة 

 اإلرهاب ؟ ماهي االفكار المطربحة ب ذا الصدد ؟ .

 . 349، ص  343( المصدر ُ س  ، ص 2.         342ين  ليا ، مصدر سبق  كره ، ص ( عبد الحس1

م 2016* على سبيا المثاا شيا هموم العظا ر اإلرهابية على محالت باسواق  مارية في مظطقاة بياداد المدياد  بداياة ساظة 

أثظااء حادب   لاك العماا  الثاُياة ماثال   العراسياة دار  االخبار المحلية باُشيا الارأي العاام العراساي ب اا ، إال ان المعاابق لقظاا

اإلرهابي لب  عِط للموالن العراسي أي أشار  خبرية للحد   عرمن لمأُاة المشااهد العراساي حاوا الحاد  ، باا كاُات مشايولة 

ن فاي بعرض برُامج لعالب الحيوان ، في حين القظوات االخرى اشاعت العديد مان العك ظاات حاوا الحاد  بالعاي  علات الماوال

 حالة من األرباك الواةج .
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 يعد االعالم ظ يراً سوياً للقوات المسلحة بمخعلف  ظوف ا ، بدبره المسثر في مكافحة اإلرهاب يعرج       

 -ا باع  السعرا يميات مدربسة من ا ا اسظاا المعلقي العراسي بالعأثير في  من خالا : لياً عبر 

 محاربة ال ساد  (1

 ظطلااق فرةااية السياسااة االعالميااة العراسيااة فااي مكافحااة اإلرهاااب ماان أن ال ساااد هااو  ااظو اإلرهاااب 

المحلاي فاي اليالاب  ببالعالي أن محاربة ال ساد يعظي محاربة لارهاب ، بفاي هاذا الممااا الزاا االعاالم

عبار  عن ادبات م سر  بُاسلاة للخبار باللاواهر بالحاواد  العاي  ثيار الارأي العاام ، بهاو إلاى حاد ماا 

اشب  بالموظف الحكومي يسعى للعميز بالبقاء ، ب ا ما يقدم  ب ذا الصدد هو الععرياف بارؤ  ال سااد 

الرأي العام بالقرااء العراساي ، بال  بالم سدين للرأي العام العراسي بيرق ا حاب ا أمام مرأى بمسمق

يخ ى عليظا العشوائية في الطرح في مثا هكذا مل ات المعأثر  بشرُقة المموا
(1)

 . 

 دعب ال وية الولظية العراسية . (2

يعرج دبر اعالمظا المحلي في مكافحة اإلرهاب عن لريق دعوا   المساعمر  لعحقياق االُادماج الاولظي 

اسااي بالاادعو  إلااى االُصاا ار فااي ال ويااة العراسيااة بعيااداً عاان ال ويااات بااين مخعلااف الياااف الشااعب العر

ال رعية ، بهو أمار ةاربري لح ا  امان بساالمة الممعماق العراساي . بب اذا الصادد يرساا لظاا الخطااب 

 -االعالمي العراسي بالرسائا اال ية :

  بعيااداً عاان الطائ ااة _ العأكيااد علااى ساايب الموالظااة بعاادَ ) حااب العااراق باالُعماااء لاا ا ( القيمااة االسااا

 بالعحزب .

_ عزيز ُقال االلعقاء بين الياف الممعماق العراساي ب عمياق الحاس الاولظي باألمظاي ، ب وحياد الخطااب 

 االعالمي  ماه الخطاب االعالم المعادي بالمرلا .

 _  عزيز ثقة الموالن بظ س  ببقدر   على احدا  العييير .

 حعرام اآلخر لظبذ الم ا بالععصب خدمة للولن ._ دعو  الموالن إلى اععماد الحوار با

 موا  ة االشاعات .  (3

إن الشاائعات ظاااهر  ا عماعيااة اسااعخدمت فااي كااا العصااور ، ب عااد سااالح  ب حاادين ماان إساالحة الحاارب 

الظ سااية العااي   عااك بمعظويااات الشااعوب ، إ  أن ل ااا القاادر  فااي  اادمير المعظويااات ببااث ربح العااداء فااي 

عأثير سلباً علاى الوةاق العاام ، بب اذا الممااا يشاخص الراعف فاي اداء االعاالم ُ و  الموالظين ، بال

العراسي فاي موا  اة الشاائعات باين ماا هاو ماربج ل اا بباين معالماة  اورية للشاائعة بالعاي ال  ر قاي 

لمسعوى الع ديد بالعي  سثر بقو  على المواُب األمظية العي  مس حيا  الموالن العراسي
(2)

 . بمن هظا 

 . 360، ص  359م ، مصدر سبق  كره ، ص 2008عقرير االسعرا يمي العراسي لسظة ( ال1

، مركاز عكبارا للدراساات بالبحاو  ،  1( عبد االل  علي حسان البلادابي ، كشاكوا القائاد السياساي بالعساكري باألمظاي ، ل2

 . 43، ص  42م ، ص 2007بيداد ، 
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يظبيي أن يركز ساد   ظق القرار العراسي على  عا االعالم العراسي مصدراً مسثوساً للمعلومة عن االحادا     

 بالرد رسمياً على االشاعات الميرةة ببالسرعة الممكظة .

  عبئة الرأي العام . (4

عالم العراسية دبراً محورياً في  كوين اال ماهات بالميوا بكسب المم ور بالسيما فاي  سدي بسائا اال

ابسات االزمات ، إ   زداد در ة اععماد المم اور العراساي هاذه الوساائا فاي ظاا حااالت عادم االساعقرار 

لاراً لماا باُعشار احدا  العظف باإلرهاب ، ب لك ب دف خلق معان ثابع  بايماد   سيرات مالئمة ل ا ، ُ

 عسب ب  حواد  اإلرهاب من عظاف بم ا ئاة باةاطراب للمعاايير بالقايب المساعقر  فاي الممعماق
(1)

. إ   

يع ق المميق على أن العراق ش د بما يزاا عدداً كبيراً في ال مماات اإلرهابياة المخعل اة العاي  ععاارض 

العماااا اإلرهابياة علااى  يطيااة ماق  عاااليب اإلساالم الحظيااف بثقافاة الممعمااق العراسااي ، بساد حااازت هاذه ا

اعالمية باسعة بمكث ة ، بكان ل ذه العيطية االعالمية آثارها الواةحة بالكبير  داخا الممعمق العراسي 

بخار   ، بالسيما أن بع  بسائا االعاالم العراسياة فراالً عان اللارف السياساي باألمظاي القاائب علاى 

ابي با سااا دائار  اُعشاارها بالاذي أثار سالباً علاى الساحة العراسياة ساد سااهب فاي  صاعيد الحاد  اإلرها

الرأي العام العراسي
(2)

. بفي دراسة اسعقصائية ا راها أحد االكاديميين المعخصصين في ممااا االعاالم  

حوا لبيعة المواسف بالرسائا العي  و ل ا سظوا ظا االعالمية للمم ور العراسي  مااه سراية اإلرهااب ، 

-بكاُت الظعائج كاأل ي :
(3)

 ( .6 دبا رسب )     

 المواسف العي  عبظاها القظوات ال رائية

 العراسية في  ظابا سرية اإلرهاب  

 الظسبة المئوية عدد العكرارات

 %28   87 موسف الحكومة الرسمي

 %5 15 موسف المماعات اإلرهابية

 %42 134 موسف الم ة الممولة للقظا 

 %25 79 الموسف الشعبي بالمم ور العراسي

 %100 315 الممموا

 

بيعرج لظا من خالا هذا المدبا أن العموياا الحزباي بايديولو ياة المماوا ياعحكب بدر اة كبيار  فاي لبيعاة 

الرسااائا المو اا  للاارأي العااام العراسااي أكثاار ماان اي شاايء آخاار ، إ  يبااين لظااا اهميااة الرسااائا الخا ااة علااى 

 اسي حسب  و   ال كري ببالعالي ال شا في اسعقطابحساب الرسائا العامةالعي سسمت بدبرها المعلقي العر

عااادا عبااد الاارزاق مصااطاف ، دبر العيطيااة االعالميااة للقظااوات ال رااائية العراسيااة فااي  شااكيا ا ماهااات المم ااور ُحااو  (1

 . 91م ، ص 2014 امعة بيداد ،  –، كلية االعالم  \23\اإلرهاب ، مملة الباحث االعالمي ، عدد

 . 107( المصدر ُ س  ، ص 3                         .   92المصدر ُ س  ، ص  (2
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 الرأي العام المحلي بالوسوف   اً باحداً ةد اإلرهاب بال كر العك يري .

ُ  ااب أن االعااالم العراسااي يعاااُي ماان ةااعف باةااج فااي اإلداء بعشااوائية فااي الاارؤى  ببظاااءاً علااى مااا  قاادم

بالطرح ، بييلب علي  ربح االعالم الحزبي المو   ، فظسابة كبيار  مظا  أ ابج يعماا باالعوازي ماق الظشاال 

ة االعالميا الرساائا السياسي الحزبي بمعأثراً با  بمشاكال   ب اراعا   بأ ابج رهاين  و  ا  اا ، فيالبياة 

العي يقدم ا اعالمظا العراساي  كااد  كاون بعياد  عان الرساائا الولظياة باظ ارت لظاا رساائا  ظاادي بالطائ ياة 

بال ئوية بالحزبية بالقومية ، فشعت ال وية الولظية العراسية ب عل ا أمراً ثاُوياً ، مما أةار كثياراً بادبرها 

 ابج يعاأثر بكاا حركاة سياساية  ماري داخاا الم عرض في دعب   ود مكافحة اإلرهاب . فاالعالم العراساي أ

الدبلة العراسية بأ بج ساحة للعما بات السياسية ، إ  يعب االسععاُة ب ا في  سقيط االخرين بالسيما أن كاا 

حزب عراسي يمعلك أكثر من سظا  اعالمية  عل ا ملعبااً سياساياً لا ا مماا اسا ب فاي خلاق حالاة مان عادم الثقاة 

الة من عدم الععالف بغياب الثقة بين الشعب بالحكومة االمر الذي مان شاأُ  أن بالمميق ، ببالعالي خلق ح

يرعف من دبر الموالن العراسي في مكافحة اإلرهاب
*
 . 

بمن هظا سدم لظا أحد الباحثين خارلة عما لرسب سياسة عامة اعالمية عراسياة ُاةامة ساادر  علاى رساب    

-، بأبرز محددات  لك السياسة  شخص في :اسعرا يمية اعالمية  س ب في مكافحة اإلرهاب 
(1) 

_ ا ادار  احف بمماالت خا اة  حاوي علاى ُشارات ببوساعرات خا اة  اوزا بالمماان مان ا اا عارض 

االُمازات العي  حقق ا سوا ظا األمظية بعرض زيف اإلرهابيين بما يقومون ب  ، ب عريف الماوالن العراساي 

 اسية في مكافحة اإلرهاب دبر  رك األمر للعك ظات .باإل راءات العي  عبع ا القوات المسلحة العر

_   عيااا دبر المعااارض بالم ر اُااات بالظاادبات الخا ااة بمكافحااة اإلرهاااب فااي العااراق بعاارض الحقااائق 

 للشعب العراسي .

_ االكثااار ماان عاارض  ااور المماارمين باإلرهااابيين فااي العااراق بمخعلااف  ظساايا  ب فااي االعااالم المحلااي 

 بالخار ي .

ببااث باارامج بأُاشاايد ، ام أكثاار بااالقظوات االعالميااة باال اعااات العراسيااة العااي  بااث ماان المحافلااات _ االهعماا

بمحاةرات بأحاديث  حث على محارباة اإلرهااب ، بباث ربح العصادي مان لادن الشاعب باال  از  األمظياة 

 لارهاب .

في كشف بفرج القظاوات  ببدبرُا ُشير إلى ةربر  أن  مار  هيئة االعالم باال صاالت دبرها الرئيس   

االعالمية الداعمة لارهاب محلياً باسليمياً بفرض رسابة  ارمة علي ا بمحاسبع ا بالسيماً  لاك العاي  ادعب 

 المماعات اإلرهابية في العراق سراً بعالُية .

لخالفاات السياساية * عظدما يطلق الموالن العراسي حوا ماا  بثا  القظاوات العراسياة مان اخباار بمعلوماات سايمدها مشايولة با

 الحزبية على حساب سرايا الولن بالموالن ، في ظا الطرح الطائ ي السائد في القرايا المحلية أب االسليمية .

 . 36، ص  35( عبد االل  علي حسن البلدابي ، مصدر سبق  كره ، ص 1
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 ُحو اسعرا يمية اعالمية لمكافحة اإلرهاب ) االعالم األمظي ( .:  ثاُيالمطلب ال   

يعد االعالم األمظي مان المصاطلحات حديثاة الظشاأ  ب ي مادلوا أمظاي يار يط بالسياساات باالساعرا يميات    

باسعقراره بمر كزاً على المخزبن ال كري بالثقافي لنأماة.  ألي دبلة ، بالذي يس ب في خدمة أمن الممعمق

إ  يكون االعالم أمظياً عظدما  كون القراية العاي يوا  اا سراية أمظياة  ععلاق بساالمة الماوالظين بمكعسابات 

البشر ، فالدبا الحريصة على أمظ ا البدَ أن  كون لدي ا سياسة اعالمياة أمظياة باةاحة ، ب ع اد بمساسبلية 

مظي إلى خبراء ممن يمعلكون معارف باساعة فاي علاب اإل ارام باال عمااا بعلاب الاظ س بالاظ س الخطاب األ

المظائي باللية السايكولو ية ، فرالً عن الك اء  بالعظبس بعقدير المخالر لرمان العأثير في الظا  بكساب ب 

ي معالمااة اللاااهر  مااا ماادى إساا ام االعااالم اإلمظااي العراسااي فاا -، بب ااذا الصاادد لرحظااا العساااؤا اال ااي :

 اإلرهابية؟ .

يقصد باالعالم األمظي هو كا المواد االعالمية العي  عالج األحدا  باللواهر بالعطورات األمظية بمواُب اا    

المخعل ة ، بالعي  ظقا المعلومات الكاملة بالحيوية بالم مة العي  يطي كا الوسائق باالبةاا المععلقة بأمن 

عي يعد أخ اؤها أب العقليا مظ ا بمن اهميع ا ُوعااً مان العععايب االعالماي ، كماا أن الممعمق باسعقراره ، بال

المبالية في  قديم ا يعد ُوعاً من العأثير المقصود بالمو   لخدمة اهداف معيظة سد  كون في بع  االحواا 

مقصااود  بمظطلقااة ماان المصاالحة العامااة
(1)

عظااد حااد ُقااا . ب باارز اهميااة االعااالم األمظااي فااي أُاا ا ال يقااف  

المعلومات باالخبار األمظية الصاادسة إلاى المم اور فقاط ، باا يساعى إلاى  أسايس بعاي أمظاي يثاري الاربح 

المعظويااة بالماديااة بكااا مقومااات الظماااح العااي  ك ااا االلعاازام بالععليمااات باألُلمااة ماان أ ااا أماان بسااالمة 

لععابن بالعمابب مق مخعلف سطاعاات الموالن في شعى مماالت الحيا  ، األمر الذي أب ب  أ يا ب عميق ا

-الدبلة لخدمة اسعقرار الممعمق ، بسد بين أحد الباحثين اهميع  في :
(2)

  

أن االعااالم األمظااي اعااالم موةااوعي دسيااق يقاادم المعرفااة األمظيااة إلااى الظااا  ب اادف رفااق در ااة الااوعي  (1

 األمظي .

الممعماق األمظياة عبار  قرياب ب  اات يزيد االعالم األمظي من سو  المشاركة المماهيرياة لخدماة سراايا  (2

 الظلر ب كوين رأي عام موحد  ماه القرايا األمظية .

يزيد االعالم األمظي من االر بال بين المماا األمظاي ببساائا االعاالم ، إ  يعاد غيااب هاذا االر باال سابباً  (3

 رئيساً ل قدان الممعمق عظصراً من العظا ر الم مة لوعي  ب قدم  .

 مظي مدخالً مظاسباً إلى  رسية العقوا في  ظابا الموةوعات األمظية بعرة ا .يشكا االعالم األ (4

 يس ب االعالم األمظي في موا  ة الظشالات اإلرهابية عبر إمكاُية ر د اللواهر اإل رامية  (5

 ، بال . 62، ص  61م ، ص 2004، دار ال مر للظشر بالعوزيق ،  1محمد مظير حماب ، المعمب االعالمي ، ل (1

زاما الحوشان ، االعالم االمظاي العرباي المشاكالت بالحلاوا ، بحاو  ُادب  العماا االعالماي االمظاي ،  امعاة ُاايف  بركة (2

 . 15، ص  13م ، ص 2005للعلوم االمظية ، الرياض ، 
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 باألُشاااطة اإلرهابياااة علاااى الصاااعيد المحلاااي بالااادبلي ، ب حلياااا مااادلوال  ا إلمكاُياااة العوساااق بالعظباااس ب اااا

لمكافحع ا، فرالً عن ُشر المعلومات الدسيقة حوا المماعات اإلرهابية أل ا  وعية الموالن بأ خا  العدابير 

االحاادا  بالعااربيج للمعلومااات الكا بااة العااي  الوسائياة مااق عاادم ا احااة ال رةااة لالعااالم المعااادي فاي  رااخيب

يحقق من برائ ا اهداف  الدعائية بالظ سية ، فااالعالم األمظاي المظرابط يمكان أن يخلاق ا ماهااً للارأي العاام 

ُحو المماعات اإلرهابية ببالعالي بساوف الماوالظين بماُاب ساوا  ب األمظياة لمكافحاة هاذه اللااهر 
(1)

. كماا  

فاي ُشار ثقافاة مقابماة اإلرهااب بعادم االساعمابة للطربحاات االعالمياة العاي يقادم ا  يس ب االعالم األمظاي

 االعالم المعادي .

بلكي يسعطيق االعالم األمظي من  حقيق هذه االهداف البدَ أن يمار  دبره المظول با  مان خاالا اساعظاده    

-على االسس اال ية :
(2)

 

 _ الظشر الصادق لالحدا  بالوسائق .

 ام المظاسب بالمعوازن لوسائا االعالم ._ االسعخد

 _ دعب العما األمظي في مماا  حقيق أمن باسعقرار الممعمق .

 _ الدعب الدائب للرأي العام بكافة المعلومات بالحقائق األمظية .

 _ العما على  حسين الصور  الذهظية أل  ز  األمن في الممعمق .

 الموسف األمظي ._ العيطية االعالمية الديظاميكية للحد  أب 

بسياساً على الحالة العراسية ُمد أن االعالم االمظي في  يشيا اهمية كبير  في ظاا  ظاامي ظااهر  المريماة    

باإلرهاب ، األمر الذي يعطلب ربط الموالظين ب موم بلاظ ب فاي الاداخا بالخاارج ، بالكشاف بوةاوح عان 

لمععلقاة باأمظ ب بساالمع ب ب اوعيع ب بكافاة المخاالر الحالة األمظية بالالا الموالظين على كافاة الحقاائق ا

المحدسة ب ب ، من خالا االسع اد  من  قظيات بسائا االعالم المعطور  ، فاالعالم األمظي العراسي يساعى إلاى 

 حقيق هدف العوعية المسعمر  للموالظين العراسيين حوا لبيعة العدابير المعخذ  من لدن الحكومة العراسياة 

على أمظ ب بسالمع ب بسالمة ممعلكا  ب ، فرالً عن هدف ُشر الحقائق األمظية ب قاديب العاون  أل ا الح اظ

للقااوات المساالحة العراسيااة ب معااين العالسااة بيظاا  ببااين المم ااور العراسااي . بعلااى هااذا االسااا   اادرت فااي 

لمحقاق العابعاة م( العديد من المماالت بالصاحف األمظياة أهم اا )مملاة الداخلياة بمملاة ا2003العراق بعد )

لااوزار  الداخليااة العراسيااة ، مملااة الحااار  ب ااحي ة خيمااة العااراق الصااادر  عاان بزار  الاادفاا العراسيااة ، 

 بمملة المع د العالي بمملة دراسات أمظية الصادر  عن المع د العالي للعطوير االمظي باالداري ( ، إالَ أن 

ثاائق الماس مر العرباي الخاامس للمساسبلين عان مكافحاة اإلرهااب ، هاشب محمد الزهراُي ، أثر االعالم على اإلرهاب ، ب (1

 . 69، ص  66م ، ص 2002 وُس ، 

حمادي محمااد شااعبان ، االعاالم األمظااي بغاادار  األزماات بالكااوار  ، الشااركة العربياة للعسااويق بالعورياادات ، القاااهر  ،  (2

 . 62م ، ص 2005
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مشكلة االعالم األمظي العراسي في اليالب يعميز بقدر كبيار مان المماود بالظمطياة فاي ُشار بعارض االخباار 

بالمعلومااات بفااي اخعيااار المواةاايق باساااليب معالمع ااا بلاارق  قااديم ا بعرةاا ا ، فماان الدسااة القااوا إن 

م األمظي العراسي يعمعق بالمصداسية بالثقة لكظ ا ال يقدم ما يش ي غليا الموالن العراسي من المعلومات االعال

الدسيقة العي يريد أن يسمع ا ، فالعراق  عرض للعدياد مان الحاواد  األمظياة الخطيار  مظ اا   ميارات بزار  

العي اُادلعت فاي بعا  الاوزارات العراسياة الخار ية ، بزار  العدا ، بزار  المالية ... ، فرالً عن الحرائق 

بب ااوارق زمظيااة سصااير  إال اُظااا ُمااد معالمع ااا اعالمياااً  عسااب بااالعخبط فااي المعلومااة بالعصااريج ال وةااوي 

ب ظاسر ا احياُاً ، بهذه الحالاة شخصا ا العراسياون بالعاي  ادا علاى افعقاار االعاالم األمظاي العراساي ألبساط 

ظية ، فمشكلة االعالم األمظي العراسي أُ ا يبحث عن االحدا  األمظية بعرة ا سواعد الععاما مق األزمات األم

بديبا ااة )بااارد ( خاليااة ماان عظا اار األسظاااا ، ممااا افقاادها فااي بعاا  االحيااان المصااداسية لاادى الشااارا 

العراسي
(1)

غير . بهذا االمر يعزبه البع  إلى ان المسسبلين على االعالم العراسي في الوزارات  ات العالسة 

معخصصين بالماُب االعالمي بالمظائي ، بالسياسات االعالمية العاي يعبعوهاا ال  ظسامب ماق حماب الكاوار  

م ( ، باا كاان الخطااب األمظاي العراساي مو  ااً 2008،  2007،  2006العي ش دها العراق ليلاة ساظوات ) 

مادحاً للوزير أكثر من ما هو لمعالمة الحد  االمظي
(2)

 . 

األمظي سالح فعاك إ ا أسيإن االعالم    
ء
اسعخدام  ف و ييزب العقوا بي دم القيب بيشوه ال كر ، لاذا أ ابج  

االعالم األمظي ماد  اساا  لكاا ُشاال رسامي بغيار رسامي  ععماد عليا  الادبا بالحكوماات بالمسسساات ، 

 و اايا فرااالً عاان المظلمااات بالعظليمااات اإلرهابيااة ، بهااذه االخياار  اسااعخدمت االعااالم األمظااي لياارض 

ُشالا  ا من خالل  ، بمن هذه العظليمات اإلرهابية  لك المعوا د  على الساحة العراسية العي اععمدت علاى 

كااا الوسااائا الحديثااة للظقااا بالظشاار بلعسااويق اهااداف ا بدعايا  ااا فااي  رااليا الممعمااق العراسااي باأل  ااز  

كظولااو ي المسااعمر فااي اغلااب المماااالت االمظيااة باكعساااب الساايطر  علااى الاارأي العااام ، إ  ساااهب العطااور الع

الحيا ية بالسيما في مماا  كظولو يا المعلومات باال صاالت في دعب العظليمات اإلرهابية بشكا مباشر ، إ  

بظ ت هذه المماعات ُشال ا اإل رامي عبر افالم ال ديو باالُعرُت بأسعخداما  ا الذكية بشكا مكثف ، كماا 

في العصوير بالدببالج بالعصاميب بال و وشاوب بغيرهاا مان بساائا العقادم أسعخدمت الكاميرات المعطور  

العكظولو ي
(3)

. إ  أن اعالم المماعات اإلرهابية يعحين ال رص السعيالا االحدا  األمظية بيسعيل ا اعالميااً  

 لمصلحع  ب دف العأثير في معظويات الموالظين بالقوات المسلحة العراسية مسعخدماً اساليب دعائية

م ، دراساة 2011،  \3472\رياض هاُي ب ار ، غياب سياسة االعالم االمظاي فاي العاراق ، مملاة الحاوار المعمادن ، عادد (1

           www.ahewar.org\debat\show.art.asp?aid=273584 -مظشور  على الرابط اال ي :

 المصدر ُ س  . (2

ي ، مركاز الظ ارين للدراساات االساعرا يمية ، بياداد ، أحمد ُا ي ُا ر بأخربن ، العراق ما بعد داعاش المحاور االعالما (3

 . 66م ، ص 2015
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لاى ُشار االخباار بالصاور  حريرية في ظا  طور العقظيات االلكعربُية ب وظي ا لصالح  ، إ  يععمد دائمااً ع 

الكا بة ةمن الع ويا االعالمي ، بمن هظا يظبيي على االعالم العراسي )الحربي( أن يماار  دبر شاد اُعبااه 

الموالظين لما يمري من  قدم باُعصارات على اإلرض العي يحقق ا ابطاا سوا ظاا المسالحة بالحشاد الشاعبي 

لمراسلين الحاربيين الاذين يظقلاون لظاا الحاد   اوت ب اور  بأبظاء العشائر ، من خالا العيطية المسعمر  ل

لدح  اكا يب المماعات اإلرهابية بلمأُة الشاارا العراساي ، بلعاا هاذا االسالوب ا بععا ا ماديريات االعاالم 

العابعااة للااوزارات األمظيااة العراسيااة العااي  ظقااا لظااا أدق الع ا اايا فااي سوالااق الموا  ااة مااق العاادب
(1)

. إالَ أن  

على ا دارات  لك الوزارات من  حف بممالت اسعصارها في العوزيق على افراد القوات المسلحة المالح  

، في حين اُ ا يمب ان  خالب الرأي العام العراسي بالموالن العراسي البسيط ، بأن  كون خارلاة  وزيع اا 

 بُشرها أبسق بأشما من دبن أن  قعصر على افراد المسسسة العسكرية فقط .

مر يقودُا إلى اشكالية يعاُي مظ ا االعالم األمظي العراسي ، ف ي احياان كثيار   قاف بساائا االعاالم هذا اال   

العراسيااة موسااف المع اارج ماان بعاا  الماارائب اإلرهابيااة أب عرةاا ا بصااور   امااد  ممااا يساايء إلااى العمااا 

ا  العاي  قاق داخاا العاراق االعالمي بالم ظي القائب على مد الموالظين بالمعلومات باألخبار المععلقة باالحد

بخار   ، بفي احيان اخرى  عطي بسائا االعالم العراسية للعما اإلرهاابي أكبار مان حمما  لعحقياق غاياات 

باهداف أكبر من العما اإلرهابي ُ س  ، بلعا هذا العشعت اسعثمره اإلرهابيون ألة اء المزيد من اليموض 

المر كب يعد عمالً إرهابياً ، لذلك  عمد العظا ر اإلرهابية إلاى على أي حد  أب باسعة ، السيما ا ا كان ال عا 

اسعيالا حالة عدم االسعقرار المصاحبة للعما اإلرهابي بشكا يععذر مع   حدياد هوياة ال اعاا أب مطارد ا  ، 

مما يعزز من فرص ُماح ال عا اإلرهابي بفرار مر كبي 
(2)

. هذه الحاالت اظ ارت لظاا أزماة فاي االداء بفاي  

-طية االحدا  اإلرهابية ، بسد لخص ا لظا أحد الباحثين في : ي
(3)

 

 افعقاد االعالم األمظي العراسي للمشاهد المرئية العي  وثق الحد  األمظي . (1

 المعالمات للحواد  األمظية مكرر  بمعشاب ة ما بين ال رائيات العراسية . (2

 االعالم العراسي سائب على اسا  رد ال عا ال ال عا . (3

 لمصادر باةطراب العصريحات خلق إرباكاً لدى المم ور المعلقي . ظوا ا (4

 كثر  االرسام المعلظة من دبن معادا  وري يدفق المم ور للشك في مصداسيع ا . (5

، بزار  الادفاا العراسيااة ،  \367\ساالب  اباح الطاااهر ، االعاالم الحربااي باالعاالم المراااد ،  رياد  خيمااة العاراق ، عاادد (1

 . 4ص م ، 2015 \آيار \20

للمزياد ماان الع ا اايا ، يظلاار إلااى ، اديااب خرااور ، االعاالم باإلرهاااب العيطيااة االعالميااة للعمليااات اإلرهابيااة ، دمشااق ،  (2

 . 103م ، ص 2009

رعد  اسب الكعبي ، أساليب االسظاا في العيطيات االعالمية خالا الحرب ، أزمة احعالا المو ا من سباا داعاش أُمو  ااً  (3

لمي السظوي الثامن حوا دبر االعالم في  عزيز ال وية الولظية بموا  ة الدعاية المرااد  ،  امعاة ، ابراق المس مر الع

  . 30م ، 2015كلية االعالم ،  –بيداد 
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ُيات المراسلين الحربيين العراسيين بالموفدين لعيطية المعارك ةد اإلرهاب بالذي  عا مان ( ةعف إمكا6 

 . العيطية االعالمية غير معكاملة

( إن االعالم األمظي العراسي في اغلب ساعات العيطية االعالمية يقوم على االُاشايد باالغااُي بهاي  قادم 7 

يحعا  ا المم ور العراسيالععبئة للرأي العام بلكظ ا ال  قدم معلومات 
(1)

 . 

ببظاءاً على ما  قدم ببعد اسععراض ألبرز المشكالت العي يعاُي مظ ا االعالم األمظي العراسي بفي سبيا 

 الفي ا فأن الحا ة  دعو إلى رسب اسعرا يمية اعالمية عراسية سادر  على اداء م ما  ا في دعاب   اود 

 -فحة اإلرهاب ، بهذه االسعرا يمية  عطلب :القوات األمظية العراسية في سعيي ا لمكا

 _ العأهيا االعالمي األمظي بإيماد كوادر اعالمية  معلك الم ار  في االداء في عرض األخبار األمظية .

_ دعااب خطااط المسااسبلين عاان رسااب ب ظ يااذ السياسااات األمظيااة المععلقااة بمكافحااة اإلرهاااب بالمريمااة 

 سي بأبسط لريقة ممكظة .المظلمة ب وةيح ا للرأي العام العرا

_ دعب الصلة بالععابن بين ا  ز  األمن بالموالن العراسي بأزالة الخوف السائد لدى الماوالظين  مااه 

 عما اال  ز  األمظية .

 _  حري الدسة في ُقا الحواد  األمظية من دبن مبالية .

لعراسيااة ماان شااكابي _ ساارعة  و اايا المعلومااة للمااوالظين بمعابعااة مااا يظشاار فااي بسااائا االعااالم ا

 للموالظين المععلقة با  ز  األمن بمعالمع ا .

_ معابعة ما يصدر في بسائا االعالم المحلية باال ظبية ب حليا مرموُ ا بالرد على ما  بث  من أخبار 

 كا بة .

 _  طوير االداء األمظي االعالمي للوزارات األمظية .

ظي في العراق ب خعص بعرض   ود الحكومة العراسية _ اُشاء سظا  عراسية خا ة بمعالمة الوةق األم

 في مكافحة اإلرهاب .

بي  ب من كا ما سبق أن هظاك أ راءات دسيقة ا بعت من لدن الدبلة العراسية في بظاء سياساا  ا العاماة 

االمظية باالعالمية اسعمابة لعحدي مشكلة اإلرهاب ، بالعي عرفت مكامن سو  بُقاال ةاعف ، ببالعاالي 

لحا ة  دعو إلى العركيز على ُقال القو  بمعالمعة مكامن الراعف بالخلاا فاي سابيا الح ااظ علاى فان ا

 الظلام العام بموا  ة العحديات االمظية بكا سو  باسعدار .

 

 

 

 

 . 48( رعد  اسب الكعبي ، مصدر سبق  كره ، ص 1
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 ال صا الثالث :

 .         بالسياسات العامة االسعصادية بالخار ية لمكافحة اإلرها 

 

بدبرها في  سياسة العامة االسعصادية في العراقالالمبحث األبا : 

 . مكافحة اإلرهاب

 

 با :المطلب األ

العشريق العراسي لمكافحة غسيا األمواا ب مويا اإلرهاب بدبر البظك                                      

 . المركزي في 

 

 المطلب الثاُي :

 . ي مكافحة اإلرهابدبر هيئة الظزاهة ف

 المطلب الثالث :

 . السياسات االسعصادية العراسية لموا  ة البطالة باسق

 المبحث الثاُي :

 السياسة العامة الخار ية لمكافحة اإلرهاب 

 المطلب األبا :

 . م2003ساسية للسياسة الخار ية العراسية بعد المظطلقات األ 

 :المطلب الثاُي 

 . السياسة الخار ية بمكافحة اإلرهاب في العراق                        
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 ععاادد ب عظااوا السياسااات بالباارامج باالسااعرا يميات الخا ااة بمكافحااة اإلرهاااب بععاادد اشااكاا با ااظاف    

لعااا ماان أباارز  لااك السياسااات السياسااة االسعصااادية العامااة بالسياسااة العامااة اإلرهاااب بآليااات  حركا اا  ، ب

م ( العديااد ماان العحااديات 2003الخار يااة . فعلااى  ااعيد السياسااة االسعصااادية العراسيااة با اا  العااراق بعااد ) 

الخطر  العي اثرت في الوةق الداخلي العراسي حاةراً بمساعقبالً ، بمان أبارز  لاك العحاديات ظااهر  غسايا 

ألمواا العي أ ابحت حالاة معربفاة بمألوفاة فاي العاراق بالعاي اساعخدمت فاي  ازء كبيار مظ اا فاي  موياا ا

اإلرهاب ، فرالً عان ُعائم اا الخطار  المولاد  للاواهر ال سااد الماالي باالداري بالعاي أدت فاي الظ اياة إلاى 

لعاا هاذا ماا عالما  المبحاث شيوا ظاهر  البطالة ، بما يعر ب على  لك الحالة من  داعيات امظية خطر  ، ب

 االبا من هذا ال صا .

أما السياسة العامة الخار ية ف ي االخرى يقق على عا ق ا الكثير مان المساسبلية  مااه مكافحاة اإلرهااب    

بايصاااا  ااوت العااراق إلااى المحافااا الدبليااة ، بأن  عماادُا إلااى الااربط بااين السياسااة االسعصااادية بالسياسااة 

لب يأِت من فرام لكون  لك السياسعين  معلكان سظوات مشعركة يمكن أن  ععابن من الخار ية في فصا باحد 

خالل ا على مكافحة اإلرهاب ب اعلية أكثر ، إ   سعطيق السياسة الخار ية العراسية مان  عباق حركاة األماواا 

ى  ممياد الم ربة من العراق إلى الخارج  راء غسايا األماواا ب عباق حركاة افرادهاا بشاركا  ب بالعماا علا

أمااوال ب بايصاااا  ااوت العااراق إلااى المظلمااات الدبليااة المخعصااة بمظ ااا االُعربااوا . هااذه االفكااار بغيرهااا 

 اخعص ب  المبحث الثاُي من هذا ال صا .
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 . االسعصادية العراسية بدبرها في مكافحة اإلرهاب العامة المبحث األبا : السياسة

 يخعص هذا المبحث بالحديث عن مسببات االرهاب االسعصادية بسرايا  مويل  بلرق معالمع ا بالعراق .

                                المطلاااب األبا : العشاااريق العراساااي لمكافحاااة غسااايا األماااواا ب موياااا اإلرهااااب بدبر البظاااك      

 . المركزي في 

غسا األمواا من اللواهر الخطير  العي  وا   الكثير مان دبا العاالب لماا ل اا  \ عد ظاهر  غسيا األمواا    

ماان آثااار اسعصااادية بسياسااية با عماعيااة بأمظيااة علااى الدبلااة بالممعمااق ، إ  يعااد موةااوا غساايا األمااواا 

(Money Laundering) أخطاار الماارائب االسعصااادية بالعااي يظلاار إلي ااا علااى اُ ااا  ريمااة مظلمااة  ماان

معكاملة ال  قا خطور  ا عن المارائب اإلرهابياة . ببقادر  علاق األمار باالعراق ببلااهر  غسايا األماواا فيا  

 -لرحظا العساؤالت اال ية :

المشاارا العراسااي هااذه  ماا المقصااود بيساايا األمااواا ؟ مااا هاي آثارهااا علااى الوةااق العراسااي ؟ كياف عااالج   

 اللاهر  ؟ ما هو دبر البظك المركزي العراسي في هذا المماا ؟

 . أبالً : م  وم غسيا األمواا    

إن بةااق  صااور لشااي   
ء
مااا يسااعلزم أبالً ادراك م  وماا  بأبسااط  ااور  بالساايما فااي ظااا  ااداخا الماهيااات  

لعااام بالمعظااى العخصصااي اال ااطالحي . باالشااكاا ، بأن  و اايف االشااياء بدسااة يعطلااب  عري  ااا بااالمعظى ا

ببقدر  علق االمر بم  وم غسيا االمواا  شير العديد من الدراسات إلى أن هذا المصطلج ظ ر فاي الوالياات 

المعحد  االمريكية ُ اية الثالثيظيات مان القارن العشارين فيماا يععلاق بااألمواا العاي  حصاا علي اا عصاابات 

ا كابوُي (المافيا في الواليات المعحد  ) آ
*
، بالمعأ ياة أساسااً مان اعمااا االبعازاز بالسارسة بالعماار  غيار  

المشربعة ، بسميت هذه الحالة بيسايا األماواا ألن ظ ورهاا  ازامن ماق ُ اس الماد  الزمظياة العاي ظ ارت 

في ا ا  ز  غسا المالبس بالثياب ، فاُساحب المصاطلج ل اا مان لادن العاماة بالخا اة
(1)

. فاي حاين  شاير  

ت أخرى إلى ظ اور المصاطلج فاي الوالياات المعحاد  االمريكياة فاي عشاريظيات القارن الماةاي لكظ اا دراسا

 ( لاشار  إلى األمواا العي يعو ب اخ اء مصدرها غسالً  الفياً Dirty Moneyكاُت  سعخدم مصطلج )

ياات المعحاد  االمريكياة فاي * ُسبة إلى مسسسا ا ال اوُس  برائياا آا كاابون بهاي مان أشا ر العصاابات اال رامياة فاي الوال

مطلق القرن العشرين ، أشع رت بمرائب القعا بالع ريب بالع رب الرريبي ببيق الخمور ، فرال عن غسايا األماواا بغيرهاا 

ماان االُشااطة اال راميااة االخاارى ، بكاُاات  اادير اعمال ااا بفقاااً لبطاسااة  عريااف ماازبر  لمسسساا ا بهااي بيااق بشااراء األثااا  

 المسععما.

حمد عبود ، ظاهر  غسيا األمواا المشكلة اآلثار المعالمة مق اإلشار  إلى العراق ، دار المر رى للطباعاة بالظشار ( سالب م1

. باُلر كذلك ، ُيب حسين ُعمة ، ظاهر  غسيا األماواا آثارهاا بسابا العصادي ل اا فاي  28م ، ص 2007بالعوزيق ، بيداد ، 

، كليااة العلااوم  \18\العالميااة بالعربيااة ، مملااة سرااايا سياسااية ، عااددالعااراق ، دراسااة لاادبر المصااارف فااي ةااوء العمااارب 

 . 234م ، ص 2009 امعة الظ رين ،  –السياسية 
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األمواا القذر  الُكشاف المرائب باالفعاا المولد  لعلك
(1)

 . 

إن غسيا األمواا هي حالة ياعب مان خالل اا  حوياا بُقاا األماواا العاي ياعب الحصاوا علي اا بطرائاق غيار    

مشربعة أب المع ربة من االلعزامات القاُوُية إلى اشكاا اخرى من االحع اظ بالثرب  للعيطية على مصدرها 

 ا مان يعماا بعماار  المخادرات بالمريماة المظلماة الخ ااء بالعم يا ب  . فيسيا األمواا هي عملية يلمأ إلي

المصدر الحقيقي للدخا غير مشربا بالقيام باعماا اخرى للعموي  كي يعب اة اء الشارعية علاى الادخا
(2)

 .

-بمن خالا هذا الععريف ُمد أن  عملية غسيا األمواا  عكون من ثال  عظا ر رئيسة هي :
(3)

 

 ة أب المسسسة العي  معلك أموالً غير شرعية  سعى إلى غسل ا .الياسا ، بهو الشخص أب المظلم (1

اليسااوا ، بهااي المسسسااة أب المصاارف الااذي يقااوم باااال راءات المخال ااة للقاااُون بيلحااق ب ااا فئااات  (2

 السماسر  بالعمالء بالوسطاء بالمساعدين .

 الميسوا ، بهي عبار  عن األمواا بالمعحصالت بغيرها . (3

بااي  األمااواا أب  ط ياار األماواا ( للداللااة علااى م اارد  غساايا األمااواا بهااي بيساعخدم الاابع  مصااطلج )  

 ميع ا  ات مدلوا باحد  عمثا باخ اء حقيقة األمواا المساعثمر  مان لرياق غيار مشاربا مان خاالا القياام 

بعصاديرها أب اياداع ا فاي مصااارف دبا اخارى أب ُقاا اياداع ا أب  وظي  ااا أب اساعثمارها مان أُشاطة غياار 

 مشربعة .

بيشااير الم  ااوم القاااُوُي ليساايا األمااواا إلااى أُ ااا حالااة يلمااأ إلي ااا ماان يعمااا بمماااا المريمااة المظلمااة 

بالمماعات اإلرهابية الدبلية من أ ا اخ اء المصدر الحقيقي للدخا غير المشربا ، بالقيام باعمااا اخارى 

للعموي  ، كي يعب اة اء الشرعية على الدخا الذي يحقق ا 
(4)

ععدد لرق بأساليب غسيا األماواا . بمن هظا   

-العي  سعخدم ا الم ات الياسلة ل ا بالعي يمكن أن ُو زها في :
(5)

 

 _ اسلوب  مزئة األمواا ، إ   قسب كمية كبير  من الظقد إلى مبالغ معيظة عظد العحويا بااليداا .

ياار  ب ادبيظ ا بمعلومااات _ اسالوب العاوالىء داخااا البظاوك ، إ  يقااوم موظ او البظاك بعساا يا االياداعات الكب

خالئة ، بمساعد  من يقوم بيساا األماواا علاى عادم اكعشااف  ، أب ساد يقوماون بعبلياغ الممارم الاذي ييساا 

 األمواا عظد إ راء  حقيق مالي  قوم ب  الم ات المخعصة .

_ أساالوب خلااط األمااواا الملوثااة بالمشااربعة ، أي خلااط امااواا شااركة أب مصاارف معااين المشااربعة باااليير 

 لمشربعة بو   ا  زءاً من ُشال ا الرسمي .ا

 . 35سالب محمد عبود ، مصدر سبق  كره ، ص  (1

 . 234م ، ص 2001عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة باسعصاديات البظوك ،  (2

 . 201م ، ص 2002عصام ابراهيب العرسادي ، غسيا األمواا ،  (3

، مركااز  1ة غساايا األمااواا ب مويااا اإلرهاااب محلياااً بدبلياااً ، لعبااد هللا عبااد الكااريب عبااد هللا ، اإللااار القاااُوُي لمكافحاا (4

 . 20، ص  18( المصدر ُ س  ، ص 5.    16م ، ص 2008االمارات للدراسات بالبحو  االسعرا يمية ، االمارات ، 
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_ شااراء المظقااوالت باالدبات الظقديااة ، مثااا الساايارات بالطااائرات بالمعااادن الثميظااة بالعقااارات باالدبات 

 الظقدية كالشيكات بغيرها .

_   ريب العملة ، أي ُقا العملة الظقدية مان مكاان إلاى أخار بإياداع ا لادى دبلاة ماا أب إعااد   حويل اا إلاى 

 با راءات سليمة بيرض اعاد   دبيرها في سظوات مالية ساُوُية .المكان ُ س  الم رب مظ ا 

_ اسلوب العحويا من بظك إلى اخر بو   ا أمواالً ساُوُية ، بسد يعب بمسااعد    اات معوالئاة داخاا البظاك 

 ُ س  .

ِت من أما فيما يععلق عن أسباب  ظامي هذه اللاهر  في العالب ف ي شأُ ا شأن بقية اللواهر االخرى لب  أ   

فرام ، بلعا في مقدمة  لك االسباب اُعشار الع ارب الراريبي ب  شاي ظااهر  الاديون المععثار  العاي  شاكا 

المرأ  العاكسة لل ساد بالرشو  بسرسة األمواا العامة ، فرالً عن ال ساد السياسي باإلداري بما يظمب عظ ا 

عساابق المحماوم باين المصاارف العمارياة من اخعالالت في العوازن االسعصاادي باال عمااعي ، ُاهياك عان ال

لمذب المزيد من األمواا بالعمالء لزياد  معادالت االربااح باساعيالل ا للثيارات الاوارد  فاي  شاريعات الظقاد 

بالصرف باالسعيراد بالعصدير في بع  الدبا ُلراً لعردي اسعصادها ، في ظا ب ود ما بات يعرف بالمال  

  األمواا بةاعف القاواُين باال اراءات المععلقاة بيسايا األماوااالرريبي الذي يس ا اسعقطاب رؤب
(1)

  .

أما على الصعيد العراسي فأن  ظامي ظاهر  غسيا االمواا في  هي االخرى لاب  ااِت مان فارام باا ب ادت فيا  

معخلف ، إ  يمعلك العراق أكثر من   ارةية خصبة  مثلت في ان االسعصاد العراسي بالسيما القطاا المالي في

( مسسسااة ماليااة بمعلم ااا  ععامااا بااالعمالت بالحااواالت فااي ظااا ةااعف الرسابااة بالساايطر  علااى  2000 )

معامال  ا المالية من لادن البظاك المركازي العراساي ، فراالً عان أن البياُاات المعاحاة العاي ساد يمعلك اا البظاك 

اق إلاى العظلايب المحكاب بالكااف سليلة بغير كافية اليقاف المعامالت المالية غير المشربعة ، كما ي عقد العار

لعظليب عما المسسسات المالية غير الرسمية في 
(2)

. بهذا األمر يشير إلى أن سدر  العراق في كشف حاالت  

غساايا األمااواا بالماارائب الماليااة االخاارى سااعلا محاادبد  فااي ظااا ةااعف الرسابااة الماليااة علااى القطاااا 

المصرفي
(3)

ر المازبر  ليسايا األماواا بالعاي  اعب مان خاالا االساعيراد . كما برز في العاراق ظااهر  ال اوا ي 

بالعصدير ، إ  يقوم  احب األمواا القذر  بأُشاء أب شراء عما  ماري في البلد الذي  ملب مظا ا األماواا ، 

بيقوم ُ س الشخص في البلد الذي  ودا في  األمواا ، إ  يعب غسيا األمواا مان خاالا شاراء أب بياق السالق 

 لريق عمليات  ورية ، إ  يشعري الياسا بالميسوا سلعاً من الشركة العي يراد بالخدمات عن

1 )Brewer , Philip , how launder money , united states general accounting office , GAO , 

2007 , p\9\ .                                                                                                                                

2 )Money laundering and financial crimes country data base . united states department of 

state , June , 2015 , p\217 , 218\ .                                                                                              

3 )Ibid , p\219\ . 
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 حويا األمواا الي ا من خاالا رفاق سيماة السالق أب الخادمات الاوارد  فاي ال اا ور  بيكاون ال ارق هاو المااا 

الميسوا أب ارساا فوا ير مزبر  بالكاما
(1)

 د العاراق مصاادر عدياد  ليسايا األماواا ) الع رياب ، . كما شا 

الرشو  بال ساد المالي باالداري ،  مار  السالح ، العموالت مقابا عقد الص قات ، الظصب باالحعياا الظا ج 

عن  زبير الوثائق ، االسعراض من البظوك الولظية دبن ب ود ةماُات كافياة ، العاوالىء ماق العااملين فاي 

ك فااي اسااعخدام كافااة الوسااائا المعاحااة لعحرياار ايااداعات ب حويااا مبااالغ كبياار  دبن  عبئااة المصااارف بالبظااو

ُمو ج ساُوُي يمكن من خالل  ايمااد غاسالي األماواا ، اُشااء شاركات شارعية  كاون با  اة لقطااا معاين 

بلكظ ااا فااي الحقيقااة هااي بساايط لخلااط األمااواا القااذر  مااق االمااواا المشااربعة مااق العركيااز علااى الشااركات 

الشرعية العي  ععاما بالظقد بصور  رئيسة ب سمية الشركات الوهمية العي ال  مار  أي ُشاال حقيقاي (
(2)

 

 -. بمن هظا ُ  ب أن مصادر غسيا األمواا في العراق  عخذ  ور :

 سرسة المصارف بالبظوك . (1

   ريب الظ ط بمشعقا   في العراق . (2

 اخعال  األمواا المخصصة للمشاريق الخدمية . (3

 ا األمواا المشبوهة للخارج الظا مة عن االعماا غير المشربعة . حوي (4

ال وا ير المزبر  العي يقوم  احب ا باُشاء مشربا  مااري بهماي فاي العاراق فاي ظاا غيااب العادسيق  (5

 السريق بال وري لعلك ال وا ير .

 سرسة اآلثار ببيع ا في السوق السوداء . (6

 

 . اا في العراقاآلثار المعر بة على غسيا األمو \ثاُياً 

 صاظف  اارائب غسايا األمااواا ةامن  اارائب ال ساااد الكبارى  بعاااً لعاداعيا  ا باآلثااار المعر باة علي ااا ، فعلااى 

الصعيد اال عماعي  سثر حاالت غسيا األمواا في الممعمق من ُاحية ار بال ا بالمرائب اال عماعية ، ف ظالك 

عطور الحا اا للظشاالات اإل رامياة ، إ  يمكان إ مااا عالسة بثيقة بين غسيا األمواا بحركات اإلرهاب بال

 -في : ةهذه االُعكاسات اال عماعي

_ إعاسة ا حاب الك اءات من شيا مماالت العما بما يظعج عظ ا من ب ود اشخاص يمعلكون أمواا ةاخمة 

ءات غير مشربعة يسعون إلى بسط سيطر  ب على المراكز االسعصادية باال عماعية بيمظعون ا حاب الك ا

 من الو وا إلى المراكز العليا .

 _  س ب  ريمة غسيا األمواا في خلق حالة من عدم العوازن اال عماعي في الممعمق مما يعر ب علي 

 . 79سالب محمد عبود ، مصدر سبق  كره ، ص  (1

 . 77المصدر ُ س  ، ص  (2
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اهعزاز الثقة لدى االفراد في الممعمق ، بيعرا ق لدي ب باسق الحارص علاى العماا ب سااسط الكثيار مان القايب  

اال عماعية باُعشار ال ساد الوظي ي بشراء الذمب من رشو  باخعال  ب ربج
(1)

 . 

 ال عماعي ب زايد حد  مشكلة ال قر ._ اخعالا  وازن ال يكا ا

_ سلب هرم البظاء اال عماعي إ  يسعقر في سمة ال رم الممرمون باإلرهابيون المخعصاون بيسايا األماواا ، 

في حين يعسق ساعاد  ال ارم لعراب ال ئاات اال عماعياة  ات الادخا المحادبد ، بأن هاذا العيييار فاي العسلساا 

 عماعياة فيصابج المااا هاو القيماة العلياا عظاد االفاراد بيا  الظلار عان ال رمي يسدي إلى  يييار العاادات اال

مصدره ، مما يسدي إلى اهعزاز القيب اال عماعية المسعقر  في الممعمق ، بسد  سدي إلى اُعدام الاربابط باين 

افراد الممعمق ، بل ا دبر اسا  في عزبف االفاراد عان القياام باالُشاطة المشاربعة األمار الاذي ساد ياسدي 

ى شيوا العظف بالمريمة المظلمة ، فيصبج اثرها مصلحة الاولن باالُعمااء لا  فاي الدر اة الثاُياة ، كماا إل

 س ب هذه اللاهر  في شيوا ظاهر   حدي القااُون بالعمارد باالساع اُة بالسالطة الشارعية ب ادمير الظلاام 

القيمي باالخالسي في الممعمق
(2)

 . 

يااره ، إ  يصابج غاسالي األماواا  ا و  الممعماق بالمثاا االعلاى ، _ اخعالا سلب القايب اال عماعياة باا باُ 

فيقومون بإعالء القيب المادية على حساب القيب الربحية بمن ثب سياد  اهماا الماا العام ، بفي هاذه الحالاة 

يزداد ُ و هب السياسي باالسعصادي بالذي سد يسعخدموه في  موياا حمال  اب االُعخابياة الُصاارهب فاي ظاا 

 لرسابة بالمعابعة .ةعف ا

أما على الصعيد السياساي باألمظاي فمان الصاعب ال صاا باين اآلثاار السياساية باألمظياة ليسايا األماواا ،    

فلاهر  ال ساد ماثالً يمكان عادها ظااهر  سياساية الر بال اا باركاان الحكاب بالسياساة ب اظق القارار ، بفاي 

يئاات العاماة ) القرااء ، المسسساة األمظياة ( إ ا ماا الوست ُ س  يمكن عدها ظاهر  أمظياة لعأثيرهاا علاى ال 

 -امعدت يدها بب لت إلى ا حاب هذه ال يئات ، بمن ابرز  لك اآلثار المعر بة على غسيا االمواا :

الساايطر  علااى الظلااام السياسااي بالظماااح فااي  موياا  مصاادر الثااربات غياار المشااربعة باةاا اء  (1

 رض سواُيظ ب بإراد  ب على الممعمق كل  .المشربعية علي ا ، مما يمعل ب سادرين على ف

 مويا الظزاعاات العرسياة بالديظياة بالعظليماات اإلرهابياة بباث الخالفاات باشاعاا ال اعن المذهبياة ،  (2

 بالعما على  مويل ا بالسالح بواسطة األمواا الميسولة .

خالا محابلة فرض أُعشار ال ساد ، إ  يسدي غسيا األمواا إلى االةرار بظزاهة الحكب باإلدار  من  (3

 هيمظة بسطو  الماا ، إ  إن  راكب الثرب  لدى ا حاب األمواا الميسولة سد يشعرهب بزهو  القو  

السيد احمد عباد الخاالق ، اآلثاار االسعصاادية باال عماعياة ليسايا األماواا ، مملاة البحاو  القاُوُياة باالسعصاادية ،  (1

 . 7م ، ص1997،  امعة المظصور  ، مصر  –، كلية الحقوق  \22\عدد

مصااط ى كامااا رشاايد محمااود الظعيمااي ، ظاااهر  غساايا األمااواا بعالسع ااا بالم اااز المصاارفي باال ااراءات الدبليااة  (2

 . 44، ص  43م ، ص 2005 امعة بيداد ،  –لمكافحع ا ، رسالة ما سعير ، كلية االدار  باالسعصاد 
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 بالظ و  مما يدفع ب للعأثير السلبي على القرار السياسي ب و ي  على ُحو معين يخدم مصالح ب .                     

اد   ساهب  ريمة غسيا األمواا إلى اُعشار اإلرهاب بةاعف سادر  األ  از  األمظياة علاى ك الاة ساي (4

القاُون أمام هذه المماعات اإل رامية
(1)

 . 

زياد  حاالت االخعطاف باالغعياالت حعى بعد دفق المبالغ المالية ، بأثبعت العديد مان الدراساات عان  (5

ب ود عالسة سوية بين غسيا األمواا بحركات اإلرهاب بالذي من شأُ  أن يزعازا أمان باساعقرار 

ساايا األمااواا فااي  ااوفير الاادعب المااالي لشااراء اإلساالحة الممعمعااات الظاميااة ، إ   ساا ب  ريمااة غ

للمماعات اإلرهابية للقيام ب ممات  خريبية  دميرية ةد اُلمة حكب معيظة ، فعمويا اإلرهاب  راء 

حاااالت غساايا األمااواا ظاااهر  سااد اُععشاات فااي العااراق بالساايما بعااد احااعالا المو ااا مظااذا حزيااران 

ات اإلرهابية بع ريب الظ ط بمشعقا   ببيع ا في الساوق م( ، فاحعالا المو ا س ا للمماع2014)

السوداء ، فرالً عن سرسة اآلثار ببيع ا في ظا خربج العديد من المظالق خارج سايطر  الحكوماة 

المركزية ، فراالً عان ةاعف سادر  العاراق علاى ر اد كافاة العحاويالت المالياة العاي  مات بعاد  لاك 

المد 
(2)

 . 

سثر ظااهر  غسايا األماواا علاى زيااد  معادالت البطالاة ، إ  ال يمكان ال صاا باين اسعصادياً مان الممكان أن  ا

ظاهر  غسايا األماواا بمعادالت البطالاة فاي العاراق ، ف اربب رؤب  األماواا عبار القظاوات المصارفية أب 

  و ي  ا ُحو االكعظاز في  ور  اسعظاء مصوغات  هبية أب  حف فظية ُادر  ، أب  و ي  ا إلى االُ اق علاى

الساالق العرفي يااة بغيرهااا يعظااي  عطيااا  اازء هااام ماان الاادخا القااومي المو اا  ُحااو  ااوفير فاارص العمااا 

للموالظين بالذي كان من الممكن أن يسا ب فاي  خ ياف مسشار البطالاة . فار  ااا ُسابة البطالاة فاي العاراق 

ماا ان  ااحب المااا يسدي إلى هربب االمواا من االسعصاد القومي إلى الخاارج المعاوا عليا  لالساعثمار ، ك

غير مشربا يسعى إلى الكسب السريق براء القيمة المرافة اإلُعا ية العي  ار بط باالساعثمارات المظعماة ، 

بعاااد  مااا  كااون اسااعثمارا   غياار  اااد  بيظااعج عظ ااا ساارعة  سااريج العماااا ممااا يساا ب فااي   اااسب مشااكلة 

البطالة
(3)

 . 

مواا غير مشربعة للدبلة العي ياعب في اا غسايا األماواا ، إن  ريمة غسيا األمواا يعر ب علي ا دخوا أ   

إ  أن غاسلي األمواا بهب يقومون بيسا أموال ب ال ي عماون بالمادبى االسعصاادية لنأساعثمار بال بإساعثمار 

 هذه األمواا في مشربعات  خدم االسعصاد بقدر اهعمام ب بعوظيف هذه األمواا ب دبيرها لعييير 

 هو ما يشكا خطراً على مظا  االسعثمار ، فرالً عن أن الدبلة العي  شع ر بكوُ اهويع ا غير المشربعة ب

محمااد أحمااد حمااد ، دبر ساااُون مكافحااة غسااا األمااواا العراسااي فااي الحااد ماان ظاااهر  ال ساااد ، مملااة الظزاهااة بالشاا افية  (1

 . 25م ، ص 2014\، السظة الخامسة ، هيئة الظزاهة ، العراق ، كاُون االبا \8\للبحو  بالدراسات ، عدد

2) Money laundering and financial crimes country database , op.cit , p\218\ .        

 . 25محمد أحمد حمد ، المصدر السابق  كره ، ص  (3
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كاُاً ليسيا األمواا يرعف من سمعع ا بمصداسيع ا الدبلية األمر الذي يمعا من المسعثمرين يع ربون من م

االسعثمار في العراق
(1)

 . 

بُ  ب من كا ما سابق أن  اور بآثاار غسايا األماواا فاي العاراق  عمساد فاي ) اُعشاار ال سااد بالمارائب    

بالعوازن اال عماعي باُعشار ال قار ،  ظاامي ظااهر  الرشاو  ، اال عماعية ، ا ساا معدالت البطالة ، االخالا 

 العمرد على القواُين باخالسيات الممعمق ( .

 

 . موسف المشرا العراسي من غسيا األمواا ب مويا اإلرهاب بدبر البظك المركزي في  \ثالثاً 

رهابياة ، إ  ياديرها أكثار  عد ظاهر  غسيا األمواا  ريمة مظلمة معكاملاة ال  قاا خطور  اا عان المارائب اإل

ماان شااخص بل ااا  ظليمااات بهيكااا عمااا معكامااا  ا أهااداف محاادد  ساااهمت الق ااز  سااي مماااا العقظيااات 

بالعكظولو يا فرالً عن الق ز  في الظشال االسعصادي إلى بربزها بشكا ملحوظ ، حيث  ظدرج  ريمة غسيا 

-األمواا ةمن ألار المرائب اإلرهابية عن لريق :
(2)

 

 ريمة ُاشئة عان أماعالك شاخص ) لبيعاي أب معظاوي ( أماواالً غيار مشاربعة  اراء  ارائب  ظائياة _ إُ ا 

 مر كبة .

_ إُ ا  ريمة يعكون في ا الركن المادي
*
بالمعظاوي للمريماة اإلرهابياة ، بهاي  اور   رمياة يماري علاى  

 اساس ا مالحقة المسسسات المالية بالمصرفية المعورلة بيسيا األمواا .

لااق األماار بااالعراق ُمااد أن ُشااال غساايا األمااواا فياا  يعااد ماان اخطاار الماارائب االسعصااادية  ات ببقاادر  ع

االُعكاسات السالبية علاى الممعماق عاماة باالسعصااد بشاكا خااص ، بال  قاا خطور ا  عان خطاور  المارائب 

لماة هاذه اإلرهابية ، ال با أ بحت أحد السابا لعموياا اإلرهااب ، بمان هظاا ا ما  المشارا العراساي ُحاو معا

اللاااااهر  إ  ا اااادر الحاااااكب الماااادُي االمريكااااي )بريماااار(
**

م( بعاااااريخ 2004( لسااااظة )93األماااار رسااااب ) 

م ،  حت أسب سااُون مكافحاة غساا األماواا لعاأمين المسسساات المالياة ب ماريب افعااا غسايا 2004\6\31\

 لعراق ، بالذي  اء األمواا ، إ  يعد هذا القاُون أبلى المصادر العي  عظى بقرية غسيا األمواا في ا

 . 25، ص  24محمد أحمد حمد ، مصدر سبق  كره ، ص  (1

 . 47سالب محمد عبود ، مصدر سبق  كره ، ص  (2

* الركن المادي لمريمة غسيا األمواا يعحقق عن لريق االععداء على المصالحة العاماة أب الخا اة ، بيشاما الاركن الماادي 

عموي  ، الشربا في  ريمة غسيا األمواا ، االشعراك في  ريمة غسيا األمواا( )فعا االخ اء أب العموي  ، محا االخ اء أب ال

 . 53، ص  52. للمزيد من الع ا ا ، أُلر إلى ، سالب محمد عبود ، مصدر سبق  كره ، ص 

لمادُي ** أن اسععاُعظا باسعش ادُا باالقرارات بالقاواُين العاي سابق بأن ا ادر  ا سالطة االئاعالف الموسعاة برئاساة الحااكب ا

االمريكي آبان االحعالا االمريكي للعراق عائد إلى كون الكثير مان سارارات  لاك السالطة بسواُيظ اا فاعلاة بمعماوا ب اا إلاى أن 

  صدر سواُين بسرارات عراسية  ليي ا بليس اععرافاً مظا ب ا بأي حاا من االحواا .



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  511االسعصادية بالخار ية                              ال صا الثالث : السياسات                                    

معوافقاً مق المعطلبات الدبلية في الععاماا ماق هاذه اللااهر  . ب ااء  ادبر هاذا القااُون بعاد العادهور الاذي 

أ اب عما المسسسات الدبلية بعد االحعالا بما رافق ا من ظ ور لعصابات إ رامية أمع ظت بظي اة  باي  

ت الساحة العراسية مكشوفة ل ا ، لذا كاان البادَ مان  شاريق ساواُين بُلاب ب عليماات  حكاب عماا األمواا بكاُ

المسسسات المالية في  بشكا عام بالمصرفية بشكا خاص بالسيما فيما يععلق بععامال  ا الخار ية بمعابعة 

مادى مشااربعية  لاك األمااواا بااللاراف المسااع يد  مظ ااا فاي الااداخا
(1)

القااُون فااي ب ااف . إ  اُطلاق هااذا  

غسيا األمواا في المقدمة بو   ا احدى  رائب اإلرهاب بمصدر اسا  لعمويل  ، بيعكون مان ساعة اسساام 

-ابرز ما  اء في  :
(2)

 

  مريب فعا  بي  األمواا بكا ما يععلق بعمويا اإلرهاب . (1

 بةق القاُون عدد من األلر الع صيلية لمكافحة غسيا األمواا . (2

المركازي العراساي المساسبا عان مكافحاة هاذه اللااهر  بمراسباة با ادار الععليماات  حدد القاُون البظك (3

ب دسيق االُشطة
*
 ، فرالً عن دعو   إلُشاء مكعب لالبالم عن غسيا األمواا . 

 أخذ القاُون بااللعزام بالمعايير الدبلية لمكافحة هذه اللاهر  . (4

 اا .دعا إلى ةربر   دبين كا المعلومات الخا ة بيسيا األمو (5

 أُشاء ُلام رسابي ب دريب للمالكات ل ذا اليرض . (6

بُصت الماد  الثالثة من القاُون على لبيعة العقوبة المعر بة على من ير كاب  ريماة غسايا األماواا بهاي 

ملياون ديظاار( أب غراماة ةاعف سيماة المااا المساععما فاي الععاماا أب السامن  40اما غرامة مالياة سادرها )

سظوات( 4لمد )
(3)

لكن ما يشخص على هذه الماد  أُ ا حاددت عقوباة غسايا األماواا فاي العاراق لماد  ال .  

 زيد عن اربق سظوات أب اليرامة بالسمن معاً ، بيالح  ان المشرا سد بسق في خطأ مادي عظدما ُص علاى 

ز أن  قاا هذه المد  ،  لك ألن المريمة المعاسباة علي اا بفاق القااُون العراساي هاي  ظاياة ، بالمظاياة ال يماو

عقوبع ا عن خمس سظوات ، أما أ ا كاُت العقوبة اربق سظوات ف ذا يعظاي أن المشارا ساد  عاا مان  ريماة 

األمواا  ظحة ، المظحة في القاُون العراسي هي كا  ريمة يعاسب علي اا المشارا باالحبس ال السامن  اغسي

لمد  ال  زيد عن خمس سظوات
(4)

  ريمة غسيا االمواا بو   ا . فرالً عن أن اليرامة الم ربةة على 

 . 324سالب محمد عبود ، مصدر سبق  كره ، ص  (1

 م لمكافحة غسا االمواا .2004( لسظة 93لع ا يا أكثر ، أُلر إلى الملحق الخاص بقاُون رسب ) (2

ظااوك * لموا  ااة غساايا األمااواا فااي العااراق يقااوم البظااك المركاازي العراسااي بااين الحااين باآلخاار با اادار  عليمااات بةااوابط للب

بالمسسسات العاملة في العراق من أ ا المعابعة المسعمر  لالبةاا المالية الخاةعة لرساابع ب ، ب كاون هاذه الععليماات علاى 

شكا ) سواُين بسرارات بلظية مر بطة بالوةق المالي بالمصرفي ، أ دار سواُين ب و ي ات  اادر  عان المظلماات الدبلياة 

 ن اللمان الدبلية المخعصة ( .المخعصة ، أ دار معايير ب و ي ات م

 .33( محمد أحمد حمد ، مصدر سبق  كره،ص 4م( الماد  الثالثة . 2004( لسظة )93( ساُون مكافحة غسا األمواا رسب )3



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  611ال صا الثالث : السياسات االسعصادية بالخار ية                                                                 

 لية بال يموز أن   رض عقوبة أ لية إ ا كاُت المريمة  ظحة أب مخال ة ، لذلك فالحكب باليراماة عقوبة أ

بو   ا عقوبة أ الية أب السامن ال يساعقيب ماق القواعاد القاُوُياة العاماة ، لاذلك كاان البادَ مان  عاديا ُاص 

الماد  الثالثة من ساُون غسا األمواا كي يسعقيب المعظى بيكاون أكثار دساة
(1)

بُ  اب مان  لاك أن العقوباات  . 

األ لية العي فرة ا هذا القاُون ال عظاسب بمق حماب المريماة ) غسايا األماواا ( ، بالسايما أ ا اساعخدمت 

في  مويا اإلرهاب ، فماءت الظصوص العقابية مخ  ة للعقوبة بال  راق رادعااً كافيااً للحاد مظ اا ، بالسايما 

ي سااد  صااا للمليااارات ، األماار الااذي ال يحااد ماان  اارائب ال سااادفااي ةااوء حاااالت ال ساااد المااالي الكثياار  العاا
*
 

 ً بابعداًء من  ريمة غسيا األمواا  عقب ا فيما بعد  رائب ال ساد حعما
(2)

 . 

في الحقيقة أن هذا القاُون يعاُي من العديد من العيوب مظ ا عدم الظص على مصادر  األماواا الميساولة    

ى ب اود خلاا  شاريعي باةاج كاان مان الو اوب علاى المشارا  الفيا  أب الم ة  احبة اليسا مما يشير إلا

بالسيما أن  ريمة غسيا األمواا هي  ريمة عالمية هدف ا االسا  المااا بب اوده مان عدما  مار بط با  ، 

لذلك ُمد أن هذا القاُون شأُ  شأن بقية العشريعات العي أ در  ا سلطة االئعالف المسسع   عاُي من ةاعف 

اللية غير المعظاساقة ماق لبيعاة ببةاعية العشاريعات العراسياة باللياة الساائد  في اا ، كماا باةج من ُاحية 

 اااءت  ر مااة القاااُون ركيكااة غياار سااليمة ب بععااد عاان ربح الليااة القاُوُيااة السااائد  فااي العااراق ، كمااا 

اسااعخدمت فياا  ُصااوص غياار دسيقااة بغياار معماُسااة األماار الااذي أدى إلااى االر باااك بالعأبيااا فااي الااظص 

لعشريعي بأهدار ال ائد  المر و  في ا
(3)

 . 

بفيما يععلق بطبيعة الادبر الاذي يسديا  البظاك المركازي العراساي بفقااً ل اذا القااُون فكماا هاو معاربف أن    

البظك المركزي العراسي يمثا السالطة الظقدياة المعبار  عان ساياد  الدبلاة ، بفاي ظاا حالاة الالساعقرار الاذي 

رربري  شكيا مكعب لمكافحة غسيا األمواا فاي البظاك المركازي العراساي بساد  اب يعيش ا العراق كان من ال

ربط ا باعلى سلطة في البظك المركزي ، ب لك لع عيا دبره باعطاء  الحيات باسعة بسلطة سارار بسارعة 

ر  ظ يذ للمعابعة لكا حاالت غسيا األمواا بمكافحع ا في العراق ، إ   ب  شكيا هاذا المكعاب بمو اب المظشاو

م( 2004( لسااظة )93م ، حاادد لاا ا  عليمااات خا ااة المسااعمد  ماان ساااُون )2006\7\31\( بعاااريخ 1رسااب )

بالخاص بمكافحة غسيا األمواا ، بسد ب  ت ب  المصارف كافة باالشخاص المععااملين فاي هاذا الممااا ، 

م2006\9\15\فرالً عن االسواق المالية بكا الم ات المعظية ب ب العما ب  رسمياً بعاريخ 
(4)

 . 

 . 34محمد أحمد حمد ، مصدر سبق  كره ، ص  (1

م( على ان المسسساة المالياة علي اا أن  علاب مكعاب غسايا 2004( لسظة )93( من ساُون)19* على سبيا المثاا ُصت الماد )

سساة المالياة األمواا أ ا كان لدي ا شك بأن  عامالً مشبوهاً سد حصا ، بهو امر  عا من الكشف عن غسيا األمواا موكوا للم

 ُ س ا العي  رى في ا غسيا األمواا لعأشيرها بهو أمر غير مظطقي بالمر  .

 . 37( المصدر ُ س  ، ص 3.           34( محمد أحمد حمد ، مصدر سبق  كره ، ص 2

 . 323( سالب محمد عبود ، مصدر سبق  كره ، ص 4
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 بأثر  لك عمب البظك المركزي العراسي عدد من الععليمات إلى المصارف العراسية بهيئات الرسابة المالية 

( الصااادر عاان البظااك المركاازي بالااذي ُااص علااى 1برابطااة المصااارف العراسيااة ، إ  عمااب المظشااور رسااب )

ف سياسات با راءات عما  عمكن من خالل ا السيطر  علاى حركاة األماواا بسارعة ةربر  بةق المصار

-( من ساُون مكافحة غسا األمواا العراسي على :20كشف حاالت غسيا األمواا ، حيث اكدت الماد  )
(1)

  

 _ معابعة الععليمات من لدن البظك المركزي العراسي .

 باال راءات . _  طوير ُلب الرسابة الداخلية ب طوير السياسات

 _ العركيز على الظلب االلكعربُية بمراسبع ا ، بمعابعة شسبن الموظ ين بعالسا  ب .

( ماان القاااُون علااى ةااربر  الععاارف علااى العميااا عظااد فااعج حساااب بعلااى لبيعااة 15كمااا اكاادت الماااد  )   

 عامال   المصرفية بعدم فعج حساب لشخصيات بهمية أب غير معربفة
(2)

  . 

( يعولى البظك المركزي العراسي م مات المراسبة با راء العادسيقات الموسعياة للمسسساات 93ون )بلبقاً لقاُ

الماليااة العااي لاا  علي ااا مسااسبلية مباشاار  ، إ   عو اا  ال يئااة المعظيااة بالعاادسيق ألداء م مااة العاادسيق ب قااديب 

بقائماة االفاراد بالمسسساات   قرير إلى البظك المركزي العراسي ، كما يقوم البظاك بعزبياد المسسساات المالياة

الماليااة العاملااة بااالعراق بأن  بلااغ ال يئااة المعظيااة الحكومااة العراسيااة عاان  عامال  ااا عظااد اكعشاااف ا لحاااالت 

مشبوهة كأسماء االفراد بالكياُات الممولة للعظليمات اإلرهابياة كعظلايب القاعاد  اإلرهاابي بغياره
(3)

. بفاي  

مركازي العراساي إلاى السايطر  علاى حماب العادابا الظقادي فاي العاراق سبيا  حقيق هذا ال دف سعى البظك ال

ب يذية الحسابات بالسحوبات ب لك بمو ب ألية معقد  ، بهو ما ُص علي   اراحة سااُون البظاك المركازي 

م( ، الذي سمج للبظك أن يع حص سمالت المعامالت المشبوهة العاي  ععلاق 2004( لسظة )56العراسي رسب )

( ماان ساااُون البظااك المركاازي العراسااي 55( ماان الماااد  )2، 1بهااو مااا  هباات الياا  ال قر ااان )بيساايا األمااواا 

بالعي ُصت على ) أُ ا لن يسمج ألي شاخص باعاداد أب ُشار أب لباق أب أ ادار أب  ادابا أب  وزياق العملاة 

الظقدية الورسية ماا عادا البظاك المركازي (
(4)

اا بصاور  ، كماا ُاص القااُون علاى أُشااء مكعاب ليسايا األماو 

( ماان 12( ماان المااد  )1مساعقلة بيكاون  ابعاااً أداريااً إلااى محااف  البظااك المركازي كمااا اشاارت اليااة ال قار  )

القاُون ، إ  يعابق هذا المكعب االخطارات بالبالغاات باباالم السالطات القراائية بالععاابن بالع اعاا ب باادا 

المعلومات
(5)

 . 

 معلك ا البظك المركزي العراسي إالَ أُ ا لب  كن كافية لموا  ة بعلى الرغب من هذه اال راءات العي ي   

 ( .20م( ، الماد  )2004( لسظة )93ساُون مكافحة غسيا األمواا رسب ) (1

 ( . 15المصدر ُ س  ، الماد  ) (2

   ( ، ال قر  ) هـ ، ب ( .7المصدر ُ س  ، الماد  ) (3

 ( .2، 1( ، ال قر  )55لماد  )م( ، ا2004( لسظة )56ساُون البظك المركزي العراسي رسب ) (4

 ( .1( ، ال قر  )12المصدر ُ س  ، الماد  ) (5
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اآللياات العاي مان شاأُ ا أن   رائب غسيا األمواا في العراق ، مما دعا أحد االكاديميين إلى اسعراح عادد مان

- ساعد البظك المركزي العراسي لمعالمة هذه اللاهر  ب اعلية أكثر بعن لريق :
(1)

 

 _  وفير ألار ساُوُي  ديد خاص بيسيا األمواا يعالئب مق معطلبات المرحلة .

 _ بظاء   از رسابة فعاا يلعزم بلوائج الرسابة على الظلام الداخلي .

 لمالية العراسية بالعدسيق الشديد في االشخاص بهويا  ب العي يحملوُ ا ._ الزام المسسسات ا

 _ ابالم الم ات المخعصة عن المعامالت المشبوهة .

 _  شكيا هيئة للعظسيق بين المسسسات المالية العراسية بالم ات الرسابية مثا هيئة الظزاهة العراسية .

غسيا األمواا ال االسعصار علاى  حدياد األلاار القااُوُي  _ إن يكون للبظك المركزي العراسي دبر في مكافحة

 باال رائي .

_ بظاء بحدات ادارية لمكافحة غسيا األمواا في مسسسات الدبلة ل اا ار باال بمكعاب غسايا األماواا العاابق 

 ا للبظك المركزي العراسي .فرالً عن العظسيق بين البظك المركزي العراسي ببزار  الداخلية بالمعمثا بقوا  

 المعوا د  في المظافذ الحدبدية من ا ا العحقق في مدى دخوا السلق بالخدمات إلى العراق من عدم ا .

م( سد ساهب ُوعاً ما في الحاد مان غسايا األماواا 2004بعلى الرغب من كون ساُون غسا االمواا لسظة )   

للدبلاة مان أ اا مكافحعا  ، فمان الدساة  في العراق إالَ أُ ٌ لب يكن كافياً بالمر  في ظا ةعف الرسابة الداخلياة

القوا إن البظك المركزي العراسي سعى  اهداً ألدخاا أُلمة الدفق االلكعربُي في العراق لمراسبة حركة الظقاد 

إالَ أن الرعف في هذا المماا يشخص في الموسف المعساها  ماه مراكز الصيرفة بالعحويا الماالي فاي ظاا 

ت  ريحة للح اظ على الماا العام بالذي من الممكان أن يسا ب فاي مكافحاة غياب ساُون شاما يحدد ا راءا

غسايا األمااواا فاي العااراق . بفااي سابيا  الفااي  لااك الحااالت ا ماا  المشارا العراسااي ُحااو سان ساااُون  ديااد 

م(2015( لسظة )39لمكافحة غسا األمواا ب مويا اإلرهاب بالذي  مسد في ساُون رسب )
*
، بماا يمياز هاذا  

أُ ا  الفى بعلى ُحو كبير األخطاء العي بسق ب ا القاُون السابق ، كماا  ظاب العاراق الادخوا ةامن القاُون 

القائمااة السااوداء بهااي القائمااة الخا ااة بمظااق الععامااا المااالي مع ااا ، إ  لالباات المسسسااات الدبليااة الظقديااة 

ماق العشاريعات الدبليااة  )البظاك الادبلي ، الظقاد الاادبلي( العاراق أن يكاون لاا ا سااُون خااص بباةاج يعظاسااب

بالعزام  بمكافحة غسيا األمواا . بما يميز هذا القاُون أُ ا سيوسق الععابن المالي لمكافحة غسيا األماواا 

مق الدبا المظروية في مظلمة العما المالي الدبلية ، فرالً عن كوُ  ساد باكاب كاا العطاورات المالياة العاي 

واا . بمن ابرز ماا  ااء فاي هاذا القااُون  عري ا ا الشااما لم ارد  ش دها العالب في مماا مكافحة غسيا األم

) مويا اإلرهاب( بالعي بيظ ا على أُ ا 
((
 كا فعا ير كب  أي شخص يقوم بأي بسيلة كاُت مباشر  أم غير  

   . 331، ص  330سالب محمد عبود ، مصدر سبق  كره ،  (1

 بالمخعصين في المماا االسعصادي .* سام بعدسيق هذا القاُون مملس شورى الدبلة بالبرلمان 
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مباشاار  بإراد اا  بعااوفير األمااواا أب  مع ااا أب الشااربا فااي  لااك ماان مصاادر شاارعي أب غياار شاارعي بقصااد 

 لك األمواا  سعخدم كليااً أب  زئيااً فاي  ظ ياذ عماا إرهاابي مان سباا إرهاابيين أب  اسعخدام ا ، مق علم  بأن

مظلمة إرهابية ، سواء بسعت المريماة أم لاب  قاق بصارف الظلار عان الدبلاة العاي يقاق في اا هاذا ال عاا ، أب 

يعوا د في ا اإلرهابي أب المظلمة اإلرهابية
())1)

المااد  الثاُياة  . كما حدد القاُون فاي ال صاا الثااُي مظا  مان 

-  ات مر كب غسيا األمواا بهي :
(2)

 

_  حويا األمواا أب ُقل ا أب اسعبدال ا مان لادن شاخص يعلاب أب كاان عليا  أن يعلاب أُ اا معحصاالت  ريماة 

ليرض اخ اء أب  موي  مصادرها غيار المشاربا أب مسااعد  مر كبي اا أب مر كاب المريماة اال الية أب مان 

 اب المريمة اال لية على االفالت من المسسبلية عظ ا .ساهب في ار كاب ا أب ار ك

_ اخ اء األمواا أب  موي  حقيقع ا أب مصدرها أب مكاُ ا أب لريقاة العصارف ب اا أب اُعقال اا أب ملكيع اا أب 

 الحقوق المععلقة ب ا من شخص يعلب أب كان علي  أن يعلب أُ ا معحصالت من  ريمة .

 شخص يعلب أب كان علي  أن يعلب بست  لقي ا أُ ا معحصالت  ريمة . _ اكعساب األمواا أب حياز  ا من

بأشار ال صا الثالث من القاُون إلى ةربر   أسيس مملس مكافحة غسيا األمواا ب مويا اإلرهاب ، إ     

( ال قر  أبالً أن يسسس البظك المركزي هذا المملس بالذي يعكون من ) المحااف  كارئيس لا ا 5بيظت الماد  )

ير عام لمكعب مكافحة غسيا األمواا ب مويا اإلرهاب كعرو في  ، ُائب الرئيس ، ممثلين عان بزارات بمد

الداخلية بالعدا بالعمار  بالخار ية ، األماُة العامة لمملاس الاوزارات ،   ااز المخاابرات الاولظي ، هيئاة 

عرويع ب عن در اة مادير عاام ، االبراق المالية ،   از مكافحة اإلرهاب ، بهسالء يشعرل في ب أن ال  قا 

كما يقوم مما  القراء االعلى بعرشيج ممثلي  على أن ال يقا  ظ   عن الصظف الثالث(
(3)

. ببيظات المااد   

-( من القاُون اخعصا ات مملس مكافحة غسيا األمواا ب مويا اإلرهاب باألمور األ ية :7)
(4)

 

 إلرهاب ._ رسب سياسات ببرامج مكافحة غسيا األمواا ب مويا ا

 _ اسعراح مشاريق سواُين  ات العالسة بيسيا األمواا .

 _  طوير بسائا بمعايير اكعشاف آليات غسيا األمواا ب مويا اإلرهاب بمعابعة أعمال ا .

 _ ا دار ةوابط  عرمن حدبد المبالغ الظقدية بالصكوك القابلة للعدابا .

 غسيا األمواا ب مويا اإلرهاب . _ رسب برامج  دريب خا ة للموظ ين المعظيين بمكافحة

 _ حديد ب قييب مخالر غسيا األمواا ب مويا اإلرهاب في  م ورية العراق ب حديث ا بشكا مسعمر .

    ( البظد عاشراً .1م( ، الماد  )2015( لسظة )39ساُون مكافحة غسا األمواا ب مويا اإلرهاب رسب ) (1

    المصدر ُ س  ، الماد  الثاُية . (2

     ( ال قر  أبالً .5  ، الماد  )المصدر ُ س (3

  ( .7المصدر ُ س  ، الماد  ) (4
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 _  س يا  بادا المعلومات بالعظسيق مق الم ات المخعصة .

 دمة من المكعب عن أُشطة مكافحة غسيا األمواا في  م ورية العراق . _ دراسة العقارير المق

_ معابعة المسعمدات العالمية في مماا مكافحة غسا األمواا ب مويا اإلرهاب باسعاراح اال اراءات الالزماة 

 بشأُ ا .

 _ رفق العقارير ب قديب اسعشارات للحكومة فيما يععلق بيسيا األمواا ب مويا اإلرهاب .

  ح   االحصائيات المقدمة من المكعب بالم ات المعظية االخرى في شأن المعلومات الخا اة بيسايا _ ادار

 األمواا ب مويا اإلرهاب في  م ورية العراق .

_ ا خا  العادابير المرااد  بال عالاة بالمعظاسابة ماق حماب الخطار فاي موا  اة الادبا العاي ال  طباق المعاايير 

  مويا اإلرهاب .الدبلية لمكافحة غسا األمواا ب

_  قديب  قرير سظوي إلى مملس الاوزراء يعرامن عرةااً ألُشاطة المملاس ب  اوده المبذبلاة بالعطاورات 

الولظية باالسليمية بالدبلية في مماا مكافحة غسا األمواا ب مويا اإلرهااب ، بمقعرحا ا  فاي شاأن   عياا 

 أُلمة الرسابة .

االلعازام بقارارات مملاس األمان العاابق لنأماب المعحاد  فيماا  _ معابعة  ظ يذ العقوباات الم ربةاة بسابب عادم

 يععلق بعمويا اإلرهاب بسمق ب عطيا اُعشار اسلحة الدمار الشاما .

_  قديب اسعراحات لمملس الوزراء حوا اخراا أُشطة مالية محدد  لاللعزامات المظصاوص علي اا فاي هاذا 

 القاُون .

 ض  طبيق احكام هذا القاُون ._ اسعراح  حديد   ات رسابية معيظة الغرا

( 15بما يميز هذا القاُون كذلك دعو   إلى  شكيا لمظة بأسب )لمظة  مميد أمواا اإلرهابيين( في المااد  )   

في األماُة العامة لمملس الوزراء بظي ع ا  ولي  مميد أماواا اإلرهاابيين بالسايما  لاك العاي  حاددها لماان 

بمو ب ال صا السابق من ميثاق األمب المعحد  ، أب الاذين  اب  صاظي  ب علاى العقوبات العابعة لنأمب المعحد  

المسعوى الولظي ، أب بظاء على للب مان دبلاة اخارى اساعظاداً لقارارات مملاس األمان الادبلي
(1)

. أماا فيماا  

( 36يععلااق بطبيعااة العقوبااات الم ربةااة علااى  اارائب غسااا األمااواا ب مويااا اإلرهاااب فقااد حااددت الماااد  )

( سظة بغرامة ال  قا عن سيمة الماا محا المريمة بال  زيد عن خمسة اةاعاف علاى كاا 15من لمد  )بالس

( فأشارت إلى السمن المسبد لكا من ار كب  ريماة  موياا 37من ار كب  ريمة غسا األمواا ، أما الماد  )

اإلرهاااب
(2)

ن ديظااار بال  زيااد عاان ( مليااو25( إلااى معاسبااة المسسسااات الماليااة بيرامااة )39. ببيظاات الماااد  ) 

( مليون ديظار في حاا فعج حساب أب سبوا بدائق أب سبوا أمواا مم ولة المصدر أب باسماء  ورية 250)
 

 ( .   15م( ، الماد  )2015( لسظة )39ساُون مكافحة غسا األمواا ب مويا اإلرهاب رسب ) (1

 ( . 37،  36المصدر ُ س  ، المواد )  (2

 



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 211ال صا الثالث : السياسات االسعصادية بالخار ية                                                                 

محليااة بدبليااة  عراامن البياُااات  عملياااتبهميااة أب عاادم مساالك الساامالت بالمسااعظدات لقيااد مااا  مرياا  ماان 

علاى هاذه العملياات المحلياة بالدبلياة ب عرامن البياُاات الكافياة للععارف  عملياتالكافية للععرف على هذه ال

باالحع اظ ب ا للمد  المظصوص علي ا في هذا القاُون
(1)

 . 

( الم ات الرسابية بمظ ا البظك المركزي العراسي با خا  ا راءات 45كما الزم المشرا العراسي في الماد  )   

ا ادار أمار  احعرازية في حالة مخال ة المسسسة المالية للروابط بالععليمات ، بهاذه اال اراءات  عمثاا فاي

بايقاف الظشال المسدي إلى المخال ة خالا مد  مظاسبة يحددها ، بمظق االشاخاص مان العماا فاي القطااا  ي 

الصلة لمد   حددها الم ة الرسابية ب قييد  الحية الرؤساء أب للب اسعبدال ب باسعي اء مبالغ مالياة ال  قاا 

مخال ة( مليون ديظار لكا 5( الف ديظار بال يزيد عن )250عن )
(2)

( على عدم المساألة 48. بُصت الماد  ) 

)  زائياً أب أُربالياً ( لكا من سام بحسن الظياة األباالم عان أي مان الحااالت المشاعب  ب اا الخاةاعة الحكاام 

هذا القاُون أب بعقديب معلومات ببياُات عظ ا
(3)

 . 

كبياار فااي الحاد ماان  اارائب غسااا بطبيعاة الحاااا ُ  ااب مان كااا ماساابق أن القااُون المديااد سيساا ب إلااى حاد    

األمااواا فااي العااراق إالَ أُاا ا لاان يظاااا العالمااة الكاملااة مااا لااب  رافقاا ا ا ااراءات فاعلااة بمظ ااا   عيااا دبر هيئااة 

الظزاهة في االس ام بمكافحة غسيا األمواا باحالة مر كبي ا إلى القراء ، فراالً عان العظسايق ماق الم اات 

 ية بالخار ية في الكشف عن غسيا األمواا ب قديب مر كبي ا إلى العدالة.األمظية الدبلية عبر بزار ي الداخل

 

 . المطلب الثاُي : دبر هيئة الظزاهة في مكافحة اإلرهاب

يعد ال ساد في العراق أحد أخطر الم ددات بالمعوسات لعحقيق األمن باالساعقرار فاي الممعماق ، إ  يار بط    

في ُشأ  ا ب رخم ا بال سيما ظاهر  اإلرهااب بالمريماة المظلماة  ال ساد إلى حد كبير باللواهر اإل رامية

 ارائب غسايا األماواا ، فال سااد كصاظو لارهااب ظااهر  ل اا  لمارائب االسعصاادية بماا في ااالعابر  للحدبد با

القاادر  علااى العيليااا فااي كافااة  واُااب الحيااا  األماار الااذي يعو ااب  بظااي اسااعرا يمية  قااوم علااى الشاامولية 

ي مكافحااة هااذه اللاااهر  ، بكااي يكعااب ل ااذه االسااعرا يمية الظماااح الباادَ ل ااا ان  سااظدها اإلراد  بالعكامااا فاا

السياسية من لدن القيادات العليا في الدبلة العراسية لمحاربة ال ساد ، كما  عطلب ب ود  احو  ثقافياة  باين 

 مخالرها السياسية باالسعصادية باألمظية ... .

 -لربط بين ال ساد باإلرهاب لب  أِت من فرام ، فشيوا ال ساد يعظي :بطبيعة الحاا ُمد أن فلس ة ا

 _ ةعف الظمو االسعصادي بزياد  حمب المديوُية الخار ية بسبب  و ي  الموارد إلى غير بظائ  ا 1

 ( أبالً .37م( الماد  )2015( لسظة )39ساُون مكافحة غسا األمواا ب مويا اإلرهاب رسب ) (1

 ( .45)المصدر ُ س  ، الماد   (2

 ( .48المصدر ُ س  ، الماد  ) (3
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 االساسية .   

 ._ العوزيق غير العادا للثرب  بالدخا بين ابظاء الممعمق مما ساهب في شيوا حاالت ال قر بالبطالة 2

 _  ردي االحواا المعيشية مما س ا لخلق بيئة حاةظة بمظاسبة لارهاب .3

 _ همر  الك اءات العلمية با حاب العقوا إلى الخارج .4

 _ يولد اُعشار ال ساد شعوراً بعدم المباال  بغياب الحرص على الماا العام بالمصلحة العامة .5

 _ س ولة   ريب رؤب  األمواا إلى الخارج .6

 عمابز على الماا العام ._ ال7

 _  دُي مسعوى الععليب با ساا ساعد  العخلف باألمية .8

هذه اللربف بالحاالت  شكا البيئة المظاسبة لوالد  اإلرهاب ، بمن هظا يظطلق دبر هيئة الظزاهة العراسية    

 في مكافحة اإلرهاب من خالا دبرها ال ام في مظق ال ساد بمكافحع  .

هة العراسية هي من ال يئات الرسابية المسعقلة الحديثة الع د في العراق ، بالعاي أُشاأت أبا أن هيئة الظزا   

م( ، بهي هيئة رسابية مساعقلة  عماا علاى 2004( لسظة )55مر  بمو ب أمر سلطة االئعالف المسسع  رسب )

حيات مظ ااا مكافحااة ال ساااد فااي الم اااز الحكااومي ، ببمو ااب هااذا األماار مظحاات الظزاهااة العديااد ماان الصااال

العحقيق المظاائي فاي  ارائب ال سااد الحكاومي ، بمرا عاة العشاريعات باللاوائج باسعاراح  طويرهاا ، بألازام 

المسااسبلين بالكشااف عاان مصااالح ب الماليااة ، فرااالً عاان االلااالا علااى كافااة الساامالت بالمسااعظدات حعااى 

السرية مظ ا
(1)

 حات مسامى )م وةاية الظزاهاة( ،  . ب اء االعالن عن  شكيا  لك ال يئاة فاي باادىء األمار 

م(  اب  ييار أساب م وةاية الظزاهاة إلاى هيئاة الظزاهاة ، إ  2005ببعد  دبر الدسعور العراسي الدائب لساظة )

( مان الدساعور إلاى 102أشارت المااد  )
((
أن الم وةاية العلياا المساعقلة لالُعخاباات بهيئاة الظزاهاة هيئاات  

اعمال ا بقاُون  مسعقلة  خرق لرسابة مملس الظواب بيظلب
())2)

( لساظة 30. ثب  در بعاد  لاك سااُون رساب ) 

م( ليااظلب عمااا هيئااة الظزاهااة ببيااان اخعصا اا ا بم ام ااا ب ااالحيا  ا فااي رفااق مسااعوى الظزاهااة 2011)

بالح اظ على الماا العام بمحاربة ال ساد ب ظليب العالسة بين أ  ز  الرسابة المو ود  ، كما مظحت  الحية 

سواُين العي  ساهب في القراء على ال ساد اعداد مشاريق
(3)

أن رئيس ال يئة يعاين مان باين  (4ف ي الماد ). 

( مرشااحين يااعب اخعيااارهب ماان لاادن لمظااة مشااكلة ماان مملااس الظااواب3)
*
( اعراااء ماان لمااان 9مسل ااة ماان ) 

 ، بهو  الظزاهة بالقاُوُية ، بيصادق مملس الظواب على أحد المرشحين باالغلبية المطلقة لعدد اعراءه

ماهر  الج عالبي المبوري ، اخعصا ات هيئات الرسابة المسعقلة لمكافحة ال ساد المالي باإلداري في العاراق )دراساة  (1

 . 2م ، ص 2013،  \8\مقارُة( ، مملة  امعة األُبار للعلوم القاُوُية بالسياسية ، عدد

 ( .102م( ، الماد  )2005الدسعور العراسي الدائب لسظة ) (2

 . 7ج عالبي المبوري ، المصدر السابق ، ص ماهر  ال (3

             * الح  أن المشرا العراسي سد أبكا م مة اخعيار رئيس ال يئة إلاى البرلماان دبن السالطة العظ يذياة كاي يعازز مان اساعقاللية              

 عمل ا .
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( سظوات باليكون رئيساً لل يئة ل عر ين مععاليعن أب غير مععاليعن5بدر ة بزير يعين لمد  )   
(1)

 . 

كما حدد القاُون م ام رئيس ال يئاة
*
بلريقاة اساعموابة مشااب ة لطريقاة اساعمواب الاوزراء ، بيع اى مان  

اءمظصب  بظ س لريقة اع اء الوزر
(2)

 . 

ببقدر  علق األمر بموةوا هيئة الظزاهة بدبرهاا فاي مكافحاة اإلرهااب ُماد أن  لاك ال يئاة  ماار   لاك    

 -الدبر من خالا :

 العحقيق في سرايا ال ساد \أبالً     

مظج المشرا العراسي هيئة الظزاهة االخعصااص فاي العحقياق فاي  ارائب محادد  ) ارائب ال سااد( بواساطة    

حياث  كاون األبلوياة لل يئاة فاي (،11فاي المااد ) ل يئة  حت أشراف ساةي العحقياق المخاعصأحد محققي ا

إ راء العحقيق فاي سراايا ال سااد علاى بااسي الم اات العحقيقياة بمان ةامظ ا   اات العحقياق العساكرية أب 

ببثاائق  ،إ  يعو ب على هذه الم ات إرساا ما لدي ا من ابراقحقيق بالظسبة لقوى األمن الداخلي  ات الع

ببياُات  ععلق بالقرية معى اخعارت ال يئة أن  عاولى القياام باا راء العحقياق بظ سا ا
(3)

. كماا ألازم القااُون  

ساةي العحقيق باشعار هيئة الظزاهة عظد العحقيق في سراية فسااد ب حدياداً الادائر  القاُوُياة بيطلع اا علاى 

سير العحقيقات بظاء على للب ا
(4)

-ل ساد  ععمد ال يئة على ُوعين من الوسائا :. بفي سبيا مكافحة ا 
(5)

 

 -الوسائا القاُوُية ب شما : -1

 _ العحقيق في سرايا ال ساد بفقاً الحكام القاُون باحكام ا وا المحاكمات المزائية .

 _ معابعة سرايا ال ساد العي ال يقوم محققوا ال يئة بالعحقيق ب ا .

 مظق ال ساد أب مكافحع  برفع ا إلى السلطة العشريعية ._ اعداد مشاريق القواُين بما يس ب في 

 _ الزام المسسبلين بالكشف عن  مم ب المالية .

_ ا دار  ظليمات سلوك  عرمن سواعد بمعايير السلوك االخالسي لرمان األداء الصحيج المشرف بالساليب 

 لوا بات الوظي ة العامة .

 -فحة ال ساد بالوساية مظ ا بشرلين :_  خويا ال يئة بالقيام بأي عما يساهب في مكا

 أن يكون العما ةربرياً . –أ 

 ب_ أن يكون فاعالً بمظاسباً لعحقيق أهداف ال يئة .

 ( ، ال قر  ) أبالً ، ثاُياً ، ثالثاً ( .4م( ، الماد  )2011( لسظة )30( ساُون هيئة الظزاهة العامة رسب )1

 ( .6إلى ، المصدر ُ س  ، الماد  ) * لاللالا على م ام رئيس هيئة الظزاهة أُلر

 ( ، ال قر  )أبالً بثاُياً( .7( المصدر ُ س  ، الماد  )2

 ( ، ال قر  )ثاُياً( .11( المصدر ُ س  ، الماد  )3

 ( ، ال قر  )أبالً( .14( المصدر ُ س  ، الماد  )4

 . 11م ، ص 2013م ، العراق ، 2013( العقرير السظوي ل يئة الظزاهة لسظة 5



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  412ال صا الثالث : السياسات االسعصادية بالخار ية                                                                 

 -الوسائا االعالمية ، العربوية ، العثقي ية ب شما : -2

مج عامة _  ظمية ثقافة الظزاهة بالش افية بالخروا للمسألة بالععاما في القطاا العام عن لريق اعداد برا

 للعوعية بالعثقيف .

_  عزيز ثقافة السلوك االخالسي في القطاعين العام بالخاص عن لريق برامج العدريب باال صاا بالمم ور 

 عن لريق االعالم بغيرها من الوسائا بالععابن مق مسسسات الممعمق المدُي .

الذي ادت حساب  قاارير ال يئاة الساظوية هذه الوسائا اععمدت علي ا ال يئة مظذا اُشائ ا لمكافحة ال ساد ب   

الااى الكشااف عاان الكثياار ماان مل ااات ال ساااد فااي مخعلااف الااوزارات العراسيااة بفااي مقاادمع ا بزارات الاادفاا 

 بالداخلية العي غالباً ما كاُت  عصدر  دابا ال يئة في ُسب مل ات ال ساد المالي باالداري .

علق بحيا  الموالن العراسي باالسعقرار األمظي ، بمن هاذه كما ساهمت ال يئة في  عبق مل ات ال ساد العي  ع

المل ااات مااا يععلااق بع ا اايا عقااد  م يااز بزار  الداخليااة العراسيااة باادربا ماان الم عاارض أن  كااون مراااد  

للر اص بمصظوعة من ال وال  ، إالَ أُ ا  بين أُ ا ممرد سطعة حديدية بالعي فشلت في االخعباار ال ظاي ل اا 

ظت بزار  الداخلية عن   ا يا هذا الملف سارعت ال يئة إلى مخالبة الوزار  المعظياة داعياة ، بمظذا أن اعل

إلى االسراا في العحقيقات ألُ ا  ععلق بحياا  المقاا لين المادافعين عان بحاد  العاراق ، إ  أشاارت ال يئاة إن 

المحااكب بادبرها أ ادرت  بزار  الداخلية العراسية اخعارت محاكب سوى األمن الداخلي لحسب القراية ، بهاذه

م بااالحكب بإداُااة ال ريااق )ا.ا.ا( باربعااة احكااام حاابس فرااالً عاان الخااربج ماان 2015\6\16\سااراراً بعاااريخ 

( ر بة عسكرية ، بإ دار حكب بحق اللواء )ك،ق،ح( مدير ال حص بالقباوا فاي 13الخدمة ، باحكام بحق )

زاهة دبر هام في أ دار االحكاامالمديرية العامة لشسبن البظى العحعية ، بكان ل يئة الظ
(1)

. باسا مت كاذلك  

ال يئة في مكافحة اإلرهاب من خالا  عبع ا لمل ات غسيا األمواا في العراق ب  ريب ا للخارج بالعما على 

( ملياار ديظاار هربات 5اسعردادها ، إ  ُمحت ال يئة في العو ا إلى ا  اق مق )لبظاان( علاى اساعرداد مبلاغ )

الً عان ممموعاة مان العقاارات بالشاقق الساكظية  مكظات ال يئاة إلاى إعااد  ملكيع اا إلاى خارج العاراق ، فرا

الحكومة العراسية ، كما اثمرت   ودها في حمز األمواا المظقولة بغير المظقولاة لر اا االعمااا البريطااُي 

) يمس ماكورميك( المسسبا عن  وريد أ  ز  كشف المع مرات في العراق
(2)

 . 

 ار لوائج  ظليمية للكشف عن المصالج الماليةأ د \ثاُياً     

 ال دف من هذا اال راء  عبق حاالت الكسب غير المشربا ب قديب كبار موظ ي الدبلة لذمم ب المالية ، إ    

( هيئاااااة الظزاهاااااة  كشاااااف عااااان ا راء  اااااا بصااااادد الااااادربا الواسعياااااة ةاااااد الر ااااااص المم اااااز  لاااااوزار  الداخلياااااة ، 1

www.nazaha.iq\body.asp?field=news-arabic&id=3305                          . 

، هيئااة الظزاهااة ، العااراق ،  \ اا ر\( ا  اااق السااععاد  خمسااة مليااارات ديظااار هرباات إلااى لبظااان ، مملااة الظ ااار المديااد ، عدد2

 . 9م ، ص 3014
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حدد ساُون ال يئة الم ات باالشخاص المشمولين بالكشف المالي
*
، فاي حااا امعظااع ب عان  قاديب البياُاات  

العي  ثبت مصدر أموال ب ، حدد القاُون عقوبة الحبس أب اليرامة المسابية لمبلغ الكساب غيار المشاربا ، 

مصااادر  الكسااب غياار المشااربا ، فرااالً عمااا  ااظص علياا  القااواُين أب احاادى هااا ين العقااوبعين مااق الحكااب ب

االخاارى ماان عقوبااات
(1)

. ب عااولى دائاار  الوسايااة معابعااة  قااديب  قااارير الكشااف عاان الااذمب الماليااة للمكل ااين  

بالعأكد من  حة بسالمة المعلومات المثبعة ، بفي حاا عدم  قديب الكشاف الماالي فأُا ا يحاق لل يئاة فارض 

ف عن العما بالظسبة للمعييبينغرامات بايقا
**

 . 

ُ  ب مما سبق أن دبر ال يئة في مكافحاة اإلرهااب يظطلاق مان م مع اا االساا  إالَ بهاي مكافحاة ال سااد    

باالععمااد علاى  ملاة ماان االخعصا اات الوسائياة كعظميااة ثقافاة الظزاهاة فاي سطاعااات الدبلاة كافاة ، باعااداد 

بالزام المسسبلين بالكشف عن  مم ب المالية ، بالوسائا العال ية  مشاريق سواُين خا ة بمكافحة ال ساد ،

المعمثلة في العحقياق فاي مل اات ال سااد بلبقااً للقااُون بمعابعاة القراايا العحقيقياة العاي  قاوم ب اا الم اات 

العحقيقية االخرى ، بُشر المعلوماات حاوا القراايا العاي كسابت الدر اة القطعياة فاي االعاالم بالسايماً  لاك 

 لعي ل ا عالسة مباشر  باإلرهاب باإلرهابيين في العراق .ا

 

 الث : باسق السياسات االسعصادية العراسية لموا  ة البطالة .المطلب الث    

العظصر االسا  في خلق المظافق االسعصادية باال عماعية ، بالذي يسااهب فاي رفاق  يعد العما بسو  العما   

لذي يعاد الوسايلة المثلاى لعحقياق العظمياة االسعصاادية بهادف ا . فطبقااً مسعوى المعيشة لل رد بالممعمق ، با

م( العديد من المشكالت االسعصاادية 2003ل ذه ال كر  بسياساً على الحالة العراسية ُمد أن العراق ش د بعد )

معماق باال عماعية بلعا في مقدمة  لك المشاكا البطالة . فالبطالة كاُات بماا  ازاا مصادر سلاق دائاب فاي الم

العراسي ، بهي مسشر على ةعف الدبلاة بمسسساا  ا المعظياة فاي حل اا ، فالبطالاة فاي العاراق ظااهر   ات 

ابعاد اسعصادية ا عماعية بأمظية  عبر بوةوح عن عمز في البظى االسعصادية بعان خلاا ا عمااعي مازمن ، 

الظماو االسعصاادي . بأل اا أثباات إ   عد البطالة آفة خطير   عطا القدرات البشرية في سبيا  حقياق الرفااه ب

 -هذه ال رةية لرحظا العساؤالت األ ية :

ما المقصود بالبطالة ؟ ماا هاي اساباب البطالاة فاي العاراق ؟ ماا هاي لبيعاة اآلثاار العاي  عرك اا علاى الواساق 

 األمظي العراسي ؟ .

 ( .17م( ، الماد  )2011( لسظة )30* لمعرفة الم ات المشمولة ب ذا الكشف ، سب بمرا عة ساُون هيئة الظزاهة رسب )

 ( .20( المصدر ُ س  ، الماد  )1

** على الصعيد العطبيقي لب  قدم لظا هيئة الظزاهة العراسية سراراً باحداً ل رض غرامة مالية أب فصا عان العماا للكثيارين مان 

 المسسبلين العراسيين الذين لب يقدموا سمالت كشف  مم ب المالية لل يئة .
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البطالة في اللية العربية مشعقة من ال عا )بَطا ، باطا( بل ا معان كثير  بمظ ا  عظاي الععطاا ، فالععطاا هاو 

بالقادرين علي بطاا ، ببطيا  عظي عدم  وافر العما للراغبين في  
(1)

. فالبطالة  عظي كا شخص يكون ساادر  

علااى العمااا براغااب فياا  ، بيعقبلاا ا عظااد مسااعوى األ اار السااائد بلكاان ماان دبن  اادبى
(2)

. بيشااير الم  ااوم  

اال عماعي للبطالة بو ا  ا ظااهر  سالبية يعر اب علي اا الكثيار مان المشاكالت اال عماعياة العاي  حاد  فاي 

، بماان هااذه المشااكالت ار كاااب الماارائب بار  اااا ُسااب ال قاار بغيرهااا ماان الممعمااق كمحصاالة لو ودهااا 

 -المشكالت العي يقعرن ظ ورها باُعشارها بالبطالة . بللبطالة اُواا مععدد  مظ ا :

( ، بهااي البطالااة الظا مااة عان عاادم سااير الظشااالات  cyclical unemploymentالبطالاة الدبريااة )  -1

فعارات زمظياة مخعل اة ، باا  ظعااب هاذه الظشاالات فعارات  اعود بهباول  االسعصادية على ب يار  باحاد  فاي

 دبرية .

( ، بيطلاق علي اا احياُااً البطالاة المسسعا  ، بهاي  seasonal unemploymentالبطالاة الموسامية )  -2

 ُوا من البطالة يكون االفراد بمو ب ا يعملون ل عرات بال يعملون ل عرات اخرى .

( ، بهااي ُااوا ماان اُااواا البطالااة بالعااي  حااد   frictional unemployment)البطالااة االحعكاكيااة  -3

بسب العظقالت المسعمر  للعاملين بين المظالق بالم ن المخعل ة ، بالعي  ظشأ بسبب ُقاص المعلوماات لادى 

الباحثين عن العما بلدى ا حاب االعماا اللذين  عوافر لدي ب فرص العما
(3)

 . 

( ، بهي ُوا من البطالة يشاير إلاى الععطاا الاذي  structural unemploymentالبطالة ال يكلية )  -4

يصيب  اُباً من سوى العما بسبب  يييرات هيكلية  حد  في االسعصاد القومي ب سدي إلاى ايمااد حالاة عادم 

العوافق بين فرص العما المعاحة بخبارات البااحثين عان العماا ، ب لاك العييارات  حاد  بسابب العكظولو ياا 

ديثةالح
(4)

 . 

( ، بهي أكثر اُواا البطالاة شا ر  بشايوعاً بالعاي   unemployment disguisedالبطالة المقظعة ) -5

  حد  ُعيمة سوء اسعيالا الموارد المعاحة بعدم الموازُة بين الوةق االسعصادي باحعيا ات سوق العما.

ة  وافر اساباب موةاوعية عاد  ، ببقادر في الحقيقة أن البطالة كلاهر  لب  أِت من فرام ، با  حد  ُعيم   

 -م( معأ ية اساساً من :2003 علق األمر بالعراق ُمد أن اسباب البطالة في  بعد عام )

_ سرار سلطة االئعالف المسسعة الخاص بحا المايش العراساي الساابق بساوى األمان الاداخلي بممموعاة مان 

 عن العما ، إ   قدر بع  االحصائيات عدد العاللينالعشكيالت الحكومية مما ادى إلى زياد  اعداد العاللين 

 . 306إبن مظلور ، لسان العرب ، دار  ادر ، بيربت ، لبظان ، ص  (1

 . 43م ، ص 2010 ظدبق الظقد العربي ، العولمة بادار  االسعصاديات الولظية ،  (2

ة  امعاة االُباار للعلاوم اإلُسااُية ، مسيد مظ ي محمد الدليمي ، المخالر اال عماعية للبطالاة فاي الممعماق العراساي ، مملا (3

 . 338م ، ص 2010،  امعة االُبار ،  \2\عدد

 . 338المصدر ُ س  ، ص  (4
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العما ( مليون فرد عالا عن5 راء هذا القرار بحوالي )
(1)

 . 

_ ةعف السياسات االسعصادية المعبعة بعدم سدر  ا على   عيا فرص عما كافية المعصاص االيدي العاملة 

، فرالً عن أن الظلام السياسي لب يرق خطط كافي  ك يلة لدرء مشكلة البطالة بالحد من   اسم ا
(2)

 . 

ر لالسعيراد غير المظرابط ، ثاب عماز هاذا م( ُعيمة لالُ عاح الكبي2003_ اُكماش دبر القطاا الخاص بعد )

القطاا عن المظافسة السعرية باالُعا ية لعصبج السلق المسعورد  اكثر سباوالً لادى المساع لك العراساي رغاب 

رداء  بعر ا
(3)

 . 

مان ممماوا العااملين  إال لعدد محدبد_ ةعف القطاا الخاص في العراق ، ف ذا القطاا ال يوفر فرص عما 

ي حين يعما اآلخربن في القطاا العام بالمخعلطفي العراق ، ف
(4)

 . 

( من ممموا 178_   اسب ظواهر ال ساد المالي باالداري في م ا ا الدبلة العراسية ليحعا العراق المركز )

، فال ساااد المااالي باالداري يعيااق  م(2015-2014) ( دبلااة بفااق  صااظيف للمظلمااة الشاا افية الدبليااة180)

ى البلد الغراض مشاريق االسعثمار دفق رؤب  األمواا إل
(5)

 . 

_ غلق بع  المصااُق الكبيار  بهمار  رؤب  األماواا إلاى خاارج العاراق بسابب اللاربف األمظياة السايئة 

 بعدم مالئمة اللربف االسعصادية للعما في العراق .

 _  عطيا مشاريق االسعثمار بفساد المقابلين .

( ألاف 20000وساطة الحماب بالعاي يقادر عاددها باأكثر مان )_  وسف العديد من برش العما الصيير  بالمع

برشة  يير  يعما ب ا أكثر من مليون عاما
(6)

 . 

 _ سرار  مميد الععييظات في الدبلة .

_ االخعالا في هيكا القوى العامة ، إ   ظعج المامعات العراسية عدد هائا من الخريمين ال  عظاسب مق حا اة 

ديد مان ا احاب الشا ادات العلياا فاي اخعصا اات اكاديمياة معظوعاة غيار سوق العما ، فرالً عن ب ود الع

 سادرين على ايماد بظائف  عظاسب مق مسهال  ب الدراسية،أب عدم سدر  ب على ايماد العما الالساً مما يمثا 

 خيااري عبااد الاارزاق  اسااب ، العااراق بسراااياه الرئيسااة بعااد االُسااحاب االمريكااي ، مملااة رؤيااة للبحااو  بالدراسااات (1

 . 25م ، ص 2012 –، العراق ، ُيسان  \2\االسعرا يمية ، عدد

ُعيب حسين كزار البديري ، مشكلة البطالاة بآثارهاا اال عماعياة فاي الممعمعاات المأزبماة )الممعماق العراساي أُمو  ااً( ،  (2

 .747م ، ص 2015، ،  امعة بابا  \23\، مملد \2\دراسة  حليلية ، مملة  امعة بابا للعلوم الصرفة بالعطبيقية ، عدد

 . 748المصدر ُ س  ، ص  (3

 .  26خيري عبد الرزاق  اسب ، العراق بسراياه الرئيسة بعد االُسحاب االمريكي ، مصدر سبق  كره ، ص  (4

 . 748ُعيب حسين كزار البديري ، مصدر سبق  كره ، ص  (5

 . 25خيري عبد الرزاق  اسب ، مصدر سبق  كره ، ص  (6
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 بطالة اةافية لقوى العما .

هذه االسباب بغيرها ساهمت بدر ة كبير  في اُعشاار البطالاة فاي العاراق بالعاي اُعمات بادبرها مشااكا    

ر  المريمة باإلرهااب ، فمان مخاالر البطالاة اخرى عديد  بمعظوعة من فقر باغعراب بهمر  با ساا للاه

فااي العااراق مساااهمع ا فااي شاايوا ظاااهر  االغعااراب بسااط الشااباب العراسااي ، بعاادم ساادر  ب علااى اشااباا 

حا ا  ب االساسية بشكا مارةي أب الحد األدُى مظ ا ، بهذا األمر سد يسدي إلاى شايوا العدياد مان االماراض 

عة عالسا  ب داخا أسرهب ، بسد  سدي البع  مظ ا إلى ممارسة العظف. الظ سية لدي ب بالعي سد  معد إلى لبي

كما  شكا البطالاة فاي الممعماق العراساي  حادي حقيقاي فاي الوسات الحاةار ، إ   ركات بصامع ا علاى حركاة 

الحيا  بالسيما على حيا  شريحة الشباب ،  لك الشريحة العي  كون في حا ة ماسة للعماا مان أ اا  حقياق 

ة باشااباا ساالب احعيا ا  ااا األخااذ  باالزدياااد ماان   ااة اخاارى ، فاالمعااان فااي الظلاار إلااى هااذه  ا  ااا ماان   اا

اللاهر  بحد  ا  ا  عظي  عطيا باخراج سدرات عالية مان لاساات الشاباب مان إلاار عملياة العطاور العظماوي 

ا البلاد ببالعاالي الذي  طمج الي  ، كما أُ ا  عظاي أيرااً أبعااد هاذه ال ئاة الظشاطة عان المسااهمة فاي بظااء هاذ

بسوع اا فاي باسر االُخارال بالعاورل فاي اعمااا عظاف مظافياة لثقافاة الممعماق العراساي ، فاإلرهااب بالعظاف 

بالسرسة بغيرها من اللواهر داخا الممعمق العراسي ما هي إالَ في  زء كبير مظ ا من افرازات البطالاة
(1)

  .

ر بالبطالة  لك االر بال الخطير الاذي يازداد فاي العاراق فاي بمما ال شك في  أن هظالك ار بالاً بثيقاً بين ال ق

ظا  وسف المئات من المشاريق االُعا ية بسبب  ردي الوةق األمظي باالسعصادي بشيوا ال ساد ، مما القى 

بلالل  ال على فئة الشباب بحسب با  عداه إلى فئات اخرى كالظساء بالر اا الذين هب في سن االُعاج ، فاي 

ر  مسسسات الدبلة على اساعيعاب العادد الكبيار مان خريماي المامعاات بالمعاهاد ، بالاذي زادهاا ظا عدم سد

 عقيداً  را ق الوةق األمظي باالسعصادي . إن البطالة بصور  عامة  سثر في حمب االُعاج بالظاا ج القاومي ، 

، فقلاة االُعااج  عظاي  ب  اس ما يسثر عاى حركاة االساعيراد بالعصادير مماا يسابب خلاالً فاي الميازان العمااري

زياد  االسعيراد ببالعالي اُخ اض القوى الشرائية مما يشير إلى  را ق الدخا ب  اسب البطالة . باُطالسااً مان 

هااذا الااربط سااد  ظشااأ فااي الممعمااق مشاااكا كثياار  معشااابكة بفااي مقاادمع ا ال قاار بالحرمااان بةااعف االُعماااء 

االُحاراف ُحاو اإلرهااب بالمريماة ، كماا أن   ااسب ُساب بالدخوا في حالة مان االغعاراب ببالعاالي سا ولة 

البطالة سيظعج عظ ا حالة من الع كك األسري بزياد  مسعويات الطالق بهذا ما ُمادها حا االً فاي العاراق فاي 

  زء كبير مظ ا .

يمكن أن  في الواسق أن الخطر األكبر المعأ ي من البطالة في العراق يكمن في  داعيا  ا األمظية بهذا االمر   

 -ُشخص ا في :

  حوا البطالة في العراق في سسب كبير مظ ا إلى ظاهر  العسوا ، فلمد  سريبة كاُت  قعصر ظاهر   -1

 . 330( مسيد مظ ي محمد الدليمي ، مصدر سبق  كره ، ص 1
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

العسوا في العراق على الر اا في اليالب ب حديداً كبار السان ، أماا الياوم فقاد اُعمات البطالاة بال قار اعاداد 

كبير  من الشباب بالظساء باالل اا الذين يمع ون العسوا كوسيلة للعيش ، بهسالء مان الممكان أن يكوُاوا 

رهابياة ، بالسايما أن العاراق ر اد العدياد مان حااالت القعاا بالخطاف هدفاً س الً للعمظيد لادى المماعاات اإل

بالسرسة سام ب ا معسولون
(1)

. كما يمكن ل سالء المعسولين  حادياً فئاة االل ااا أن يكوُاوا ةاحية لعصاابات  

 قوم بعظليب  وزيع ب  يرافياً با بارهب على  شوي  ا سادهب لكسب  عالف الظا  مما يمعل اب هادفاً سا الً 

ار  المخدرات ب مار  االعراء البشرية العي  عبع ا المماعات اإلرهابية للحصوا على العمويالعم
(2)

. بساد  

اشارت العديد من العقارير العراسية بالعربية بالدبلية إلى اسعيالا المماعات اإلرهابياة فاي العاراق االل ااا 

كريين العاراسيين إلاى  شاكيا العظليماات ( سظة من العمر ، إ  أشار أحد القاد  العسا14المعسولين دبن سن )

اإلرهابيااة  ظليماااً يعاارف بأسااب )ليااور المظااة( خاااص بعأهيااا االل اااا للقيااام باعماااا إرهابيااة بشاان هممااات 

إرهابية في ظا اسعيالا بةع ب االسعصادي السيء ب  شي البطالة في اسر   المعيلة ل ا 
(3)

. ثب ا م ت  لاك  

م( إلااى  مظيااد الظساااء العااالالت عاان العمااا بال قياارات 2006مظااذا سااظة )العظليمااات اإلرهابيااة )القاعااد ( ب

اسعصادياً أب اللوا ي فقدن معيل ن  راء اعماا العظف من دبن أن يقابل  أي  عوي  من لدن الدبلة العراسية 

، ليصبحن مشااريق سا لة لعظ ياذ ال مماات االُعحارياة بان ال اال ن فاي المساعقبا سيصابحون اعرااء فاي 

ً خدمة ال مماعات اإلرهابية ايرا
(4)

 . 

أن البطالة في العراق سد  كون من أهب العواما الباعثة على المريمة باالُحراف ، فالعاللون عان العماا  -2

يعبربن عن احساس ب بللب الممعمق ل ب من خالا سيطر  مشاعر االحباال باُعادام الثقاة باُ سا ب ، بالاذي 

حاا ظااهر  اإلرهااب باال ارام بالع كاك األساري ، إ  يلماأ بعا  من الممكن أن  سبب هذه الحالة إلاى اساع 

العاللين إلى العظف كحا لملىء ال رام الذي يعيشوُ  ، كما  ساهب البطالة في الخربج على سواُين الممعمق 

ب  شيب القيب اال عماعية
(5)

 . 

ييااد للظلااام السياسااي ، يااسدي اُعشااار البطالااة إلااى اةااعاف الااوالء للدبلااة بالااولن ، ب را ااق حاااالت العأ -3

 فالبطالة سادر  إلى حد بعيد على  حديد مسعقبا الظلام السياسي من حيث سلة فرص ُسب العصويت للعاللين 

م ، 2011للمزيد أُلر إلى ، كريب محمد حمز  ، مشكلة ال قر باُعكاسا  ا اال عماعية في العراق ، بيت الحكماة ، بياداد ،  (1

 . 151، ص  150ص 

 . 153، ص  152، المصدر ُ س   (2

 . 155، ص  154المصدر ُ س  ، ص  (3

، بيات الحكماة ، بياداد ،  \25\أديب ساسب شظدي ، ظاهر  البطالة في االسعصااد العراساي ، مملاة دراساات اسعصاادية ، عادد (4

 . 155م ، ص 2011

ظي ، بيات الحكماة ، احسان محمد الحسن ، عبد الماظعب الحساي \مبشري ا المبو  ، ا ماهات  ديد  في علب اال عماا ، ت (5

 . 90م ، ص 1997بيداد ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 لصالج الظلام السياسي القائب .

هابياة ال داماة بالمرار  للظسايج  س ب البطالة في دفق العاللين عن العما إلى حما العقائد باالفكار اإلر -4

 اال عماعي العراسي .

إن هااذه العااداعيات األمظيااة للبطالااة علااى العااراق  ثياار فيظااا  ساااؤالت عااد  حااوا لبيعااة السياسااات العامااة    

 االسعصادية العي  عبع ا الدبلة العراسية لعالج البطالة ، بماهي لبيعة سياسات العشييا العي  عبع ا ؟ .

 economicعلى الرغب من  بااين المراامين ال كرياة حاوا اهمياة السياساات االسعصاادية )بطبيعة الحاا ب

policies في كوُ ا ممموعة من االساليب باال راءات بالعدابير العي  قوم ب ا الدبلاة ، ب حكاب سرارا  اا )

ماد  زمظياة  ُحو  حقيق االهداف االسعصادية لالسعصااد القاومي فاي ةاوء االمكاُاات الحالياة المعاحاة بخاالا

معيظة بفي لور لبيعي لعطور الدبلة ، إالَ أن االسعصاد العراسي سد أخذ مساراً مخعل اً فاي مرااميظ  ال كرياة 

ب طبيقا  ا العملية لب  ظدرج في سلب  طور الدبلة الطبيعي ، بإُما  اء في اعقاب االحعالا االمريكي للعراق 

شاما لمسسسات الدبلة العراسية بمن ثب الشاربا فاي إعااد  ، الذي أدى إلى اسقال السلطة القائمة ب حطيب 

 شكيا سلطة سياسية  ديد  ب رميب مسسسات الدبلة القديمة ، مما اةاف لعطبيقات السياساات االسعصاادية 

المديد  في العراق اعبااء مراافة لاواا االعاوام الماةاية
(1)

. بمان هظاا بارزت العدياد مان االشاكاليات العاي  

 -لعراسي بالعي  عود باالسا  إلى :با  ت االسعصاد ا

_ احادية االسعصاد من خالا االععماد على القطاا الظ طي بشكا اسا  في  موياا المصاربفات االساعثمارية 

باالسع الكية ب مويا االسعيراد ، فرالً عن عدم االسعقرار في االبةاا السياسية باألمظية في العراق العاي 

 لمشعقات الظ طية بالعي الحقت بالعراق خسائر كببير  .ساهمت في اُعشار مافيات   ريب ا

 _  عوبة  حقيق العظمية االسعصادية في ظا اُعشار ظواهر ال ساد المالي باالداري .

 _ اشكالية الديون الخار ية بملف الععويرات .

 _ ار  اا  كاليف اعاد  اعمار العراق .

 _  حدي االُعقاا إلى اسعصاد السوق .

 العكظولو ي في العراق ._ ةعف العطور 

 _ اُعشار ال ساد باشكال  المخعل ة .

هذه االشكاليات بالعحديات بغيرها الكثير  اس مت في بربز البطالة في الممعماق العراساي بشاكا باساق ،    

بهااو مااا اشااارت الياا  العديااد ماان العقااارير باالحصااائيات ، فعلااى ساابيا المثاااا ال الحصاار  اشااارت احاادى 

 عي سام ب ا ممموعة من االخعصا يين حوا العداعيات العي  ركع ا المسشرات السال ة الذكر االحصائيات ال

عبد علي كاظب المعموري ، خرر عبا  احماد ، السياساات االسعصاادية فاي العاراق بعاد االحاعالا االمريكاي ، مملاة كلياة  (1

 . 6م ، ص 2011،  امعة بابا ،  \4\االدار  باالسعصاد ، عدد
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

-على البطالة بالعي  اءت على الظحو اال ي :   
(1)

 

 م(2012-2003معدا البطالة في العراق حسب المظس لالعوام )( 7 دبا رسب )

 العام                    أُا                  كور              السظوات   

    2003              30،2              16،0                  28،1  

    2004              29،4              15،0                  26،8  

    2005             19،22             14،15               17،97  

    2006             16،16             22،65               17،50  

    2007             11،11             11،7                  11،7  

    2008             14،31             19،68               19،68  

    2009             _____               _____             _____ 

    2010             _____               _____             _____ 

    2011             7،00               13،00               8،00  

    2012             9،9                 22،6                 11،9  

لسياسات سد شا دت ثاال  مراحاا ، أما فيما يععلق بسياسات العشييا العراسية لموا  ة البطالة ُمد ان  لك ا

م( بالعي كان ال دف مظ ا زياد  عدد العاملين ب والً إلاى العشاييا العاام الكاماا 1987-1976بين ) \األبلى 

لقوى العما ، إ   ب ا باا اسلوب العوزيق المركازي للخاريمين لساد احعيا اات الاوزارات بدبائار الدبلاة فاي 

ب  ااءت الحارب العراسياة االيراُياة بماا ُاعج عظ اا مان ساحب لاساات ظا معطلبات خطة العظمية القومياة ، ثا

م( بكاُت ال دف مظ اا  شاييا أكبار سادر ممكان مان العماا بيا  1987العي اُطلقت مطلق ) \العما . الثاُية 

الظلاار عاان اخعصاااص أب در ااة م ااار  العامااا بالااذي ُااعج عاان اُخ اااض اال ااور فااي القطاااا العااام مقارُااة 

ر الاذي  ر اب عليا   و يا  االيادي العاملاة ُحاو القطااا الخااص ،  لاك السياساة كل ات بالقطاا الخااص األما

العراق الكثير في ظا همر  الك اءات العراسية إلى الخارج
(2)

م( ، 2003. أما المرحلة الثالثاة فاُطلقات بعاد ) 

 د  ا السااحة إ  ش دت  لك السياسات  ييرات  ذرية في الممعمق العراسي ب عا االحدا  السياساية العاي شا

العراسية بالعي اُعكست على مخعلف م ا اا الحياا  فاي الابالد ، إ  اُعمات  لاك العييارات مطالباة العدياد مان  

 م( ب عا العحسن الحا ا في2003الم صولين السياسيين في ظا الظلام السابق العود  إلى اعمال ب سبا )

( 2003عيا  ا على   اسب مشكلة البطالة في العاراق بعاد )فيصا اكرم ُصوري ، مصط ى حميد كزار ، ظاهر  ال ساد ب دا (1

 . 313م ، ص 2014،  امعة بيداد ،  \20\، مملد \78\، مملة العلوم االسعصادية باالدارية ، عدد

حظان عبد الخرر هاشاب بآخاربن ، البطالاة فاي االسعصااد العراساي باآلثاار ال علياة بالمعالماات المقعرحاة ، مملاة الياري  (2

 . 115، ص  114م ، ص 2010،  امعة الكوفة ،  \3\، مملد \16\سعصادية باالدارية ، عددللعلوم اال
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 كية باالسعيراد ال ائا من الخارج ،مسعويات اال ور بالربا ب الذي رافق ا زياد  في المعطلبات االسع ال

ب زايد دخوا المرأ  العراسية في سوق العما ب زايد ال مر  من الريف إلى المديظة ، فرالً عان حاا المايش 

 العراسي السابق كل ا امور اس مت في اةعاف فرص  وليد العشييا ب واةق مسعويات االُعاج باالدار  ،

لة خصو اً عظد الشباب المععلب بشكا معزايد ، مما يمعا مان الععارف مما  ر ب علي  اسع حاا مشكلة البطا

 ً على ُعائج الم ود المبذبلة لعال  ا أمراً  عبا
(1)

 . 

م( اخ قت فاي معالماة مشاكلة البطالاة بالسايما بعاد  خلي اا عان 2003أن سياسات العشييا العراسية بعد )   

طاة القباوا المركازي فاي  حقياق المواءماة باين سياسات الععيين المركزي في  وظيف الخريمين باخ ااق خ

مخر ات الععليب باحعيا ات سوق العما ، باخ اس ا في   عيا  شييا المشاريق بالمصاُق ، ب دهور االُعاج 

م( عاا ز  عان  ولياد فارص عماا فاي ظاا 2003الصظاعي بالزراعي بالخدمي . أن سياسات العشييا بعاد )

 لاك السياساات سايلقي بعا قا  علاى الوةاق األمظاي فاي العاراق مان  را ق االُعاج المحلاي ، بخطاور  فشاا 

-حيث:
(2)

 

إن اسعمرار اخ اق  لك السياسات في معالماة البطالاة سايسدي إلاى  ادُي مساعويات المعيشاة لادى ال ارد  -1

العراسي العالا عن العما ، مما يسدي إلى   اسب ظاهر  ال قر في العراق ببالعاالي البحاث عان مساارات غيار 

 ية للحصوا على الدخا ، بسد يكون االُرمام للعظليمات اإلرهابية احدى  لك المسارات .شرع

إن اسعمرار اخ اق  لك السياسات في معالمة البطالة خصو اً بين ا حاب الش ادات العليا سيسدي إلاى  -2

العراسياة بهاو  همر  العديد مظ ب إلى الخارج بحثاً عن فرص عما ، بهو أمر بحد  ا ا  يعاد  بدياد للك ااءات

 امر ال يقا خطور  عن اإلرهاب .

أن اساعمرار اخ ااق  لاك السياسااات فاي معالماة البطالااة سايسدي إلاى اةااعاف االساعقرار اال عمااعي فااي  -3

 الممعمق العراسي باالُحدار إلى هابية المريمة بمخعلف اشكال ا .

ان سياساات العشاييا المعبعاة معاأثر   بلكي ُكون باسعين في الطرح أن مشكلة البطالة في العراق  عاود إلاى

بحمب كبير ةمن اللعبة االُعخابية أل ا اكعسااب ا اوات ال ئاات العاللاة عان العماا العاي لاب يارى الماوالن 

مظ ا أي  دبى ، مما يعظاي أن سياساات العشاييا المعبعاة لاب  سا ب فاي خ ا  البطالاة بال يعاوا علي اا فاي 

  ال مار  خاارج العاراق الحاا الوحياد أماام الشاباب العراساي . اغلب االحيان ، خا اة بعاد أن ا ابحت ظااهر

فسياسات العشييا العراسية كي  كون  اد  بسادر  على عالج البطالة  عطلب سبا كا شيء اسعقراراً سياساياً 

ب راكب رأ  ماا ثابت بحقيقي ، بالاذي مان شاأُ  أن يسا ب فاي  اوفير فارص  شاييا فاي  مياق القطاعاات 

 دم الصظاعات العراسية ، بإال فأن مشكلة البطالة سعزداد مق ازدياد اهماا  وليد فرصاالسعصادية بما يخ

 . 115المصدر السابق ُ س  ، ص  (1

 . 119المصدر ُ س  ، ص  (2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

بشيوا ال ساد بغياب االسعقرار السياسي باألمظي المعوق االسا  لعوليد فرص العشييااالسعثمار 
(1)

 . 

هذه االشكاليات بالمعوسات العي  وا   السياسات العامة االسعصادية بسياسات العشاييا دفعات العدياد مان    

في الممعماق العراساي  الباحثين إلى رسب اسعرا يميات عما حقيقية  كون بمثابة خارلة لريق لعالج البطالة

( برامج اساسية يمكن من خالل ا عاالج البطالاة 8، إ  سام أحد الباحثين بوةق برُامج عما معكاما  رمن )

-ببفق المخطط اال ي :
(2)

 (1مخطط رسب )                      

 عما البرُامج                                البرُامج        \ت

 دعب مشاريق كثي ة االسعخدام كمشاريق اعاد  االعمار ب أهيا البظية العامبرامج االسعثمار  -1

 العحعية،باعاد   أهيا شبكة الك رباء بمشاريق المياه بالصرف الصحي

 خلق بظائف دائمة من خالا برامج االئعمان للعاللين عن العما  برُامج  ظمية المشاريق -2

 بالخريمين المدد ب يار ا حاب المشاريق

 برُامج  ظمية الممعمعات -3

 المحلية

  قديب سربض  يير لعوليد الدخا لنأسر  ات الدخا المظخ   بللشباب

 العاللين عن العما في المظالق الري ية بالحررية

 برُامج اسامة المشاريق -4

 الصيير  بالمعوسطة

  مويا مشاريق يقوم ب ا الصظاا ب يار المقابلين من خالا  قديب

  ا لمساعد  ب على  ظ يذ مشاريق كمعاما االلبسةسربض  يير  األ

 بمعاما الصظاعات الملدية

 برُامج  حويا القوى -5

 العاملة إلى سو  عما

 بلظية

 دعب مراكز العدريب الكعساب الخبر  ال ظية للعاللين عن العما بيية 

 االسعمابة الحعيا ات سوق العما المحلية

 برامج  عزيز دبر القطاا -6

 الخاص

 ب طوير الصظاعات المو  ة للعصدير العي  كون مدخال  ا دعب

 االساسية اسا  الماا البشري الولظي

 برُامج  ظمية القطاا  -7

 المخعلط

 اعاد   أهيا سطاا الزراعة بالسياحة من سبا القطاا العام بالخاص

 لمخعصة لعظمية وفير الدعب للمظلمات الحكومية باال  ز  الحكومية ا برُامج العظميةالمسسسية -8

 سدرا  ا المسسسية ب مكظ ا من  ظ يذ المشاريق العظموية

 

 ماااا عزيااز فرحااان العاااُي ، ثالثيااة ال شااا االسعصااادي فااي العااراق ، ال قاار ، البطالااة ، ال ساااد ، مملااة الكااوت للعلااوم  (1

 . 142م ، ص 2015،  امعة باسط ،  \19\االسعصادية باالدراية ، عدد

البطالة بخلق فرص العماا احادى  حاديات الوةاق الاراهن ، مملاة كلياة بياداد للعلاوم االسعصاادية حسظاء ُا ر إبراهيب ،  (2

 . 74م ، ص 2009،  \19\المامعة ، عدد
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

عة في االسا  إلى خلق فرص عما كافي  مان خاالا  يييار هيكاا االساعثمار علاى   دف هذه البرامج المعظو

ُحو يدعب االسعثمارات في القطاا الزراعي ، بيعب  طوير القطااا الصاظاعي ب ظمياة االُعا ياة بحياث  صابج 

أكثر سدر  علاى اساعيعاب االمكاُاات المعاحاة مان ساو  العماا ، ف اذه البارامج هاي بمثاباة ألار سياساة عاماة 

 سعصادية سادر  على عالج البطالة من خالا العوظيف األمثا للموارد الطبيعية العي يمعلك ا العراق.ا

إن العحدي االبرز الذي يوا   العاراق فاي هاذه المساألة هاو االفعقاار إلاى بظااء ساعرا يمية بلظياة حقيقياة    

ة كبياار  فااي شاايوا ظاااهر  للحااد ماان ال ساااد المااالي باالداري المسعشااري فااي الدبلااة ، بالااذي ساااهب بدر اا

البطالااة ، فااالمطلوب اليااوم العمااا بمديااة لعااالج هااذه اللاااهر  ماان خااالا  عزيااز ب رساايخ م  ااوم الموالظااة 

كاسا  حقيقي للعالسة بين الماوالن بالدبلاة ، بهاي مساألة ساد  بادب للوهلاة االبلاى سا لة المظااا كسا ولة 

ن فااي ظااا اسااعمرار  صااارا المصااالج باالرادات بااين كعابع ااا ، إالَ أن المسااألة  ا  ااا ليساات بالساا ولة بمكااا

القوى السياسية العراسية العي ال زالت في حقبة العخظدق للحصوا على مكاسب خا ة ،  لاك المكاساب العاي 

 حققت على حساب محاربة ال قر بالبطالة
(1)

 . 

اهدافا  ، فاالمطلوب  بُ  ب من كاا ماا سابق أن الطرياق اماام االسعصااد العراساي ال يازاا لاويالً كاي يحقاق   

بةق سياسة عامة  ظموية بعيد  المدى  معد إلى كا م ا ا الحيا  ، أل ا اعاد  بظاء ب أهياا البظاى العحعياة 

في سطاعات الماء بالك ربااء بالظقاا بغيرهاا ، فراالً عان  حقياق اال االح االسعصاادي الشااما الممعاد إلاى 

ار خطة معكاملة لربط الوةق العام في العراق ، هذه الماُب اال عماعي بالسياسي سبا االسعصادي ةمن ال

اال راءات من الممكن أن  رمن  قوية أسس الظماو االسعصاادي بالظمااح فاي عاالج ال قار بالبطالاة ، فراالً 

عن سدر  ا في  طوير سطاعات الزراعة بالصظاعة العي من شأُ ا أن  ساهب فاي زيااد  فارص العشاييا بماا 

حة اإلرهاب اسعصادياً . هذه الحالة  عطلب أن  سير السياسات العامة االسعصاادية يلبي لموح العراق في مكاف

بالعزامن مق السياساة العاماة األمظياة الن  اوفر األمان باالساعقرار فاي العاراق يسا ا مان امكاُياات  وظياف 

  ولين القدرات البشرية بالعكظولو ية من ا ا الظ وض باالسعصاد العراسي .

اسية بسياساات العشاييا العاي  عبع اا العماا بماد ُحاو رساب اساعرا يمية بلظياة لمكافحاة إن على الدبلة العر

 -البطالة في العراق من خالا اععماد  لك االسعرا يمية على :

  وفير الماا الالزم للقيام  بإعاد  احياء الصظاعات الولظية لقدر  ا على امعصاص االيدي العاملة . -1

 للين عن العما . قديب إعاُات مظاسبة للعا -2

 على الدبلة العراسية  ياغة ساُون للعما بالعماا يعالئب مق معطلبات المرحلة المديد  . -3

 دعب القطاا الزراعي بالحد من هيمظة القطاا الظ طي على االسعصاد العراسي . -4

  وفير المظا  المظاسب لالسعثمار المحلي باال ظبي . -5

 . 344صدر سبق  كره ، ص ( مسيد مظ ي محمد الدليمي ، م1
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 مكافحة ال ساد في كافة مرافق الدبلة . -6

 اععماد ألية العوظيف على أسا  الك اء  بدالً من المحا صة بالمحسوبية . -7

 . العامة الخار ية لمكافحة اإلرهاب الثاُي : السياسة المبحث

يعد موةوا السياسة الخار ية بدبرها في مكافحة اإلرهاب من المواةيق الم مة العي  ظادرج فاي إلاار    

الم ود المبذبلة في  حقيق إُمااء ب طاوير الععاابن باين العاراق بدبا العاالب ، بماا يسا ب فاي  حقياق هادف 

م شا د العاراق  حاوالً باةاحاً فاي 2003\4\9\بعد العييير السياسي بساقول الظلاام فاي مكافحة اإلرهاب . ب

سياساا   الخار ياة القائماة علاى مباادى
ء
فاي الشاسبن الداخلياة  بعادم العادخا  دياد  سوام اا حسان الماوار 

دبر  للدبا االخرى بما يس ب في  حقيق األمن باالسعقرار باالزدهار . بفي هاذا المبحاث سايعب العطارق إلاى

السياسااة الخار يااة العراسيااة فااي مكافحااة اإلرهاااب ماان حيااث الععريااف بالمظطلقااات االساسااية العااي  عبظاهااا 

م( ، بما هي لبيعة االدبار بالم ام العي  سدي ا في سابيا 2003السياسة الخار ية لمم ورية العراق بعد )

 دعب   ود مكافحة اإلرهاب .

 . م2003ياسة الخار ية العراسية بعد المطلب األبا : المظطلقات االساسية للس

 عااد السياسااة الخار يااة أدا  م مااة بحيويااة  سااعطيق ماان خالل ااا الاادبا الععبياار عاان  طلعا  ااا باهااداف ا    

بالدفاا عن سمعع ا بهيبع ا الدبلية ، فكلماا كاُات السياساة الخار ياة مظساممة ماق اهاداف الدبلاة ببحاد  

ر ياة  عسااب بالظمااح باالساعقرار األمار الااذي ياظعكس بااليمااب علااى سرارهاا كلماا كاُات عالسااات الدبلاة الخا

بيئع ا الداخلية . فدبر السياسة الخار ية في مكافحة اإلرهااب يمكان الععارف عليا  مان خاالا الععارف علاى 

مظطلقات بمقومات القاو  فاي سياساة العاراق الخار ياة بالبحاث في اا . فالسياساة الخار ياة هاي الخطاة أب 

سعقبلي للدبلاة ، أب أُ اا الظشاال السياساي الخاار ي لصااُق القارار الراماي إلاى  يييار البيئاة برُامج عما م

الخار ية لدبلع 
(1)

. بعظد الحديث عن السياسة الخار ية  مدر االشار  إلى اُ ا حصيلة  ملاة مان الم اود  

م( ، فكاان أماام 2003بالممارسات لكافة مسسسات الدبلاة العاي اسا مت فاي بظااء المواساف السياساية بعاد )

م( أن  شاارا لعحقيااق اهااداف ا فااي خرااب المصاااعب العااي با  اات 2003السياسااة الخار يااة العراسيااة بعااد )

العراق بعد االحعالا ، ُ ماً  ديداً ب ذرياً عن سياسة الظلام السابق ، الذي بةق العراق في أكثر من مأزق 

اح ب اادف ةاامان عااود  العااراق إلااى بةااع  دبلااي بساابب سياسااا   المظيلقااة بالعدائيااة ، ب لااك عباار االُ عاا

الطبيعي بمكاُع  في الممعمق الدبلي ، فقد سارت السياسة الخار ية العراسية لعحقيق  لك ال دف با مااهين 

-معزامظين :
(2)

 

 إكماا  ظ يذ العزامات العراق الدبلية الرامظة للخربج من لائلة ال صا السابق من ميثاق األمب المعحد .  -1

1 )George modelski , A theory off origin police , new York , Apraeger , publisher , 1962 , 

p\7\.                                                                                                                                        

 . 63سبق  كره ، ص ( كاما حسون القيب بآخربن ، مصدر 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 وسيق االُ عاح الدبلوماساي للعاراق حاوا العاالب  أكياداً لعو  اات المرحلاة المدياد  ، ب حقيقااً لمصاالح   -2

 السياسية باالسعصادية .

ن رؤيااة السياسااة الخار يااة العراسيااة فااي العمااا  ظطلااق ماان الدسااعور بالقااواُين الداخليااة بالبرُااامج إ   

الحكومي بالعزامات العراق العربية باالسليمية بالدبلية ، بعلى اسا  مبادى
ء
القااُون الادبلي ببماا ياعالئب  

السياسااي بمصااالج العااراق بحمااب العييياار الكبياار الااذي شاا دها العااراق ، بالااذي ماان شااأُ  أن يااسمن الظلااام 

الولظيااة بالح اااظ علااى أماان الاابالد بسااالمع  االسليميااة بسااياد  ا . فعلااى  ااعيد الدسااعور ُمااد ان الدسااعور 

العراسي الدائب ساد حادد الثوابات القاُوُياة لرساب مالماج السياساة الخار ياة العراسياة عبار العدياد مان الماواد 

-مظ ا:
(1)

 

ور العو  ات العامة للسياسة الخار ية من كون العاراق يمثاا  ازء مان حددت الماد  )الثالثة( من الدسع -1

العااالب االسااالمي ب اازءاً ماان العااالب العربااي بو اا   عرااواً مسسساااً بفاااعالً فااي المامعااة العربيااة بملعاازم 

 بميثاس ا ببما يعالئب برؤية العراق المديد .

ق السياساة الخار ياة العراسياة باخالسيا  اا الماد  )الثامظة( من الدسعور اُصرفت إلى  حديد ثوابت  طبيا -2

عبر العزام  م ورية العراق بعدم العدخا في الشسبن الداخلية للدبا االخرى ، ببظاء عالسات سليمة ببظاء  

 مع ا .

 سكد الماد  )العاسعة( من الدسعور ال قر  )هـ( على سلمية  و  ات السياسة الخار ية العراسياة للعاراق  -3

ا احعاارام العزاما اا  الدبليااة الخا ااة بمظااق اُعشااار اساالحة الاادمار الشاااما اسااعخداماً بُعا اااً المديااد ماان خااال

 ب طويراً بامعالكاً للعكظولو يا المر بطة ب ا .

كمااا لااب يي ااا الدسااعور العراسااي المواُااب اإلُساااُية بمااظج حااق اللمااوء ببمااا يراعااي المواُااب االخالسيااة  -4

داخلياً بخار ياً كمزء من ثوابت السياسة الخار ية ، ب لك عبر المااد  بالقاُوُية المر بطة ب ذا الموةوا 

( البظد )أبالً بثاُياً بثالثاً( الخا ة بحلر  سليب العراسي لم اات ا ظبياة ، بياظلب حاق اللماوء السياساي 21)

بقاُون ، بال يموز  سليب الال ى
ء
 ب السياسي إلى   ة ا ظبياة ، بعادم ماظج حاق اللماوء السياساي إلاى ماع 

 بار كاب  رائب دبلية أب إرهابية ، أب الحق ةرراً بالعراق .

بيااأ ي بعااد الدسااعور البرُااامج الحكااومي الخاااص بععزيااز بةااق العااراق سياسااياً باسعصااادياً بأمظياااً ب عزيااز 

مكاُع  االسليمية بالدبلية عبر برُامج عملي حكومي يحدد لبيعة العالسات العراسية ماق دبا المحايط العرباي 

 عن سرارات مملس الوزراء العراسي الخا ة بالسياسة الخار ية بفق ما اسره الدسعور العراسي، فرالً 
(2)

  . 

م( في الماواد المععلقاة بالسياساة الخار ياة ، بأُلار كاذلك ، 2005( لع ا يا أكثر ، أُلر إلى الدسعور العراسي الدائب لسظة )1

م( ، مملاة 2002ة اسليمياة فاي السياساة الخار ياة العراسياة بعاد عاام )عبد األمير محسن  بار االسدي ، ُحاو بظااء اساعرا يمي

 . 2م ، ص 2015 امعة بيداد ،  –، كلية العلوم السياسية  \27+26\السياسة الدبلية ، عدد

 ( .77م ، الماد  )2005( للمزيد من الع ا يا ، أُلر إلى ، الدسعور العراسي الدائب لسظة 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

أمااا بزار  الخار يااة العراسيااة ف ااي الم ااة العظ يذيااة لسياسااة العااراق الخار يااة بيظااال ب ااا  طااوير ببظاااء    

راق فااي الممعمااق السياسااة الخار يااة عاان لريااق المبااادرات بالمقعرحااات العااي   اادف إلااى  عزيااز دبر العاا

الدبلي
*
  . 

في البدء يظبيي القوا أن العراق يسعى عبر سياسع  الخار ية إلى اعاد  بظاء ب عزياز العالساات الثظائياة ماق 

الدبا من خالا اععمادها على سياسة خار ية ش افة بفعالاة ماق دبا الماوار ، ب قوياة العالساات ماق الادبا 

ار  الخار يااة العراسيااة بظاااء مر كاازات السياسااة الخار يااة عباار العربيااة باإلسااالمية ، بماان هظااا  عااولى بز

العظسيق بالععابن مق الدبا االخرى مان خاالا اإلشاعراك فاي الماس مرات بالظادبات المععادد  االلاراف العاي 

 شما المامعة العربية بالمحافا الدبلية االخرى ، فرالً عن  شميق الععابن االسليماي علاى اساا  الاربابط 

بالثقافية بالعاما الميرافي ، بفي هذا السياق فأن العراق يسعى أن يكاون عاامالً ايمابيااً لعحقياق العاريخية 

اسااعقرار المظطقااة ب كااوين ربابااط الصااداسة بالسااالم العااي  حعاارم المصااالج الولظيااة ب ااع  ب مصااالج األماان 

حعرام المعباداالقومي لدبا الموار بالعي يعب العحابر مع ا لحا القرايا العالقة على اسا  اال
(1)

. ببالعأكيد  

أن العراق بعبر سياسع  الخار ية يسعى إلى  حقيق  ملة من االهداف فكا دبلة  سعى إلى  حقياق اهاداف 

ماان براء سياسااع ا الخار يااة اُطالساااً ماان مصاالحع ا الولظيااة ، بماان هظااا يمكاان  حديااد اهااداف السياسااة 

 -الخار ية العراسية بفقاً لثالثة مسعويات :

 لى المسعوى الولظيع    

ببمخعلاف الطارق الممكظاة ، بحماياة االراةاي العراسياة علاى أن ال  كاون  _ محاربة اإلرهاب بمميق اشكال 

ممااراً أب ساااحة لظشااالات إرهابيااة ، بالحيلولااة دبن  عاارض األماان االسااعرا يمي لعحااديات خطاار  ماان خااالا 

  و  ا  ا باهداف ا في العراق .بةق رؤية باةحة الهداف البيئة االسليمية بالدبلية بادراك 

_ حماية األمن القومي العراسي ، إ   لمأ السياسة الخار ية العراسية في اسامة عالسات  عابن مق الدبا كافة 

بصيغ ا  اسيات بمعاهدات   دف إلى  عزيز سياد  الدبلة باسعكماا سو  ا ، بالدخوا في  حال ات ب ر يباات 

من األمن الظسبيأمظية  حقق ل ا اسصى سدر ممكن 
(2)

 . 

 _ حماية الظلام السياسي بالدفاا عظ  .

_ حماية اسعقرار العراق بالح اظ على بحد  اراةي  ، بإعاد  ُشالات البعثات الدبلوماسية داخا العراق ، 

ب عزيز المصالج العراسية في المماالت السياسية باالسعصادية باال عماعية بالثقافية
(3)

 . 

اخرى  ظطلق من خالل ا السياسة الخار ية العراسية في العما بمظ ا ساواُين العاراق الداخلياة باال  اسياات * بهظالك مر عيات 

 الثظائية بالمععدد  ، فرالً عن القاُون الدبلي اإلُساُي .

( دبريااان بظياااامين هرماااز ، حيااادر فاااوزي  اااادق ، السياساااة الخار ياااة العراسياااة رؤياااة فاااي المعوساااات بالممكظات،مملاااة 1

 . 127، ص  126م، ص 2015،المامعة المسعظصرية ،\51\عظصرية للدراسات العربية بالدبلية،عددالمس

 . 45( محمد السيد سليب ،  حليا السياسة الخار ية ، مكعبة الظ رة ، ص 2

 . 129( دبرين بظيامين هرمز ، حيدر فوزي  ادق ، المصدر السابق ، ص 3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 على المسعوى االسليمي

 _   عيا دبر العراق على الصعيد العربي ببما يعالئب مق المصالج الولظية العراسية .

ساعظاد إلاى عاد  _ اسامة عالسات  داسة ب عابن معوازُة مق دبا الموار المسثر  فاي الشاأن العراساي ، بباال

مقومات أهم ا مكاُة العراق االسليمية بدبره في البيئة المحيطة ب  بموارده االسعصادية
(1)

 . 

_ مظق اسعيالا دبا الموار للخالفات الداخلية العراسية من ا ا العأثير في الملف األمظي بما يحقاق مكاساب ا 

على حساب العراق
(2)

 . 

ين العااراق بدبا المااوار بالعأكيااد علااى أن اسااعقرار العااراق ساايظعكس _   عيااا ا  اسيااات مكافحااة اإلرهاااب باا

 ايماباً على اسعقرار المظطقة بأمظ ا .

 على المسعوى الدبلي

_ دعااب الم ااود الدبليااة الخا ااة بمكافحااة اإلرهاااب بغساايا اإلمااواا ، ب  عيااا دبر العااراق فااي حركااة عاادم 

 االُحياز في العالسات الدبلية .

 ق في المحافا الدبلية باالُرمام إلى ال يئات الدبلية ب عزيز ُشالا   في ا ._  عزيز مكاُة العرا

 _ معابعة العزامات العراق في الحرب على اإلرهاب .

_ السعي ُحو مزيد من االسعقاللية عن االسعقطاب الدبلي باالسليمي ، بالعماا علاى  ظ ياذ العزاماات العاراق 

الدبلية
(3)

 . 

طارح  سااؤالً م ماا بمشاربعاً هاا اساعطاعت السياساة الخار ياة العراسياة فاي بمن خالا هاذه االهاداف ُ   

  حقيق  لك االهداف ؟ 

ها اسعطاعت السياسة الخار ية العراسية مان  وظياف هاذه االهاداف فاي خدماة هادف مكافحاة اإلرهااب فاي 

 العراق ؟

 ما هي المعوسات العي  وا   السياسة الخار ية العراسية في سبيا  حقيق  لك ؟

 كا هذه االسئلة بغيرها سظحابا اسععراة ا بالعركيز علي ا في المطلب الثاُي من هذا المبحث .

 

 . المطلب الثاُي : السياسة الخار ية بمكافحة اإلرهاب في العراق   

إن مكافحة اإلرهاب بالعطرف في العاراق يمثاا العحادي االكبار الاذي يوا ا  األمان الاولظي العراساي بهاذا    

 ب باةحاً بمدركاً لدى  اُق القرار السياسي العراسي ، فمكافحة اإلرهاب ال  قعصر فقط علىاألمر يبد

 . 128( دبرين بظيامين هرمو ، حيدر فوزي  ادق ، مصدر سبق  كره ، ص 1

 . 128( المصدر ُ س  ، ص 2

 . 64( للمزيد من الع ا يا ، أُلر إلى ، كاما حسون القيب بآخربن ، مصدر سبق  دكره ، ص 3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

المسسسات األمظية )دفاا ، داخلياة ، مخاابرات...( ، باا هاي أيرااً مان  اميب اهعماماات مسسساة الخار ياة 

ي مكافحة اإلرهاب  ظطلق من فرةية م ادهاا أن االععمااد العراسية . إ  إن دبر السياسة الخار ية العراسية ف

على القوات المسلحة في مكافحة اإلرهاب ال يعد هدفاً ُ ائياً بحد  ا   ، با الباد أن  سااُدها باالعزامن ادبات 

سياسااية خطااو  بخطااو  فااي  اادمير العاادب أب العقليااا ماان خطور اا  ماان خااالا ساادر  ا علااى كسااب الحل اااء 

 ها الرامية لمكافحة اإلرهاب .باال دساء في   ود

فااي بااادى
ء
م( اسعصاار دبرهااا فااي مكافحااة 2003 ي باادء يظبيااي القااوا إن بزار  الخار يااة العراسيااة بمظااذا ) 

اإلرهاب على   عيا دبر العراق في المشاركة ال عالة في المس مرات الدبلية العي  عالج موةاوا اإلرهااب ، 

في عقد ُادبات  خصصاية فاي المامعاات بمراكاز البحاو   ععلاق  كما اسععاُت بالظخب الدبلوماسية العراسية

بعطااوير أداء السياسااة الخار يااة العراسيااة فيمااا يععلااق بمكافحااة اإلرهاااب ، فعلااى  ااعيد المااس مرات بعقااد 

اال  اسيات باالُ عاح على المسعوى العربي بالدبلي اكدت السياسة الخار ية العراسياة علاى مظ م اا الراماي 

م( ، ب عزيااز الظلااام 2003لسااكون غياار المسااوم فااي إُ عاااح العااراق أسليمياااً بدبلياااً بعااد )إلااى خاارق حالااة ا

الااديمقرالي باحعاارام السااياد  بالمحافلااة علااى الحاادبد الولظيااة لكااا دبلااة ، بعاادم العاادخا فااي الشااسبن 

سايما الداخلية، بهي امور من شاُ ا أن  وفر ارةية مشعركة لموا  ة العحاديات العاي يمار ب اا العاراق بال

سرااية اإلرهاااب ، حيااث  لمساات االلااراف اإلسليميااة بالدبليااة الم ااود العااي بااذل ا العااراق لععقااب المماعااات 

اإلرهابية ، بالعي لب  عد  مثا   ديداً ألمن العراق فحسب ، با لنأمن االسليمي بالدبلي مما فعج الباب باسعاً 

العرباي ، مماا اسا ب فاي  قرياب ب  اات الظلار  إزاء ا  اسيات الععابن األمظي مق دبا الماوار العرباي بغيار

حياا العراق ، بةربر  مساهمة المميق في اُ اء معاُا   ب عزيز أمظ  بسياد  
(1)

 . 

بفي سبيا معالمة االخعالالت االمظياة ساعى العاراق إلاى   عياا حركعا  الخار ياة ب طويرهاا ُحاو محيطا     

كات بالعظليمات اإلرهابية العي  لقت دعماً باةحاً مان العربي ، من إ ا اشاعة االسعقرار بكبج  ماح الحر

 -لدن بع  الدبا بالمسسسات العربية ، بالعي  مسدت في :

  عابن أمظي ثظائيأ( 

كربط الحدبد بةبط حاالت العسلا كأفراد بأسلحة بمخدرات ، بمظق  دفق اإلماواا  بهو على عد  اُواا   

ا العاي مان المار ج إُ اا  ساعى لعموياا المماعاات اإلرهابياة ، ب عبع ا داخا العراق بخار   ، كذلك األماوا

باسعرداد المطلوبين ألسباب أمظية ، ببسف الحماالت اإلعالمياة المشابعة بالكراهياة بالداعماة لارهااب فاي 

م خمااس ا  اسيااات م مااة فااي اعقاااب ا عماعااات  2010\كاااُون األبا\20\العااراق ، إ  بسااق العااراق بعاااريخ 

 ( سظوات ، كاُت اال  اسية االبلى خا ة 5-4بزراء العدا العرب ، بمد  اال  اق ) ( لمملس26الدبر  )

م( ، مركاااز 2011-2010( مااظعب  اااحي العمااار بآخااربن ، عالسااات العاااراق الخار يااة ، العقرياار االسااعرا يمي العراسااي )1

  . 46م ، ص 2011حمورابي للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، العراق ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

بإ  اسية مكافحة المريمة المظلمة العابر  للحدبد ، باال  اسية الثاُية  ععلق بمكافحاة اإلرهااب ب مويلا  بكاا 

ت بكاا ماا يععلاق بعقظياة المعلوماات ، باخارى ما يععلاق بعم ياف مظاابق اإلرهااب ، بمشاربا  ارائب االُعرُا

 ععلق بمكافحة ال ساد ، بأ  اسية خا ة بظقا الموسوفين بالظزالء بين الدبا بالسيماً المحكومين بالمواةيق 

المظائيااة
(1)

. كمااا سااعى العااراق إلااى عقااد لقاااءات أسليميااة  ععامااا مااق مخعلااف القرااايا األسليميااة ، إ  شااارك  

-لقاءين هامين هما : العراق في  دبا أعماا
(2)

 

-23-22\_ مظعدى دبا  وار العراق على  عيد بزارء الخار ية بالداخلية الاذي عقاد فاي المظاماة بعااريخ 

م ، بدعا إلى موا لة االساعمرار بعقاديب الادعب للعاراق ب ادريب أ  از  الشارلة العراسياة ب ظمياة 2010\9\

ظوية أب فصالية لرابال اال صااا لادى العاراق بدبا سدرا  ا ، كماا  اب العاكياد علاى عقاد ا عماعاات ُصاف سا

الموار ، ب شكيا لمظة مان المخعصاين مان بزارات الداخلياة مان كاا األلاراف بخصاوص  باادا المعلوماات 

بشكا فعاا ، فرالً عن  شكيا لمظة  عقد ا عماا ساظوي أب كلماا دعات الحا اة للمخعصاين بالمعظاين ب ادف 

 مماا مكافحة اإلرهاب . عزيز عالسات الععابن بالعظسيق في 

م ، إ  ش د هذا المس مر  طوراً ملحوةااً 2010\كاُون األبا \5-3\_ مظعدى حوار المظامة بالذي عقد للمد  

في مماا مكافحةللظشال العراسي 
 

اإلرهاب
 . 

 

 العحرك ُحو المامعة العربيةب( 

زيار  االماين العاام الساابق )عمارب  م( هو2003لعا الحد  األبرز الذي سدمع ا المامعة العربية للعراق بعد )

م بلقاء المر ق الديظي أياة هللا العلماى )علاي السيساعاُي( ليسكاد علاى دعاب 2005\10\20\موسى( بعاريخ 

المامعة للعراق ، إ  حما االمين العاام الساابق بالعظسايق ماق بزار  الخار ياة العراسياة مباادر  لعقاد ماس مر 

ف العراسياة فاي القااهر  ، بحليات هاذه الخطاو  بادعب مان الخار ياة للمصالحة الولظية باين مخعلاف االلياا

-م ، باهب ما  اء في  :2005\ شرين الثاُي \21\العراسية ، ب ب بال عا عقد  لك المس مر بعاريخ 
(3)

 

 إُ اء االحعالا االمريكي على بفق خطة عما  ع ق علي ا القوى السياسية العراسية . -1

 العحريرية بين القوى السياسية العراسية .بسف الحمالت االعالمية  -2

 رف  الحمالت العسكرية العي  سع دف المدُيين . -3

  عزيز العوا د الدبلوماسي العربي في العراق بهو ما  حقق الحقاً . -4

 دعو  دبا الموار العراسي إلى  حما المسسبلية في مظق  سلا اإلرهابيين بةبط الحدبد مق العراق . -5

 .  52حي العمار بآخربن ، عالسات العراق الخار ية ، مصدر سبق  كره ، ص ( مظعب  ا1

 . 55، ص  52( للمزيد من الع ا يا ، أُلر إلى المصدر ُ س  ، ص 2

م ، ص 2006م( ، مركز الدراسات السياسية باالساعرا يمية ، القااهر  ، 2006-2005( العقرير اإلسعرا يمي العربي لسظة )3

 . 327، ص  326
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

كمااا با االت   ااود الخار يااة العراسيااة فااي  حقيااق العوافااق بالوفاااق الااولظي بالمصااالحة كماادخا لمكافحااة 

مامعاة العربياة علاى إ ادار سارارات ملزماة اإلرهاب في العراق ب ر يب البيت العراسي من الداخا ، بحث ال

لدعب بحد  العراق ب حقيق االمن باالسعقرار في  ، بهاو ماا  حقاق فاي ماس مر الع اد الادبلي الموساق الاذي 

-م ، إ  بحث المس مر عد  أمور أهم ا :2007\3\10\عقد في بيداد بعاريخ 
(1)

 

 السعصادية .دعب دبا الموار للعراق في المواُب االمظية بالسياسية با -1

 إعاد  االعمار بخ   الديون المسعحقة على العراق آبان الظلام السابق . -2

 دعب   ود فرض األمن في العراق ، بدعب مشربا المصالحة العراسية الذي  بظع  المامعة العربية . -3

 بحث ابةاا اال ئين العراسيين في الخارج . -4

م للعأكياد علاى ان مشاكلة اإلرهااب فاي 2007\3\-29-28\يااض كما سعت الخار ية العراسية فاي سماة الر   

العراق هاي مشاكلة كاا الادبا العربياة بال  قعصار علاى العاراق بحاده ، بان علاى الادبا العربياة أن  سااعد 

م ،  العاي 2008\3\30-29\العراق في حرب  ةد اإلرهاب ، بهاو ماا اكادت عليا  أيرااً سماة دمشاق بعااريخ 

ياد  العراق برف  دعاوات  قسايم  ، كماا سامات باظ س الادبر فاي سماة الدبحاة دعت إلى ةربر  احعرام س

م(2010م( بسمة سرت )2009)
(2)

 . 

في الحقيقة ان  قييب اداء السياسة الخار ية العراسية في مكافحاة اإلرهااب با بااا هاذه الوسايلة لاب  حقاق    

بما يظاعج عظ اا مان مقعرحاات ب و ايات االهداف المر وه مظ ا ، فا باا سياسة المس مرات بالقمب العربية 

باساعرا يميات ببارامج عمااا ال  عظاساب ماق حمااب الع ديادات اإلرهابيااة العاي  عارض ل ااا العاراق ، لالمااا ال 

 سااظدها خطااوات باسعيااة علااى اإلرض بالساايما ان الكثياار ماان الاادبا الموسعااة علااى البياُااات الخعاميااة لعلااك 

اب فااي العااراق . فالسياسااة الخار يااة العراسيااة ب ااذا الصاادد المااس مرات بالقمااب هااي شااريكة فااي دعااب اإلرهاا

م( ، 2003افعقدت إلى العأثير المطلوب في الدائر  العربية ُعيمة ةاعف سادر  الدبلاة العراسياة الولياد  بعاد )

فالسياسة الخار ية ألي دبلة  ظطلق من الواسق الداخلي للدبلة بمدى سو  ا ، فالوةق العراسي الداخلي كاان 

 ً بةعي اً رافق ا سياسة خار ية غير سادر  على اُ اء اآلثر السلبي لدبا الموار الداعمة لارهااب فاي  مشععا

 العراق ، بلب  سعطق أن  حصا على العمابب المطلوب مظ ب .

إن العراق بعد االحعالا االمريكي بلماد  ليسات بالقصاير  كاان عاا زاً عان إيمااد با بااا سياساة خار ياة    

ثر  بالمعيييرات اإلسليمية ، با كاُت هظالك سياسة خار ية ساريعة العاأثر بالوةاق اإلسليماي مسعقلة غير معأ

 بغير سادر  على  مابز المشكلة العراسية الداخلية ببالعالي اُعكاس ا في معالمة سرية اإلرهاب . هذا االمر

، مركااز الدراسااات  \33\ت دبليااة ، عاادد( خلااود محمااد خماايس ، دبر المامعااة العربيااة فااي المسااالة العراسيااة ، مملااة دراسااا1

 . 84م ، ص 2007الدبلية ،  امعة بيداد ، 

  .http\\shamto sham.my-joo.net\t 6677( للمزيد اُلر إلى ،       2
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

قاا ا مشااكلة عاُاات مظاا  سياسااة العااراق الخار يااة العااي كااان ماان الم عاارض أن  ظاااا علااى اال ماااا فااي راف

العصرف
(1)

لوماسية العراسية  عاُي من غيااب باةاج فاي   اود العو اا لععلايب . بب ذا الصدد ُمد ان الدب 

اإلرهاااب ،  المكاسااب ب وظي  ااا لالهااداف الكباارى العااي يطمااج إلي ااا العااراق ، بلعااا فااي مقاادمع ا مكافحااة

فالديلوماسية العراسية لب  ظمج في  قديب مس مر عربي أب حعى دبلي حقيقي ملزم يظااسش موةاوا اإلرهااب 

في العراق أب على األسا المسعلزمات الالزمة ل ا ، بالعما على ا عذاب اسا ذ  المامعات بالمعخصصين ب ذا 

الدبلوماسااية العراسيااة عاادم ساادر  ا علااى  الموةااوا بالااذين ال يزالااوا بعياادين عاان  لااك ، بممااا يسخااذ علااى

مالحقة افعاا الدبا الممابر  للعراق بالداعمة لارهااب فيا 
 *

مان الاولظي ، بهاي سراية مصايرية  ماس األ

باسعحصااا مواا العراسياة الم رباة  عن عدم سدر  ا على اسععاد  األالعراسي )دبلة ، شعب ، بلن( ، فرالً 

ي ألحاق الررر بالعراق بدعب اإلرهاب فيا  . فالدبلوماساية العراسياة الععويرات من الم ات العي اس مت ف

لب  عحرك بالشكا ال عاا إزاء العدخا السلبي لدبا الماوار الاذين سا لوا ماربر اإلرهاابيين عبار الحادبد إلاى 

ن العراق ، بالذي من شأُ  أن أدى إلى  عقيد الوةق األمظي في العراق ، فالعدياد مان بساائق  سالا اإلرهاابيي

الحدبديااة  حلااى بعوالااس ماان دبا المااوار بغياار المااوار مااق العااراق أب ماان مراكااز ُ ااو  فااي  لااك الاادبا ، 

بالبع  اآلخر من الوسائق يشير إلى إ راءات  رايق حدبدياة  اارمة عظادما يععلاق األمار بمباررات أمظياة 

اعة ال وةاى فيا  ،  خص مصلحة  لك الدبا ، فيما  رفق اإل راءات حين  عم  المباررات ُحاو العاراق بإشا

بإلى  ص ية الحساابات ماق   اة مان الم اات األمظياة بالسياساية العراسياة 
(2)

. هاذا االمار أُاعج لظاا سياساة  

 -خار ية عراسية غير سادر  على ايقاف العدخالت اإلسليمية بالشأن العراسي بالذي أخذ  ور:

 برف  اآلخر ._ دعب لوئ ة الععاما مق السياسيين العراسيين في أسعقباا البع  

 _ دعب الطربحات االعالمية المحرةة على العظف بالمثير  لل عظة بالمعادية للممعمق العراسي .

 _  مظيد اإلرهابيين ب ب دريب ب ب س يا دخول ب للعراق . 

 . 47( مظعب  احي العمار بآخربن ، عالسات العراق الخار ية ، مصدر سبق  كره ، ص 1

( الصاادر عان مملاس االمان الادبلي 2170ق السياسة الخار ية العراسياة أن  ساع يد مان القارار )* على سبيا المثاا لب  سعط

الذي يسمج للعراق مان العحارك لمحاسابة الم اات العاي اسا مت فاي اُع ااك القااُون الادبلي باإلُسااُي بحقاوق اإلُساان فاي 

رار الذي يعيج ل ا سطاق دابار  موياا اإلرهااب ب موياا العراق ، كما لب  عحرك السياسة الخار ية العراسية لنأسع اد  من هذا الق

المماعات اإلرهابية من لدن الدبا أب المظلمات أب األفراد من خارج العراق ، إ  بفر القرار للعراق حق  قديب شاكوى لمملاس 

. للمزياد مان الع ا ايا  االمن الدبلي أزاء  راخي الدبا بعس يا م ام  دفق اإلرهاابيين فاي العاراق بفقااً بأساعظاداً للقارار  ا ا 

بالياة  ظ ياذه بلظيااً بدبليااً ، مصادر  2170اُلر إلى ، زيد محمد حسين الزبيدي ، سراء  ساُوُية لقرار مملاس االمان الادبلي 

 .  85، ص  84سبق  كره ، ص 

سات االساعرا يمية ( سعار  بار المابري ، الموسف اإلسليمي من االُسحاب األمريكي من العراق ، مملة رؤية للبحو  بالدرا2

  . 48م ، ص 2015 –، بيداد ، ُيسان  \2\، عدد
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 _  مويا المماعات اإلرهابية في العراق .

 ععراف بقرارات القراء العراسي الداعية لعسليم ب إلى العراق._ أيواء المطلوبين من اإلرهابيين ، بعدم اال

 العحرك ُحو الممعمق الدبليج( 

في ظا  زايد ال ممات اإلرهابية ب وسق دائر  ا ا بحت السياسة الخار ية العراسية على بيظاة أن   اود    

االسعصار على بظااء  حال اات مكافحة اإلرهاب ال يمكن أن  كعب ل ا الظماح من خالا دعب المب ة الداخلية أب 

اسليميااة فقااط ، بااا ماان الرااربري العو اا  ُحااو البيئااة الدبليااة بالعمااا علااى بظاااء حشااد دبلااي داعااب للعااراق 

بمساُد ل  فاي حربا  ةاد اإلرهااب ، فمان بادي يات سواعاد العماا فاي السياساة الخار ياة  شاكيا العحال اات 

لعحرك دبليااً اليمااد الادعب بهاو ماا الساى  رحبيااً دبليااً ب حديد اال دساء باالعداء ، بمن هظا بادأ العاراق باا

ب   ماً عميقااً لادى العدياد مان الادبا السايما )فرُساا( بهاو ماا  مساد فاي زياار  الارئيس ال رُساي الساابق 

فرُساية مساعقبلية علاى  –م( ، الاذي أرساى دعاائب شاراكة عراسياة 2010)ُيكوالري ساركوزي( في شبال )

مااا  عااا الاارئيس ال رُسااي يسكااد علااى أن ) فرُسااا  سااعى  اهااد  لراامان بحااد  مخعلاف المسااعويات ، بهااو 

العراق بمساعد   في مماا مكافحة اإلرهاب ، بأن العالب بحا ة إلى عراق سوي موحد ب ي سياد (
(1)

 . 

بعلى الصعيد  ا    بظت الدبلوماسية العراسية لرحاً دبلياً في دعب   ود العراق لمكافحة اإلرهاب من خاالا 

-أكيدها على  ملة من الثوابت أبرزها : 
(2)

 

بكالة العراق للحرب العالمية ةد اإلرهاب ، إ   سعى الدبلوماسية العراسياة إلاى بةاق إدراك لكاا الادبا  -1

على ان الحرب في العراق ةد العظليمات اإلرهابية ب حديداً  ظليب )داعش اإلرهابي( ليست حربااً عراسياة ، 

( 100كا دبا العالب ، بهي حرب عالمية ةد معطرفين بإرهابيين من أكثار مان )با هي حرب بالوكالة عن 

 دبلة ، بان  ظليب )داعش اإلرهابي( يعما على  وسعة دائر  ُ و ه .

( دبلااة  مااد  ظلاايب 100مخااالر عااود  اإلرهااابيين إلااى دبل ااب ، إ   شااير  قااارير األمااب المعحااد  إلااى أن ) -2

( سظة ، بهاذا ماا يراق فاي مادرك الادبا 35-15ن أعمارهب  عرابح بين ))داعش اإلرهابي( بالمقا لين ، بأ

  ديد مسكد ألمظ ا القومي معمثالً بعود   لك العظا ر اإلرهابية إلى بالدهاب ، بالسايما أن العقاارير أثبعات أن 

%( ماان اإلرهااابيين العائاادين إلااى بالدهااب اُرااموا إلااى خاليااا إرهابيااة محليااة لعظ يااذ هممااات إرهابيااة 11)

 باكعساب م ارات غير  قليدية .

عاادم مسااسبلية الدبلااة العراسيااة بالاادين اإلسااالمي عاان اُعاااج )داعااش اإلرهااابي( ، إ   بظاات الدبلوماسااية  -3

العراسية مبادأ أساساي بثابات فاي كاون ظ اور )داعاش اإلرهاابي( لايس ُعااج عراساي أب إساالمي ب حات أي 

 ين ل  ، بال بلن ل  ، لذا فأن اإلرهاب سادر على مرمون سياسي أب ا عماعي أب ديظي ، فاإلرهاب ال د

 . 46( مظعب  احي العمار بآخربن ، عالسات العراق الخار ية ، مصدر سبق  كره ، ص 1

 . 51، ص  37م ، ص 2015، بيربت ،  \7\( أبراهيب المع ري ، خطاب الدبلة ، ج2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 العوا د في كافة المظالق بكا الحرارات بالدياُات .

بمظذا احعالا المو ا بدءت السياسة الخار ية العراسية بالعو   ُحو  شكيا  حالف دبلي داعب للعاراق  ا    

لقاوات المسالحة العراسياة ل زيماة اإلرهااب لابق عسكري بالسيماً ان العراق يحعااج إلاى حلاف ساوي يادعب ا

ا بالعحااالف الاادبلي بقياااد  الواليااات المعحااد  االمريكيااة ، كمااا اسااععان العااراق بم ااود  بهااو مااا  مسااد الحقااا

العحالف الرباعي ب شكيا مكعب للعظسيق األمظي في )بيداد( لعبادا المعلوماات األمظياة باالساعخبارية . بكاي 

الاارغب ماان أن الخطااوات العراسيااة ب ااذا الصاادد كاُاات  يااد  إالَ ان المالحاا   ُكااون باسعااين فااي الطاارح فعلااى

ببوةوح ةعف السياسة الخار ية العراسية فاي أن  اسدي دبر أفراا مماا  حقاق ، مماا يسشار بوةاوح أن 

ملف السياسة الخار ية ال ير كن على فلسا ة ب خطايط اساعرا يمي باةاج مع اق عليا  ماا باين المسسساات 

م( أُ ا ا بحت  ازءاً مان لعباة سياساية  عبادلا  2003لة السياسة الخار ية العراسية بعد )المخعل ة ، فمشك

االحزاب السياسية العراسية بفق ساعاد  ) أُ اا األ ادر ب اذه الاوزار  ( مان الطارف اآلخار ، ببالعاالي أ ابج 

دم العوافاق السياساي القاسب االُعخابي ال الم ظي هو المعيار ألدار  السياسة الخار ياة مماا بلاد حالاة مان عا

في  ظق القرار السياسي الخار ي ب بظي رؤية محادد  ازاء الع ديادات المحيطاة باالعراق ، فظماد الخار ياة 

 عخذ موس اً ما سد يعاكس الخطول العامة لصاُق القرار العراسي . ببظاءاً على  لك ش دت السياسة الخار ياة 

دائ ا الخار ي ب حديداً فيما يععلق بمكافحة اإلرهاب ، فعلى العراسية  ملة من المعوسات اُعكست سلباً على أ

الصااعيد الااداخلي ال زالاات حالااة العما بااات السياسااية  ااسثر علااى دبر بزار  الخار يااة العراسيااة فااي مكافحااة 

م( بالعاي  عباق ُماط 2003اإلرهاب ، بهذا االمر يبدب مظطقيااً ُعيماة لطبيعاة البظياة السياساية العراسياة بعاد )

العي ا ابحت المر كاز الرئيساي فاي ادار  الدبلاة ب اظق السياساات العاماة في اا ، هاذا  حزبيةصة الالمحا 

األمر أثر على  و  ات السياسة الخار ية العراسية العاي عااد  ماا  كاون ادبارهاا مبظياة علاى ردبد ال عاا ال 

 ياذ القارار الدبلوماساي المبادر  ، األمار الاذي أدى إلاى غيااب العخطايط بالعارابط بالعظاساق فاي  اياغة ب ظ

العراسي ، بغياب العالسة المظلمة بالمدية مق الوزارات  ات العالسة ، فراالً عان عادم ب اود بحاد  سرارياة 

معماُسة للععابن مق السلطات االخرى ب حديداً السلطة العشريعية ، بأسعشار  الخبراء بالمخعصين ، فقاو  

  مسسسات الدبلة بخا ة مسسسة الوحاد  القرارياة بهاو بمعاُة السلوك السياسي الخار ي يععمد على سو

ما ُمده ةعي اً في الداخا العراسي
(1)

 . 

كما ش دت الخار ية العراسية اشكالية االخ اق الواةج في اُماز المسعوى المطلوب من م ام ا المععدد     

 المماا السياسي من ، بمن اهب  لك االشكاليات ما أملع  ساعد  المحا صة بشكل ا الواسق السيما في 

 شربل موهظة للعما السياسي الخار ي ، فرالً عن اسعمرار العظازا في الصالحيات الدسعورية بين

( علي حسن ُيسان ، بظاء الدبلة ب و  ات السياسة الخار ياة ، دراساة فاي  دلياة العالساة ، ملخصاات بحاو  ماس مر بظااء 1

 . 3م ، ص 2013 امعة الظ رين ،  –لعحديات ، كلية العلوم السياسية م( ال رص با2003الدبلة العراسية الحديثة بعد )
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

ن احاادى  لااك الحكومااة المركزيااة بالحكومااات المحليااة بالساايما مااق حكومااة )إسلاايب كردسااعان العااراق( ، بماا

الظزاعات حوا حدبد اإلسليب فاي ممااا السياساة الخار ياة ، كماا ان السياساة الخار ياة العراسياة عاُات مان 

 رااارب الاارؤى السياسااية العااي  مثااا ب  ااات الظلاار المخعل ااة للقااوى السياسااية العراسيااة إزاء العديااد ماان 

إلرهاب أُمو  اً( ، مما اُعكس سالباً علاى المعييرات الرئيسة العي  حكب ال عا السياسي الخار ي العراسي )ا

بحد  القرار السياسي الخار ي ، هذا األمر أدى إلى  رها في أداء السياسة الخار ية العراسية بالذي أعااق 

اُ اء العديد من المل ات المس لة مظ ا أُ اء الخالفات مق دبا الماوار بإرسااا رساائا ايمابياة باأن العيييار 

ً االيمابي في العراق ل ن يسثر علي ا سلبا
(1)

. أما على المسعوى اإلسليمي فيالح  أن الدبلوماسية العراسية في  

م( كاُات دبلوماساية ) عحارك مان دبن ان  حارك شايئاً( ، بيمكان ساراء  هاذا 2003الكثير من  واُب ا بعاد )

وا المسشاار ماان خااالا سااراء  بفحااص السياسااة الخار يااة فااي العحاارك علااى )السااعودية ب ركيااا( فااي موةاا

 قديم ما للدعب المادي بالمعظوي للمماعات اإلرهابية العي اُعمت ما اُعمت آخار ا يااا العطارف باإلرهااب 

) ظليب داعش اإلرهابي(
(2)

. فبالظسبة للدبر العركي الذي أ بج الممر الرئيس بالرسمي لدخوا اإلرهاابيين  

لة عن   ريب الاظ ط العراساي ، لاذلك كاان من كا اُحاء العالب إلى العراق بسوريا ، فرالً عن كوُ ا المسسب

من الرربري على الدبلوماسية العراسية الععاما مع ا بصور  مشدد  من خالا ا راء مشابرات مق اال حاد 

االبربااي بحلااف الظااا و بغيرهااا ماان الم ااات الدبليااة لوةااق حااد للساالوك العركااي المعالعااب باااإلمن الااولظي 

در علاى اللعاب بااألمن القاومي العركاي مان خاالا دعاب حازب العمااا العراسي ، بإ اا رسالة باأن العاراق ساا

الكردسعاُي
(3)

. اما )السعودية( ف ظاك شب  ا  اق على اُ ا المظعج األسا  بالمموا لارهااب العك ياري فاي  

العراق ، كما اُ ا  ععالى بازدبا ية مق العظليمات اإلرهابية ، ف ي الداخا السعودي ب حدياداً  اظاا القارار 

لسعودي يعدبن  ظليمات القاعد  بداعش  ظليمات إرهابية لكظ ا في العراق بسوريا يص وُ ا بالمماهدين ا

، فرالً عن المئات من ال عابي الداعية للقعا بالعك ير مصدرها ر اا الدين السعوديين ، هذه ال عابي  هاب 

ائ ااا موسااف سااوي ماان الخار يااة ةااحيع ا عشاارات اآلالف ماان الماادُين العااراسيين االبرياااء بالعااي لااب ُمااد أز

العراسية ةد السعودية
(4 )

. كما لب يسع د العراق على  عيد مكافحاة اإلرهااب مان العالساات االسعصاادية العاي 

  ممع  مق ) اإلردن ( كورسة ةيط في مماا مكافحة اإلرهاب ، حسب ما أشار الي  بع  المسسبلين 

 \41\م ، مملة العلوم السياسية ، عدد2010لخار ية العراسية بعد اُعخابات ( سعد السعيدي ، المظطلقات االساسية للسياسة ا1

  . 2، ص  1م ، ص 2010 امعة بيداد ،  –، كلية العلوم السياسية 

، مركااز بااالدي للدراسااات  \11\( اُااور عااادا ، الدبلوماسااية العراسيااة بمكافحااة اإلرهاااب ، مملااة أبحااا  اسااعرا يمية ، عاادد2

 .  79، ص  78م ، ص 2016ية ، باألبحا  االسعرا يم

، مركاز باالدي  \11\( رةا حرب ، االمن االسعرا يمي العراسي في ظا العحال ات الظاشائة ، مملاة ابحاا  اساعرا يمية ، عادد3

   . 53م ، ص 2016للدراسات باالبحا  االسعرا يمية ، 

 . 53( المصدر ُ س  ، ص 4
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

العراسيين حاوا دعاب )اإلردن( المساعمر للمماعاات اإلرهابياة فاي العاراق ، بأن )األردن(  صادر المعطارفين 

مخابرات للعراق بهذا ما أشار الي  )حسن سظيد( رئيس لمظة األمن بالدفاا البرلماُية السابق ، إ  بين أن ال

اإلردُية  دعب المماعات اإلرهابية في العراق بهذا الدعب ساهب في زياد  ب ير  ال ممات اإلرهابياة ، فراالً 

عن كون )اإلردن( مال اً للكثير من اإلرهابيين المطلوبين للعاراق الاذين يشارفون علاى العظليماات اإلرهابياة 

في العراق بالذين ا خذبا من )اإلردن( مقراً ل ب
(1)

 .  

أما على الصعيد الدبلي لب ُمد  حرك  اد مان لارف الحكوماة العراسياة أزاء العحاالف الربااعي   
*
للعظسايق  

مع  في موا  ة  ظليب )داعاش اإلرهاابي( ، فيكااد معلاوم للممياق أن القادرات العساكرية للمايش العراساي ال 

ت  ادا علاى أُ اا حارب ساعكون  سهل  لعحقيق ُصر سريق على العظليمات اإلرهابية ، باا أن هظالاك مسشارا

لويلة بمكل ة ، بهظا كان بأمكان الخار ية العراسية العحرك إزاء العحالف الرباعي ب حدياداً )ربسايا( لرفاق 

ب ير  الرربات الموية مما يس ب في  قليا الخسائر البشرية للميش العراسي بالحشد الشعبي المقابم ، فقد 

يا ، ف ي اسابيق سليلة كاُت فاعلية الرربات الموية الربسية ةاد أثبعت الرربات الربسية ُماح ا في سور

( ش راً 16( للعة  وية امريكية خالا )9000العظليمات اإلرهابية في سوريا   وق بكثير )
(2)

 . 

ببظاءاً على ما  قدم ُمد ان  اُق القرار السياسي العراسي إ ا ما اراد بظاء الدبلة ب حقيق األمان عليا  أن    

حالة االةطراب الداخلي بالعخطيط لمظ اج عما في السلوك الخار ي يس ب في اسعقرار الوةق في يعمابز 

العااراق بدعااب المظلومااة االمظيااة ب سااليح ا بالحااد ماان ال ممااات اإلرهابيااة العااي  ااا ي مدعومااة ماان خااارج 

العراق
(3)

يين من دبا الموار . فالسياسة الخار ية العراسية ال زالت غير سادر  على بةق حد لعدفق اإلرهاب 

مما يلزم الحكومة العراسياة علاى الععاماا ماق  لاك الادبا في ظا ةعف اسعمابة  لك الدبا لمطالب العراق ، 

على ان هذا السلوك هو بمثابة اعالن حرب ببالعالي يعطلب مظ ا  عزيز سدرا  ا العسكرية بفقاً ل ذا المبادأ ، 

 ا  ُحاو )ربسيا،الصين،فرُساا( بغيرهاا مان الادبا بدبن بهذا االمر يعطلب  ظوياق مصاادر العساليج بالعو

العقيد باال  اسية االمظية مق الواليات المعحد  االمريكية ، فالواليات المعحة االمريكية ل ا مصاالج بال  ععارف 

لاذلك فاان العاراق مطالاب بعوسايق محاور عالسا ا  السياساية باالسعصاادية ماق محيطا  االسليماي  باال دساء .

 ا يرمن مصالج العراق بمحاربة اإلرهاب ، بأن على الحكومة العراسية بظاء سواعد ثابع  لنأمنبالدبلي بم

 باالسعقرار بالبدء بعظ يذ برامج لموحة للعظمية في الممالت االسعصادية باال عماعية باالسع اد  من 

 . 67( كاما حسون القيب بآخربن ، مصدر سبق  كره ، ص 1

ق األمظي باالسعخباري بين الراف العحالف الرباعي فاي حاين ُماد أن )ساوريا( بفاي زمان سياساي * أن العراق أكع ى بالعظسي

سد اسعطاعت من اسعثمار العحالف الرباعي بصيية  حالف عسكري لررب اإلرهابيين في سوريا بالعي حققات ُماحاات كبيار  

 ةد اإلرهابيين .

 . 55، ص  54( رةا حرب ، مصدر سبق  كره ، ص 2

 . 125بظيامين هرمز ، حيدر فوزي  ادق ، مصدر سبق  كره ، ص ( دبرين 3
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ة خار ياة الطاسات العراسية المو ود  في الداخا بالخارج ، كا  لاك مان شااُ  أن يكاون ساظداً حقيقيااً لساسا

 عراسية سوية بفاعلة  حقق االهداف المر و  مظ ا داخلياً بأسيمياً بدبلياً .
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 ال صا الرابق : السياسات العامة اال عماعية لمكافحة اإلرهاب .

 

 المبحث األبا : الدبر األمظي للمسسسات اال عماعية .

 

 : المسسبلية األمظية لنأسر  . المطلب االبا                        

 المطلب الثاُي : المسسبلية األمظية للمدرسة .

 المطلب الثالث : المسسبلية األمظية لدبر العباد  بر اا الدين .                       

 

 . المبحث الثاُي : اإلرهاب بحقوق اإلُسان في العراق

 

 العراق .المطلب األبا : أثر اإلرهاب في حقوق اإلُسان في 

 المطلب الثاُي : الممعمق المدُي بدبره في الوساية من اإلرهاب .     
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اُ ااا  ك ياار اآلخاار يعااد اإلرهاااب ساالوكاً شااا اً سائماااً علااى أسااس بمر كاازات فكريااة ايديولو يااة معطرفااة عظو

بايقاا أكبر الخسائر الممكظة في االرباح بالممعلكاات ، فاإلرهااب ي ادف إلاى خلاق بايمااد ممعماق بعياد كاا 

البعد عن الثوابت االخالسية باإلُساُية ، ممعمق بعيد الصلة عن الدين بالعقاا بالمظطاق باالخاالق ، ممعماق 

. هذه الحالة هي ما  سعى لعحقيق  المماعات اإلرهابياة  سائب على الخراب بالدمار بالقعا المماعي بال ردي

فااي العااراق ، األماار الااذي يعطلااب موا  عاا  علااى كافااة الصااعد بفااي مقاادمع ا الماُااب اال عماااعي بالعربااوي 

بالمعمثااا بمسسسااات العظشاائة اال عماعيااة بالسياسااية العااي ماان الممكاان أن  رااطلق باادبر أمظااي إلااى  اُااب 

لح اظ على األمن باالسعقرار ، بالعي  عد بمثاباة الخاط األبا فاي مظاق ُ اا  ال كار أدبارها المععدد  من أ ا ا

 اإلرهابي الدخيا إلى الممعمق العراسي .

إن مسسبلية مكافحة اإلرهاب في العراق بموا  ع  بالوساياة مظا  مساسبلية ال  قعصار علاى عاا ق افاراد    

ا هااي مسااسبلية المسسسااات اال عماعيااة محااددين أب سياسااات محاادد  ، بااا هااي مسااسبلية كااا مااوالن كماا

بالعربوية االساسية في الممعمق ، بمن خالا  لك  عمساد ربح الموالظاة باالُعمااء ل اذا البلاد بيا  الظلار 

عان لبيعااة الاوالء ل ااذا الاظ ج السياسااي أب ال كار الااديظي ، فاأمن الااولن بالماوالن هااي حا اة امظيااة ملحااة 

 بةربرية ل دم اإلرهاب في العراق .

يعة الحاا  عد الثقافة األمظية مطلباً اسا  فاي حياا  الممعمعاات بالسايما فاي عصار اُعشار فيا  اإلرهااب بطب

ب وسق في كا مكان ، بلكي  أخذ  لك الثقافة موسع ا المسثر على خارلة العما األمظي ، البدَ ل ا مان ساعاد  

مسسسااات العظشاائة اال عماعيااة ا عماعيااة راسااخة بمعيظااة  سااعظد إلي ااا فااي  حقيااق اهااداف ا بالمعمثلااة فااي 

بالسياساااية كاألسااار  بالمدرساااة بدبر العبااااد  ...، بو ااا  ا مسسساااات  راااطلق باااأدبار أمظياااة فاااي العاااالب 

 المعا ر.

 

 

 

 

 

 

 

  501                                ...السياسات اال عماعية لمكافحةال صا الرابق :                                   



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 . با : الدبر األمظي للمسسسات اال عماعيةالمبحث األ

أن حماية الممعمق ب ياُة أمظ  هي مسسبلية ا عماعية سبا كا شي   
ء
، لذا سظعطرق في هذا المبحث عان  

 دبر ب  ود المسسسات اال عماعية العراسية في دعب   ود مكافحة اإلرهاب في العراق .

 

 . المطلب األبا : المسسبلية األمظية لنأسر 

 ي األسر  بالعائلة في مقدمة المسسسات اال عماعية لموا  اة العطارف باإلرهااب بالمعمثلاة بااألب باألم  أ

باالخو  باألخوات ، بهي المكان االبا في حيا  ال رد الذي  عبلور في  الشخصية ب عكون من خالا الرمير 

ساار  ماان ساايب بساالوكيات بافكااار ب رساايخ القاايب باالخااالق بالظلااام بااللعاازام ، فمااا يععلماا  الط ااا داخااا األ

سرعان ما يحمل ا إلى الممعمق عظدما يكبار . بسباا العطارق إلاى   ا ايا دبر األسار  فاي مكافحاة اإلرهااب 

يظبيي العأكيد على أن األسر  يمب أن  ركز على رفق شعار ) ال للعطرف ، ال للعظف ، ال للععصاب باليلاو ( ، 

خو  الكبار في األسر بهي مسسبلية  قق على عا ق األبوين باأل
(1)

 . 

 عد األسر  المحطة األبلى في سلسلة بظااء الشخصاية لل ارد ، بهاي أبا مدرساة يادخل ا الظاشاىء بيظشاأ    

في ظل ا ، بيعرعرا بيبلغ رشدها على ةوء عادا  اا باخالس اا بمبادئ اا ، فيكاون الشاخص ساوياً إ ا كاُات 

الق ، بيكون غير ساوي إ ا كاُات األسار  مع ككاة . فالادبر األسر  سوية بمعماسكة ، ملعزمة باآلداب باالخ

االيمابي الذي  مارس ا األسر  في حيا  األفراد بفي بسايع ب من االُحاراف بالمريماة ال يمكان  عويرا  عان 

لريااق أي مسسسااة ا عماعيااة اخاارى
(2)

. فاألساار  عبااار  عاان بحااد  حمايااة ا عماعيااة مععاادد  الوظااائف  

 ربية ب عليب ب  ذيب سلوك ا عماعي بسيمي ، بالعي  عد المر اق االساا  لسالوك باالدبار اال عماعية من 

االفراد ، فاألسر  هي الخط األبا للعظشئة اال عماعية لل رد ، بهاي أبا مصادر لعكاوين خبر ا  عان الحياا  ، 

بهي مان أهاب بساائا الرابط اال عمااعي ، بفاي حااا فشال ا فاي  لاك ُعيماة للاربف معيظاة ساعكون عاامالً 

 ساعداً في خلق السلوك المظحرف الذي ل ا الدبر االكبر في ار كاب المرائب باُعشار اإلرهاب . م

إن األسر  هي من أهب المسسسات اال عماعية العي يبظى علي ا الممعمق اإلُساُي ، بهي الوعاء الذي يشكا 

ي  طرح في  افكاار األبااء بالكباار داخل ا شخصية ال رد  شكيالً فردياً ب ماعياً ، كما أُ ا المكان المظاسب الذ

ليطبق ا الصيار ، بعلى مر االيام  ظطلق  ظشئع ب في الحيا 
(3)

 . فاألسر  هي أبا  ماعة يعيش في ا الط ا  

( الحار  عبد الحميد ، اإلرهاب بالسلوك اإلرهابي في العراق لما ا ؟ كيف ؟ أين ؟ دراسة ب  ية  حليلياة ، مملاة دراساات 1

 . 46م ، ص 2006 \، مركز العراق للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، السظة الثاُية ، كاُون األبا  \6\عراسية ، عدد

، الشااارسة ،  \4\( حسااين علااي الرفاااعي ، العظشاائة بدبر األساار  فااي الوسايااة ماان االُحااراف ، مملااة ال كاار الشاارلي ، عاادد2

 . 209م ، ص 1995

 . 62م ، ص 1996، دار الميا ، بيربت ،  2ل ( ابراهيب ُا ر ، علب اال عماا العربوي ،3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

بيشااعر باالُعماااء ل ااا ، بيااععلب ماان خالل ااا كيااف يععامااا مااق اآلخاارين فااي سااعي  الشااباا حا ا اا  ، كمااا  عااد 

لوحااد  اال عماعيااة البظائيااة االسااا  فااي الممعمااق ، ب ظشااأ عظ ااا مخعلااف العممعااات اال عماعيااة ، األساار  ا

بالمساسبا الاارئيس عاان  طااوير الممعمااق ب وحيااده ، ب اظلب ساالوك االفااراد بمااا يااعالئب باالدبار اال عماعيااة 

المحدد  بفقاً للظمط الحراري العام
(1)

اعية باخالسية ، بمن . كما  مار  األسر  عد  بظائف  ربوية با عم 

خالا اُماز هذه الوظائف  مار  أدباراً رسابية ببسائية في ح   امن الممعمق ، بهي المسسبلة االبلى عن 

 لااك ، ألُ ااا ممعمااق المااوالظين بمكااان اعاادادهب ، لااذا يمااب علااى األساار  أن  عااي دبرهااا  ماماااً  ماااه األماان 

ب سصاور ممكان أن ياسدي إلاى ُعاائج سالبية  مااه أمان المطلوب ، بأن  قاوم بادبرها خيار سياام ، بأي خلاا أ

 الممعمق . 

بيرى أحد الباحثين إلى أن العظشئة اال عماعية العي  قوم ب ا األسر  ما هاي إالَ عباار  عان حالاة   اعاا ياعب 

من خالل ا  حويا ال رد من كائن بيولو ي إلى كائن ا عماعي ، بهي حالة  علب ، ألن من خالل ا يععلب ال رد 

لقيب الخلقية بالربط الذا ي ، بمن خالل ا يصبج ال رد باعياً بمسعميباً للمسثرات اال عماعية ، بماا  شاما ا

علي  هذه المسثرات مان ةايول بماا   رةا  مان با باات علاى ال ارد حعاى ياععلب كياف يعايش ماق اآلخارين 

لكثياار ماان معارفاا  بيساالك مع ااب مساالك ب فااي الحيااا  . فاألساار  هااي المسااسبلة األبلااى عاان كسااب ال اارد ل

بم ارا   بميولا  بعوال ا  با ماها ا  فاي الحياا  ، كماا اُ اا المسسساة األبلاى العاي يماد في اا ال ارد أمظا  

بلمأُيظع  ، بهي أهب كيان ا عماعي من حيث ادبارها ببظائ  ا ، إ  إن ا الح األسار  هاو  االح حقيقاي 

للممعمق
(2)

  . 

اإلرهاب من خالا دبرها في  عميق ال رائا الربحية بالديظية  في الحقيقة يعرج دبر األسر  في مكافحة   

العي  عارض المرائب العي ير كب ا اإلرهابيون ، بالعما على العحلي بربح الدين القويب بالبعاد عان الميااال  

ليمااات اإلرهابيااةظ، فرااالً عاان العأكيااد علااى العربيااة الميااد  لنأبظاااء للحيلولااة دبن بسااوع ب فريسااة للع
(3)

  .

همية دبر األسار  فاي مكافحاة اإلرهااب يعراج فيماا إ ا احساظت األسار  فاي اداء رساالع ا  مااه أبظاءهاا ، فأ

بهي بذلك  س ب في  كوين ممعمق فاةا بباعي بعيد عن االُحراف بالعطرف السلوكي الم ري لارهاب ، 

باليلو باإلرهااب . بيمكان  أما أ ا  كاسلت في  لك ب  ابُت في  ، فان السلوك المظطقي ألفرادها هو اإل رام

-أن ُلخص دبر األسر  في مكافحة اإلرهاب من خالا :
 

 علاايب الظاشااى -1
ء
اآلداب اإلسااالمية الصااحيحة ، ب وعيعاا  عاان الم اااهيب الرااالة العااي  عبظ ااا المماعااات  

 اإلرهابية مثا )   مير المسا د ، سطق الرؤ  ، العداء للمذاهب بالطوائف االخرى ... ( .

 . 71م ، ص 2004، دار الرائد ،  1يب ُا ر ، أ وا العربية ، الوعي اإلُساُي ، ل( ابراه1

، كلية العلاوم  \20+19\( علي سلمان الصايا ، العظشئة السياسية بدبرها في مكافحة اإلرهاب ، مملة سرايا سياسية ، عدد2

 . 263م ، ص 2010 امعة الظ رين ،  –السياسية 

  ا .( المصدر ُ س  ، الص حة ُ س3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  عزيز سيب األمر بالمعربف بالظ ي عن المظكر كوظي ة ا عماعية ملزمة . -2

  رسيخ حب رسوا هللا بأا بيع  ب حب  الكرام لدى افراد األسر  . -3

 ليب األل اا ربح العسامج بالععابن مق اآلخرين باحعرام الوالدين بكبار السن . ع -4

العأكيااد علااى غاار  ربح ال ويااة الولظيااة أبالً بسبااا كااا شااي -5
ء
 ببظاااء عالسااات سويااة مااق كافااة شاارائج ، 

 الممعمق .

ر ااا األمان  ربية ب ظشئة االل اا على حب الولن بالوالء ل  ب وعيع  براربر  احعارام بالععاابن ماق  -6

 لحماية الممعمق من المريمة باإلرهاب .

ببقدر  علق االمر بالعراق ُمد أن األسر  العراسية  عاد المحطاة األبلاى فاي سلسالة بظااء الشخصاية لل ارد    

م( إلى ةيول مراع ة عما كاُت علي  سبا  لك 2003العراسي ، بسد  عرةت األسر  العراسية ب حديداً بعد )

 مثلاات بالع كااك بفقاادان الساايطر  احياُاااً ، فاألباااء فااي  ب ااات القعاااا باألم ااات مشاايوالت العاااريخ ، بالعااي 

بوا بات العربية بالعظشئة في ظا ظربف  عبة   اوق حماب لاساا  ن علاى االحعمااا فاي موا  اة المشااكا 

مان األسرية بما   ري الي  من اُ صاا بلالق بعقوق ، بهي ظاهر  باةحة للعيان في الممعمق ،  علت 

األبظاء ةائعين بين ةيط األسر  غير الطبيعي بغياب حالة العربية امام االل اا بالشباب مما يرساخ لادي ب 

حالة مان اليرباة بهاب داخاا بياو  ب ، هاذا األمار ممكان أن يادفع ب لنأُخارال فاي  ظلايب أب فكار  دياد يساير 

الاذي يشاعربن مان خاللا  بقيماع ب أب  ُزاعا  ب العال ية كالعطرف الديظي بالمذهبي ، إ  يمدبن فيا  الماال 

ب ودهب بيشعربن أُ ب ا بحوا أبطاالً على لريقع ب الخا ة أب ما يوحى ل ب ب 
(1)

. زد على  لاك اسااليب  

العربية العي  عبع ا بع  األسر العراسية العي ال زالت  عسب بالقسو  بالسلطة من لدن رب األسر  بالعي في 

ساكوت بالكبات بالعحاياا بالمرابغاة كسالوك مساعقبلي لادى األل ااا ، إ  ال الكثير من االحياان  اسدي إلاى ال

يسااعطيق الط ااا أب الشاااب ابااداء رأياا  بحريااة بمااق مااربر الاازمن  صاابج عظااده هااذه الصاا ات باسعاااً ملموساااً 

براسخة في شخصيع  العي ال  بالي في ممارسة الكذب بالخداا ، بهي باذلك  صابج خاماة  ااهز  للعطارف 

ق رغبات لالما كاُت مكبو   لدي باليلو لعحقي
(2)

 . 

إن  حقيق االمن باالسعقرار في العراق هاي م ماة كاا ماوالن فاي الممعماق العراساي ، بهاو با اب ديظاي    

باخالسي بإُساُي مقد  يقق على عا ق كا أسر  عراسية ، فعحقيق األمان هاو مطلاب كاا العاراسيين ، بمان 

بب اذا الصادد اسا مت األسار   حماية البالد بمكافحاة اإلرهااب ، يهظا يساهب الموالن العراسي بدبر أمظي ف

 العراسية في دعب   ود مكافحة اإلرهاب من خالا حث أبظائ ا على العطوا في   وف القوات المسلحة 

 العراسية بمخعلف  ظوف ا بالدفاا عن ارض العراق بالوسوف بو   العظليمات اإلرهابية ، كما ساهمت

 . 35، ص  34د ، مصدر سبق  كره ، ص ( الحار  عبد الحمي1

 . 35( المصدر ُ س  ، ص 2
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

بالعظسايق  أيراً في دعب   ود مكافحة اإلرهاب عن لرياق الععاابن المساعمر ماق األ  از  األمظياة العراسياة

مع ا من خالا اإلبالم عن الحاالت بالعحركات المشبوهة فاي مظالق اا للعظا ار اإلرهابياة بُصاب كااميرات 

أمظياة علااى أسااطج مظازل ااا بمباُي ااا بالعااي اساا مت فااي القاااء القااب  علااى الكثياار ماان العظا اار اإل راميااة 

العراسياة . بعلاى الارغب مان  لاك عاُات  بالزمر اإلرهابية ، بهو ما  شيد ب  بعلى ُحو دائب القوات االمظياة

األسر  العراسية من بع  المعوفاات فاي اداء دبرهاا األمظاي المطلاوب ، بمان هاذه المعوساات هاي اللاربف 

الصعبة العي  مر ب ا الكثير من األسر العراسية سواء على الصعيد المادي أب على مساعوى فقادان المعياا أب 

ظف باإلرهاب ، هذه الحالة من الممكن أن  خلق ظرفااً لادى بعا   لاك عدد من افراد األسر   راء اعماا الع

األسر يسدي إلى القلق بالعو ر ب وليد الرغبة في االُعقام لدى بعا  افرادهاا ، فراالً عان اساعحوا  عظا ار 

الرعب بالعداء على احالم االل اا  لك األسر بالعي  كون حاةر  دائماً في مخيلع ب ، هاذا االمار ياسدي إلاى 

حدا   ييارات عظي اة فاي شخصاية مان  عارض لعلاك اللاربف بهاب كثار فاي العاراق ، ببصاور اةاطرابات ا

 ُ سية باُحرافات سلوكية باللموء إلى العظف .

بيعد ةعف المسعوى الثقافي باال عماعي لبع  االسر ) الوالدين على ب ا  العحدياد ( احاد معوساات االداء 

اا مان سابل ب بأُشايال ب باالعمااا اليومياة الرسامية بغيار الرسامية األمظي لنأسر  العراسية ، فأهمااا االل ا

يمكن ان يسدي إلى  ظوح االل اا إلى السلوك غير السوي ، بالذي ساد يسااهب فاي اُعااج  ا ات بخصاائص 

سلوكية سلبية كالسرسة باالععداء علاى األخارين بالياش ، بفاي كثيار مان االحياان يظع اي ب اب المطااف فاي 

ظاهر  الع كك االسري احدى مسشرات  صدا اللبظة اال عماعية بإعاسة  قدم ا في العاراق  الشارا . كما  عد

، بالعي  عود إلى عد  اسباب مظ ا الوةق المعيشي لنأسر  أب اسعخدام العظف بين افرادها . هذا االمار افارز 

عد  من حااالت الع كاك لظا الحقاً معطى  ديد غير مألوف على الساحة العراسية بالذي أس ب في ايماد حاالت 

األسري في العاراق بهاي حالاة الطاالق علاى اساا  لاائ ي ، إ  ادت همماات ساوات االحاعالا االمريكاي إلاى 

فقاادان مئااات األلااوف ماان العااراسيين ارباح ااب ، فرااالً عاان ال ممااات العااي  قااوم ب ااا المماعااات اإلرهابيااة 

لمععماد للك ااءات بالظخاب المخعل اة ب ادف العك يرية بالعي سدمت أللاراف الصاراا فر اة لممارساة القعاا ا

افرام العراق من علمائ  بك اءا   ، إ  اس مت الواليات المعحد  بأثار  الظزاعاات الطائ ياة بالعشاائرية مماا 

 يبأُ ار مع ا االمن اإلُساُي للموالن العراسظية العراسية بالثقافة المشعركة، ر ب علي   دمير لل وية الول

ب را ق للخدمات االساسية ، فأفرى هذا االمر إلى خلق ممعمق معاو ر بمسسساات  من فقر بحرمان بعظف

رخو  بك اءات م ا ر  بامان ُسبي ال يشعر ب  أي موالن عراسي بالعي اثارت بصاور  كبيار  علاى البيئاة 

اال عماعية العراسية
(1)

 بمما زاد االمور  عقيداً   ميرات سامراء العي اُعمت مو ة عظف لائ ي غير ،

( رسوا مطلق محمد بآخربن ، العكل ة اال عماعية إلحعالا العراق ، بصمات ال وةى إر  االحعالا االمريكاي فاي العاراق ، 1

 . 245، ص  244م ، ص 2013، مركز حمورابي للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ،  1ل
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

مسبوق كاُت من ُعائم ا اال عماعية الطالق الطاائ ي ، بهاو أحاد المعوساات الخطار  ألداء األسار  العراسياة 

الدبارها األمظية ، إ  بدأت  لاك اللااهر 
*
باالبربز بعاد  لاك الع ميارات بالعاي كاُات اساعمابة للاربف امظياة  

لبالد ، لكن اسعطاا العراسيون  مابزها لععود إلاى الوا  اة مار  اخارى الزيماات بسياسية لارئة عص ت با

من مذاهب مخعل ة ، بهذه داللة على أن العراسيين  مابزبا مرحلة االحعقان الطائ ي . هذا االمر يقودُا إلاى 

ي معالمة هاذه لرح  ساؤا م ب حوا لبيعة اال راءات العي ا بعع ا السياسات العامة اال عماعية العراسية ف

 المخالر ، بما هي الخطوات العي ا بعع ا في الحد من اللاهر  اإلرهابية ؟

بطبيعة الحاا  عد السياسة العامة اال عماعياة العراسياة عباار  عان اال اراءات بالبارامج بالخطاط ال ادفاة    

ن من العايش الكاريب لعوفير المظاخات بالرماُات الالزمة لكا أسر  عراسية في سبيا  حقيق أسصى سدر ممك

، فااي إلااار الحريااة السياسااية بالعدالااة اال عماعيااة ، بهااذا االماار يعظااي أن السياسااات اال عماعيااة العراسيااة 

مسسبلة عن  وفير ب قديب المساعدات اال عماعياة لنأسار العراسياة ب حدياداً أسار الشا داء ب اوفير الرعاياة 

ة باالسعصادية . فا م ت السياسات اال عماعية العراسياة الالزمة ألفرادها في كافة الممالت الصحية بالخدمي

ُحو  حسين ُوعية الحيا  لنأسر العراسية العي عاُات مان  اراء اعمااا العظاف باإلرهااب فاي العاراق ساواء 

على الصعيد االسعصادي أب الععليمي ، كظوا من خلاق حالاة الشاعور بالرةاا الظ ساي بان كاان بصاور  غيار 

ة اال عماعيااة العراسيااة بعباار مسسسااا  ا المخعل ااة  قااديب خاادما  ا لرعايااة شاارائج كاملااة . إ  سااعت السياساا

معيظااة ماان الممعمااق ) االيعااام ،  بي الشاا داء ، المعااوسين ، كبااار الساان ، المشااردين ... ( ، ب قااديب ربا ااب 

ر اة رعاية بحماية ل ب بخادمات  احية شاب  مماُياة ، بهاي خادمات  قادم ا باُعلاام ، إالَ أُ اا ليسات بالد

الكافية بالمطلوبة ، فال ربا اب الرعاياة بالرامان اال عمااعي  ك اي لساد الحاد األدُاى للعايش الكاريب ، بلاو 

اخذُا ُمو  اً بسيطاً عن برُامج خدمة الرعاية اال عماعية ةمن ال ئة المساع يدين مظ اا ممان هاب مان دبن 

-( سظة سظمد ةع اً حقيقياً في األداء بعلى الظحو األ ي :15سن )
(1)

 

 (7 دبا رسب )

 الممموا سظة 15 سظة 12 سظوات 9 سظوات 6 سظوات 4 الحالة اال عماعية بالصحية

 166 63 46 36 19 2 فاسد األب          

 35 8 13 11 3 _ فاسد االم          

 18 3 2 3 5 5 فاسد االبوين        

 23 3 10 5 3 2 مم وا األبوين      

 _ _ _ _ _ _ ماعوق أحدالوالدين أبكاله

* إن من مخالر هذا الظوا من الطالق أُ ا من الممكن أن يس ب في  قوي  دعائب األسر  بيشعت افرادها ، بماا يعر اب عليا  

 من خلا كبير في الظلام اال عماعي القائب على  ماسك األسر  العي هي الظوا  األهب في الممعمق البشري .

م ، بزار  العخطيط ، الم از المركزي لالحصاء ، ص 2007 عماعية في العراق لسظة (  قرير احصاءات بحدات الرعاية اال1

20 . 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 الممموا ةسظ 15 سظة 12 سظوات 9 سظوات 6 سظوات 4 الحالة اال عماعية بالصحية

 12 3 3 3 2 1 مرض أحدالوالدين أبكالهما

 16 4 4 4 2 2 بفا  احد الوالدين اب كالهما

 71 17 17 17 14 6 لالق             

 7 1 _ 2 1 3 همر             

 _ _ _ _ _ _ افعراق            

 2 _ _ 2 _ _ العشرد بالعسوا      

 23 2 6 10 3 2 اخرى             

 373 104 101 93 52 23 الممموا            

 

بيالح  على هذا المدبا أن عدد المعسولين مثالً ان المسع يدين من هاذا البرُاامج هاو شاخص باحاد فقاط ، 

 بهو رسب ةئيا  داً ال يعظاسب مق الواسق اال عماعي الُعشار العسوا بال قر في العراق .

العاراقإن ظااهر  العساوا بال ااا الشاوارا فااي    
*
هاي بمثاباة سظاباا موسو ااة يظعلار اُ مارهاا باين الحااين  

باآلخر ، بان اعدادهب في  زايد مسعمر مما يمعل ب عرةة لعبظي السلوك اإل رامي في الممعماق ، إ   شاير 

االحصائيات إلى زياد  حماب المارائب بالماظج المعصالة بععارض ال ااا الشاوراا الُع ااك القااُون ، إ  كاُات 

%( بالعظاااف بظسااابة 13،9%( بالعساااوا )16،5%( بالععااارض للعشااارد )56هاااي السااارسة )أكبااار الماااظج 

%(2،9%( بالمظوح بظسبة )2،5)
(1)

 . 

بعاان األسااباب العااي ادت إلااى  ظااامي هااذه اللاااهر  ُمااد فااي مقاادمع ا ال قاار ، البطالااة ، الع كااك األسااري ،    

باال دساء ، فرالً عان عواماا ا عماعياة الع رب من المدار  ، االهماا ، عمالة االل اا ،  أثير اال حاب 

ل ااا  االة بااالمحيط اال عماااعي أب شخصااية الط ااا
(2)

. هااذه العوامااا باألسااباب ماان الممكاان أن  ساااهب فااي  

اسعثمار ال اا الشوارا من لدن عصابات المريمة المظلمة ب مار المخدرات بُشالات إ رامية اخارى فاي 

 المادية . سبيا الشعور بالحماية باالهمية باالسع اد 

إن  ظامي هذه اللاهر  في العراق يشير إلى فشا السياسات االسعصاادية العراسياة فاي  وزياق الثاربات بشاكا 

 عادا بمظصف بين أبظاء الشعب العراسي ، كما  شير إلى ب ود أخ اق بخلا في عما مظلومة السياسة 

ق لا ا العديااد مان المااردبدات األمظياة الخطياار  ، فبقاااء * مماا ال شااك فيا  أن   اااسب ظااهر  العسااوا بال ااا الشااوراا فاي العاارا

االل اا لوست لويا في الشارا للبحث عن مصدر رزس ب في ظا بفا  معيا األسر  سيكسب ا العديد من العاادات السايئة بالاذي 

 من الممكن أن يكون هدفاً س الً للعمظيد في العظليمات اإلرهابية .

 -، بحث مظشور على الرابط اآل ي : 1ارا ... سظابا موسو   ، ص( رائد بايش الركابي ، ال اا الشو1

      www.nazaha.iq\%5pdf-up%5c1254%5cpp5-.pdf                             

 . 2( المصدر ُ س  ، ص 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

اال عماعية العراسية . فدالالت االخ اق بالراعف هاذه مشخصاة فاي العدياد مان الحااالت ، بفيماا ياأِت  ادبا 

-احصائي يبين  لك:
(1)

 

 مسعوى الحرمان في العائلة العراسية (8 دبا رسب )                            

 الممموا  مظخ     معوسط   عاا    الميدان   

 100،00 35،5 32،7 31،8 يبالععل   

 100،00 55،1 24،2 20،7 الصحة   

 100،00 16،3 25،5 58،3 البظى العحعية   

 100،00 52،7 27،2 20،4 السكن   

 100،00 29،4 30،2 40،4 محيط األسر    

 100،00 17،5 27،4 55،1 بةق األسر  االسعصادي

 100،00 24،1 44،8 31،2 دليا مسعوى المعيشة

لسااساا الااذي يطاارح ُ ساا ا هظااا مااا المطلااوب ماان السياسااات العامااة اال عماعيااة العراسيااة لمعالمااة هااذه با

 المشاكا؟

من الدسة القوا إن السياسة اال عماعية العراسية سد  بظت موةاوا ربا اب الرامان بالرعاياة اال عماعياة    

كلة  كمان فاي ان الرا اب الممظاوح ال كمزء من اسعرا يميع ا لعالج بع  المشاكا السال ة الذكر ، لكن المش

يك ي لسد رمق العائلة العراسية المعررر  ، لذا المطلوب اسرار سااُون للرامان اال عمااعي يك اا حقاوق كاا 

ال ئات اال عماعية بالسيما الرعي ة اسعصادياً ، فرالً عن  شريق ساُون حماية الط ا العراسي برعاية اليعيب 

االسااعمرار بالدراسااة ، ب ااوفير فاارص عمااا لارامااا بالمطلقااات بالحاةااظات باساارار المعوُااة اال عماعيااة ب

لالل اا لعمكيظ ا باالسعمرار بالحيا  بكرامة . كما يمب على بزار  العما بالشسبن اال عماعية الععاابن ماق 

 ية .األ  ز  األمظية في  شكيا لمان دبرية اللعقال االل اا المشردين بايداع ب في دبر الرعاية اال عماع

ر  ب علايب ياإن المطلوب من السياسة اال عماعياة العراسياة ا بااا ساعرا يميات باةاحة لصاالج األسار ال ق   

أبظائ ا بمظق  سرب ب بالمدار  ، بفرض ا راءات بسواُين عما  ارمة لصالج مظق الدخوا المبكر لساوق 

األبلاى ألُعشاار ظااهر  العساوا فاي  العما ، بايماد حا حقيقي لمعالمة العممعات العشوائية العي  عاد الباسر

الشوارا . كما على الدبلة العراسية أُشاء بدعب مراكز العأهيا الخا ة باالل اا برعاياة المشاردين لصاالج 

المصلحة العليا للممعمق العراسي ب ثبيت األمن باالسعقرار في  . فإ ا ما ارادت السياسة اال عماعية العراسية 

بدبرها األمظي المطلوب في دعب   اود مكافحاة اإلرهااب علي اا ان  قادم برُاامج أن  رطلق األسر العراسية 

عمااا دائمااي بمسااعمر داعااب ألساار الشاا داء بالمحااربمين بالااذي ماان شااأُ  أن يساااهب فااي  عزيااز مكاااُع ب 

 بباسع ب في الممعمق ، بالذي يصب في ُ اية المطاف في  ثبيت دعائب األمن باالسعقرار .

 .9م، ص2009،العسوا باالُحراف عظد االل اا في العراق،بزار  العخطيط بالععابن اإلُمائي،العراق، ( ساسب عبود الدبام1

  715ال صا الرابق : السياسات اال عماعية لمكافحة...                                                                



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 . المطلب الثاُي : المسسبلية األمظية للمدرسة

لحديث عن اإلرهاب كمريمة ليس باألمر المديد ، ف ي ظاهر  عالمية عرفع ا كا الممعمعات البشارية إن ا   

، بمعالمع ا ال  قق على عا ق ر اا األمن بالمسسسات األمظية فحساب ، باا هاي سراية  سااهب في اا  مياق 

الثاُي بعد األسار   مسسسات الممعمق الرسمية بغير الرسمية بأحداها المدرسة العي  عد الوسط اال عماعي

العااي يكعسااب في ااا الظاشااىء القاايب بالعااادات اال عماعيااة السااائد  فااي ممعمعاا  ، بالعااي  عااد الخااط الثاااُي فااي 

الدفاا عن الممعمق . لذلك سظسعى  اهدين لعبيان دبر المدرسة في الوساية من اإلرهاب ، ب بيان دبر بأثر 

 الععليب بالمظلومة الععليمية في الحد مظ ا .

د المدرسة المصدر الثاُي العي  عحما مسسبلية  عليب ال رد ب ظشئع  ليصبج موالظاً  الحاً في ممعمعا  ،  ع

ب لك عبر مظاهم ا الدراسية المخعل ة من   ة بسلوك المعلمين بلبيعة المحيط المدرسي من   اة اخارى 

عربياة افرادهاا بُشار ، فالدبا بالممعمعات علاى حاد ساواء  حارص علاى  و يا  كافاة مواردهاا ب  ودهاا ل

الوعي بالععليب في   وف ب ،  لك إدراكاً مظ ب بأهمية الععليب لظمو ال رد بالممعمق ، إ   ظ ق في  لك الكثير 

ماان األمااواا بالم ااود البشاارية ، بهااي علااى يقااين أن مااا  ظ قاا  فااي مماااا العربيااة بالععلاايب هااو ُااوا ماان 

 االسعثمار األمظي في المسعقبا .

القوا إن الطالب في المراحا األبلية يحعااج إلاى رعاياة خا اة  حميا  مان العظاف بالسالوك  في البدء يظبيي

المظحرف ببذلك يعراج دبر المدرساة فاي  وعياة الطالاب بمرامون الظزاهاة بالعماا الظزيا  لخلاق الماوالن 

إلااى  الصاالج . هاذه الم ماة  بادأ ب اا المدرساة ماان مرحلاة )دار الحرااُة بريااض األل ااا( ، فاذهاب الط اا

الحراُة يزيد من سدر   على العكيف مق افراد أسر   باكعسااب  لم اارات  دياد  ، إ   سا ب ريااض األل ااا 

-في :
(1)

 

  ظمية االحسا  في اليير بالثقة في اآلخرين . -1

  ظمية االحسا  باالسعقاللية الظسبية مقابا االحسا  باالععمادية . -2

 لعسامج مع ب . ظشئة ب  يئة الط ا لحب اآلخرين با -3

العاي  عاد كياان غيار مساعقا  بعدائياةببعد هذه المرحلة يظعقا الطالب إلى مرحلة  دياد  بهاي المادار  اال   

عان الممعمااق بعاان الواساق اال عماااعي الااذي يعايش فياا  الطالااب ، بهاي  عكااس ظااربف  لاك الواسااق باُمااال 

مماعية ب ظمياة العظا ار المعرفياة بال كرياة السلوك السائد في  ، إ  يمد في ا الطالب فر ة ل  ب العمربة ال

ل  باالر قاء ب ا ، ببذلك  كون المدرسة سد ساهمت في ُقا العرا  الثقافي للممعمق بما يعرامظ ا مان ثقافاة 

سياسية ، بالعي  ساعد الطالب على ا خا  اخعيارات سياسية  ساعده في  حديد مصيره عظد الظرج
(2)

 . 

 . 95، ص  90السياسي ، مصدر سبق  كره ، ص ( ادبُيس العكر  ، اإلرهاب 1

، دار الظشاار للمامعااات ، مصاار ،  1( محمااود حساان اسااماعيا ، العظشاائة السياسااية : دراسااة فااي دبر اخبااار العل زيااون ، ل2

 . 41م ، ص 1997
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

فالععليب هو الشريان الظاب  للممعماق ببسايلة هاماة لحاا مشااكل  ، فاالععليب لا ا القادر  علاى رفاد الممعماق 

بالشااريحة المثق ااة بالواعيااة ، بالععلاايب الميااد هااو الااذي يظبااذ اإلرهاااب بالطائ يااة بمخعلااف اشااكال ا ، بب ااذا 

 -ي مكافحة اإلرهاب بالوساية مظ   عرج من خالا :الصدد فأن المسسبلية األمظية المظالة للمدرسة ف

غر  الم اهيب الصحيحة في عقوا الطلبة لما  شعما علي  من حصاُة فكرية ببعي أمظاي فاي موا  اة  -1

 االفكار المشبوهة .

   ذيب السلوك القيمي ب وعية الطالب بمخالر اإلرهاب . -2

 لطلبة .غر  حب الولن بالععابن مق ر اا األمن في ُ و  ا -3

 علاايب الطلبااة عااادات ساالوكية  ديااد  غياار  لااك السااائد  فااي األساار  ، بال اادف مظ ااا  ااأهيل ب ألداء ادبار  -4

مععدد  في الحيا  ، بهو أمر ةربري لخلق شعور دائب عام بساوي بال وياة الولظياة عبار االُعمااء بالاوالء 

 للولن .

ا علااى ملااىيعرااج دبر المدرسااة فااي مكافحااة اإلرهاااب ماان خااالا ساادر   -5
ء
ابسااات فاارام الطلبااة ، ب كااون  

 مظاهم ا عبار  عن برامج ا عماعية  و ي ية مو  ة ةد المريمة بكي ية معالمع ا .

بيشير أحد الباحثين إلى أن المدرسة هي أبا مسسسة رسمية  ربوية ير بط ب ا ال رد في حيا ا  ، بالعاي    

-ن خالا ما  قوم ب  من بظائف مظ ا : س ب بدبر كبير بمسثر في  ياغة ُمط حيا  االفراد م
(1)

 

 _  عميق الشعور باالُعماء للممعمق .

 _ بظاء الشخصية الولظية المع اعلة مق المحيط الذي  عيش في  .

 _ غر  القيب االيمابية .

 _  عا ال رد مشارك ايمابي في الممعمق .

في مكافحة اإلرهاب من كوُ ا مساسبلة ببقدر  علق االمر بالعراق ُمد أن دبر المدرسة العراسية حاةر     

 ماه محاربة ال كر المعطرف ، لذلك ُمد أن المدرسة العراسية مسسبلة عن العربية سبا الععليب ألهمية الدبر 

الذي  راطلق فيا  فاي ا االح االفكاار الخالئاة لادى الطلباة ، فالمدرساة العراسياة ركياز  اساساية فاي  ظمياة 

و يسااهب فاي بظااء ساياج علماي بفكاري بأمظاي لصاالج الاولن . فرساالة م ارات الطلبة ب و ي  ا على ُحا

المدرسة العراسية هي اعداد موالظين عراسيين يشعربن بالمسسبلية الولظية بالاوالء للاولن ببكاا اسعادار . 

بلعااا السااساا الااذي ي اارض ُ ساا  ب ااذا الصاادد هااا يمعلااك العااراق سياسااة عامااة  عليميااة  ربويااة لمكافحااة 

 المدرسة العراسية سادر  على اداء االدبار االمظية الموكلة الي ا ؟ اإلرهاب؟ ، ها

بطبيعة الحاا ُمد أن األمن باالسعقرار مر بط بعلى ُحو كبير باسعقرار العربية بالععليب ، فظمد اساعقرار    

 اق ببعد القيب االخالسية االيمابية في ُ و  الظاشئة بقدر ما يسود الممعمق األمن باأللمئظان . ف ي العر

 . 412م ، ص 1987( احمد  ماا ظاهر ، دراسات في ال لس ة السياسية ، دار الكظدي ، عمان ، 1
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

ف افاراد الممعماق العراساي ككاا بادءاً مان مرحلاة م( اُع مت بزار  العربية سياساات  ربوياة  ساع د2003)

الط ولة المبكر  باُع اءاً بععليب الكبار من خالا اُلمة ب شريعات اعدت ل اذا اليارض ، إ   بظات السياساات 

-اآل ية : اآللياتالعربوية في العراق 
(1)

 

ساية كافاة ، باشااعة ا احة فر ة الععليب للمميق بالقراء على ظاهر   سارب الطلباة فاي المراحاا الدرا -1

 الععليب مدى الحيا  ، بالحد من ظاهر  الرسوب .

القراء على العباين حساب الماظس فاي العحااق المععلماين باين البظاين بالبظاات بحساب المظاالق الري ياة  -2

 بالحررية .

 . حسين ُوعية الععليب من أ ا اسعمابة افرا الحعيا ات سوق العما بمعطلبات العظمية المسعدامة  -3

 اععماد اسعقاللية الععليب بفصل  عن العيارات باالحزاب السياسية ب عزيز سيب العسامج بحقوق اإلُسان. -4

 عزيز مشااركة الممعماق فاي  خطايط الظلاام الععليماي ب قويما  ، ب قوياة ابا ار الععاابن ماق الاوزارات  -5

خطيط بالععابن االُمائي ، بزار  الصحة االخرى الساُد  كوزار  ) الععليب العالي بالبحث العلمي ، بزار  الع

. )... 

الزامياة الععلايب بمماُيعا  ، بادخاااا  ماارب  دياد  علاى الظلااام الععليماي كمادار  المعميازين بماادار   -6

 الموهوبين .

العوساااق فاااي ابظياااة ريااااض االل ااااا بالمااادار  ماااق العركياااز علاااى المظاااالق المحربماااة مظ اااا برفااادها  -7

 بالمسعلزمات الرربرية .

في الحقيقة با  ت بزار  العربية العراسية  حدياً كبيراً في العود  إلى اللربف الطبيعية في مرحلة ما بعد    

م( ببالعالي اعاد  البظااء العادريمي ب مدياد ُلاام الععلايب برمعا  علاى المساعوى الاولظي ، بمان هاذه 2003)

لى ثوابت بمر كزات مساعمد  مان لبيعاة الرربر  شرعت بزار  العربية العراسية في  حديد اسعرا يمع ا ع

الممعمق العراسي بدسعور الدبلة الذي عدَ الععليب حقاً مك والً للمميق بمن دبن  مايز بسبب االُعماء العرسي 

أب العقائدي أب اخاعالف الماظس ، بعلاى هاذا االساا  شارعت بزار  العربياة العراسياة علاى ا بااا سياساات 

رهاب في العراق بالوساية مظ  ، ب عا الععلايب معظوعااً بمعاحااً للممياق ربوية معيظة كمدخا لمكافحة اإل
(2)

  .

بهذه السياسات العربوية ب دت لريق ا فاي المادار  العراسياة علاى اخاعالف مراحل اا الدراساية بالمعمثلاة 

 -في االفكار األ ية :

 أبالً : المظ ج الدراسي   

 الدراسية المقرر  االساسية في كافة المراحا الدراسية  اععمدت المدار  في العراق على  ملة من المظاهج

م ، ص 2009 –، ُيساان  \6\( باسمة علوان حسين ، فساد  وما ،  طور الععلايب فاي العاراق ، مملاة دراساات  ربوياة ، عادد1

 . 149، ص  148( المصدر ُ س  ، 2.                                  151، ص  149

 

  601ال صا الرابق : السياسات اال عماعية لمكافحة...                                                                



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

بالعااي ل ااا بعااداً بلظياااً بأمظياااً بديظياااً ، بماان  لااك المااواد الدراسااية )العربيااة اإلسااالمية ، العربيااة الولظيااة ، 

ربيااة اإلسااالمية  ساا ب فااي  رساايخ العقيااد  العاااريخ ، ...( ، فعلااى ساابيا المثاااا ُمااد أن مقااررات ماااد  الع

اإلسالمية الصحيحة في ُ او  الطلباة بالعاي يساعل مون مظ اا السالوك القاويب ، بالسايما أن ماظ ج العربياة 

اإلسالمية في العراق يركز على السور باآليات العي  حث على القيب ال اةلة باالمر بالمعربف بالظ ي عان 

اُع اك الحرمات ، كما  سكد علاى  معاين العالساة باين المسالمين بان يحاب المظكر بمظق االفساد في اإلرض ب

المسلب اخي  المسلب . أما ماد  العربية الولظياة العاي  ادر  فاي المراحاا األبلياة ال ادف مظ اا اف اام الطلباة 

ب ااوعيع ب بمعظااى بم  ااوم الااولن ، بان بلاادهب هااو م اابط االُبياااء بالرسااا باالبلياااء ، بأن يعااوا اهميااة 

لمحافلة على الممعلكات العامة بالخا ة . كماا  كمان اهمياة  لاك المااد  فاي بلوغ اا اليارض العاام للعربياة ا

بالععليب في الممعمق العراسي من أ ا خلق موالن عراساي باعاي بمساعظير ، ماوالن مخلاص لولظا  بيثاق 

ب 
(1)

 . 

الطلبة بمساعد  ب إلاى الظلار إلاى أما مظ ج العاريخ فال دف من دراسع   حقيق الععايش المشعرك لمميق    

العراق بو    ممعمق حراري ل   ذبر حرارية عميقة بمععدد  الثقافات بالليات ، ممعماق يارف  ال كار 

الطائ ي بي عب ببظاء الوعي االيمابي ، إ    دف هذه الماد  إلى دراسة  اريخ العراق لععزيز ال وية الولظياة 

ع اد  من اخطاء الماةي بعدم الوسوا في ا في المسعقبا . فاهمية هذه بابراز سيمة الحرار  العراسية باالس

الماد  فاي مكافحاة اإلرهااب فاي كوُ اا ل اا القادر  علاى  عاا الطلباة يععازبن باأرث ب الحرااري بالعااريخي 

 بالذي من شأُ  أن يدعب العيش المشعرك بين العراسيين ب عزيز الوالء لل وية الولظية .

 ت المدرسيةثاُياً : الظشالا    

دأبااات بزار  العربياااة العراسياااة علاااى  شاااميق ادارات المااادار  علاااى األكثاااار مااان الظشاااالات المدرساااية    

كاال عماعات بالحلقات الدراسية بالمسابقات ال ظية بالرياةاية العاي مان شاأُ ا أن  شامق علاى المزياد مان 

وا بف اب اآلخار ، بال يخ اى علاى أحاد الع اعا بين الطلبة بمساعد  ب على  علب العما المماعي بسباوا العظا

مدى اهمية الرحالت المدرسية للمظالق السياحية بالعاريخية العراسية لعمعين الشعور باالُعماء لادى الطالاب 

ب عل  فخور ببلده . إ   ظبق اهمية الظشال المدرسي في اكساب الطلبة لص ات ةبط الظ س بالع كيار الساليب 

العلب( كا يوم خمايس مان  ، بليس ادا على  لك من ُشال )رفقاال عماعية ب زبيدهب بالم ارات بالخبرات 

كا أسبوا ، إ  يرفق العلب العراسي أمام  ممق الطلبة في سماء العراق ، فيكون هذا العلب رمزاً للولن ال دف 

 مظ   ظمية الربح الولظية في ُ و  الطلبة ، بالعي ل ا اهمية كبير  في ح   الولن بالدفاا عظ  .

م 2001( للمزيد من الع ا يا أُلر إلى ، محمد زيدان حمدان ، المظاهج الدراسية المعا ر  ، دار العربية الحديثة ، عمان ، 1

 . 27، ص  25، ص 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

     ً  : المعلب ثالثا

عظدما ُعحد  عن اهمية المدرسة في الوساية من اإلرهاب فأُظا ملزمين علمياً بمظ مياً بالعحد  عان دبر    

المعلااب ب ااذا المماااا ، فااالمعلب العراسااي يعااد القائااد بالمو اا  لياار  القاايب بالمبااادىء لاادى الطلبااة ، فااالمعلب 

ية االععيادياة ، بالاذي يعاد بمثاباة القادب  للطلباة العراسي هو آب بمرشد بباع  للطلباة خاارج البيئاة األسار

كافة باالسعداء بسلوك  ب صرفا   ، فشخصية المعلب ل ا دبر م ب في فسج المماا للطلباة لالباداا باالبعكاار 

، لذا ُمد أن مخعلف دبا العالب  ظعقي المعلمين بحرفية ببعظاية بالسيما أ ا  علق األمار بعادريس الطلباة فاي 

ساسية ، بهب عاد  ما يكوُون ا حاب ثقافة باسعة بخبر  كبير  يسعطيق من خالل ا أن يو اا المراحا اال

االفكااار إلااى الطالااب بمااود  عاليااة بباساااليب مبعكاار  . لااذلك ُمااد أن بزار  العربيااة العراسيااة حريصااة علااى 

لومات ، بحث  علاى االهعمام بالمعلب العراسي بادخال  في دبرات مسعمر  لعطوير اداءه ب زبيده باحد  المع

الععامااا مااق الطلبااة بطريقااة  بااين ل ااب مخااالر اإلرهاااب برفراا ا باالبععاااد عظ ااا ، فرااالً عاان  رساايخ ساايب 

 االععداا بالوسطية لدي ب .

 رابعاً : البيئة الدراسية    

فاي إن  وفير بيئة مظاسبة للدراسة ب وفير عدد كاف من األبظية المدرسية بالمسعلزمات االخرى أمر م ب    

أدامة المساير  الععليمياة ، فاالمطلوب خلاق  او دراساي  كاون م ردا ا  حرياة الارأي بالعماا الممااعي بماا 

يظع ماا  ماان أساااليب  عليميااة  علااب الطالااب المظاسشااة الحاار  ، لااذا  عااد البيئااة الدراسااية مطلااب اسااا  لاادعب 

 االسعقرار الععليمي .

معمق برفاهيع  ، فالععليب الميد يصظق عقوا مبعكر  سادر  بمما الشك في  أن الععليب الميد هو ادا   ظمية الم

على احدا  العييير ، بمما الشك في  ايراً أن سطاا العربية في العراق با   عدداً من المعوساات الداء دبره 

م( بعلاى ُحاو غيار مسابوق ، إ  2003األمظي المطلوب مان حياث ار  ااا مساعوى األمياة فاي العاراق بعاد )

سات إلى أن ُقص الععليب بالعسرب من المدار  شمق على االُخرال في العظاف بالعطارف  شير بع  الدرا

باإلرهاب في العراق ، فظقص الععليب بةعف العربياة المدرساية الساليمة اسا مت فاي   ااسب ظااهر  البطالاة 

واا بةااآلة الع كياار ، ممااا  عااا ماان الطلبااة لعماااً ساا الً لالُخاارال فااي شاابكات اإلرهاااب للحصااوا علااى األماا

ب حقيااق رغبااا  ب الذا يااة بال رديااة ماان دبن الظلاار للمصاالحة العامااة أب  طااور الممعمااق ، ف ااسالء اليياار 

مععلمين يمكن أن يظخرلوا ةمن مظلومة اإلرهاب بيظ ذبن هممات إرهابية دبن أدُى سساا أب اسع سار ، 

مظطلقين من ارةية خابياة مان أي فكار إُسااُي أب ديظاي  احيج
(1)

هاذه الحالاة اُعشارت فاي . بفاي الواساق  

العراق في ظا اةطراب االبةاا األمظية ببصور  أكثار خطاور  مظاذا احاعالا المو اا بسايطر  العظليماات 

 اإلرهابية على ا زاء باسعة من ) الح الدين ، ديالى ، كركوك( ، مما أدى إلى  وسف العديد من المدار  

 . 34رهاب بالسلوك اإلرهابي في العراق ... ، مصدر سبق  كره ، ص ( لع ا يا اكثر اُلر إلى ، الحار  عبد الحميد ، اإل1
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 العديد من الطلبةبالمامعات بُزبح اآلالف من العوائا إلى المظالق األكثر أمظاً ، إ  ادى  لك إلى خربج 

ماان المظلومااة الععليميااة بالعربويااة ممااا ادى إلااى ةااياا العااام الدراسااي لظساابة كبياار  ماان العالميااذ بالطلبااة 

المعوا دين في المظالق العي  سيطر علي ا العظليمات اإلرهابية ، بفيماا يلاي  ادبا بعادد المادار  الميلقاة 

م2015\2\11بسبب االبةاا األمظية لياية 
(1)

 . 

 (9رسب )  دبا

 الممموا الثاُوية المعوسطة االبعدائية رياض االل اا المحافلة

 814   87   113     589     25        الح الدين

 2286  602  _      1627   57       ُيظوى   

 144   20   _      121   3       ديالى   

ى الح ا  بالعلقاين دبن  ارك الممااا للمظاسشاة برافق هذا االمر مشاكلة االسالوب الععليماي المعباق القاائب علا

بابداء االععراض ، فاخراج اال ياا ب ذا االسلوب من الععليب سيس ا من م ماة أن يععرةاوا لالُخارال فاي 

ايديولو يات معطرفة من دبن   كير أب ُقاش ، فمن الرربري أن  عباق المادار  العراسياة اسالوب الع كيار 

 عيعاب مشاكا الطلبة للحيلولة من دبن  سرب ب من المدار  .الحواري كمظ ج في العدريس باس

أما على  اعيد األبظياة المدرساية فظماد هظالاك سصاور فاي اعادادها بعماز فاي اساعيعاب اعاداد الطلباة الاذين 

يعزاياادبن سااظة بعااد اخاارى ، بأن الكثياار ماان الماادار    عقاار ألبسااط مقومااات الععلاايب ماان رحااالت مدرسااية 

مياه ُلي ة بدبرات مياه ، إلى  اُب ب ود عادد كبيار مان المادار  الطيظياةبمظافذ   وية بمصادر 
(2)

. زد  

على  لك ةعف االسعمابة لالساليب العكظولو ية الحديثة في الععليب ، بةعف باةج في االشراف العرباوي 

ساي هاو في أداء م ام  ، مما اُعج ةعف في دبره الرسابي المطلوب . فلما كان دبر المشرف العرباوي العرا

 قويب اداء المعلب باالدار  المدرساية إالَ أن  لاك لاب يسا ب فاي  حساين مساعوى الععلايب فاي ظاا ساوء  أهياا 

، فراالً عان افعقااره  ساابات الحزبياة بللمحا صاة الحزبياةالمشرف العربوي العراسي بخروا مظصاب  للح

إلى االسس الحديثة في معابعة المعلب
(3)

 . 

الهعمام بالعربية بالععليب هو ُوا من االسعثمار األمظي يظعقا من  يا إلى  ياا بُ  ب من كا ما سبق أن ا   

، بالذي من شااُ  أن يخلاق ُماا ج ا عماعياة  ياد   سا ب فاي  طاوير اسااليب الحياا  اال عماعياة الساائد  ، 

 ي ب طوير االبداا في ال كر بالسلوك ال ردي بالمماعي لرمان مواكبة العطور بالعييير . فالمدرسة ه

م ، 2014( الم وةااية العليااا لحقااوق اإلُسااان ، العقرياار السااظوي الشاااما الثاااُي حااوا ابةاااا حقااوق اإلُسااان فااي العااراق 1

 . 175م ، ص 2015المكعب الولظي ، بيداد ، 

 . 161( باسمة علوان حسين ، فساد  وما ، مصدر سبق  كره ، ص 2

 . 167( المصدر ُ س  ، ص 3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 الحلقة الوسطى بين األسر  بميدان الحيا  الواسعة ، بكي  رطلق بدبرها األمظي المطلوب البدَ ان  وفر ل ا

فراالً عان دعاو  بزار  العربياة العراسياة  كافة االحعيا ات من أبظية مدرسية  ديد  بمظا  دراسي مظاسب ،

إلى أةاافة مظااهج  دياد  خا اة حاوا سابا الوساياة مان المريماة باالُحاراف بالعاي مان الممكان أن  سا ب 

  ميع ا في خلق االسعقرار االمظي المطلوب .

 

 . المطلب الثالث : المسسبلية األمظية لدبر العباد  بر اا الدين    

اد  مسسسات ا عماعياة   اعب بصاور  كبيار  فاي  عزياز بحاد  الممعماق ب راامظ   عد المسا د بدبر العب   

ب لك من خالا ما  قدم  بما  بث  من ربح للمسسبلية المماعية ب رسيخ ا للقيب اإلسالمية ال اةلة ، فرالً 

  ب عن محاربع ا للقيب السلبية في الممعمق ، فالمسمد هو المكاان أب المبظاى الاذي يقايب با  المسالمون  اال

ب اديااة بعاا  االعماااا بالوا بااات العااي  قااق علااى عا قاا  مااق المسسسااات اال عماعيااة االخاارى فااي الممعمااق 

كالعو ي ات العربوية أب حا بع  المشكالت اال عماعية أب  دابا امور   ب ابةااا المسالمين بالممعماق ، 

بالعلاب أب  قاديب المسااعدات  بمحابلة معالمة أب العخ يف من بلأ   من خالا اسعشار  أها الرأي بالحكمة

لمحعا ي ا
(1)

. فالمسمد ال يعد مكاُاً للطاعة بالععبد بمقاراً للصاال  فحساب ، باا هاو المكاان الاذي يلعقاي با   

المسلمون لعلقي الوع  باإلرشاد باالسعماا للظصائج ، بيعظاابلون فيا  ماا يطارأ فاي مماعمع ب مان  ييارات 

 بالمشكالت . بالعشابر في  ظبا   لحا مخعلف القرايا

بكعاااد  اإلرهاااب الااذي ال يعاارك مظ ااذاً أب بساايلة إال بيسااعخدم ا لبااث افكاااره المعطرفااة ب ظ يااذ همما اا     

سعاراً بمظطلقاً لعظ يذ حاالت القعا المماعي بالعادمير  –بفق   سيره الخاص  –اإلرهابية ، إ  اسعخدم الدين 

ر اا الدين في العراق دبرهب األمظي المطلوب في العصدي بالع مير ، لذا كان لزاماً أن  سدي دبر العباد  ب

ل ااذه اللاااهر  الدخيلااة علااى الممعمااق العراسااي ، إ   ساااهب دبر العباااد  بر اااا الاادين فااي العااراق فااي ُبااذ 

-اإلرهاب بالعظف بمن خالا :
(2)

 

رمن ساعاد  الممعماق  عليب ال رد بالمماعة الععاليب الديظية الصحيحة بالمعايير العي  حكب سلوك ب بما ي -1

 بالبشرية  معاء .

 الدعو  إلى  ر مة الععاليب السمابية الصحيحة إلى ممارسة باسعية . -2

  وحيد السلوك اال عماعي بالعقريب بين مخعلف الطبقات اال عماعية . -3

الراهظاة إن المسا د بالحسيظيات في العراق ل ا دبر م ب في الحيا  اال عماعية بالسيما في ظا اللربف    

 العي يمر ب ا الممعمق العراسي من ظربف سياسية باسعصادية بأمظية  عبة ، لذلك ُمد أن المسا د 

دراساة  حليلياة مان  –( حمدان رمران محمد ، دبر المسمد في  حقياق االُادماج السياساي فاي الممعماق العراساي المعا ار 1

 . 590م ، ص 2013،  امعة المو ا ،  \7\مملد ، \13\مظلور ا عماعي ، مملة كلية العلوم اإلسالمية ، عدد

 . 259( علي سلمان الصايا ، مصدر سبق  كره ، ص 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

ت زمام المبادر  في ارشااد افاراد الممعماق بالحسيظيات في العراق حاةر  لعحقيق  رامن الممعمق ، باخذ 

 ب و ي  ب ، بادت دبراً م ماً في المحافلة على ابظية الدبلة بممعلكا  ا خالا االيام األبلى لالحعالا

االمريكي للعراق ، حيظما عا  الم سدبن باإلرهابيون في ممعلكات الدبلة سلباً بُ باً ب خريباً ، لذا كان من 

دبر الذي  سدي  المسا د بالحسيظيات حالياً في العراق بو   ا  ظليماً ا عماعياً في الرربري البحث عن ال

ظا بةق معأزم
(1)

 . 

إن المسااا د بالحساايظيات فااي العااراق  اازء معكامااا ماان المسسسااات اال عماعيااة فااي الممعمااق العراسااي    

إلى اسصاء دبرها برسالع ا  بمعداخلة بشكا كبير في  ، بألهمية الدبر الذي  سدي  في العراق سعى اإلرهاب

العوعويااة اإلُساااُية ب حويل ااا إلااى مظااابر لبااث ال ااعن بالااالق الاادعوات للقعااا ب حويل ااا إلااى اماااكن لخاازن 

السااالح بسعااا أئمع ااا ، فرااالً عاان ا خا هااا مقااراً لمحاااكم ب العااي  صاادر القاارارات بقعااا المااوالظين بصااور  

بوي الذي  قوم ب  المسا د ، فالمسمد ركيز  للعازبد باالعلب اععبالية ، مسيئة بذلك إلى الدبر الربحي بالعر

بالمعرفة باالخالق بلرق الععاما مق اآلخر باساليب القيام بالوا بات  ماه الادين اإلساالمي ، بهاي ركياز  

البظاء اإلسالمي في الحيا  على ماظ ج هللا )عاز ب اا( ، فالمسامد أكبار مدرساة  ربوياة بأكبار مع اد العاداد 

حماية االمةاال ياا ب
(2)

. كما  عد المسا د محوراً للوحد  بين المسلمين برمزاً للوحد  الديظية بالولظية في  

العااراق ، إ  ُمااد في ااا مخعلااف الطوائااف يصاالون بيساامدبن  ظباااً إلااى  ظااب فااي حالااة ماان العاارابط الربحااي 

 االخوي الحقيقي بالعي  ممع ب في ا الرسالة المحمدية الشري ة .

يقق علاى عاا ق الخطبااء بائماة المساا د م اام بمساسبليات عاد  كعقاديب المسااعد  االرشاادية في الواسق    

بالعو ي ية ألبظاء الممعمق بالعي من شاُ ا أن  شمع ب على االحسا  بالقرايا اإلسالمية باالساسية العي 

ة ليارض  حقياق   ب الولن ب ح زهب على موا لة الع اعا باالُدماج بثقة  امة باين مكوُاات الممعماق كافا

الظماح في العملية السياسية في الممعمق
(3)

-. بمن  لك الم ام كذلك : 
(4)

 

  يئة المظا  الظ سي باال عماعي بالديظي في البيئة اال عماعية لعحقيق المسعوى المطلاوب مان الع ااهب  -1

باالُسمام ، عن لريق ما يملك ا الخطباء باألئمة من خبرات بمسهالت
*
 راد االحسا   ظمي لدى االف 

 . 587( حمدان رمران محمد ، مصدر سبق  كره ، ص 1

( أركان سعيد حطاب ، دبر المسسسات العربوية في  رسيخ سيب الظزاهاة لادى الظاشائة ، مملاة البحاو  العربوياة بالظ ساية ، 2

 . 60، ص  59م ، ص 2014،  امعة بيداد ،  \40\عدد

 . 594( حمدان رمران محمد ، مصدر سبق  كره ، ص 3

 . 61( أركان سعيد خطاب ، المصدر السابق ، ص 4

*  خعار دبابين االبساف الديظية في العراق الخطباء بأئمة المسا د بالحسيظيات من ا حاب الثقافة الواساعة بالصاادسين فاي 

ا باعياة م عماة حما الرسالة المحمدية الذين يملكون القدر  فاي الع قا  فاي الادين ، فراالً عان مادى سادر  ب فاي  خاريج ا ياا

 بااليمان .
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 بالمسسبلية الولظية من دبن   رسة أب   ريا  ماعة على اخرى .  

 ديظ ب من كعاب هللا بسظة ُبي  . األمر بالمعربف بالظ ي عن المظكر ب وعية المسلمين بحقائق -2

 صااحيج الم اااهيب الخالئااة عاان اإلسااالم برد الشااب ات باالباليااا بموا  ااة االفكااار ال دامااة للعظليمااات  -3

 اإلرهابية بالعك يرية .

 ُشر ثقافة  قبا اآلخر بالحوار مع  بين افراد الممعمق . -4

ق ب قاديب حلاوا لصااُق القارار حاوا أبارز المشااكا ربط الخطبة بالواسق الذي يعيش ا الموالظين في العرا -5

 العي يعاُون مظ ا )إرهاب ، فساد ، رشو  ...( .

الحث على الدفاا عن الاولن بسايب الموالظاة الصاالحة ، فرساالة الادفاا عان الاولن ال  عظاي بالراربر   -6

فاي خدماة الاولن  حما السالح بالموا  ة العسكرية فحسب ، با يعمابز  لك حث الماوالظين علاى االسا ام

من خالا العبليغ عن اإلرهابيين بالععابن مق اال  ز  األمظية
*
 . 

  قديب الوالء للولن بمحاربة الظزعات الطائ ة بالمذهبية . -7

م( بةاعاً أمظيااً باسعصاادياً  اعباً بالاذي  ازامن ماق   كاك الدبلاة 2003ببطبيعة الحاا ش د العاراق بعاد )   

ر لبقااات سياسااية  ديااد   اازامن ظ ورهااا مااق ار  اااا فااي ب ياار  العظااف بحااا مسسسااا  ا الرساامية بظ ااو

باال ط اف الطائ ي بالعخظدق المذهبي ، هذه الحالة  طلبت أن  مار  المر عية الديظية
**
العراسياة دبرهاا  

لموا  ع ااا ماان ا ااا الح اااظ علااى بحااد  الشااعب العراسااي ، بهااذا مااا ساماات باا  المر عيااة الديظيااة بالمعمثلااة 

ية هللا العلمى السيد )علي السيساعاُي( الاذي اخعاار للمر عياة دبر االرشااد بالعو يا  بمالحلاة بشخصية أ

االداء بالعأكيد على البظاء بالعطوير ، ب رك مسائا القياد  باالدار  الولظياة ألهاا السياساة باالدار  ، بهاذا 

الموسف دا على ُرج بحكمة باععداا المر عية
(1)

دبر األبرز في دعب   ود الوحد  . فاللمر عية الديظية ال 

الولظية العراسية العي ا بحت ها ساً عظد العراسيين بار بطت بشكا كبير في  حديد مصايرهب ، بهاذا األمار 

يعااد ُقطااة سااو  بةااعف فااي آن باحااد ،  كااون سااو  عظاادما ياادرك العراسيااون حقيقااة معظاهااا ، بةااعف عظاادما 

 مر عية الديظية في العراق بموسق ديظي با عماعي بالغ يسعيل ا اآلخربن لبث ال رسة بيظ ب . ب حلى ال

* لطالما خالبت اال  ز  األمظية العراسية ر اا الدين بأئمة المسا د بالحسيظيات حوا ةربر   وعية الظا  بحثب على عدم 

مسسساة  ات بعاد أمظاي اال ياء إلاى االفكاار المراللة العاي  بث اا العظليماات اإلرهابياة ، أُطالسااً مان اإليماان باأن المسامدهو 

 باعالمي سائب على دعب العقيد  اإلسالمية الصحيحة بُشرها بالعصدي لالفكار المعطرفة عقيد  بفكر بُلام .

م( بشااكا ملحاوظ فااي ظاا غياااب السالطات السياسااية باألمظياة علااى 2003** ازدادت اهمياة المر عيااة الديظياة العراسيااة بعاد )

سيااون ساالطة ماسثر  فااي الممعمااق غياار المر عياة الديظيااة العااي كااان ل اا الاادبر االباارز فااي السااحة لمااد  معيظااة ، فلاب يمااد العرا

 الممعمق .

( أما الخزعلي ، المر عية الديظية الشيعية بالعما السياسي سراء  في مواسف السيد علي السيساعاُي مان العملياة السياساية 1

 . 50، ص  49م ، ص 2012،  \1\، مملد  \10+9\م ، مملة المظعدى ، عدد2003في العراق بعد 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

االهمية ب حلى باحعرام باسق ، مما ساعدها في اداء دبر هاام فاي الممعماق العراسياة ، فااللربف العاي مار 

ا االمريكي بةق المر عياة الديظياة أماام مساسبليات  اريخياة بأماام م اام بمصااعب ب ا العراق بعد االحعال

عد  ، بهظا برز دبرها في االرشاد بالعو ي  لبظاء عاراق المساعقبا القاائب علاى الععددياة بالعدالاة بالعادابا 

السلمي للسلطة ، باععماد مبدأ المسابا  بين ابظاء البلد الواحد فاي الحقاوق بالوا باات
(1)

بيمكان األشاار   . 

إلااى أهااب المواسااف العااي ابااد  ا المر عيااة الديظيااة حياااا االبةاااا السااائد  فااي العااراق بالعااي  مسااد حكمع ااا 

-بالمعمثلة في :
(2)

 

 الموسف من االحعالا -1

إ  حددت المر عية موس  ا بأن الشعب العراسي سادر على حكب ُ س  بظ س  ، مظب ة إلاى ماا يشاكل  االحاعالا 

معمثا في  عمده لعدمير مسسسات الدبلة باُعدام األمن ب  اسب المارائب ، إ  ُبا  أياة هللا العلماى من خطر بال

السيد )علي السيسعاُي( إلى مخالر ب ود االحعالا على بحد  العراق ، داعياً الشعب العراسي إلاى الحيلولاة 

 لعراق ب ماسك ُسيم  الولظي .من دبن الوسوا في شرك ال عظة الطائ ية ، مدركاً لعلب الخطر الذي ي دد ا

 الدسعور باالُعخابات -2

إ  دعات المر عيااة الديظيااة إلااى ب ااود اساا  ساااُوُي با ااراء اُعخابااات عامااة لكاي يخعااار الشااعب ماان يااراه 

مظاسباً لعمثيل  في البرلمان بالسلطة ، إ  لب  عرك المر عية فر اة إال باساعثمر  ا الشااعة ثقافاة االُعخااب 

ت بال عاابي بخطااب الممعااة مان أ ااا  شااكيا سالطة عراسيااة  معلااك الشارعية مسااعقلة عاان مان خااالا البياُااا

العحال ات المشبوهة . كما ُمد ان ل ذه الرسالة بعداً أمظياً في كوُ اا  سااهب فاي العقلياا بالحاد مان اللاواهر 

الرغب من  اإلرهابية باعماا العظف المسلج ، من خالا  مريد عظا رها من مسوغات اللموء للعظف . بعلى

االخ اسات المسعمر  في المشا د السياساي العراساي إال أن المر عياة ماا زالات  ادعب ثقافاة االُعخااب كمادخا 

 بحيد لعحقيق ما يصبو الي  العراسيون من  حسين اداء السلطات .

 دعب بحد  العراق بُبذ الطائ ية -3

عااراق باسااعقالل  بمحاربااة االفكااار لقااد  ساادت ال عااابي العااي ا اادر  ا المر عيااة حر اا ا علااى بحااد  ال   

المعطرفة المسيئة لمكوُات الممعمق العراسي بُسيم  اال عماعي ، بالدعو  إلى العسالج بالعساامج بالمحباة 

باألل ة بين مكوُات الشاعب ، لكاون العاراق شاعب باحاد بارغب  ظوعا ا  القومياة باال عماعياة بالديظياة . إ  

باذ الع رساة باالحعكاام للقااُون ساراء  ساديد  للواساق العراساي بالاذي كاُت الم ود بالادعوات إلاى الوحاد  بُ

 مارسع  المر عية الديظية من خالا  اكيدها على حماية االسليات الديظية بحق ا المشربا في ممارسة

 . 32( أما الخزعلي ، مصدر سبق  كره ، ص 1

 . 59، ص  50( المصدر ُ س  ، ص 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

شعائرها الديظية بحرياة ، ب معع اا الكاماا بحقاوق الموالظاة برفرا ا أي شاكا مان اشاكاا العميياز بحق اا ، 

سالعة باذلك كاا  باععماد ُلرية العسامج الديظي بةربر  اخراا الحيا  العراسية لقواعد الععايش السلمي ،

 المدخالت العي  سعى إلي ا العظليمات اإلرهابية السعثمارها في العراق .

كمااا  مساادت مواسااف المر عيااة الديظيااة فااي دعااب الوحااد  الولظيااة ماان خااالا رفراا ا المسااعمر لعوزيااق    

د مان المظا ب على اسا  المكوُاات بالماذاهب ، ألُا  يكار  للطائ ياة فاي الظلاام السياساي العراساي بيعقا

لريقاة ا خاا  القارارات فيا  ، بالعأكياد علاى مركزياة الدبلاة بحصار الساالح بيادها ، ب مظاب اثاار  الظعارات 

الطائ ية . كما  مسد دبرها كذلك في موا  ة اللاهر  اإلرهابية من خالا فعوى الم اد الك اائي بعاد ب اوا 

عدم سدر  الوحدات العسكرية مان ايقااف  العظليمات اإلرهابية إلى المظالق المقدسة باألهلة بالسكان في ظا

 وسق اُعشاار  لاك العظليماات ، حيظ اا ادركات المر عياة خطاور  الوةاق باحعمااا اُمارار الابالد إلاى حارب 

اهلية ، لذا  ااءت فعاوى المر عياة لكاا العاراسيين للادفاا عان الاولن ب شاكيا ساوات للحشاد الشاعبي كم اة 

، إ  الست هذه الدعو  اسعمابة باسعة من مخعلاف اليااف الشاعب مساُد  بداعمة للقوات المسلحة العراسية 

العراسااي بالعااي لقياات مااا لقياات ماان ُماحااات مسااعمر  علااى  ااعيد مكافحااة اإلرهاااب . حيااث  راامظت فعااوى 

 -المر عية  لك رسائا م مة بالعي  حما في ليا  ا العديد من االرشادات الم مة لموا  ة اإلرهاب مظ ا :

 ي الواعي على الوالء للولن بللعقيد  اإلسالمية الصحيحة .حث الشباب العراس -1

 محاربة اليلو بالعطرف بكا اشكال  بايراد الظصوص القرآُية المحذر  مظ  . -2

 ُشر الوسطية باالععداا عقيد  بمظ ج بسلوك في الحيا  . -3

ظيساة العراسياة فاي بكي يسعقيب الحاديث عان هاذا الموةاوا كاان البادَ مان العطارق بالحاديث عان دبر الك   

دعو  العراسيين عامة بالمسيحيين خا ة إلى العمسك بولظ ب اال الي بعادم  ركا  باالُخارال فاي  ا وف 

القااوات المساالحة العراسيااة بالحشااد الشااعبي للاادفاا عاان مظااالق ب ب حريرهااا بحمايااة دبر العباااد  بُساايج 

هااب بماا ير كبا  بحاق المسايحيين مان سعاا الممعمق العراسي . فالكظيسة في العراق  سكد دائمااً علاى أن اإلر

ب  مياار  ال دياان لاا  بال يماات لاسااالم بصاالة بهااو مظاا  بااراء ، فااالعراق بلااد المميااق ب عااايش ابظاااءه اخااو  

معحابين يعقاسمون االحزان بالمسرات . بدعت الكظيسة في العراق إلى االسعمابة إلى فعوى الم اد الك ائي 

الساات اسعحساااُ ا ، بعلااى أثرهااا  ااب  شااكيا سااو  عسااكرية ماان االخااو  العااي اللقع ااا المر عيااة الديظيااة ب

المسيحيين بغيرهب من االسليات الديظية االخرى ب دف الدفاا عن مظالق ب بالسيماً في مظالق س ا ُيظوى 

 بالعي حققت في ا  لك القوات ما حققع  من اُعصارات م مة ةد العظليمات اإلرهابية المعوا د  هظاك.

ما سبق أن للمسا د بدبر العباد  في العراق دبراً هام في محاربة االفكار اإلرهابية الشا   عن ُ  ب من كا 

 الدين اإلسالمي ، بكان للمر عية الديظية الحرور األبرز في هذا المماا بالعي اس مت بشكا أب بآخر في
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ح   أمن البالد ببحاد  ُسايمية الاولظي . كماا يعراج مان كاا ماا  قادم ب اود عالساة سوياة باين المسسساات 

اال عماعية بالمسسسات االمظية من حيث القيام بادبار أمظية من ا ا خلق العكاما الرربري الحدا  االمان 

 ي .باالسعقرار في الممعمق العراس

 

 

 . المبحث الثاُي : اإلرهاب بحقوق اإلُسان في العراق

 . حقوق اإلُسان في العراق فيالمطلب األبا : أثر اإلرهاب 

فااي ظااا اسااعمرار اإلرهاااب فااي العااراق ال يخ ااى علااى أحااد  ااعوبة أن يعمعااق المااوالن العراسااي بحقوساا     

، بفاي ظاا اساعمرار ال مماات اإلرهابياة العاي  الطبيعية في ظا الواسق المسلب الذي يعيش ا الممعماق العراساي

مثلت ابشق ادبات المس باالُع اك لحقاوق اإلُساان االساساية . فحقاوق اإلُساان هاي حا اة إُسااُية يظبياي 

 وفيرها لصياُة حيا   بكرامع  بب وده اإلُساُي ، إ  ب ا ت  لاك الحقاوق فاي باادىء األمار  حات مسامى 

مق  طور م  وم ا ا بحت  عمياز عظ اا فاي معظاهاا عان معظاى الحرياات الحريات العامة أب االساسية ، لكن 

العامة أب االساسية
(1)

, فحقوق اإلُسان يدبر ب ودها من عدم  مق اإلُسان ُ س  ، لاذلك فاأن فكار  حقاوق  

اإلُسان  قق خارج الار القاُون الوةعي ، ألُ ا  سعظد في االسا  علاى فكار  القااُون الطبيعاي العاي  عظاي 

ال ارد لحقاوق لبيعياة أب اد  ا الصا ة اإلُسااُية المعأ الة فيا  ، خالفااً ل كار  الحرياات العاماة العاي  امعالك

 ل ر إلى الو ود من خالا القاُون الظافذ فعالً في زمان بمكاان معاين ، ف اي  عاد حقاوق برخصاة ممظوحاة 

لةبمقعرى القواُين الوةعية الموةوعة من لدن السلطات العامة المخعصة داخا الدب
(2)

. فحقاوق اإلُساان  

 عميز بالخصائص
*
-اآل ية : 

(3)
 

1-  ً  إُ ا محمية ساُوُيا

 إُ ا  ر كز على كرامة اإلُسان . -2

 إُ ا معسابية بمعرابطة -3

 إُ ا ملزمة للدبا بالم ات ال اعلة في ا . -4

، دار  \1\ائا الرسابااة ، ج( محمااد يوسااف علااوان ، محمااد خليااا موسااى ، القاااُون الاادبلي لحقااوق اإلُسااان ، المصااادر ببساا1

 . 9م ، ص 2005الثقافة للظشر بالعوزيق ، 

،  39م ، ص 1998، دار المظ ااا اللبظاااُي ،  1( عيسااى بياارم ، الحريااات العامااة بحقااوق اإلُسااان بااين الااظص بالواسااق ، ل2

 . 42ص

 مر .* بمن خصائص ا أُ ا غير سابلة للعمزئة ، غير سابلة للعصرف ، بهذه الحقوق في  طور مسع

( حسااظاء ُا اار إبااراهيب بآخااربن ، بحااو  فااي حقااوق اإلُسااان ،  ااياغة اسااعرا يمية بلظيااة لحمايااة الك اااءات العلميااة فااي 3

 . 11م ، ص 2007، المع د العراسي ،  1العراق ، ل
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 إُ ا عالمية . -5

 ال يمكن العظازا عظ ا أب ُزع ا . -6

 إُ ا  حمي االفراد بالممموعات . -7

بمن ابرز هذه الحقوق ) حق العيش ، األمن ، ال كر بالرأي بالعقيد  ...( . ف ذه الحقوق ُمد أن اإلرهاب    

على حقوق اإلُسان بحريا   مان خاالا عما ببم د مرظي على سلب ا من الموالظين ، إ  اُعكست  رائم  

 - اثيره في الحقوق األ ية :

 حق الحيا  . -1

إن الحااق فااي الحيااا  يعااد ماان أثماان حقااوق الكااائن البشااري ، بهااو حااق  حااث علياا  الشاارائق الساامابية    

م( ، بهاو حاق ساعت العظليماات 2005بالمواثيق الدبلياة ، كماا ُاص عليا  الدساعور العراساي الادائب لساظة )

رهابيااة إلااى ساالب  ببصااور معظوعااة ماان ا ااا اةااعاف الدبلااة بةاارب حكوما  ااا ماان الااداخا ، ماان خااالا اإل

 اسع داف المدُيين االبرياء من ال اا بُساء بشيو  .

 حق العظقا . -2

ةمن الدسعور العراسي الدائب لكا موالن حرية العظقا من مكان آلخار بمان محافلاة إلاى اخارى مان دبن    

ب اإلرهابياة العاي  قاوم ب اا العظليماات اإلرهابياة بماا  بثا  مان خاوف برعاب فاي ُ او  سيود ، لكان المارائ

الماوالظين دفع اب إلاى المكاو  فاي مظاالق ب ب  ديادهب بالقعاا فاي حااا خارب  ب مظ اا ، أب  قاديب عماوالت 

مالية
*
 معيظة لصالج العظليمات اإلرهابية بيية  رك مظازل ب باالُعقاا إلى اماكن اخرى . 

 ل كر بالعقيد حق ا -3

 ااسمن العظليمااات اإلرهابيااة علااى اخااعالف  صاااُي  ا بمسااميا  ا علااى أُ ااا الحااق كلاا  بعقيااد  ا الديظيااة    

اال لج لال باا ، بعلى هذا االسا  فأن من ال يشالرهب هذا الرأي )فكر بعقيد  ب و   ديظي( فأن مصيره 

 العص ية بالقعا .

 حق األمن بالحرية الشخصية . -4

عبار الع ميارات بحماالت  فلعمعق بااألمن حاق لكاا ماوالن ، لكان ممارساات اإلرهااب فاي زرا الخاوإن ا   

 القعا المماعي بالع مير القسري  ظع ك هذا الحق ببأبشق  ور  .

 الحقوق االسعصادية . -5

ات  ظع ااك العظليمااات اإلرهابيااة الحقااوق االسعصااادية لاُسااان ماان خااالا  اادمير االماااكن العامااة بالممعلكاا   

الخا ة باسع داف االماكن السياحية باألثرية بمسسسات الدبلة بالبظاى العحعياة ، فراالً عان خطاف ر ااا 

 االعماا بالمطالبة ب دية مالية مقابا االفراج عظ ب ، أب فرض آ ابات مالية على العوائا الواسعة  حت 

 – 2000االُبااار مبااالغ معيظااة  عاارابح بااين ) شااير بعاا  المعلومااات إلااى للااب الممموعااات اإلرهابيااة ماان اهااالي محافلااة  *

 دبالر( لكا عائلة  ظوي الخربج من المحافلة فرالً عن سظد ملكية البيت أب العقار .3000
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 سيطر   لك العظليمات .

 الحقوق اال عماعية . -6

ب شما  لك الحقوق الععليب بالسكن بالرعاية اال عماعياة بالحصاوا علاى الادخا المظاساب ، فلكاا إُساان    

الحق في أن يحياى حياا  كريماة بعياد  عان الحرماان بالعشارد ، ب لاك بخلاق ظاربف معيشاية مظاسابة  الئاب 

لمساماُية بالذهظياة بماا يعطلبا   لاك مان  اوفير الشخص لكي يظمو بشكا سليب بكاما ب حاف  على سدرا ا  ا

القدر المظاسب من اليذاء بالملبس بالسكن المالئب
(1)

. بفي ظا ب ود اإلرهاب فأن ُيا ال ارد لعلاك الحقاوق  

 يصبج بعيد المظاا .

 م( أبشاق االُع اكاات لحقاوق اإلُساان2003بسياساً على الحالة العراسية ُمد أن اإلرهاب سد مار  بمظذا )   

فااي العااراق ماان خطااف ب عااذيب بسعااا برمااي ماان البظايااات باغعصاااب االل اااا بالظساااء بباايع ن فااي سااوق 

الظخاسة ، بإ بارهن على أن يكوُوا دربعاً بشرية في موا  ة القوات األمظياة العراسياة . فعلاى  اعيد حاق 

للمرأ  العراسياة ُصايب الحيا  مارست العظليمات اإلرهابية في العراق ابشق  ور االُع اك لذلك الحق بكان 

مظ ا من حيث القعا باساعيالل ن لعظ ياذ ال مماات اإلرهابياة بعاد  صا ية ازبا  ان بمعاي لن مان سابل ب ، إ  

 شير بزار  االمن الولظي العراسي إلى االساليب العي  عبع ا  لك العظليماات اإلرهابياة لعساخير المارأ  كاأدا  

-ا ُقال الرعف اآل ية:لعظ يذ ال ممات االُعحارية من خالا اسعيال
(2)

 

الحا ة المادية باالبعازاز فاي ظاا بفاا  المعياا بعادم حصاوا العائلاة علاى الععاوي  ، مماا  عل اا هادفاً  -1

سا الً للعمظيااد ، فراالً عاان ممارساة  لااك العظليماات اساالوب الرايط علااى الظسااء الموظ ااات ليارض  مويااا 

 ال ممات اإلرهابية  حت لائلة الع ديد .

الديظي بالعرليا ال كري للمرأ  باسعيالا مشاكل ا الظ سية بالريولات العائلية لعظ ياذ ال مماات اليطاء  -2

 اإلرهابية .

%( من ال ممات اإلرهابية العي  ظ ذها الظساء عائاد إلاى بفاا  المعياا 3 شير االحصائيات إلى ما ُسبع  )   

 ااام  و اايا االععااد  بُقااا المعلومااات ، %( ب عااا الحبااوب المخاادر  بالقيااام بم97بسلااة الععلاايب ، بُساابة )

ب قديب دعابي كيدية ةد عظا ر األمن العراسي الذين ساهموا في القاء القب  ب ص ية الكثير من العظا ار 

اإلرهابيااة
(3)

. بسااد ُاااا الط ااا العراسااي ُصاايباً هااو اآلخاار ماان حيااث اُع اااك حااق الحيااا  ماان لاادن العظليمااات  

د من االل اا بين ش يد ب ريج ، فرالً عن مساهمة اللااهر  اإلرهابياة اإلرهابية بالعي  هب ةحيع ا العدي

 في   اسب ظاهر  )اليعيب( العي ا بحت مل راً مسلماً في العراق ُعيمة ل قدان الوالدين أب احدهما  راء 

 ( .30م( ، الماد  )2005( أُلر إلى ، الدسعور العراسي الدائب لسظة )1

،  83م ، ص2011م ، بزار  حقوق اإلُسان ،  م ورية العاراق ، 2011ن في العراق لسظة ( أثراإلرهاب على حقوق اإلُسا2

 . 84ص 

 . 84( المصدر ُ س  ، ص 3

  711ال صا الرابق : السياسات اال عماعية لمكافحة...                                                                



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 از المركازي لالحصااء بالمعلوماات العراساي إلاى ب اود المالياين مان اعماا العظف باإلرهاب ، إ  أشار الم

( ل اا مشارد 617االل اا العراسيين اليعامى بمن بيظ ب ُصف مليون مشرد ، بيظما  رب دبر الدبلة سرابة )

( 29فقط ، في اشار  إلى مخال ة باةحة لحقوق الط ا العراسي العي اشار ل ا الدسعور العراسي في المااد  )

 ظص على  ك ا الدبلة لل رد باألسر  بخا ة الط ا بالمرأ  بالرمان اال عماعي... العي
(1)

 . 

بعلى  عيد حق األمن ساهب اإلرهاب في اُع اك  من ُاحية اشاعة الخوف بالقلاق فاي الممعماق العراساي    

باساع حاا  باشاعع  لالمراض العروية بالظ سية لذبي ةحايا اإلرهااب بالسايماً فاي فعار  العظاف الطاائ ي

العظليمات اإلرهابية في   مير األمظين بالمسالمين ، بسيام اا بابشاق المارائب بالعاي  ركازت باذبج الراحايا 

ب صويرهب بشعى الوسائا المرئية ب دف العخويف بالعربيق ، فراالً عان ماا  خل ا  الع ميارات مان مشااهد 

ق المساعمر باالةاطرابات الظ ساية ، ف اذه مربعة  ركت أثارها الظ سية على الممعماق كاالعو ر الادائب بالقلا

الحاالت بغيرها سعت بزار  حقوق اإلُسان إلى عال  ا من خاالا اُشااء مراكاز معخصصاة لعأهياا ةاحايا 

اإلرهاب ممن يعاُون من مشاكا ُ سية ُعيمة اإلرهاب ، فراالً عان  عزيزهاا لادبر الشاراكة الممعمعياة ماق 

دُي فاي بلااور  مشااريق مشاعركة فاي ممااا حقاوق اإلُسااان المسسساات الحكومياة بمسسساات الممعماق الما

بحماية حقوق ب بي الرحايا ، إال أن هذا المشاربا لاب يظ اذ الساباب فظياة
(2)

. بُعيماة الُع ااك حاق األمان  

 ظامت في العراق ظاهر  الظزبح المماعي في اماكن سيطر  المماعات اإلرهابية إلى اماكن أكثر أمظاً ، حيث 

اً الحصااائية اعااد  ا الممعيااة العراسيااة لحقااوق اإلُسااان فااي الواليااات المعحااد  االمريكيااةاحعااا العااراق بفقاا
*
 

( مليااون 25م( المر بااة االبلااى ماان ُاحيااة عاادد الظااازحين بالم ماارين ، ف ااي العااالب يعوا ااد حااوالي )2014)

رهابياة ، إ  الف( ماوالن ُزحاوا ب عاا   ديادات العظليماات اإل 400ُازح ، ُسبة العراسيين مظ ب )مليوُين ب

( الااف عراسااي إلااى ماادن )اربيااا ، دهااوك ، السااليماُية( ، بالبقيااة  ظعشاار فااي 200ُاازح مااا يقااارب )مليااون ب

محافلااات بسااط ب ظااوب العااراق يسااكظون فااي بيااوت لايمااار بفااي المخيمااات بالماادار  بالحاادائق العامااة 

ت ، بان ا ااراءات الحكومااة ب حاات المسااور بالبيااوت العشااوائية ، فرااالً عاان الكظااائس بالمسااا د بالماازارا

العراسية ب ذا الشأن لب  ر ِق لمسعوى الكارثة في ظا ب ود شاب ات فسااد ماالي كبيار فاي ملاف الععويراات 

للظازحين
(3)

 .بفيما يأ ي  دبا احصائي يوةج عدد الظازحين العراسيين  راء ار  اا ب ير  العظف باإلرهاب

 . 89، ص  88( المصدر السابق ُ س  ، ص 1

 . 96، ص  95مصدر ُ س  ، ص ( ال2

*  ععمد  قارير هذه اللمظة على العقارير الدبرية العي  صدرها الوزارات العراسية ) دفاا ، داخلية ، حقاوق إُساان ، الصاحة ( 

فراالً عاان هيئاة الظزاهااة بال يئاات المسااعقلة فاي العااراق ، إلاى  اُااب العقاارير الدبليااة بالعقاارير الخا ااة العاي يعاادها باااحثي 

 خعصا يي الممعية في هذا الصدد .با

م ، الوالياات المعحاد  االمريكياة ، 2014( الممعية العراسية في الواليات المعحد  االمريكية ، حقوق اإلُسان في العاراق لعاام 3

  . 3م ، ص 2014
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

م(2014مطلق سظة )   
(1)

 

 (10 دبا رسب )

( 400الاف( ُاازح ماظ ب )330مالياين ب 3م( ازداد عدد الظاازحين العاراسيين بب اا إلاى )2015بفي سظة )

%( ال ااا ، 48ألاف( مسايحي ، ماظ ب ) 13شابكي ب ) ألاف( 300ألاف(  ركمااُي ب ) 350ألف ايزيدي ب )

ألف( معوق ، إ  حابلت الحكومة العراسية سد احعيا ا  ب االساسية ، إالَ أن  لك الم ود لاب  160إلى  اُب )

 ثمر في ظا اسعمرار  را ق الخدمات من ماء بك رباء بخدمات  حية بخدمية
(2)

 . 

ة فاي ار ااا عادد كبيار مان الظاازحين إلاى مظاالق ساكظاهب بعلى الرغب من  لاك ُمحات الحكوماة العراسيا   

اال لية بعاد ُماح اا فاي  حريرهاا مان سايطر  اإلرهاابيين ، إ  ر اق ماا يقاارب )ُصاف ملياون( ُاازح ساظة 

( عائلاة إلاى ُاحياة 4000م( في مظالق )  لوالء ، مظصورية المبا ، المقدادية ، بيمي ( ، بعود  )2015)

ألف( ُازح إلى مدن بسرى محافلة )األُبار( 300، فرالً عن أكثر من ))العلب( في ) الح الدين( 
(3)

 . 

كمااا ساااهب اإلرهاااب فااي العااراق فااي اُع اااك الحقااوق اال عماعيااة باالسعصااادية للمااوالن العراسااي ، إ  ساااهب 

 اإلرهاب في  ظامي ظاهر  عمالة األل اا في العاراق فاي ظاا فقادان المعياا ب  شاي ال قار فاي العائلاة ، مماا

اةطر اسرهب إلى اسحام ابالدهب في سوق العما لموا  ة العوز االسعصاادي الاذي  عاُيا  ، بهاذا األمار يعاد 

بحد  ا   اُع اك لحقوق الط ا اال عماعية بالصحية بالععليمية . بهذا االمر بدبره أفرى إلى باربز ظااهر  

( فاي ساظة 239مياة إرهابياة ) ظوح االحادا  ، إ  بلاغ عادد الماودعين فاي سامون االحادا  علاى  بعاات  ر

 م( ، في حين 2010( في )383( ، ثب لير  ق إلى )324م( إلى )2009م( ، ليزداد الرسب في سظة )2008)

 . 4، ص  3( المصدر السابق ُ س  ، ص 1

الوالياات م( ، 2015( الممعية العراسية لحقوق اإلُسان في الواليات المعحد  االمريكياة ، حقاوق اإلُساان فاي العاراق لساظة )2

 . 40، ص  39( المصدر ُ س  ، ص 3.                      39م ، ص 2015المعحد  االمريكية ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 (13ي المرفوعة بفقاً لقاُون مكافحة اإلرهاب رسب ) شير احصائية مملس القراء األعلى إلى عدد الدعاب

( فقط649( دعوى حسب مظ ا )771م( حوالي )2011بحق هذه الشريحة في سظة )
(1)

 . 

م( من لادن الممااميق اإلرهابياة ال زاا مساعمراً ، فاالخوف بالشاعور 2003إن اُع اك حقوق اإلُسان مظذا )  

ألمظي ، فرالً عن اسعمرار  زايد ُسب البطالة بال قر فاي ظاا بالخطر ال يزاا حاةراً بسبب  دهور الوةق ا

غياب للعدالة اال عماعية بالعي اثرت بصور  كبير  على حيا  ال ارد بالممعماق ، إ  لاب ياعلمس الماوالن أي 

حا أب بوادر حلوا البرز مشاكل  ، بفي مقدمع ا  دهور الوةق اإلُساُي للظازحين في المدن العراسية . ف ي 

( عدَ العراق لبقاً لمعايير حقوق اإلُسان األسوء من باين بلادان العاالب المخعل اة ب عاا  ظاامي خطار م2014)

اإلرهاب بالقعاا الممااعي بالع ميار بمصاادر  الممعلكاات بسابي الظسااء باُعشاار ال سااد
(2)

. هاذه الحااالت  

زمااات ، بمااا هااي لبيعااة بغيرهااا الكثياار  سااعوس ظا حااوا لبيعااة دبر الحكومااة العراسيااة فااي معالمااة هااذه اإل

 السياسات اال عماعية العي ا بعع ا في سبيا  لك ؟ 

في الحقيقة أن  عبق الم د الحكومي في عالج حاالت اُع اك حقوق اإلُسان في العراق ب عا اإلرهاب أ خذ    

 مسعويات عد  سواء على المسعوى العشريعي اب العظ يذي .

 أبالً : على المسعوى العشريعي    

ت العشريعات الولظية العراسية سواُين عد  لععوي  المعرررين  راء العمليات العساكرية بال مماات أسر   

( الصادر عان 17،  10م( ، بهذا القاُون حا محا األمرين )2009( لسظة )20اإلرهابية بمظ ا ساُون رسب )

حيز الظ ا  بعد ُشره  م( بالمععلق بععوي  المعرررين ، بسد دخا هذا القاُون2004مملس الوزراء لسظة )

ي  من لدن ار أسس المطالبة بالععوم( بعد ا د2011بالمريد  الرسمية ، إالَ أن  طبيق  فعالً كان في سظة )

بزار  المالية العراسية ، بعلى اثرها  ب  شكيا لمان مركزية بفرعية للظلر بطلباات المعراررين ، حياث  اب 

( فاي بياداد ،  اب 3563( معرارر مان ممماوا )1600هب )حسب مل ات الو بة األبلى من المعرررين بعدد

م ، إ  ارسالت هاذه المل اات إلاى مديرياة العقاعاد 2011\11\24\ لك من خالا مملس محافلة بيداد بعااريخ 

العامة ليرض  خصيص را اب  قاعادي للمعراررين ، ماق ارسااا ُساخ اخارى للبلاديات ال رعياة لعخصايص 

سطق اراةي للمعرررين
(3)

لماان خا اة  ظ ياذاً لاذلك القااُون علاى مساعوى العاراق باساعثظاء  . كماا  شاكلت 

اسليب كردسعان للظلر بطلبات الععاوي  عان االةارار المععلقاة بالممعلكاات المظقولاة بغيار المظقولاة ، ببلاغ 

 ( 521،24م( من الععويرات على مسعوى العراق )2011عدد المسع يدين حعى ُ اية )

 . 90م ...... ، مصدر سبق  كره ، ص 2011ان في العراق لسظة ( أثر اإلرهاب على حقوق اإلُس1

م ، مصادر سابق 2014( الممعية العراسية لحقوق اإلُسان في الواليات المعحد  االمريكية ، حقوق اإلُسان في العراق لساظة 2

ر ساابق  كااره ، م ، مصااد2011.   باُلاار كااذلك ، أثاار اإلرهاااب علااى حقااوق اإلُسااان فااي العااراق لسااظة  3، ص  2 كاره ، ص 

 . 11ص

 . 11م ، مصدر سبق  كره ، ص 2011( أثر اإلرهاب على حقوق اإلُسان لسظة 3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

شاكلت محافلاات )بياداد ، دياالى( أعلاى ( ملاف للمعلكاات ، ب1326( ملف للم قودين ب )206بمن ةمظ ا )

( مليااار 720،412،73االرسااام بااين مل ااات الععويرااات ، ليصاابج مممااوا المبااالغ المصااربفة للععويرااات )

ديظار عراسي
(1)

. بفيما يأ ي  دبا يوةج عدد القرارات الخا ة بالععويرات المحالاة إلاى اللماان ال رعياة  

م(2011لسظة )
(2)

 (11 دبا رسب )   . 

 عدد سرارات الععوي    المحافلة   ت

 3563     بيداد    -1

 702     ميسان    -2

 1946      الح الدين   -3

 1700     بابا    -4

 1700     الظمف    -5

 2930     االُبار    -6

 251     المثظى    -7

 2206     البصر     -8

 386     باسط    -9

 1605      ي سار    -10

 950     ادسيةالق    -11

 1250     كربالء    -12

 597     كركوك    -13

  2972     ديالى    -14

  1763     ُيظوى    -15

 24521الممموا :              

 

م الخاااص بالععويرااات بُعيمااة لزياااد  عاادد 2009( لسااظة 20م( باسااعظاداً لقاااُون رسااب )2014بفااي سااظة )

 ب زياد  عدد اللمان ال رعية الخا ة بالظلر بطلبات المعرررين إلاى المعرررين في العراق  راء اإلرهاب 

( ، بفاي  4إلاى  1( ، بفاي األُباار مان )  4إلى  2( لمظة ، إ  زادت عدد اللمان في بيداد من ) 30أكثر من )

( ، بكذلك الحاا بالظسبة لظيظوى 3إلى  1( ، بفي  الح الدين من )  2إلى  1ديالى من ) 
(3)

 . إ  

 . 12( المصدر ُ س  ، ص 2.                         12مصدر السابق ُ س  ، ص ( ال1

 . 127م ، ص 2014م ، بزار  حقوق اإلُسان ، العراق ، 2014( أثر اإلرهاب على حقوق اإلُسان لسظة 3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

-اال ي: حدد القاُون
(1)

 

 ( مليون ديظار لذبي كا ش يد أب م قود .3,750,000 قديب مظحة ) -1

  قديب العالج للمصابين بظاءاً على  قرير لمظة لبية مخعصة . -2

 %( من القيمة المقدر  من لدن الخبير .50 قديب  عوي  للممعلكات المعررر  بظسبة ) -3

 االةرار المععلقة بالوظي ة العامة بالدراسة . عوي   -4

( الااف ديظااار عراسااي شاا رياً بباااثر ر عااي اععباااراً ماان  اااريخ 340,000 قااديب را ااب  قاعاادي ساادره) -5

( ديظاار عراساي  ماظج للمعراارر 12,300,000م ، بماظج ساربض  قاعدياة للمعراررين سادرها )2010\1\1\

 المصاب اب  بي الش يد .

 كظية .مظج سطعة أرض س -6

م( ماا 2014م( إلاى ُ اياة )2011بسد اُمزت اللمان ال رعياة المظعشار  فاي عماوم العاراق مطلاق  ماوز )   

(126713ممموع  )
*
ألاف معاملاة  عاوي  ، بكاان لمحافلاة )بياداد( الحصاة األكبار مان الععاوي  بواساق  

( ملياار 373,231,307,626( مل اً ، ببلغ حمب المباالغ المالياة الكلياة العاي  ارفت للععويراات )20418)

ديظار عراسي
(2)

 . 

(3)ثاُياً : على المسعوى العظ يذي   
 

 أ( سرارات مملس الوزراء العراسي

م( الخااص بعساديد ربا اب الماوظ ين العااملين فاي المظاالق الخار اة عان 2014( لساظة )328سرار رسب ) -

لمظاالق ، بايمااد اآللياات الالزماة سيطر  الحكومة اال حادية ، عان لرياق فاعج مكا اب ل اا سريباة مان  لاك ا

 لصرف ا ل ب .

م( المعرمن مظج الصالحيات لللمظة العليا الغاثة الظازحين 2014( لسظة )414سرار مملس الوزراء رسب ) -

 ( مليار ديظار .3بايواءهب بمعالمة المرحى داخا العراق بخار   ، من خالا  خصيص مبلغ )

م( الخاااص بقيااام بزار  العمااار  العراسيااة بايصاااا سيمااة 2014) ( لسااظة428ساارار مملااس الااوزراء رسااب ) -

 البطاسة العمويظية إلى الموالظين الظازحين بالذين لب يسعلموا م ردا  ا ليلة االش ر الماةية .

( مليااارات ديظااار عراسااي إلااى محافلااة االُبااار 10م( الخاااص بعخصاايص )2016( لسااظة )160ساارار رسااب ) -

ازحين في عامرية ال لو ة بالخالدية بالمديظة السياحيةالغراض ادامة مخيمات الظ
(4)

 . 

 . 128، ص  127( المصدر السابق ُ س  ، ص 1

* لنألااالا علااى الماادبا الخاااص بالععويرااات الممظوحااة للعوائااا المعراارر   ااراء اإلرهاااب ، أُلاار إلااى ، المصاادر ُ ساا  

 . 130، ص  129،ص

 .  145، ص  141( المصدر ُ س  ، ص 3                   ( المصدر ُ س  ، الص حات ُ س ا .         2

 -م( على الرابط العالي :2016( لسظة )160( للمزيد أُلر إلى ، ُص سرار مملس الوزراء رسب)4

                                                             http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=6822   
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 ب( اال راءات العي ا خذ  ا اللمظة العليا الغاثة الظازحين بايواء الال ئين

 ا . خصيص مبلغ مليون ديظار عراسي لكا عائلة ، ب عحما بزار  ال مر  بالم مرين  وزيع  -

 االشراف الميداُي على اغاثة الظازحين ب خصيص سلف مسعدامة ل ب . -

( مليااار ديظااار عراسااي إلااى  معيااة ال ااالا االحماار بالععبااات المقدسااة الغاثااة العوائااا 33 خصاايص مبلااغ ) -

 الظازحة .

 .( مليار ديظار عراسي إلى بزار  الصحة لعقديب خدما  ا الصحية إلى الظازحين 10 خصيص مبلغ ) -

( ملياار 10( لمان فرعية في محافلة االُبار ليرض  قديب المظج المالية للظازحين ، ب خصيص )5 شكيا ) -

 ديظار عراسي كدفعة ابلى لعلك اللمان .

( أياام 4 م يز مطارات المثظى باربيا ببيداد بمواد االغاثة ليرض  قديم ا إلى ُازحي  با سظمار لماد  ) -

 عراسي .( مليون ديظار 200ببمبلغ )

( ملياار ديظاار عراساي إلاى اللماان ال رعياة المشاكلة فاي  مياق المحافلاات العراسياة 275 خصيص مبلاغ ) -

 كسل ة أبلية الغراض االيواء .

 

 . ثالثاً : ا راءات بزار  ال مر  بالم مرين اليواء باغاثة الظازحين

 . شكيا لمظة لعظ يذ سرارات اللمظة العليا الغاثة بايواء الظازحين  -

االشراف على بدأ  وزيق مظحة المليون ديظار لكا عائلة ُازحة . ببلغ عدد العوائاا المشامولة ب اا لياياة  -

 ( عائلة .493990م( حوالي )2014\12\28)

ا اادرت بزار  ال ماار  بالم ماارين سااراراً بايقاااف دفااق مظحااة المليااون ديظااار لاابع  العوائااا الظازحااة  -

 -ألسباب :

 المدُية لبع  العوائا الظازحة مق عوائا ُازحة في مظالق اخرى .  شاب  ارسام هويات االحواا 

 . غلق هوا ف بع  المشمولين بالمظج المالية ب عوبة اال صاا ب ب 

 . ادراج اسماء عوائا ةمن سائمة المشمولين بالمظحة رغب عدم شمول ب ب ا 

 . س ر الكثير مظ ب إلى خارج العراق 

 سيااة لقعاااا العظليمااات اإلرهابيااة بعاادم  خااويل ب لماان يعساالب  طااوا الاابع  فااي القااوات المساالحة العرا

 مظح ب بدالً عظ ب .

 . كرار اسماء عوائا  سعحق المظحة المالية في أكثر من مظطقة ُازحة  

 فعج اربعة مظافذ السعقباا العوائا الظازحة في المحافلات . -
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

فااي الحقيقااة أن الم ااود المبذبلااة ماان لاادن الحكومااة العراسيااة فااي عااالج هااذه االزمااات لااب  كاان  بمسااعوى    

الطموح بالعحدي ، في ظا شيوا حاالت ال ساد المالي باالداري فاي ملاف الظاازحين ب ارف الععويراات ، 

ساسااية المقدمااة للعوائااا الظازحااة ، زد علااى  لااك سلااة المممعااات السااكظية فرااالً عاان ةااعف الخاادمات اال

المخصصااة اليااواءهب ، ممااا يعطلااب ماان الحكومااة العراسيااة حاازم ب ديااة اكباار فااي ا خااا  ساارارات سااريعة 

بمدربسة ببةق خطة لوارى
ء
لبظاء مممعاات ساكظية مالئماة للعايش باساعقباا الظاازحين ، باالساراا فاي  

 سيطر  المماعات اإلرهابية باعاد  الظازحين الي ا . حرير االراةي من 

 

 . المطلب الثاُي : الممعمق المدُي بدبره في الوساية من اإلرهاب

ا ا كاُت م مة  حقيق األمن  عطلب محاربة اإلرهاب بالعطرف بالمرمية بالوساية مظ اا ، فاأن ُمااح  لاك    

ععاابن باين اال  از  األمظياة بالماوالظين ، فراالً الم مة  عطلب إيماد مظاخات مشمعة بمثمر   حث علاى ال

عن  ظمية الوعي اال عماعي ب ياُة الظسيج الاولظي لرامان حماياة األمان فاي الابالد . فالمعالماات األمظياة 

للاهر  اإلرهااب بالمريماة المظلماة ال يمكان ان يكعاب ل اا الظمااح ماا لاب  رافق اا مساير  أب أُشاطة فكرياة 

ي اشاعة سيب العساامج بالحاوار بالععددياة بالقباوا بااآلخر فاي الممعماق ، بالعماا علمية باعالمية  ساهب ف

على  رسيخ ا ب عزيزها ، بهذا األمر ممكن  حقيق  من خالا مسسسات الممعمق المدُي
*
  . 

إن مسسسات الممعمق المدُي سمة من سمات العصر ، ل ا القدر  بإلاى حاد ماا فاي  صاويب االداء الرسامي 

مشاااركة فااي  حقيااق حا ااات افااراد الممعمااق ، ب ااياغة القااواُين الرااامظة لحقااوق االفااراد ، للساالطات ، بال

فرااالً عاان ساادر  ا فااي  ااظاعة ببلااور  الراايط المظاسااب علااى  اااُعي القاارارات لصااالج المظ عااة العامااة . 

 ت .بالسيما ا ا  علق االمر بموةوا حقوق اإلُسان الذي يحعا الصدار  في سائمة اهعمامات  لك المسسسا

إن مسسساات الممعماق المادُي هاي ظااهر  إُسااُية حرااارية ا عماعياة   ادف إلاى اساماة ب حقياق العاادا    

بالمسااابا  فااي الممعمااق ، أب هااي ممموعااة ماان العظليمااات الطوعيااة الحاار  العااي  ملااىء المماااا العااام بااين 

المدُيااة المبظيااة علااى احعاارام األساار  بالدبلااة لعحقيااق المظ عااة العامااة . إ   سااعظد  لااك العظليمااات الااى القاايب 

حقااوق اإلُسااان بااللااار الدسااعوري بالقاااُوُي الااذي يحمااي  لااك الحقااوق . بثمااة ماان ياارى أن مسسسااات 

الممعمق المدُي عبار  عن ممموعة من ال ياكا بالعظليمات السياسية ، االسعصادية ، الثقافية ، اال عماعية 

القائماة فاي الدبلاة لعحقياق اغاراض مععادد  ، ساد  كاون ، العي  عما في مياادين مخعل اة بعياد  عان السالطة 

سياسية كالمشاركة فاي  اظق القارار علاى المساعوى الاولظي ، أب ساد  كاون الغاراض الادفاا عان المصاالج 

االسعصادية )اعراء الظقابات أُمو  اً( ، أب الغراض ا عماعية لعحقيق العظمية
(1)

 . بُ  ب من هذا الععريف 

 ب ذا األسب لكوُ  يعخذ لابعاً ا عماعياً مدُياً سلمياً بعيداً عن الدبلة بالحكومة بمسسسا  ا الرسمية.* سمي الممعمق المدُي 

( ساايف الاادين عبااد ال عاااح ، الممعمااق الماادُي فااي الااولن العربااي بدبره فااي  حقيااق الديمقراليااة ، مركااز دراسااات الوحااد  1

    . 292م ، ص1992العربية ، بيربت ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

أن ب ود مسسسات ممعمق مدُي في الممعمق ال يأ ي من فرام ، با  و اد غاياات باهاداف ببظاائف معيظاة 

- سعى لعحقيق ا  حت عظوان الصالج العام ، بمن  لك االهداف :
(1)

 

عن حقوق اإلُسان ، إ   عد  لك المسسسات بمثابة الملمأ الذي يلماأ اليا  االفاراد المظعماين للم ان  الدفاا -1

بالعخصصات المخعل ة في موا  ة اال  ز  الحكومية بةد كا من يمار  االسعيالا بالق ر ةادها . حياث 

 - قوم  لك المسسسات بالدفاا عن حقوق اإلُسان من خالا :

 .حرية الرأي بالععبير  -

 حرية العممق بالعظليب باالُرمام إلى  معيات بمظلمات مدُية . -

 الحق في المسابا  امام القاُون . -

 حرية العصويت بالمشاركة في االُعخابات بمراسبع ا ، بالحوار بالظقاش حوا القرايا المخعل ة . -

ار مبادأ الععددياة ، بالعماا  حقيق الديمقرالية من خالا  رسيخ القظاعاات باهمياة احعارام االخاعالف بسار -2

على القراء على  رسبات الع رسة الطائ ية بال ئوية بالمظالقية
(2)

 . 

ملااىء ال اارام فااي حاااا اُسااحاب الدبلااة -3
*
، إ   عحاارك  لااك المسسسااات لشاايا  لااك ال اارام بإالَ  عاارض  

 الممعمق للعصدا باالُ يار .

ليب ب كعيكات معظوعاة ، مظ اا   عياا الادبر الععاابُي مكافحة اإلرهاب بالوساية مظ ا ، من خالا ا باا اسا -4

بالشاما مق المسسسات الحكومية بغير الحكومية اليماد عالج مظاسب لالسباب الم رية الُعشاار اإلرهااب 

ماان )فساااد ، بطالااة ، فقاار ...( ، ب رساايخ سياسااة العدالااة اال عماعيااة فااي مظ اااج العمااا الحكااومي ببةااق 

 .القواُين الرادعة لارهاب 

ات ممعمااق الماادُي علااى الركااائز بالمقوماابلعحقيااق هااذه االهااداف فااأن األماار يعطلااب أن  سااعظد مسسسااات ال

 -اال ية:

 _ العماُس ، بُقصد ب ا عدم ب ود  راعات داخا المسسسة  سثر في ممارسة اُشطع ا .

 _ االسعقاللية في العما بعيداً عن اشراف الدبلة المباشر بعدم السعي إلى السلطة .

 الرةا باالخعيار الحر من  اُب االفراد الداخلين في ا ._ 

_ االُعماء إلى  لك المسسسات يكون على اسا  المسابا 
(3)

 . 

 . 5م ، ص 2006( محمد عابد المابري ، الديمقرالية بحقوق اإلُسان ، مظلمة اليوُسكو ، 1

سب على السلطة ، في المسألة الديمقرالية في الاولن ( للمزيد أُلر إلى ، حسين علوان حسين ، الديمقرالية باشكالية الععا2

 . 165، ص  161م ، ص 2001العربي ، سلسلة كعب المسعقبا العربي ، مركز دراسات الوحد  العربية ، بيربت ، 

 * ب عا االحعالا أب الحرب األهلية .

، مركااز العااراق  1ة القاااُون ، ل( خيااري عبااد الاارزاق  اسااب ، العمليااة السياسااية فااي العااراق بمشااكالت الو ااوا إلااى دبلاا3

                           . 114م ، ص 2010للدراسات ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

ا اا خدماة المصالحة العاماة بالادفاا  _ ربح المبادر  ال ردية بالمماعية بالعما العطوعي ، بالحماسة من

عن حقوق ال ئات الرعي ة
(1)

 . 

_ ال عا اإلرادي الطوعي الحر لخدمة مصلحة الممعمق بعدم الربحية
(2)

 . 

ببقدر  علق األمر بدبر مسسسات الممعمق المدُي في الوساية من اإلرهاب ُمد أن  لك المسسسات  سااهب    

 ود  شاكيا ممعماق ساليب ساادر علاى موا  اة فكار العطارف بالعك يار في الوساية من اإلرهاب عبر دعم ا لم

بغيرها من االفكاار المسامومة العاي  معااح العدياد مان الممعمعاات ، إ   سااهب هاذه المسسساات فاي  وعياة 

الموالظين بخطور  هذه االفكار ، بُشار ثقافاة المشااركة بالععاابن باين مخعلاف الشارائج اال عماعياة . كماا 

 -ادباراً أمظية في مكافحة اإلرهاب من خالا :  ساهب في اداء

 زياد  ثقة المم ور في اداء اال  ز  األمظية بدبرها في مكافحة العظليمات المعطرفة . -1

يظطلق دبرها في موا  ة اإلرهاب من خالا العوعية المبكر  لالفاراد بادءاً مان اإلسار  بالمدرساة ، مان  -2

 دى افرادها .ا ا  رسيخ سيب الحوار بسبوا اآلخر ل

 اشاعة ثقافة المسائلة بالمحاسبة للسلطات الحاكمة في حاا اخ اس ا باداء ح   األمن في الممعمق . -3

 شميق بابعكار آليات للحوار بالبظاء بالعما اال عماعي من ا ا خلق ممعمق مدُي ساوي بو ا  العطارف  -4

 باإلرهاب .

 محاربة ال ساد بسرايا غسيا اإلمواا . -5

 يق المرائب اإلرهابية ب قديم ا للم ات المخعصة من ا ا اُصاف  بي الرحايا المعرررين . وث -6

القيام ببرامج  أهيا مو  ة لبع  ال ئات اال عماعية بالسيما األل اا ب يار السن ، بإعاد   اأهيل ب ،  -7

المخادرات أب الاذين  ب حديداً ابلئك الاذين  عرةاوا السااءات معكارر  مان لادن اإلرهاابيين أب المادمظين علاى

  عرةوا الُع اكات  سدية ب ظسية من لدن العظليمات اإلرهابية .

العظسيق مق الم ات الرسمية من ا ا اُشاء مراكز رعاية  سعقطب اعداد كبير  مان المشاردين بااليعاام  -8

 ب قديب االرشاد بالعك ا برعايع ب .

ما الاذي شا ده العاراق أثار االحاعالا االمريكاي ادى إلاى بسياساً على الحالة العراسياة ُماد أن العيييار الشاا   

ظ ور اشكاا من العظليمات المدُية بعر ا امعداد لمسسسات سديمة مق بع  الععديا ، بالبع  اآلخار  ااء 

اُسماماً مق الواسق المديد ، بما ادى الي  من  بعات باحياُاً لرغبة السلطة في اإلفاد  من  لاك المسسساات ، 

بسبب الرغبة الشعبية في  مابز مرحلة الكارثة العي  سببت ب ا الحرب ببعر ا اآلخر
(3)

 . فبعد اُ يار 

 . 29م ،ص 2003( الحبيب المظحي ، سيف الدين عبد ال عاح اسماعيا،الممعمق المدُي بابعاده ال كرية،دار ال كر،دمشق، 1

لعاراق الواساق بالمساعقبا ، مسسساة مصار المر راى ، ( للمزيد أُلر إلى ، عبد العليب  بر حاف  ، العحوا الديمقرالي في ا2

 . 297م ، ص 2011

، مركااز  \27\( كااوثر عبااا  الربيعااي ، الممعمااق الماادُي فااي العااراق ، الم  ااوم بالعطبيااق ، مملااة دراسااات دبليااة ، عاادد3

  . 10م ، ص 2005 –الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، ُيسان 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

م( ، ش د العراق  شكيا عادد كبيار مان مسسساات الممعماق المادُي 2003الظلام السياسي باحعالا العراق )

م(2004( فاي )977في ظا ظربف سياسية  ديد  ، إ  بلغ عدد  لك العظليمات لبقااً لاوزار  العخطايط )
(1)

  .

( مسسساة 5071م( لبقاا الحصاائية بزار  الدبلاة لشاسبن الممعماق المادُي إلاى )2009لير  ق عددها في )

مسملة في االخعصا ات كافة موزعة على محافلات العراق  ميع ا
(2)

  . 

بفااي ظااا العحااوالت العااي شاا دها العااراق اخااذ الكثياار ماان العااراسيين باال ماااه ُحااو هااذه المسسسااات غياار    

ومية سعياً مظ ب إلحقاق حق أب لمعالمة سرية خا ة أب للمساعد  في بظاء اسس الممعمق الديمقرالي الحك

، بكاان لساالطة االئااعالف المسسعا 
*
أثاار باةااج فااي اُشااء الكثياار ماان هااذه المسسساات بعملاات علااى دعم ااا  

راايا المارأ  ، ب عزيزها لعحقيق بع  االهداف )ُشر الديمقرالياة ،  اوفير القاربض الصايير  ، مظا ار  س

 اادريب العاااملين فااي بسااائا االعااالم ...(
(3)

. بلععاادد  لااك المسسسااات  ااب  أساايس إلااار عااام يحااوي هااذه  

المسسسااات  حاات مساامى )الم وةااية العامااة لمسسسااات الممعمااق الماادُي العراسااي( ، ب عكااون ماان ممثلااين 

الم وةاية الم اة الممثلاة  بم وةين من المسسسات كافة المدُية غير الحكومياة فاي العاراق ، بكاُات هاذه

-لعلك المسسسات في العراق بمقرها )بيداد( ، بسد بةعت هذه الم وةية اهدافاً عامة  لخصت في :
(4)

 

العمااا علااى اسااعقاللية بحريااة بديمقراليااة المسسسااات الممثلااة بالمظلمااة فااي الم وةااية بفااق القاااُون  -1

 بالمواثيق الدبلية .

عان سايطر  مسسساات الدبلاة بالعادخالت الحزبياة بالطائ ياة ، بمظاق  ةمان عما  لك المسسسات بعياداً  -2

 اسعيالل ا في العربيج بالدعب الغراض سياسية باُعخابية .

 دعب مسسسات الممعمق المدُي ب س يا م مع ا في بظاء العراق المديد . -3

، بفااق معااايير  دعااب المظلمااات الخا ااة بحقااوق اإلُسااان بسرااايا الماارا  بالط ولااة بالرياةااة بالشااباب -4

 حرارية بإُساُية بديمقرالية .

 . 13م ، ص 2004، مسسسة اليدير ، بيداد ،  1( بلقيس محمد  واد ، مسسسات الممعمق المدُي ، ل1

 . 310( عبد العليب  بر حاف  ، العحوا الديمقرالي ... ، مصدر سبق  كره ، ص 2

س بدعاب العدياد مان مسسساات الممعماق المادُي بامادادها بالمااا ، * حيث سعت ادار  االحعالا االمريكي في العراق إلى  أسي

ب لك ب عا حا ة  لك االدار  للدعب الذي يمكن أن  قدم   لك المسسسات بالسايما أن اغلاب مسسساي ا  ااءبا إلاى العاراق بعاد 

سسساات بمظح اا رسمااً االحعالا بخاةعة إلشراف امريكي مباشر ، إ  حابلت سلطة االحعالا االمريكي السايطر  علاى  لاك الم

ب اريخاً  حسباً للمساءلة القاُوُية ، إ  سارعت  لك المسسسات للعساميا مان ا اا الحصاوا علاى الماظج بالمسااعدات المالياة 

العي  قادم ا  لاك االدار  .   للمزياد أُلار إلاى ، علاي حساين سا يج ، السياساة العاماة فاي الظلاام السياساي العراساي بالعواماا 

 . 117، ص  116م ، ص 2015م( ، دار المر رى ، بيداد ، 2003د )المسثر  في ا بع

، دار فاار  للظشار بالعوزياق ، بياربت ،  1( علاي عباد االميار عاالبي ، احاعالا العاراق : رباج الحارب بخساار  الساالم ، ل3

 . 67م ، ص 2009

 م .2004\5\1هداف العامة ( الم وةية العراسية لمسسسات الممعمق المدُي ، الظلام االساسي للم وةية في اال4
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 اسامة العظسيق بين مخعلف مسسسات الممعمق المدُي العراسي . -5

عراساي لبظااء عالساات  عاابن ب مثياا العما علاى  عرياف الممعماق الادبلي بمسسساات الممعماق المادُي ال -6

 العراق بالمسعوى المطلوب ، باشراك الممعمق الدبلي في مساعد  العراق .

 السعي الماد لعطبيق سرارات األمب المعحد  الخا ة بحقوق اإلُسان . -7

 السعي لبظاء الظمو ج االفرا لمسسسات الممعمق المدُي العراسي . -8

 لعخطيط في اساليب عما مسسسات الممعمق المدُي .  يئة البحو  بالدراسات با -9

فااي الواسااق بلكااي  سااعطيق مسسسااات الممعمااق الماادُي ماان  حقيااق اهااداف ا كااان لزاماااً أن  كعسااب  لااك    

المسسسات بةعاً ساُوُيااً بدساعورياً ياظلب عمل اا بيراق الراوابط القاُوُياة للممارساة . إ  ُصات الوثاائق 

م( علاى ةاربر  ب اود مسسساات ممعماق مادُي فاي ظاا العحاوا 2003) الرسمية الصادر  في العاراق بعاد

( الااذي ا اادر   ساالطة االئااعالف المسسعاا  الااذي 45الااديمقرالي فااي العااراق . ب حقااق  لااك باادءاً ماان األماار )

 راامن  و ااي اً لمصااطلج المظلمااات غياار الحكوميااة بالااذي فساارها علااى أُ ااا 
((
مسسسااات  اارى  أسيساا ا  

للقيام بظشاال باحادأب أكثار
(1)

بالعاي  عاد رئيساة ل اا مثاا ) قاديب المسااعدات اإلُسااُية بمشااريق االغاثاة ،  

مظا ر  سرايا حقوق اإلُسان بالعوعية ب ا ...(
())1)

( العاي 39. كما  طرق الدسعور العراسي ل ا في الماد  ) 

ُصت علاى 
((
حرياة  أسايس الممعياات باالحازاب السياساية باالُرامام ل اا بياظلب  لاك بقااُون 

))
بالمااد   ، 

( العي ُصت في ال قر  أبالً على 45)
((
 حرص الدبلاة علاى  عزياز مسسساات الممعماق بدعم اا ب طويرهاا  

باسعقالليع ا بما يظسمب مق الوسائا السلمية لعحقيق االهداف المشربعة ل ا ، بيظلب  لك بقاُون
())2)

 . 

لايب عماا باداء مسسساات الممعماق م( ليرض  ظ2010( لسظة )12كما ا در البرلمان العراسي ساُون رسب )

( من القاُون على  عرياف ماو ز لمسسساات الممعماق المادُي بأُ اا ) ممموعاة 1المدُي ، إ  ُصت الماد  )

من االشخاص الطبيعية أب المعظوية سملت باكعسبت الشخصية المعظوية بفقاً الحكام هذا القااُون ، ب ساعى 

سسسات غير الحكومية اال ظبية بأُ اا ) فارا مظلماة غيار لعحقيق اغراض غير ربحية ( ، بكذلك عرفت الم

حكومية مسسسة بمو ب ساُون دبلة اخرى (
(3)

 . 

م بعلى ب ا  الخصاوص علاى الصاعيد 2003\4\9\بفي ظا اللربف االسعثظائية العي مر ب ا العراق بعد    

 ية اسعثظائية مراع ة األمظي  من اُعشار للواهر اإلرهاب بالعك ير اكعسبت مسسسات الممعمق المدُي اهم

 م( .2004( لسظة )45* للععرف على لبيعة  لك االُشطة أُلر إلى ، سرار سلطة االئعالف المسسع  رسب )

(عبااد المبااار خرااير عبااا  ، العالسااة المعبادلااة بااين البرلمااان بمظلمااات الممعمااق الماادُي ، فااي ممموعااة مااسل ين خصااوية 1

 . 109م ، ص 2008، مسسسة مدارك ، بيداد ،  1ا صة ، المصالحة ، العوافق ، لالعمربة البرلماُية العراسية بمثلث المح

 ( .45( ، )39م( ، الماد ين )2005( الدسعور العراسي الدائب لسظة )2

 م( .2010( لسظة )12( ساُون المظلمات غير الحكومية ، دائر  المظلمات غير الحكومية ، رسب )3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

-ب لك لعد  اسباب :   
(1)

 

_ لبيعة االزمة العي يمر ب ا العراق العي  ادفق الظخاب بالك ااءات العراسياة إلاى البحاث عان اسااليب بلارق 

ا على بةاق سواعاد اساساية  دياد  لبظااء  دياد  ديد  الخراج البلد من الوةق المعأزم الذي يمر ب  ، بالعم

  عظاسب مق سيب االععراف باآلخر ببحق  في العييير .

 _ سدر   لك المسسسات على  مابز الكثير من األلر بالعالسات العقليدية في الممعمق العراسي .

ياعج ل اا امكاُياة _ سدر  ا علاى احعاواء العظاوا القاومي باالثظاي بالطاائ ي العاي  مياز الممعماق العراساي ، ب

 المشاركة الواسعة في رسب ب ظ يذ السياسة العامة بما يعالئب مق مصالح ب باهداف ب .

_ يعوافر في مسسسات الممعمق المدُي آليات  حقق سدراً معقوالً بمقبوالً من العوازن بين المصالج الخا اة 

المسعمر بيظ ما ،  لك اآلليات الذي  بالعامة العي ال يمكن ألي ممعمق أن يقوم بيظ   بيسعقر دبن الع اعا

يوفره الرأي العام بالذي  بلوره مسسسات الممعمق المدُي عبر الع اعالت فيما بيظ ا من   اة ، بالدبلاة أب 

 أحدى مسسسا  ا من   ة اخرى .

 _ دعم ا المسعمر لمشاريق اال الح بالعييير الشاملة بالمسعمر  .

    ً اساساياً فاي  حقياق العظمياة ، السايما بعاد أن ا ابحت الدبلاة غيار   عد مسسسات الممعماق المادُي شاريكا

ساادر  علااى االي ااء باحعيا ااات المااوالن االساساية كماااً بُوعاااً ، بعادم ساادر  ا علااى الو اوا لكافااة ال ئااات 

المحعا ة ، ببالعالي فأن  لك المسسسات ممكن أن  ساهب في رسب آليات  ساعد الدبلة في الو وا إلى  لاك 

المحعا ة . إ   سعطيق  لك المسسسات في مساعد  الدبلة العراسية في مماا العظمية مان خاالا  اوفير  ال ئات

الخدمات بالسيما في المظالق الظائية ، ب ياغة البرامج العظموية ، فرالً عن المساهمة في رسب السياسات 

ير في  ااُعي السياساات العاماة بالخطط العامة على المسعوى الولظي بالمحلي ، عبر اسعراح البدائا بالعأث

من ا ا ادراج هذه البدائا ةمن برامم ا المععدد  . زد على  لك دبرها ال ام في مماا حقوق اإلُسان بكا 

ما يععلق بالمرأ  بالط ا بحقوق االسليات ، إ  عقدت ب ذا الشأن العديد من الظدبات ببرش العثقيف ، فراالً 

ن باالرامااا . بعلااى الاارغب ماان ب ااود لمااان خا ااة فااي البرلمااان عاان ُاادبات خا ااة فيمااا يععلااق بااالم مري

العراساااي  خاااعص باالهعماااام بالشاااأن الممعمعاااي كلماااان مسسساااات الممعماااق المااادُي بالشااا داء بالسااامظاء 

السياساايين بحقااوق اإلُسااان ... ، إالَ أن هااذه اللمااان لااب  قاادم دبر ير قااي للحااد األدُااى ماان الع اعااا مااق 

عراسي في مماال   الواسعة ، با كان دبرها في المش د اال عماعي سليا  داً مسسسات الممعمق المدُي ال
(2)

. 

 في الحقيقة  عد المامعات احدى ركائز الممعمق المدُي بالعي  قوم بدبر م ب في ميدان العوعية األمظية    

، مركز  \32+  31\بلية ، عدد( ُبيا محمد سليب ، مسسسات الممعمق المدُي بالبظاء السياسي في العراق ، مملة دراسات د1

 . 21م ، ص 2006الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، 

 . 110( عبد المبار خرير عبا  ، مصدر سبق  كره ، ص 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 -، إ  سعت مسسسات الممعمق المدُي العراسي إلى العوا ا مق  لك المامعات ب دف :بمكافحة اإلرهاب 

  طوير امكاُيات الطلبة بشكا يعظاسب مق العحديات العي يوا   ا الممعمق العراسي بخدمة سراياه . -1

 لظلام العام. أ يا المعرفة الولظية بابراز دبر اال  ز  األمظية الولظية في  حقيق األمن باالسعقرار با -2

 الععريف بالقياد  بالظلام السياسي بدبره في حماية األمن الولظي . -3

  عميق م اهيب الدسعور بالقاُون بالديمقرالية . -4

 غر  االععزاز الولظي بالظ س ب عزيز الوحد  الولظية بُبذ الععصب . -5

 ُبذ اإلرهاب بالعطرف بالععريف بمخالره . -6

لممعمق المدُي العراسي دبرها األمظي المطلوب في العراق عبر دبرها في محاربة كما  مار  مسسسات ا   

-ال ساد ببملاهره المخعل ة من خالا :
(1)

 

_ العوعية في مخالر ال ساد
*
 ب بيان آثارها على الموالن ب دمير كيان الممعمق ككا . 

 _ بذا الم ود البقاء مكافحة ال ساد في رأ  سائمة اهعمامات الحكومة .

_ القيام بم ود اعالمية لظشر المعلومات عبر بسائا االعالم حاوا سراايا ال سااد بالاالا الماوالظين علي اا 

 في سبيا  وعيع ب ب ظمية القيب المظاهرة لل ساد ، فرالً عن  ظمية االحسا  بالموالظة لدى االفراد .

 ممموعات لمكافحة ال ساد . _  حريك القرايا العي   ب الرأي العام العراسي باسشراك الموالظين في

 _ ا دار ُشرات  وعية حوا اسباب ال ساد بُعائم  .

 _ اُشاء مراكز للمعلومات حوا ال ساد ب ر مة الوثائق حوا الموةوا .

_ خلاق رأي عاام ةااغط علاى مصاادر القارار العشاريعية بالعظ يذياة بالقراائية لع عياا دبرهاب فاي مكافحاة 

 ال ساد .

اسااب لواسااق مسسسااات الممعمااق الماادُي يالحاا  ب ااود العديااد مظ ااا علااى  ااعيد الواسااق فااي الواسااق إن المر   

بلكظ ااا غياار مو ااود  فعااالً علااى  ااعيد العااأثير فااي الممعمااق ، بالمالحلااة االكثاار بةااوحاً علااى خارلااة 

العظليمااات العراسيااة بشااكا عااام أُ ااا أ ااالً  ات لااابق اُقسااامي بابعاااد بخل يااات فئويااة لائ يااة أب مظالقيااة 

صالت خار ية اكثر مما هي مدُية ، فرالً عن افعقارهاا للثقافاة السياساية الظاةامة القائماة علاى العظاوا بب

بالععاادد بسبااوا اآلخاار
(2)

م( فااي مسسسااات 2003. فعلااى الاارغب ماان العاادد الكبياار الااذي شاا ده العااراق بعااد ) 

 مظ ا ال يعمابز العشرات ، الممعمق المدُي ، إالَ أن العدسيق في عمل ا يبين لظا أن المسسسات ال اعلة 

(  حاااالف مسسساااات الممعمااااق المااادُي ماااان ا اااا الظزاهااااة ، خطاااو  معقدماااة لظشاااار ثقافاااة الظزاهااااة بمكافحاااة ال ساااااد ، 1

http://www.sabahal saadi.com                                               

 ب  عيا الرسابة الشعبية في مكافحة ال ساد . * إن اهمية العوعية بمخالر ال ساد  كمن في سدر  ا على العأسيس

( معربك ال الج ، الممعمق المدُي بالديمقرالية بالدبلة في البلدان العربياة ، دراساة مقارُاة إلشاكالية الممعماق المادُي فاي 2

 . 121ةوء  ريف المدن ، مركز دراسات الوحد  العربية ، بيربت ، 

  841صا الرابق : السياسات اال عماعية لمكافحة...                             ال                                    



 

 صادية.برلني _أملانياالناشر :املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقت 2017

 

 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

بالعديااد مظ ااا ال يعاارف معظااى بعمااا ب ااوهر مسسسااات الممعمااق الماادُي ، بااا يعمااابز األماار  لااك فااي أن 

ا بحت بعر ا با   لعمويا اإلرهااب فاي العاراق ، با  مات بعرا ا بادعب اإلرهااب بالطائ ياة
(1)

. فطبيعاة  

م( يشاير إلاى ب اود عادد مان المشاكالت العاي  عااُي مظ اا مسسساات 2003لمش د السياسي العراساي بعاد )ا

الممعمق المدُي في اداء م ام ا المطلوبة ، بالعي اُعكس على دبرها بموس  ا في مكافحة اإلرهاب ، بمان 

-ابرز  لك المشكالت :
(2)

  

بساابب  عاادد ابلويااات الدبلااة العراسيااة ماان حيااث ال يو ااد ُاااظب لعمااا باداء مظلمااات الممعمااق الماادُي  -1

 االهمية.

بع  مسسسات الممعمق المدُي هي امعداد لقوى باحزاب سياسية عراسية العاي كرسات م ام اا لصاالج  -2

  كريس العظافس الحزبي لصالج الم ة الممولة .

لمادُي العراساي ، بعلى الرغب من ب ود بع  المسشرات السلبية بالعي  ميزت ب اا مسسساات الممعماق ا   

إالَ أن ادبارهااا فااي الممعمااق ال يمكاان اغ ال ااا . بإ ا مااا ارادت  لااك المسسسااات  طااوير ادائ ااا ب حديااداً فااي 

المماا األمظي بالوساية من اإلرهاب علي ا ان  طور سدرا  ا في الحاوار ماق السالطة بكاا مكوُاات الممعماق 

ال عمااعي العراساي ، بمادى سادر  ا علاى افاراز ُخاب العراسي ، بأن   ارض ُ سا ا فكريااً فاي بظياة الواساق ا

 ا عماعية سادر  على العما ةمن مظلومة اليير ال علية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أُلاااااار إلااااااى ، بيااااااان  لمظااااااة مظلمااااااات الممعمااااااق الماااااادُي فااااااي مملااااااس محافلااااااة بيااااااداد ب ااااااذا الخصااااااوص ، 1

http://www.iraqallaan.com                                                     
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  186صا الخامس :    سيظاريوهات مسعقبا مكافحة اإلرهاب في العراق            ال         

 

 

 

مما الشك في  يعد اإلرهاب من اكثر بأشاد المساائا بالمشااكا  عقياداً مان حياث العحلياا بالعكيياف ، بمان    

معمق بالدبلة في اكثر اللواهر بربزاً على الساحة الدبلية بالمحلية ، حيث أ بج ظاهر  يعيش ا ال رد بالم

 ظا  طور  قظيات ببسائا ال عا اإلرهابي بالعزامن مق العطورات الحا لة في الميدان العلمي بالعكظولو ي. 

بمماا الشااك فيا  كااذلك أن محابلاة اسعشااراف مساعقبا مكافحااة اإلرهااب أماار م اب فااي رساب مشاااهد ب ااور 

ب ذا الشأن . فمحابلة اسعشراف المسعقبا مسعقبلية بقدر المسعطاا بفق ما معوفر من احعماالت بمعييرات 

خطو  ةربرية ُحو  حويا الصور  المسعقبلية إلى باسق ، بالعي يعصا ب ا افعاا ا عماعية معيظة من ا اا 

 سطق الطريق على الصور غير المرغوب في ا ، بالحيلولة دبن بسوع ا .

ة سائماة علاى العظباس بالمساعقبا بفاق إن اسعشراف المسعقبا أمر اكاديمي ببحثي م ب ، بهي حقيقة علمي   

معطيات الحاةر بمعلومات بحقائق الماةي ، بالعي يبظى علي اا المساعقبا بفاق خطاط باساعرا يميات  ات 

العالسة . فاسعشراف المسعقبا ا ع اد علمي مظلب يرمي إلى  ياغة ممموعة من العظبسات المشربلة العي 

 مق من الممعمعات . شما المعالب الرئيسة للاهر  معيظة في ممع

ببقدر  علق األمار بم اود مكافحاة اإلرهااب فاي العاراق فاأن رساب مشااهد بسايظاريوهات مساعقبلية حاوا    

ُماح أب اخ ااق السياساات العاماة المعبعاة فيا  لمكافحاة اإلرهااب ليسات بالبساالة بمكاان ، كماا اُ اا ليسات 

ا شاائك بمعقاد بيقباا كاا السايظاريوهات مسألة عادية يمكان احعوائ اا بادراك اا بسا ولة ، باا هاي موةاو

المحعملة . فظماح  لك السياسات في مكافحة اإلرهاب من عدم ا ير بط إلى حاد كبيار بماود   وظياف بإدار  

السياسات العامة من عدم ا ، ببمخعلف اُواع ا األمظية باالسعصادية باال عماعياة ... ، بأثار  لاك  اب  قساب 

األبا يععلق بمش د االخ اق بال شا في   ود مكافحة اإلرهااب باساعمرار هذا ال صا إلى مبحثين م مين ، 

اللاهر  اإلرهابية على حال اا ، بالثااُي يععلاق بسايظاريو الظمااح فاي مكافحاة اإلرهااب بماا يبظاى عليا  مان 

 فربض بحمج  دعم  .
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  718..                                   ال صا الخامس : مسعقبا مكافحة اإلرهاب.                                   

 . المبحث األبا : احعماا االخ اق بال شا في مكافحة اإلرهاب

يسعظد هذا السيظاريو على فرةية اسا  م ادها أن كا الم اود العاي باذل ا العاراق لمكافحاة اإلرهااب بعاد    

آلياات ب كعيكاات بسايطة ال  ععادى  م( بكا ما ا بع  من سياسات عامة في هذا الممااا ال  مثاا ساوى2003)

  ور المعالمات السطحية للاهر  اإلرهاب .

 

 . سباب السياسيةالمطلب األبا : األ

م( إلااى اُ يااار المسسسااات الدسااعورية بالسياسااية 2003ادى سااقول الظلااام السياسااي فااي العااراق بعااد )   

بسرعة ، مما ساهب في ارباك الوةق العام باالدارية ، بلب يكن باالمكان إسامة مسسسات بديلة إلدار  الدبلة 

في العراق ، بزادها ارباكاً  شعت القوى السياسية العراسية العي  اءت من الخارج بو   ا معارةة للظلاام 

السابق ، لعباشر عمل ا بُشال ا بإسرا بست لعحقيق دبرها في الدبلة العراسية المديد  ، إالَ أن  لك القوى 

ما بعد العييير حعى مد  سريباة ، بلاب  كان  معلاك رؤياة باةاحة إلدار  البلاد سياساياً لب  كن مسععد  لمرحلة 

بامظياً باسعصادياً ، مما ساهب في  دهور االبةااا األمظياة فاي الابالد ب  شاي ال سااد فاي مخعلاف مسسساا   

شخصاظة السالطة بدءاً من مرحلة سلطة االئعالف المسسع  . ثب اُعقلت  لك القوى السياسية بعدها إلى مرحلة 

بالمسسسات بالذي يشاير بوةاوح إلاى مادى ةاعف مسسساة السالطة  ا  اا لصاالج ال ارد ، لي ارض ُ سا  

كعاما اةافي لل شا الذي با   إعاد  بظاء الدبلة العراسية بمسسساا  ا ، بهاي ُعيماة حعمياة لالساعقطابات 

العي أسسات فاي المساعقبا  اراعات الطائ ية بالقومية المسعمر  العي  ميز ب ا المش د السياسي العراسي ب

شخصية على المسعوى السياسي ، بالعي اُعكست بصور اعماا إرهابية بعظف على المسعوى الشاعبي . إ   

ساهمت القوى السياسية العراسية على ايصااا الطائ ياة ب رسايخ ا فاي السالطة بالممعماق ، فاي ظاا  خلاف 

مااق العراساي ُعيمااة لعادم االسااعقرار السياساي ، إ  سااعى العاادات بالعقالياد الممعمعيااة العاي  ولاادت فاي الممع

السياسيون العراسيون إلى اسعيالا ال ر ة المعوفر  لدي ب لممق أكبر سدر ممكن من اإلمواا حعى بأن كاُت 

غياار مشااربعة بالعااي كاُاات اخطرهااا  اا قات ال ساااد فااي عقااود العسااليج ، بالعااي  هااب ةااحيع ا المااوالن 

ممات اإلرهابية . بهذا االمر ما كاان ليحاد  لاوال ب اود ال سااد السياساي بهاو العراسي في ظا اسعمرار ال 

األكثر خطور  من اُواا ال ساد االخرى بالسيما عظدما يصا إلاى مرحلاة ساوء االدار  باساععماا السالطة ، 

ب بإلى مرحلة  قديب مصالج االلراف الخار ية الممولة لالحزاب السياسية بالمماعات اإلرهابية على حساا

االمن باالساعقرار بالمصالحة الولظياة ، إ  يصابج الاوالء لنأ ظادات الخار ياة علاى حسااب الاوالء للاولن ، 

م( المكان األمثا الُعشار اإلرهاب بال ساد بإر بال اغلاب ساساع  بادبا 2003بل ذا ا بج حاا العراق بعد )

عالمية  ار  ب اسليمية  ار  اخرى
(1)

 ة للمصالج السياسية الشخصية. بفي ظا اسعمرار اعطاء االبلوي 

 . 10م ، ص 2010، بيداد ،  \8\(  ابر حبيب  ابر ، الدبلة اليظيمة ، مملة فكر حر ، عدد1
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ُمد اسعمرار الخالفات بالمسا الت السياسية بين االلراف بالقوى  على حساب المصلحة بالوحد  الولظية

السياسية العراسية العي يحكم ا المظافق الذا ية أكثر من ما يحكم ا ال عا الولظي بالعما الوظي ي الصحيج ، 

 ً في  بهذه الخالفات الزالت مسعمر  بإلى بست سريب ، بالعما على  اليرها لائ ياً ، بالذي بدبره أةر سلبا

فكاار  الععااايش الساالمي فااي العااراق ، ممااا اةاااف عبئاااً  ديااداً إلعاااد  بظاااء الممعمااق العراسااي الماادمر ُ سااياً 

بمادياً  راء الحربب بال ممات اإلرهابية ، بفي ظا ب ود الراف سياسية  سعى لعحقيق مكاسب سياسية 

على حساب دماء العاراسيين
(1)

م اود الخا اة لعحقياق الععاايش . فعاالج اإلرهااب فاي العاراق يعطلاب دعاب ال 

الساالمي كمااا هااو حاااا اغلااب الممعمعااات العااي مزسع ااا الظزاعااات باعماااا اإلرهاااب ، إ  يعطلااب العااالج بيئااة 

سياسية مالئمة  سعى الحعران كافة االفكار البظااء  بالمشااريق المم اد  لبظااء الاولن بفاق اسالوب ُاةاج 

قرالياة يلماأ سياساوها با مااه  رسايخ الديمقرالياة باحعارام لمظق  كرار الظزاعات ممادداً . ف اي الاظلب الديم

م( اععمادت علاى العما باات 2003الععددية لعحقياق الصاالج العاام ، غيار أن البظياة السياساية العراسياة بعاد )

بالحصوا على اكبر سادر مان المزاياا السياساية داخاا الدبلاة بأن كاان علاى حسااب اآلخارين ، حعاى ا ابج 

اً مألوفاااً فااي العااراق بااين المكوُااات السياسااية المخعل ااة بالااذي ساااهب فااي زرا بااذبر الخااالف السياسااي أماار

االُقسام بدالً من الوحد  بإعطاء األبلوية لمن يمعلك الك اء  أياً كان مذهب  أب سوميع 
(2)

. بلب يعوسف االمار  

لن الحكومة العراسية عظد هذا الحد ، فعظدما يععرض العراق ل زات أمظية سوية ببصور  معسارعة بعظدما  ع

عن ا راءا  ا لموا  ة  لك العدهور االمظي  مد سوى سياسية عراسياة  حاابا أن  ماد مظ اذاً لمعارةاة  لاك 

اال ااراءات ماان ا ااا الحصااوا علااى بعاا  المكاسااب السياسااية علااى حساااب اآلخاارين ، معظاسااين لمااا ا هااب 

ب ، ف ذه العصرفات بغيرها أثرت علاى   اود معوا دين على الساحة السياسية العراسية ، بلما ا  ب اُعخاب 

مكافحة اإلرهاب بعلى   ود  حقيق الععايش السلمي  حت سقف العراق
(3)

 . 

إن اسعمرار الخالفات السياسية باالُقسامات بين الطراف السياسية العراسياة ُاعج عظ اا محاا ير بمخاالر    

-أثرت في اإلمن الولظي العراسي بالمعمثلة في :
(4)

 

ف الوحاااد  الولظياااة ، إ  اسااا مت الخالفاااات السياساااية فاااي  اااأ يج  اااراا ال وياااة عظاااد اععمااااد اةاااعا -1

المحا صاة الطائ يااة فااي  وزيااق المظا ااب بالمسااسبليات ، بأ اابج العوافااق السياسااي األساالوب اآلخاار فااي 

 لمسسسةا مام الص قات السياسية بحسب القرايا الخالفية مما أثر على اداء الطبقة السياسية الحاكمة في ا

م ، مركاز دراساات 2003( ف يا  بار  لبي ، المصالحة الولظية فاي العاراق دراساة سياساية حاوا الوةاق فاي العاراق بعاد 1

 . 18م ، ص 2014السالم بحا الظزاعات ،  امعة دهوك ، 

 . 20( المصدر ُ س  ، ص 2

 . 21، ص  20( المصدر ُ س  ، ص 3

م( ، مملاة دراساات 2003السياسية في العمربة الديمقرالية العراسياة بعاد عاام ) ( احمد عدُان كاظب ،  أثير  راا اإلرادات4

 . 84، ص  83م ، ص 2012، مركز الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ،  \53\دبلية ، عدد
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 العشريعية بالعظ يذية .

اُعاادام الثقااة بااين االلااراف السياسااية بهااي حالااة حاةاار  فااي ظااا  عاادد الخطابااات السياسااية فااي  ميااق  -2

 مسسسات الدبلة ليعكس المر عية السياسية للكيان السياسي ال المر عية القاُوُية بالم ظية .

سياسي العراسي محعقظاً بسبب العما باات السياساية بطبيعة الحاا بل ذه االسباب بغيرها ا بج المش د ال   

بالرغبة في أن يكون المميق في  لب  ظق با خا  القرار ، لياسثر  لاك علاى  اأخير  شاكيا الحكوماة عقاب 

كااا اُعخابااات بالعااي دأب اإلرهااابيون علااى اسااعيالل ا لشاان اكباار ساادر ممكاان ماان ال ممااات اإلرهابيااة . بفااي 

ن(دراسة اعدها )اُعوُي كوردسما
*
ب )سام كزاي( بعظوان )العراق في ازماة(  ااء ليقايب أثار  لاك الخالفاات  

-على اداء الدبلة العراسية في المماالت كافة ، ب اءت الظعائج كاأل ي :
(1)

  

( ، بمن حيث االسعقرار السياساي 178من حيث  ود  الحكب بالمسائلة الحكومية احعا العراق المر بة ) -1

( ، اال اراءات الحكومياة 205( ، ساياد  حكاب القااُون )182( ، فعالياة الحكاب )201بالعظف احعاا المر باة )

 ( .193( ، السيطر  على ال ساد )189)

 ( من حيث الدبا األكثر فساداً حسب العقارير الدبلية .171احعا العراق المر بة ) -2

 ( .131من حيث العظمية البشرية المر بة ) -3

 ( .148ا المر بة )من حيث ُصيب ال رد من الدخ -4

بماان الاادالالت االخاارى لل شااا السياسااي فااي مكافحااة اإلرهاااب ُمااد أن الظخااب الحاكمااة فااي العااراق مظااذا    

م( بإلى األن لب  سعطق من خلاق بايمااد ُلاام سياساي ساادر علاى الععاماا ماق األزماات العاي  وا ا  2003)

بععبئة الماوارد الكافياة الساعيعاب الصاراعات  الممعمق بظماح ، فالظلام السياسي العراسي لب يسعطق أن يقوم

داخااا الممعمااق بدر ااة  حااوا دبن بسااوا العظااف فياا 
(2)

م(  بظااى 2003. فالمشاا د السياسااي العراسااي مظااذا ) 

اسلوب المشاركة بالعوافق كمادخا لحاا مشاكالت العاراق المععادد  بإلدار  الابالد ، بادءاً مان مملاس الحكاب 

االُعقالي
**
 مملس مسست يععلب من خالل  السياسيون العراسيون المشاركة في الحكب  الذي سيا آُذاك أُ ا  

لبربفيسور اُعوُي كوردسمان هو من الخبراء بالباحثين الذين يمربن دراسا  ب حوا العراق بهاو ممان  سخاذ  و ايا  ب * ا

 د ا رى عشرات البحو  حوا العاراقخبيرا بمحلالً باسعيا على مسعوى العالب بس دبيع ،  با مظ ببظلر االععبار ان لب يكن األ

، بشاايا العديااد ماان المظا ااب فااي بزار  الاادفاا االمريكيااة بساادم الكثياار ماان الدراسااات لصااالح ا فااي مماااا الاادفاا بمكافحااة 

 اإلرهاب .

1 )Anthony H. Cordesman & Sam khazai, Iraq in crisis , center for strategic and 

international studies . U.s.a. , 2014 , p \iii\ .                                                                           

، مركااز العااراق  2م ، ل2013-2010( إبااراهيب حساايب اليااالبي ، ازمااات العااراق السياسااية ، مقاااالت فااي الشااأن العراسااي 2

يااد ، الحكااب فااي العااراق دراسااة فااي اشااكالية االدار  ، .   بأُلاار كااذلك ، حساان سااعد عبااد الحم 51م ، ص 2013للدراسااات ، 

 . 22م ، ص 2016، لظدن ،  \8494\ حي ة القد  العربي ، عدد

 عرواً . 25م بالمعكون من 2003\7\13\** شكا مملس الحكب االُعقالي بعاريخ 
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بعد حقباة لويلاة مان االسصااء بالع مايش ، ثاب  شاكلت بعادها الحكوماات االُعقالياة ب اوالً إلاى األن لعاوزا 

الرئاسات بفقاً للعكوين القومي بالطائ ي ، ببكا المقاييس ال يمكن عدَ هذا االسلوب الحد االسصى المشاربا 

ة القارار ، باا هاي با  اة للمحا صاة الحزبياة بالطائ ياة مان ا اا بالمعقوا للمشااركة فاي الحكاب ب اظاع

 رةااية مخعلااف االلااراف ، بهااذا األماار لااب يقعصاار علااى المسسسااات السياسااية فحسااب ، بااا اُسااحب إلااى 

مسسسات الدبلة االخرى
(1)

 . 

ف بفي محابالت عد  لحا ب مابز هذه االشكاليات ُماد أن الحلاوا فاي اليالاب  ظحصار فاي مواثياق الشار   

بعقد المس مرات بمشاريق مصالحة  عبظاها الحكومة العراسية بهي في معلم ا بال  دبى كبير  ، ألُ ا فاي 

ا السياسااية العراسيااة بالعشااائر بااين مااد  باخاارى ثااب ليعااود ماارد فعاليااات سياسااية  مااري بااين الكعااالواسااق م

 الوةق لما كان علي  في اللحلة االبلى .

عراسية أُ ا اععمدت ُلام الديمقرالية العوافقيةإن مشكلة الظخب السياسية ال   
*
فاي بظااء المشا د السياساي  

العراسي ، حعى ا بج  لك المش د اسير سرارات ساد  الكعاا السياساية الاذين يصادربن القارارات بيشارعون 

 القااواُين بالعااي ال  كااون فااي معلااب االحيااان اُعكاساااً لمطالااب الشااعب العراسااي ب ماشااياً مااق ماادخالت الظلااام

السياسي ، بأُماا الالسااً مان المصاالج ال ئوياة للكعاا السياساية ، فعصاويت اعرااء البرلماان علاى مشااريق 

القواُين يعب بالعشابر مق ساد  كعل ب خارج سبة البرلمان ، بياعب  و يا  اعراائ ب بفاق هاذا األمار رفرااً أب 

د عاادد سليااا ماان االشااخاص علااى سبااوالً حسااب مصاالحة الكعلااة ال الشااعب ، ببالعااالي  قرياار مصااير العااراق بياا

اخعالف مذاهب ب بسوميا  ب با  اس ب حوا امر ما  عب  داً ، مما سااهب فاي عادم االساعقرار السياساي فاي 

العراق باالةرار باالسعقرار العام للممعمق ببالعالي العأثير سلباً على   اود مكافحاة اإلرهااب
(2)

. فاالعوافق  

 قات بالمساابمات المعلان عظ اا بغيار المعلان ، برساخت اساس السياسي في العراق بظية على اسا  الصا

المحا صة ببعدها الطاائ ي ، مماا  عاا مان  اظق السياساات العاماة فاي العاراق عمومااً باألمظياة خصو ااً 

مععثر  بعشوائية بغير مبرممة ، خاةعة لال ع ادات في ظا ا واء  ظعادم ب اا الثقاة باين الكعاا السياساية 

 ى معيار الك اء  باالداء .بالذي اُعكس سلباً عل

 م( 2003إن ُلام المحا صة المعبق على المسعوى السياسي هو احد خصائص الدبلة العراسية بعد )   

.    بأُلر كذلك ، حسان ساعد عباد الحمياد ، مشا د المحا صاة فاي العاراق ، مركاز  103، ص  102( المصدر ُ س  ، ص 1

 مش د المحا صة في العراق  -م ، مقالة مظشور  على الرابط العالي :2016 ار ، الدراسات االسعرا يمية ،  امعة كربالء ، أ

Kerbalacss.uokerbala.edu.iq\index.php?                                               

ظيات بالسى ُمااح * إن المشكلة ليست في هذا الظوا من الظلام ف و من افرا اُواا االُلمة في البلدان مععدد  الطوائف باالث

 كبير في العديد من بلدان العالب المخعل ة . إالَ اُ  مشكلة في العراق في العطبيق ال غير .

( للمزيد أُلر إلى ، حسان ساعد عباد الحمياد ، الثقافاة السياساية العرااء البرلماان العراساي ، المركاز الاديمقرالي العرباي ، 2

 .           dcmocraticac.de\?p=16303   -ي :م ، بحث مظشور على الرابط اال 2015برلين ، 
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 باسعمراره ب ذا الشكا ي دد بظاء اركان الدبلة العراسية ، فأي دبلة بفق هذا السياق في اإلدار  سعكون

عرةاة لارهااب بالعظاف بال ساااد ماربراً باالُ ياار بالعقساايب كمرحلاة ُ ائياة ، بهظاا ُمااد  السيااً ماق هاادف 

اإلرهاب في الممما . فخطور  المحا صة  كمن في آثارها السلبية العي  ركع ا على اداء مسسسات الدبلاة 

بيعملى بوةوح فيماا ُشا دها  كافة بمظ ا المسسسة االمظية ، بالعي أثرت على مسعوى م ظيع ا بحرفيع ا ،

من حاالت اُعكا  للوةق األمظي في العراق ، بكثر  الخربسات االمظية بالعي يكاد يع ق علي ا المميق علاى 

اُ ا ُعاج عدم اسعقاللية المسسسة االمظية ، باُ ا بدالً من أن  كون عاما أمن بالمئظان للعاراسيين  ميعااً ، 

لكعا السياسيةا بحت بسيلة لحماية السياسيين با
(1)

. ف ذه المحا صة 
*
ساهمت في خلق حالة من اُعادام  

الثقة بين االلراف السياسية من احزاب بسوى ب يارات بشخصيات سياسية مماا شامع ا علاى االبقااء علاى 

مليشاايا  ا المساالحة باسااعخدام ا ةااد الخصااوم بالمظافسااين علااى الاارغب ماان اُع اااء الحا ااة إلااى االساالوب 

السياساي بعاد  بظاي االلاراف المخعل اة للديمقرالياة خيااراً للحكاب باسالوباً الدار  الدبلااة  المسالج فاي العماا

العراسية ، مماا  سابب فاي الظ اياة إلاى زيااد  هاذه االساعقطابات الطائ ياة بالقومياة بالمظالقياة ، فراالً عان 

 شلي بعدم اسعقرار البظياة المسسساية للدبلاة باُعادام فاعليع اا
(2)

عج لظاا فيماا بعاد  ظافسااً . بهاذا األمار اُا 

حزبياً  ا بعد لائ ي اُعكس سلباً على بحد  الممعماق العراساي باساعقرار الدبلاة فيا  ، بالاذي افراى بادبره 

إلااى فاارز مااذهبي بسااومي شااديد الحساسااية فااي االُعخابااات العشااريعية ، بالااذي بااات ي اادد بإةااعاف العااراق 

ئب على الععصب بالثارات الدمويةبمسعقبل  السياسي ، ب يذية االسععاا الداخلي القا
(3)

 . 

بطبيعة الحاا أن اسعمرار هذا المش د السياسي ب ذا الشكا سدم لظا ُخب سياسية غير سادر  علاى معالماة    

مشاكا الممعمق بفي مقدمع ا المشكلة األمظية ، فرالً عان عادم سادر  ا علاى معالماة أب الحاد مان اللاواهر 

هر  اإلرهاب في العراق . فأسباب اإلرهااب فاي العاراق عدياد  بمعظوعاة باللربف بالمسببات الم رية للا

بلااب ُمااد اراد  أب ادار  سياسااية سااادر  علااى معالمع ااا ، بلعااا فااي مقاادمع ا الخالفااات السياسااية بااين الكعااا 

باالحزاب المعصارعة على السلطة ، بالعطرف المذهبي بالديظي ، فرالًعن القرارات الخالئة العاي  ادرت 

ن سلطة االئعالف المسسع  الخا ة بحا الميش العراسي باال  ز  األمظياة االخارى . كماا يارى الابع  من لد

أن حداثة العكوين السياسي بالحزبي في العراق ساهب في اُعشار اإلرهااب فاي العاراق مان حياث أن العاراق 

 الً لبلوم مرحلة ال  ب م( بطىء في الظسق الديمقرالي ، بال يزاا الطريق امام العراق لوي2003ش د بعد )

( ياسااين محمااد حمااد العيثااابي ، االُعكاسااات الساالبية للمحا صااة السياسااية علااى البظيااة المسسسااية بالممعمعيااة للظلااام 1

، مركز الدراسات الدبلياة ،  امعاة بياداد  \60\الديمقرالي في العراق )الشرق االبسط اُمو  اً( ، مملة دراسات دبلية ، عدد

 . 23م ، ص 2015، 

* إن المحا صة الحزبية بالطائ ية مبدأ حاةر في الحيا  السياسية العراسية ، يرفر ا المميق من في السلطة ل ليااً ، لكاظ ب 

 يعمسكون ب ا بيمارسوُ ا فعلياً .

 . 48( المصدر ُ س  ، ص 3.                                   24( المصدر ُ س  ، ص 2
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 –باالدراك الحقيقي للديمقرالية ببلور  ا مسسساياً ، فعلاى الارغب مان أن الخطااب الاديمقرالي هاو الساائد 

ب ، فالديمقرالياة لاب فاي السااحة العراسياة ، إالَ اُا ا لاب يازا مان دبن المساعوى المطلاو –كما يدعي البع  

 كعمااا بشااكل ا الظ ااائي فااي العااراق فمااا زالاات احزابظااا  ات بعااد لااائ ي بسااومي ، بباادالً ماان أن  شااكا  لااك 

االحزاب الوان الطيف السياسي العراسي ب بلور خطاب عراسي موحد ، ا م  بعر ا إلى البحاث عان السالطة 

اب بسعااا العااراسيين ممااا اساا ب فااي عاادم بإسصاااء اآلخاار ، بالاابع  لدياا   ماعااات مساالحة بمعااورل اإلرهاا

االسعقرار السياسي ب ظامي اإلرهاب
(1)

. بيشير أحد الباحثين إلى أن االسباب بالادبافق براء   شاي ظااهر   

-اإلرهاب ال  بععد عن االسباب اآل ية :
(2)

  

ن  لاك براء  را ق دبر بكاالت العظشئة اال عماعياة فاي العاراق علاى احعاواء بمكافحاة اإلرهااب ، إ  كاا -1

اسعشراء اإلرهاب فاي العاراق بسابب ابععااد الابع  مظ اا عان األلار الموةاوعية الصاحيحة الداء ادبارهاا 

بو اا  ا مظلومااة ا عماعيااة  وعويااة لععزيااز الااوعي الممعمعااي للممعمعااات  ماااه االفكااار ال دامااة الداعيااة 

 لارهاب بالمرب ة ل  .

ئاب لارهاابيين للعسالا إلي اا بالسايما الحساساة مظ اا ، ةعف مسسسات الدبلاة بالاذي بفار المظاا  المال -2

 با خذبا مظ ا مظطلقاً لظشال ب اإلرهابي مثا الوزارات األمظية ببسائا االعالم بمظلمات الممعمق المدُي .

الع مير الداخلي بالخار ي بما  بع ا من حاالت  ييير ديموغرافي ادى إلى   كاك األسار ب مازق الظسايج  -3

 م يداً لعحويل  إلى أمر باسق .اال عماعي  

 اسعشراء حاالت ال ساد في العراق بالذي ال يزاا حاةراً بفي مراكز معقدمة في الدبلة . -4

عدم االسعقرار السياسي في العراق ب ذبذب اداء المظلومة السياسية في ظا غياب اساعرا يمية باةاحة  -5

 الداء الدبلة .

على المسعوى الخار ي خصو اً  ماه الدبا الداعمة لارهاب فاي ةعف بحد  القرار السياسي ب عدده  -6

العراق ، مما اربك من المش د السياسي باألمظي في العراق بسا ا لارهااب  ظ ياذ همما ا  مان دبن رسياب 

 أب حساب .

م( ، إ  لاب يعاالج القااُون كاا  اور الظشاالات 2005الرعف الواةج في ساُون مكافحة اإلرهاب لساظة ) -7

بيااة فااي العااراق ، ممااا فااعج الباااب للعظصااا مظاا ا ببشااكا كبياار بالساايما بعااد أن  اااء خالياااً ماان القواعااد اإلرها

 اال رائية العي  حدد كي ية محاسبة اإلرهابيين بمعاسبع ب خالفاً لكا سواُين مكافحة اإلرهاب في العالب .

العظماوي فاي العاراق ، مملاة سراايا سياساية ، ( بسن احسان عبد الماظعب ، هياثب كاريب  ايوان ، العظاف باثاره علاى الواساق 1

 . 52م ، ص 2009، كلية العلوم السياسية ،  امعة الظ رين ،  \17\عدد

( دُيا  واد ، اإلرهاب في العراق .. دراسة في االسباب الحقيقياة .. دراساة  حليلياة الساباب اإلرهااب فاي العاراق بمعييرا ا  2

، ص  132م ، ص 2011، مركز الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ،  \43\ية ، عدداال عماعية بالسياسية ، مملة دراسات دبل

140 . 
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لعلمياة العاي لاب  كان موفقاة فاي ةعف القراء بالمظلوماة القراائية بافعقارهاا إلاى الكاوادر البشارية با -8

 ادار  ملف اإلرهابيين بالبطء في حسب سراياهب .

هااذه االسااباب بغيرهااا كاُاات حاةاار  بال  اازاا فااي العااراق ممااا يعطيظااا اُطباعاااً عاان ةااعف الساالطة فااي    

عال  ا ، بُعائج  لك الراعف باالخ ااق فاي معالماة  لاك المل اات سادم لظاا حالاة مان عادم االساعقرار األمظاي 

بساابب ةااعف االداء الحكااومي ، بخلااق حالااة ماان الخااوف لاادى المااوالظين بالااذي أدى إلااى  عطيااا الطاسااات 

بحاالت االبداا في بظاء ب طوير البلد . كما سااهب فاي خلاق حالاة مان الصاراا الاداخلي بالاذي اةار بالسالب 

 االهلي العراسي ، بالذي بدبره اس ب في عزا الشعب عن الحكومة بعدم ثقع  ب ا .

ُ  ب من ما سبق أن االسعقرار السياسي يعظي بالراربر  اساعقراراً أمظيااً ، بهشاشاة الوةاق األمظاي فاي    

العراق يعطلب العما على  أسيس شاراكة سياساية حقيقياة  سا ب فاي  حساين الوةاق األمظاي لصاالج   اود 

ُساق سياساي حقيقاي مكافحة اإلرهاب في العراق . فاالرهاب ظاهر  أمظية  ات بعد سياسي يعطلاب عال  اا 

معياااره الك اااء  الحعااواء االزمااات بمعالمع ااا ، بأن العااراسيين يظعلااربن ب ااارم الصاابر  باادا الحاااا الااذي 

 يعيشوُ  في العراق .

 

 . سباب األمظية باالعالميةالمطلب الثاُي : األ    

 سباب األمظيةأبالً : األ

اسااعرا يمية عليااا الدار  الاابالد ماان بوابااة الاادفاا م(   عقاار إلااى 2003إن االدار  األمظيااة فااي العااراق بعااد )   

الااولظي عظاا  ، فاعااداد اسااعرا يمية عسااكرية هااي مسااسبلية مشااعركة للمسسسااعين السياسااية باألمظيااة العااي 

 شااكا القااوات المساالحة اساساا ا . فاالسااعرا يميات المعبعااة لااب  ساا ب فااي خلااق  اايش ُلااامي سااوي بماادرب 

ة عسااكرية مسااعقبلية ، فااالميش العراسااي ال ياازاا  ععرياا  بعاا  يسااعطيق أن يكااون اسااا  أليااة اسااعرا يمي

- واُب الخلا بالمعمثلة في :
(1)

  

 البداية المععثر  في  شكيا الميش العراسي . -1

 م مع  االساسية . ارجاسعخدام الميش خ -2

حا ة الميش إلى أسس بمبادى -3
ء
  يش ُلامي . 

 ةعف ال رم القيادي . -4

 الظين بالميش .ةعف الثقة بين المو -5

 فكما هو معربف أن االسس العسكرية بالعلمية باالععبارات الولظية هي من مر كزات أي  يش ُلامي،    

اسعراحاات عملياة ، الماس مر العلماي الساظوي لبيات الحكماة ، بظااء دبلاة  –( محمود احمد عزت بآخربن ، القوات المسالحة 1

 .  26 م ، ص2012العراق ، كاُون الثاُي ، بيداد ، 
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فعلى الرغب من الم ود العي باذلت ب اذا الصادد فاي العاراق ، إالَ أن ماا  حقاق علاى أرض الواساق بسايط  اداً 

ش بم ام األمان الاداخلي ُعيماة العماز فاي ا خاا  القارار لحاا بسبب عدم االسعقرار السياسي باسعمرار المي

عقد  العداخا بين ةربر  اعداد  يش سوي يع رم للدفاا عن البالد ، بالحا اة المساعمر  للمايش فاي ح ا  

األمن الداخلي ، لعدم ب ود مسسسة أمظية بشرلة سوية  عولى مسسبلية األمن الداخلي
(1)

.هاذا األمار  ر اب  

اها لشربل بمميازات القيااد  الوا باة  وفرهاا فاي اخعياار القااد  باآلمارين لقيااد  العشاكيالت علي  الحقاً  م

بالوحدات العسكرية ، إ  اسظدت القيادات فاي مساعويات هارم القيااد  علاى اساس لائ ياة بمذهبياة بسبلياة ، 

سساة العساكرية بأ بج الميش العراسي أسير لعلاك العو  اات باال ماهاات الرايقة ، مماا أةار كثياراً بالمس

العراسية بالسيما في ركيز  )القياد  بالسيطر ( ، بادار  ا في ميدان المعركة ، مما اُعكس سلباً على   ود 

مكافحة اإلرهاب
(2)

. كما برزت اشكالية  ديد   عااُي مظ اا اال  از  األمظياة ب حدياداً بزار  الادفاا العراسياة  

ة البيشامركة ، فقاوات البيشامركة ال زالات محاط خاالف في الععالي مق ملف اإلرهاب فاي )المو اا( بسراي

بين الحكومة المركزية باسليب كردسعان العراق ، من حيث عدد القوات بلريقة العدريب بالعمويا باالدار  ، 

بشربل االسليب حوا لبيعة القوات العاي  شاارك فاي  حريار )المو اا( بمان الاذي سايبقى فاي السااحة بعاد 

ياً ، مما اعاق من حركة الميش العراسي فاي مكافحاة اإلرهااب فاي )المو اا( الاذي العحرير بمن يديرها أمظ

أ بج ملف  حريرها مان سبراة المماعاات اإلرهابياة أسايراً للعما باات السياساية
(3)

. فالعما باات السياساية  

-اظ رت لظا مسألعين خطير ين على اإلمن في العراق :
(4)

 

بأمظياة ، باععمااد الاوالء السياساي فاي الععياين ، بهاذا االمار  عدم الم ظية في من  اولى م اام عساكرية -1

يمكن  لمس  في مسألة العظوا الكبير فاي العشاكيالت المسالحة ، بهاو  ظاوا شاكلي ال فائاد  مظا  علاى ارض 

 الواسق .

م(2005ما اُ ق من امواا بخطط مظذا ) -2
*
ب ولي بعدها حكومة بلظية مظعخبة السلطة ،  رفت عشارات  

ت من الدبالرات على العشكيالت اإلمظية ، بشراء السالح من مخعلف دبا العاالب )الوالياات المعحاد  المليارا

، ربسيا ، الصين ، الظمسا ، كربا يا ، اياران ...( ، إالَ أُ اا كاُات اسارب إلاى االُ ااق العبثاي غيار المادرب  

 بالعحالف الدبلي ُمد أن االُرمام إلى مظ  إلى االُ اق المظلب الُشاء  شكيالت امظية مقعدر  . بفيما يععلق 

 . 26( المصدر ُ س  ، ص 1

 . 26( المصدر ُ س  ، ص 2

م ، 2007ايااد احماد ، الاادار العربياة للعلاوم ُاشاربن ، بيااربت ،  \( للمزياد أُلار إلاى ، بيعارب غاليريااث ، ُ اياة العاراق ، ت3

 . 249ص

مساعقبلي ، بحاو   –ن الاولظي فاي العاراق : مظلاور  حليلاي ( خرر عبا  عطاوان ، ماازن ساساب م ل اا ، اإلرهااب باألما4

 . 3م ، ص 2014المس مر الدبلي الثامن ، كلية العلوم السياسية ، المامعة المسعظصرية ، 

 * بهو  اريخ  سلب العراق الملف األمظي رسمياً من سوات االحعالا االمريكي  .
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  951مسعقبا مكافحة اإلرهاب...                                   ال صا الخامس :                                    

أي  حالف دبلي يعطلب دراساة للوةاق األمظاي العاام فاي المظطقاة بالمعييارات السياساية ، برؤياع ب للكياان 

العراسااي بحاادبده الميرافيااة ، بالمصااالج بالع دياادات المشااعركة ، بالاادبر الااذي أد اا  فااي ازمااات المظطقااة ، 

لن يكون االخعيار  اعباً . فالوالياات المعحاد  أثبعات اُ اا غيار  ااد  فاي محارباة اإلرهااب ، كماا اُ اا  عظدها

اخلاات باال  اسيااة المععلقااة بالععااابن الاادفاعي باألمظااي ، بلااب  عاازز ساادر  العااراق علااى ردا كافااة الع دياادات 

ام الواليات المعحاد  االمريكياة المو  ة ةد سياد   بسالمة اراةي  . فعلى الرغب من ُص اال  اسية على سي

على الععاما مق الع ديدات اإلرهابية في العراق دبلوماسياً باسعصادياً بعسكرياً ، إالَ أن المالح  ببعد مري 

مد  لويلة على احعالا )المو ا( بالعوا د العركي في  ، لب  قدم للعراق سوى ةربات هامشية غير مسثر  

  لب  لعزم بععزيز الم ود الدبلية لعظمية االسعصاد العراسي الذي يشكا المورد ، فرالً عن أن الواليات المعحد

االبا لععزيز القدرات العساكرية
(1)

 ااً دبليااً لمحارباة  ظلايب داعاش اإلرهاابي . فالوالياات المعحاد  شاكلت حل 

قياادات غيار أن العحااالف لااب يكاان بمسااعوى لمااوح  اااُق القاارار العراسااي ، فقااد بةااق العااراق فااي مااأزق العع

الميوسعرا يمية العي  ش دها المظطقة ، فالوةاق فاي العاراق أ ابج يشاكا مأزسااً أمظيااً يادبر باين معطلباات 

عمليات ةد داعش من ر د ب و ي  ةربات  وية ، ببين المقعريات االسعرا يمية العي   رةا ا مصاالج 

ت  اااُق القاارار بخطااط االلااراف االسليميااة بالعحااالف الاادبلي ةااد العظلاايب ، بمااق  لااك اسااعمرت حسااابا

اسعرا يمية األمن الولظي مقعصر  علاى االسالوب العقليادي فاي الع كيار ، إ  كاان لادى مخطاط االساعرا يمية 

األمظية العراسية فر ة لعوظيف العحاالف الربااعي فاي موا  اة هيمظاة العحاالف الادبلي علاى الماو العراساي 

راق لاب ياعمكن مان  وظياف هاذا المعطاى بسابب الذي فقد ا  بمو اب ةاربات العحاالف الادبلي ، غيار ان العا

العوافق السياسي ب ذا الشأن ، فالعوافق السياسي أةر كثياراً بمصاالج االمان الاولظي العراساي بعادم ف ما  

للمصالج الولظية
(2)

 . 

إن العوافقات بالعما بات السياسية اس مت في غياب المشربا الولظي الموحد للقوى السياسية العراسياة    

ي باادبره ادى إلااى غياااب اسااعرا يمية مععقلااة باااألمن الااولظي بالااذي كااان لاا ا أثاار خطياار علااى عمااا ، بالااذ

اال  ز  األمظية العراسية ، فرالً عن عدم ب ود م  وم محدد  ماه األمان الاولظي العراساي مان لادن السالطة 

ية ، بعاادم  ااوفر السياسااية ، يراااف إلااى  لااك االخااعالف المسااعمر فااي  حديااد الع دياادات بااين القااوى السياساا

القدرات العسكرية الالزمة لحماية المصالج الولظية بالمسعوى المطلاوب . هاذا المشا د سادم لظاا  خابط امظاي 

مسعمر مرافق لالزمات السياسية بالعي اخذت  ور غياب الثقة بين القااد  السياسايين علاى  ساليج المايش 

 القوى السياسية العراسية على شراء العراق العراسي بالقوات األمظية االخرى ، إ  اععرةت العديد من 

 . 53، ص  52( رةا حرب ، األمن االسعرا يمي في ظا العحال ات الظاشئة مصدر سبق  كره، ص 1

( علي فار  حميد ، مكافحة اإلرهاب ب حديات األمن الولظي العراسي ، دراسة في مدخا الحرب ةد داعاش ، مملاة ابحاا  2

 . 69،  68م ، ص 2016كز بالدي للدراسات باالبحا  االسعرا يمية ، بيداد ، ، مر \11\اسعرا يمية ، عدد
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ي اا للحيلولاة مان دبن ( مان الوالياات المعحاد  االمريكياة ، بالعماا علاى ممارساة الرايط علF16لاائرات )

 سليم ا للعراق أب على األسا  أخير ب ول ا ب حت حمج باهية
*
 . 

في الحقيقة أن اخ اق المسسسات األمظية العراسية في مكافحة اإلرهاب عائد بدر ة كبير  إلاى إلاى ةاعف    

ال وياة المذهبياة  العدريب العسكري للقوات األمظية با ظاف ا المععدد  ، باُحيازها لمن يخالب ا على اسا 

بالمظالقية الريقة ، بخروع ا لساساة المحا صاة فاي  وزياق الحقائاب الوزارياة األمظياة كاوزار  الادفاا 

لل ئاة )أ( ، ببزار  الداخليااة لل ئااة )ب( ، برئاسااة اركااان الماايش لل ئااة )ج( ، بهااذا العحا ااص يعاادرج إلااى 

إلى مساعوى للباة الكلياات العساكرية بساوى األمان مظا ب ساد  ال رق بااللوية العسكرية ، با بيمعد احياُاً 

الداخلي
(1)

. فالخلا الحقيقي في المظلومة األمظية العراسية يعود إلى لريقة بظاء سوا  ا العسكرية العاي  مات  

بصور  خالئة ، بهذا البظاء الخالىء كان براء اسعمرار العرا ق األمظي باحعالا المدن من لدن اإلرهابيين 

 ميااق المشاااكا األمظيااة فااي العااراق ُا مااة عاان فشااا القاااد  األمظيااين فااي  وسااق االزمااات  ، فرااالً عاان أن

بالخربسات اإلرهابياة ، بالعخطايط ل اا لموا  ع اا ب خصايص الماوارد ل اا ، إ  أشاار احاد البااحثين إلاى أن 

بقدر ما هو  احعالا )المو ا( ال يعزى إلى فشا الميش العراسي بسوات الشرلة اال حادية في حماية المديظة

فشااا االدار  بالقياااد  الحكوميااة فااي اخعيااار ساااد  بمااوظ ين عسااكريين اك اااء سااادرين علااى  طبيااق الخطااط 

بالوساُين العسكرية بصور   اارمة ، بالقادر  علاى موا  اة الرايولات األمظياة بظمااح بالاذي يسا ب فاي 

ياةُ اية المطاف في  طوير اداء المسسساات األمظياة كاوزار  الادفاا بالداخل
(2)

. بهاذا البظااء الخاالى 
ء
ابعادأ  

اساساً بقارار حاا المايش العراساي بحرماان الدبلاة العراسياة مان اهاب مقوماات أمظ اا ، إ  احاد  سارار الحاا 

فراغاً أمظياً ُعج عظ  عدداً كبيراً من المقاا لين العااللين عان العماا  بي المعظوياات المظ اار ، بالاذي سااهب 

كما  ر ب على  لك القرار محابلة بظاء القوات المسلحة بصور  غير مظلماة في  يذية المماعات المسلحة . 

مما  سبب فاي  مظياد ساريق مان دبن باذا االهعماام الكاافي بخل ياة بماسهالت الممظادين المادد ، مماا  سابب 

 بمشكالت أمظية ال حصر ل ا .

إن العشكيا الخالى   
ء
لديظياة امكاُياة زج ا باع اا للقوات المسلحة العراسياة سامج للمر عياات السياساية با 

داخا المسسسة العسكرية العراسية بكثافة ، بفسج المماا لمظعسبي القاوات المسالحة الساابقة بخا اة كباار 

 الربال في حاا  زكيع ب من لدن القوى المعظ ذ  في الحكومة أب االُرمام إلى أي حزب سياسي من احزاب

اععرةات علاى هاذه الصا قة  حات  ريعاة أُ اا ال  صالج لمكافحاة اإلرهااب فاي  * ب ذا الصدد ُمد أن الظائباة لقااء بردي ماثالً 

 العراق ، باُ ا سعو   ةد المدُين العراسيين ، بشالرها في هذا الرأي القوى السياسية الكردية .

 ااق ، ( حسن  ركي عمير ، المسسسة العساكرية العراسياة فاي موا  اة العظليماات اإلرهابياة : عواماا الظمااح بدباعاي االخ1

 . 131م ، ص 2015المزائر ،  –،  اُ ي  \12\دفا ر السياسة بالقاُون ، عدد

2 )Michael Knights , the future of Iraq Armed forces , AL-Bayan center for planning and 

studies , March , 2016 , p.p\6 – 7\ .                                                                                         
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الساالطة ، بالحصااوا علااى  زكيااة بعيياار الااوالء باالُحياااز الحزبااي ، ممااا احااد  خلااالً فااي العركيبااة الم ظيااة 

بخلااق ُلااام محا صااة داخااا المسسسااة العسااكرية ، ممااا اةااعف ماان ساادر  ا علااى بسااط للقااوات المساالحة 

االماان.
(1)

. إ  اسااعقطبت القااوات المساالحة العراسيااة بعاا  الراابال ماان الماايش العراسااي السااابق علااى أسااس  

مذهبية بي  الظلر عن الك اء  باالخالص للولن ، با أن سسماً مظ ب كان مبعداً من الميش الساباب  ععلاق 

م الك اء  الوظي ياة باالخاالص فاي العماا ، بلاب يكوُاوا مبعادين الساباب سياساية ، بهاسالء مظحاوا ر بااً بعد

عسكرية خالفاً للسياسات العسكرية
(2)

. ببالعالي فأن اساعمرار هاذا البظااء الخاالىء اُاعج لظاا خربساات أمظياة  

ي هشااً بعرةاة لالُ ياار باإي مسعمر  ا رحت معالم ا بااحعالا )المو اا( ، مماا  عاا باساق األمان العراسا

بست . بعالج هذه الحالة غير ممكان فاي الوسات الحاةار ، ألن األمار يعطلاب بةاعاً مثاليااً بهاو أمار  اعب 

خلق  فاي ظاا ب اود حالاة مان العظاافس الاداخلي بالخاار ي ، فراالً عان أن االدبات العاي سااهمت فاي  لاك 

 باالمظية . البظاء الخالىء ال  زاا مسيطر  على الساحة السياسية

بطبيعة الحاا سعت اال  ز  االمظية العراسياة إلاى  بظاي اساعرا يمية عساكرية  دياد  لموا  اة الخربساات    

-األمظية ببةق خارلة لريق العداد  يش م ظي بفق اآلليات اال ية:
(3)

 

  حديد م مة الميش االسا  بمبادىء عمل  . -1

 لظوعية بدا العددية .االخعيار الواعي للممظدين باععماد القو  ا -2

 اسرار سياسات  ديد  للعظليب بالعسليج بالعم يز بالعدريب . -3

 اعاد  العما بالعصظيق العسكري . -4

 اعاد  بظاء هرم القياد  باألمر  . -5

  بظي اسعرا يمية عسكرية باةحة . -6

 ظية بسوات الحدبد .مبظاء المسسسة األ -7

 االسعرا يمية .اعداد المظا  المالئب لعما هذه  -8

بأبلى الخطاوات لعماا هاذه االساعرا يمية كاُات  ععلاق بقااُون العطاوا بالعمظياد االلزاماي الاذي كاان مان    

الم عرض أن يكون  ا باً ال حاب الش ادات العليا لال حاق باالميش لعحقياق عظصار العمااُس بالثقافاة فيا  

العما بات السياسية العي  عارض ل اا مماا عرساا  الذي بات ةربرياً ، بهو ما لب يشمل  القاُون ، فرالً عن

 من اسراره . كما اععمدت االسعرا يمية الحقاً على خطة  ديد  لربط الخربسات االمظية بالعمالت الم خخة 

( م ظد العزابي ، العراق : القوات المسلحة العراسية بين دمج الميليشيات بالطائ ية السياسية ، مملة مركز  قر للدراسات 1

 . 7م ، ص 2011، مركز  قر للدراسات االسعرا يمية ، دمشق ،  \22\عدد، 

م ، 2008(  باح العميلي ، الميش العراسي المديد ، ُشر  الميش العراسي بدبره في إعاد  بظاء الوحد  الولظية ، عماان ، 2

 . 15ص 

 . 27( محمود أحمد عزت بآخربن ، مصدر سبق  كره ، ص 3
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باالععماد على مظلومة أمظية الكعربُية بهي مظلومة الصقر االلكعربُي ) قر بيداد(
*
، إ   ااءت  اكيادات  

( ألاف ديظاار مان 15مبلاغ ) المسسبلين العراسيين على سدر  ا على ح   االمن في العا امة ، ب اب اساعقطاا

الماوالظين ا احاب المركباات للحصاوا علاى هوياة  عري ياة خا اة بكاا مركباة  مكان اال  از  االمظياة ماان 

االسعدالا علاى الخربساات بوسات سياساي . إالَ أن المععباق لمساير  عماا هاذه المظلوماة أُ اا لاب  حقاق االداء 

ربساات األمظيااة فااي العا امة )بيااداد( ، فرااالً عاان األمظاي المطلااوب مظ ااا فاي ظااا اسااعمرار الع مياارات بالخ

ب ود شب ات فساد في ا . إ  اشاارت اللمظاة االمظياة فاي مملاس محافلاة بياداد عان ب اود سارسات فاي هاذا 

المشربا ، بهو ما أكد علي  بزير الداخلياة العراساي حاوا ان المشاربا فيا  اساعيالا للماوالظين . إ  أكادت 

اد ي عقد إلى االسس القاُوُية بلب يسخذ رأي الاوزار  ب اا ، فراالً عان أن مشربا  قر بيد الوزار  على ان

الشااركة المظ ااذ  للمشااربا  عاساادت مااق بعاا  المحافلااات العراسيااة ألُشاااء مظلومااات مماثلااة ماان دبن علااب 

بزار  الداخليااة كمشااربا  ااقر كركااوك بمشااربا  ااقر  ااالح الاادين ، إ   ااب احالااة الموةااوا إلااى هيئااة 

 ااحبة االخعصااص بمكافحاة ال سااد الماالي باالداري . زد علاى  لاك أن العااملين فاي هاذا  الظزاهة بصا ع ا

المشاربا ال يملكاون أياة  صااريج أمظياة ب ااذا الممااا بيقوماون بحماز المركباات دبن أي ساظد ساااُوُي
(1)

  .

 بلعا السساا الذي يطرح هظا ما هي دالالت هذا ال عا على باسق األمن في العراق ؟

ة بعلاى الارغب مان اساعمرار العماا ب اذه المظلوماة إالَ أن العائدياة المر او  مظ اا غيار ممدياة ، في الحقيقا

فالخالف بين المسسسات االمظية العراسياة حاوا عماا هاذه المظلوماة يعطيظاا اُطباعااً حاوا فوةاى العظسايق 

  و د هظالك سياسات األمظي بين اال  ز  األمظية العراسية بكأن كا   از أمظي يعما بمعزا عن اآلخر ، بال

أمظية بالمعظى الدسيق يشعرك ب ا المميق ، فرالً عن المزا ية فاي العماا مماا اُعكاس سالباً فاي فشاا   اود 

 مكافحة اإلرهاب في العراق .

ببظاءاً على ما  قدم يعرج لظا ةعف اسعرا يمية االمن الاولظي العراساي فاي االساعمابة للعحاديات بالمعمثلاة 

دها لعظصر الثقة بالموةاوعية بالشامولية فاي العماا ، إ   ل ار الحا اة إلاى اساعرا يمية باإلرهاب ، بافعقا

امن بلظي  سسس بفق م اهيب باسس  ديد   عما على عالج مكامن الرعف في السياسات العاماة األمظياة 

 -العراسية بالمعمثلة في :

  دُي مسعوى الظشال االسعخباري . -1

 الخار ية أب ما بين المدن . ةعف سيطر  الدبلة على الحدبد -2

* مظلومة  قر بيداد عبار  عان مظلوماة أمظياة  عكاون مان هوياة  عري ياة الكعربُياة  وةاق علاى الز ااج األماامي للمركباة 

بالعي يمكن من خالل ا االسعدالا علي ا فاي حااا سارسع ا أب سيام اا باعمااا باُشاطة إرهابياة ، إ  خصصات أل اا  لاك سواعاد 

  ة بمراكز  سميا خا ة .بياُات رسمية خا

                  alghad press.com\ar\news\58072( الداخلية  عبرأ من مظلومة  قر بيداد ، 1
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 ية المخولة لمعالمة اللاهر  اإلرهابية .ةعف العظسيق بين الم ات األمظ -3

  عدد ب شعت اال  رز االمظية بغياب العرابط االداري بالعسكري ب ا . -4

 ةعف الخطط االسعرا يمية لمكافحة اإلرهاب . -5

 

 . سباب االعالميةثاُياً : األ

الميااة أن يععامااا مااق أي يسااعطيق االعااالم بوسااائل  المععاادد  بادبا اا  الععبيريااة المعظوعااة ببم ردا اا  االع   

أزمة أمظية م ما كان حمم ا ، بل ا القدر  على أن يسلط الراوء علي اا بعلاى   ا ايل ا المخعل اة بالععاماا 

مع ا )  ويالً أب   ويظاً( . فوساائا االعاالم ل اا القادر  علاى  راخيب األزماة األمظياة أب احعوائ اا بعادها خاط 

زيد حا ة الموالظين إلى المعلومات ل  ب لبيعاة  لاك األزماة بيكاون العما  األبا مق األزمات األمظية ، إ   

 االعالم المصدر األبا الذي يلمأبن الي  ب ذا الصدد .

م( في ظا اُعشار االلبااق الالسطاة 2003في العراق بدأت عالسة العراسيين بال رائيات االعالمية  زداد بعد )

عون بظقا االحدا  في الاداخا بالخاارج بعاد ساظين لويلاة للمو ات ال رائية بكثر  ، بكان العراسيون يسعمع

من الحرمان ، ليعسق بذلك آفاق العراسيين حوا ما يمري من احدا  داخا بلادهب بخار ا  ، بالسايما عظادما 

يععلق األمر بالماُب األمظي ببالم د الحكومي في مكافحة اإلرهاب . بب ذا الصدد ب د الموالن العراسي في 

ي  ور  االعالم الذي يععاما مق األزمات األمظية باالحدا  اإلرهابية بفاق ايديولو ياة معيظاة االعالم العراس

سوام ا االُعقائية في  قييب الحد  األمظي ببرؤى سياسية مخعل ة ، مما سااهب فاي احياان كثيار  فاي اةااعة 

 فر  لدى المعابق العراسي.الحقيقة بإثار  البلبلة باة اء اليموض علي ا ، ببالعالي خلق سظاعات فكرية معظا

فاالعالم العراسي لب يكن بعياداً عان المشاكالت السياساية عظاد  يطيعا  لالحادا  األمظياة ، فاغلاب المسسساات 

االعالمية العراسية مر بطة باحزاب بشخصايات حكومياة علاى الارغب مان ادعائ اا أُ اا مساعقلة ، لكظ اا فاي 

 ً مما ساهب في  عقيد البيئة األمظية المعأزمة فاي العاراق . فابع   اليالب  عبظى خطاباً  حريرياً لائ ياً بسوميا

 لاك المسسساات  باث رسااائا اعالمياة  عكاس العو اا  الحزباي الساائد عبار خلااق االخباار ب شاوي  ا لعصاابج 

 –اسعقاللية االعالم في العراق من االمور الظادر  فاي ظاا اساعمرار  بظي اا للخطاباات االعالمياة العحريراية 

 بالذي ساهب في اسعمرار القلق األمظي في العراق . العصادمية

إن ظاهر   عدد بسائا االعالم في العراق سادم لظاا مسسساات اعالمياة  ععماد علاى المصاادر الخار ياة فاي    

العمويا مقابا  حقيق اهداف سياسية محدد  ، ف ي لب  ععمد البظاء المسسسي الذي يظ   باالعالم العراساي 

المدياد الاذي شاا ده العاراق ، علاى الاارغب مان ب اود مبااادىء ساُوُياة  حلار علااى  ليكاون بمساعوى الوةااق

المسسسااات االعالميااة  لقااي مساااعدادت أب مااظج ماان الااراف خار يااة . باسااعمرار هااذه الحالااة اةااعف ماان 

 اسعقاللية االعالم العراسي برسالع  الولظية با بج با   لعأزيب االبةاا األمظية بالسياسية في ظا 
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اسعمرار سيطر  ال كر الحزبي على المحعوى االعالمي لعلك المسسسات الذي ساهب في بث الكراهية بال اعن 

عراق باإلساء  لمكاُع  في الخارج في ظا من دبن أي رادا ساُوُي أب اخالسي أب م ظي ، بألحق الررر بال

االسعخدام بالعوظيف السيء للحرية االعالمية
(1)

 . 

بمظذا االحعالا االمريكي للعراق باُ يار الدبلة العراسية الحديثة بإلاى األن لاب يسالب العاراق مان العادخالت    

العظاوا فاي الممعماق العراساي الخار ية العي ساهمت بخلق معادلة سياسية  ديد  في العراق مسعيلة لبيعة 

لعكاار  الععدديااة ال ئويااة باادالً ماان الععدديااة السياسااية ، لعحااوا العااراق إلااى بوابااة للمحا صااة ، بمظااذا  لااك 

الحين لب يعمكن أي فريق سياسي من  مابز العصظيف ال ئوي في العما السياسي إالَ فاي الدعاياة االُعخابياة 

ا  لك الممارسات علاى أُ اا ا كااء لاربح الموالظاة بالوئاام الاولظي أب في الخطابات االعالمية العي سدمت لظ

بالعي أثرت بشكا أب بآخر على باسق مكافحة اإلرهاب في العاراق
(2)

. أ  ا ابج االعاالم العراساي شاريك فاي  

 ظاعة مر عيات غير بلظية بغير داعمة للقوات المسلحة العراسية في ساعي ا لمكافحاة اإلرهااب ، بلارح 

بار  شكك في بالئ ا الولظي بفي م ظيع ا ، فرالً عن ا رار البع  مظ اا علاى   عيات ال وياة عظابين بأخ

الولظيااة العراسيااة عباار  قااديب خطاااب اعالمااي لااائ ي بعيااد عاان الولظيااة بالم ظيااة بالااذي آةاار باالسااعقرار 

 باألمن اال عماعي . 

طاب ال وياات ال رعياة باةاعاف ربح إن فشا االعالم العراسي في  عزيز ال وية الولظية سااهب فاي اساعق   

االُدماج في الممعمق العراسي ، بالسيما أن بع  بسائا االعالم العراسية  بث أخباراً  ممد اإلرهاب بالعظف 

ب برر  لاك االفعااا ةامن المرامون بالمحعاوى االعالماي ، إ   ل ار المععادي بالقا اا بمل ار المادافق عان 

ا على حاالت سعا ب  ميار ساابقة سامات ب اا  ماعاات أخارى . هاذه الظ س ب برر  رائم   حت حمة رد ال ع

الصااور  بغيرهااا اسااعيلع ا باععماادت علي ااا العظليمااات اإلرهابيااة فااي العااراق با ااادت الععامااا مااق الحااد  

اإلرهااابي بطريقااة اعالميااة ببااإدار    ااوق  لااك العااي  معلك ااا الوسااائا االعالميااة العراسيااة . فاااالعالم يحلااى 

لدى العظليمات اإلرهابية بإععبااره الوسايلة فاي ُشار الادعو  إلحيااء ربح الم ااد اإلساالمي بإهمية سصوى 

بالظ وض ب  بُشار افكاارهب المعطرفاة ، ب قاديب المشاربا الم اادي علاى اُا ا ال ادف األسامى للمسالمين ، 

ب لك عبر لية ديظية معيظة ألسعقطاب أكبر عدد من الممظدين
(3)

مياة للعظليماات . إ  اععمادت السياساة االعال 

هابيااة علااى بسااائا االعااالم االلكعربُااي بصااور  كبياار  لعمظيااد االعراااء بُشاار افكااارهب بمقااالق ال ااديو راإل

 بالصور عبر )ال يسبوك ،  ويعر ، يو يوب ، سكايب ، فايبر ...( ، ب أسيس شبكات للععارف بالعربيج 

 اهب  لك الوسائا مع د ال رسان لاُعاج للدعو  الم ادية بكسب معطوعين من  ظسيات مخعل ة . بلعا من 

 . 2م ، ص 2012، مسسسة بلظيون االعالمية ، بيداد ،  \5\( االعالم العراسي بين الواسق بالطموح ، مملة بلظيون ، عدد1

،  \199\م ، مملاة ابراق دبلياة ، عادد2003( سرمد عبد السعار أمين ، ملاهر المشكلة السياسية باألمظية في العاراق بعاد 2

 . 5م ، ص 2011مركز الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، أ ار ، 

 . 10( فكرت ُامق عيد ال عاح ، كرار أُو ُا ر ، مصدر سبق  كره ، ص 3
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ج اسرا اً مدممة بملصقات بكعيبات دعائية في االُعرُت ، فرالً عان مسسساة االععصاام االعالمي الذي يظع

لاُعاج االعالمي العابعة لوزار  اعالم داعاش اإلرهاابي ، بالعاي  اوزا ا ادارا  ا فاي مخعلاف دبا العاالب ، 

م( ألُعااج 2014)فرالً عن  حي ة الحيا  العي أُشأها المركز االعالمي العابق لعظليب داعش اإلرهابي ساظة 

مواد باللية االُمليزية بااللماُية بالربسية بال رُسية ألسع دلف المم ور اليربي
*
بالعما على  مظيده 

(1)
 . 

إن العظليمات اإلرهابية في العراق ا ادت الععاما باالسع اد  من العطور العكظولاو ي فاي ممااا االُعرُات    

ي ، أ  أخذت  لك العظليمات بعوظيف  لاك العقظياات فاي ار كااب باال صاالت على خالف االعالم االمظي العراس

المرائب اإلرهابية ب بادا المعلومات بين اعرائ ا في بيئة رسمية أمظة  عايج ل اب العوا اا بسا ولة بيسار ، 

إ  سدمت ل ب شبكة المعلومات الدبلية األُعرُت بسيلة للعدريب ب ظ يذ ال ممات اإلرهابية بالعخطيط ل ا مان 

الحا ة لال صااا المباشار كماا هاو حااا اإلرهااب العقليادي ، فراالً عان ماا  عمياز با  هاذه الوسايلة مان دبن 

القدر  العالية على العخ ي بعيداً عن معابعة اال  ز  االمظية باالساعخبارية ، بهكاذا يكاون اإلرهااب ساد دخاا 

مرحلاة معطاور  لليايااة يصاعب عليظااا  عبعا  باحبااال همما ا 
(2)

ر االُعرُاات ساخر المعلومااات . فاإلرهاااب عبا 

الدبلية العي  وفرها  لك الشبكة في ممارسة األُشطة اإلرهابية ) خطيطاً ،  دريباً ،  ظ ياذاً( بالسايما ان  لاك 

-الشبكة سدمت ل ب :
(3)

 

 عوبة اكعشاف اإلرهابيين بالععرف علي ب ، ف سالء لدي ب القدر  على ار كاب المرائب عن بعد ببلمسة  -1

 حاسوب .زر على ال

سادر  اإلرهااابيين علااى  ييياار اسااليب عمل ااب باماااكظ ب بحيااث يمكااظ ب مان االفااالت ماان المراسبااة ، ب لااك  -2

 باخ اء مواسع ب على الشبكة بالل ور بشكا  ديد .

س ولة العوا ا بين اإلرهابيين من خالا الرسائا االلكعربُية بغارف الدردشاة ، بهاو امار يصاعب مان  -3

  عقب ب .

ابا ُمد أن بسائا االعالم العراسية   عقر إلى هذا األسلوب رغب االمكاُاات المادياة المعاحاة ل اا ، فظماد ماثالً أن سظاا  * في المق

 العراسية الحكومية اُشأت سظا  العراسية الثاُية بالعراسية الوثائقية إالَ ان كلعا القظا ين لب  قدما أي لرح اعالمي  ديد ، إ   كان

سظا  ُالقة باللية االُمليزية مو  ة لمخالبة الرأي العام الدبلي ب عري   بالحقائق المارياة فاي العاراق من الم عرض أن  ظشأ 

ببم ود الدبلة فاي مكافحاة اإلرهااب ، فاي حاين  ماد فاي المقاباا أن العظليماات اإلرهابياة ا ادرت مملاة )داباق( االلكعربُياة 

الخلي ة المديد بعود  الخالفة ، بالعي  ساهمت ُوعااً ماا فاي  مظياد  بمخعلف الليات بالمظعشر  في ابربا بالعي دعت لمساعد 

 بع  الشباب االبربي .

 . 10( المصدر السابق ُ س  ، ص 1

، مركاز الدراساات الدبلياة ،  امعاة  \162\( خالد حظ ي علي ، االُعرُات ب صادير اإلرهااب ، مملاة السياساة الدبلياة ، عادد2

 . 139ص  ، 136م ، ص 2006بيداد ، اكظوبر ، 

 . 140، ص  139( المصدر ُ س  ، ص 3
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بفاي خرااب  لاك لااب يساعطق االعااالم العراساي أب االعااالم االمظاي العراسااي االلكعربُاي ماان مزاحماة االعااالم    

بق للعظليمااات اإلرهابيااة فااي ظااا افعقاااده للم ااارات الالزمااة بالمعااارف الالزمااة لممارسااة عمااا االعااالم العااا

األمظااي بشااكا محعاارف بم ظااي ، فااي ظااا المظافسااة القويااة بالشااديد  للمواسااق االعالميااة العابعااة المماعااات 

 اإلرهابية العي  طورت من حيث العقظية بالمرمون بالطرح االعالمي .

 

 . سباب االسعصادية بالخار يةالثالث : األ المطلب   

 . سباب االسعصاديةأبالً : األ

يظطلق هذا المحور من فرةية اسا  م ادها أن السياسات العامة االسعصادية العراسية لب  أِت بشيء  ديد ، 

ساااد ( بلااب  قاادم أيااة حلااوا حقيقيااة الباارز المشاااكا االسعصااادية ) بطالااة ، فقاار ، غساايا أمااواا ، مكافحااة ال 

كماادخا لمكافحااة اإلرهاااب فااي العااراق . فرااالً عاان كوُ ااا لااب  ساا ب فااي إعاااد  هيكلااة المظشااأت االسعصااادية 

الحيوية العامة ، بلب  ل ر بوادر حاسمة في الشربا باال الحات االسعصادية ، بكا ما  ارى با باق عباار  

ريق الحيوياة ب قاديب   و ايات عن اسعحدا  مكا ب ب شكيا لمان بشقي ا الرئيسي بال رعي لدراسة المشاا

بشأُ ا ، باعداد خطط بدراسات ، بهي أمور  عكس الحالة الصعبة أل خا  القرار المطلوب في ظا اساعمرار 

الظزاا بالعظافس السياسي بفرض العظصر االيديولو ي فاي ا خاا  القارار . فالوةاق االسعصاادي فاي العاراق 

لعكل اة الباهلاة ألعبااء الحارب علاى اإلرهااب ، باساعمرار يمر بمرحلة حر ة في ظا  را ق اسعار الظ ط با

ملااف المشاااريق الوهميااة بظاااهر  غساايا االمااواا بالااذي أثاار بصااور  كبياار  علااى المسااعويات الصااحية 

بالععليميااة بمظشاائات البظيااة العحعيااة العراسيااة ب ظ يااذ المشاااريق العظمويااة ، بالااذي أُعكااس فااي زياااد  ُسااب 

م( 2014لاى الارغب مان الق از  الظوعياة العاي شا د  ا اساعار الاظ ط فاي ساظة )البطالاة بال قار فاي العاراق ع

( دبالر ، إالَ أن السياسات العامة االسعصادية العراسياة لاب  كان  معلاك 145ب مابز سعر برميا الظ ط حا ز )

ا رؤيااة اسعصااادية بلظيااة لعيطيااة احعيا ااات العااراق باالسااع اد  ماان ار  اااا اسااعار الااظ ط ، بااا العكااس ب اادُ

اُعشااار أكثاار للااواهر ال ساااد المااالي باإلداري بالمشاااريق الوهميااة
*
بالااذي رافق ااا غياااب للحلااوا الواسعيااة  

لمشاكا البطالة بال قر في العراق ، إ  كاُت ممرد مسائا ُلرية بمشااريق كالمياة ةااعت بسابب السارسات 

  ظمج في  قديب شيء  الممظ مة . بهذا األمر يعطيظا سظاعة أن السياسات العامة االسعصادية لب

* إ   رافق هذه اللاهر   ظامي للاهر  الموظ ين الوهميين في مسسسات الدبلة العراسية ، ف ي بزار  العدا ب د في اا عشار  

( فاي بظاك )هاريب( فاي محافلاة 920( فاي بزار  الك ربااء ، )1500( ، ب)8500األف موظف بهمي ، بفي محافلة البصر  )

شرلة الحمايات في محافلة الظمف االشارف ، فراالً عان عادد كبيار مان الماوظ ين الاوهميين بصا ة ( في 377السليماُية ، )

حمايات العراء ممالس المحافلات باعراء مملس الظواب الذين يسعلمون ربا ب لائلة بحماة حماياة الشخصايات بهاب فاي 

ن فااي الواليااات المعحااد  األمريكيااة ، حقااوق الواسااق مااوظ ين بهميااين .  للمزيااد اُلاار إلااى ، الممعيااة العراسيااة لحقااوق اإلُسااا

 . 48م( ، مصدر سبق  كره ، ص 2014اإلُسان في العراق لسظة )
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 ر للبرميا الواحد بفي ظا عمز موازُة سابا لالزدياد.( دبال50 – 21 ديد في ظا  را ق اسعار الظ ط بين )

بفي  قرير اعد  ا بزار  العخطيط العراسية حوا ُسب ال قر في العراق ُمد ان العقرير أعد خرائط لل قار فاي 

العراق 
*
بالذي ب د زياد  كبير  بظسب ال قر بألسباب عد  مظ ا البطالة ، إ  أشار العقريار إلاى أن محافلاة  

( ُص  ب يسكظون ُااحيعي 1255863حعلت المركز األبا في عدد ال قراء الذي ب ا عددهب إلى ))ُيظوى( ا

)سراء المو ا ، مركز سراء  لع ر( ، ثب  أ ي محافلة )بيداد( فاي المر باة الثاُياة مان حياث عادد ال قاراء 

، ثاب محافلاة ) ي  ( ثلث ب من سكان مظالق )ال حامة ، بياداد المدياد  ، الوحاد ...(781120البالغ عددهب )

( فرداً 701912سار( بعدد سدره )
(1)

. بهذا العقرير بما سدم  من ُعائج باين لظاا احاد  واُاب الراعف بالخلاا  

 الذي يشوب السياسة العامة االسعصادية في العراق .

 بفيما يععلق بملف مكافحة ال ساد فاال غراةاة فاي القاوا أن ال سااد الماالي باالداري فاي العاراق اُعشار   

بشما كا مسسسات الدبلة بمخعلف بزارا  ا ،بهذا الظوا من ال ساد هو فاي الواساق ممارد با  اة لو اود 

فساد سياساي بالياعب بمعازا عظا  ، فال سااد الماالي باالداري هاو ُعيماة ل سااد سياساي الشاخاص يعمععاون 

ا اب علاى اساس بحصاُة سياسية بالذين خلطوا بين دبرهب السياسي بدبرهب المسسسي ، ب وزيع ب للمظ

العراسية ، إ  احعلت بزار  خلية المحا صة السياسية بهو امر حاةر ببكثر   حديداً في بزار  الدفاا بالدا

الدفاا العراسية المر بة األبلى  لي ا الداخلية
**
العي ب ا في ا ال ساد أعلى مسعويا   

(2)
 . 

ال قار فاي العاراق بهاي  اكياد لل رةاية إن ال شا في مكافحاة ال سااد يعظاي بالراربر  اسعشاراء للااهر     

السال ة الذكر ، ف شا المسسسات العراسية باالخ اق في  حقيق العظمية ب طوير االمكاُات البشرية بالمادياة 

سيس ا حعماً من فرص االُرمام للمماعات اإلرهابياة فاي العاراق باالععاداء علاى المااا العاام . فاسعشاراء 

دى إلى اُعااج لبقاة مان الم مشاين الاذين اساعخدموا العظاف كألياة لموا  اة ال ساد في كافة م ا ا الدبلة أ

  لك الع ميش بالحرمان بمن ثب اُعشار ال وةى بعدم االسعقرار ، بلعا شيوا اإلرهاب في العراق هو احد

 مخر ات ال ساد ، فأ حاب الظ و  يسعيلون مواسع ب في الممعمق بالظلام السياسي بإلى األن للحصوا 

ط ال قر عبار  عن اسععراض  يرافي لمسعويات المعيشة على المسعوى السكاُي باععماد مسشرات الععليب ، الصاحة ، * خرائ

 ( .GBSسوء العيذية ، العشييا ، الخدمات ، السكن ، بعرض  لك البياُات بواسطة ُلام المعلومات الميرافي )

 –، بزار  العخطايط العراسيااة ، آيااار  \32\ر العخطايط ، عاادد( ُعاائج  قااديرات ال قار حسااب الظاواحي فااي العااراق ، مملاة مسااا1

 . 28م ، ص 2015

** اُ  لمن المسعيرب أن  مد الوزارات األمظية العراسية كالدفاا بالداخلية في المرا ب االبلى في سلب ال ساد على الرغب مان 

 عي  صدرها هيئة الظزاهة العراسية .ب ود م عشين عامين لعلك الوزارات ، بهو ما  سكده اغلب العقارير الرسمية ال

( للمزيد حوا هذا الموةوا أُلار إلاى ، خرار عباا  عطاوان ، فاعلياة اعاالم الممعماق المادُي بالحاد مان ال سااد االداري 2

 . 29م ، ص 2009بالمالي عالسة مع اعلة )اُمو ج العراق( ، بحو  المس مر العلمي ل يئة الظزاهة لسظة 
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 على المزء االكبر من المظافق مما يوسق من حمب الع ابت بين دخول ب بدخوا فئات الممعمق .

دبر هيئاة الظزاهاة  بطبيعة الحاا أن اسعمرار ال ساد في م ا ا الدبلة العراسية يعطي مسشراً على  را ق   

العراسية في مكافحة ال ساد ، بإلى  را ق دبرهاا فاي مكافحاة اإلرهااب بالاذي أثار إلاى حاد كبيار فاي القيااد  

الولظية ، فاسعمرار ال ساد يعظي  بديد امكاُيات الدبلة بعدم سدر  ا على االُماز باالي اء بمعطلبات العظمية 

بهو ما  –لموء للمدخرات المحلية أب اللموء إلى العمويا الخار ي ، بهظا  كون الدبلة أمام خيارين ، أما ال

فاي ظاا ةاعف الماادخرات المحلياة ماق ب اود مديوُياة ب عويرااات كبيار  ، فيصابج الخياار الثاااُي  –حصاا 

الوحيد امام الدبلة أي العمويا الخار ي بهو امر ال يصب في مصلحة مكافحة اإلرهاب
(1)

. كما فشلت هيئاة  

قاف ظاهر  بيق المظا ب الحكوميةالظزاهة في اي
*
العي  عد من أش ر ملاهر ال ساد في العاراق ، إ   اب بياق  

المظا ب عبار عقاد ا عماعاات حزبياة خاارج العاراق بعبار سماسار  لبياق المظا اب ب حدياداً األمظياة مظ اا 

ب أيرااً فاي بالخدمية ، االمر الذي ساهب في  را ق الوةق االمظاي بالخادمي لصاالج اإلرهااب ، بالاذي سااه

خلاق أزماات سياسااية حالات  ماان دبن  حقياق االسااعقرار االمظاي فااي العاراق ، كمااا فشالت الظزاهااة فاي  عبااق 

مل ات فساد الس ارات العراسية في الخارج ببيق المظا ب الدبلوماسية
(2)

  . 

لاذي  قاوم با  بلما كاُت البظوك هي المسع دف الرئيس في حاالت غسيا األمواا ُلراً إلاى الادبر الكبيار ا   

في  قديب الخدمات المصرفية من  رف ب حويالت مالية ، فأن هذه البظوك  عد الم از الارئيس فاي مكافحاة 

اُشطة غسيا األمواا ، ب لك ب دف حماية ُ س ا من المسسبليات القاُوُية المعر بة عن مشاركع ا في هذه 

الماواا . ببقادر  علاق األمار باالعراق ُماد أن المرائب ، بالمشاركة في الم د الدبلي بمكافحة  رائب غسايا ا

السياسات االسعصادية العي يعبع ا البظك المركزي العراسي لمكافحة غسايا االماواا ال زالات سا ار  بةاعي ة 

في ظا اُكشاف األسواق العراسية بازدهار سياسة االغراق السلعي بالساوق الساوداء ، بهاو ماا  هاب اليا  

اً إلى أن اال راء المعخذ من لدن البظك المركزي العراسي ب ذا الصادد هاو  عياين احد العقارير االمريكية مشير

ساةي باحد فقط لمعالمة حاالت غسيا األماواا فاي العاراق بهاو أمار غيار كاافي باالمر 
(3)

. مماا سااهب فاي  

 ركي(  اسب ظاهر  غسيا األمواا في العراق بهو ما أكد علي  محاف  البظك المركزي السابق)عبد الباسط  

، مركااز الدراسااات الدبليااة ،  امعااة بيااداد ،  \33\( حامااد عبيااد حااداد ، المديوُيااة الخار يااة ، مملااة دراسااات دبليااة ، عاادد1

 . 113م ، ص 2007

* على الرغب من  شكيا هيئة الظزاهة العراسية لمان مشعركة مق لمظة الظزاهة البرلماُية بعددها ثاال  لماان لععباق ملاف بياق 

م( ، إالَ أن  لاك اللماان لاب  قادم لظاا 2015مية بالوزارية بمعابعة عما الوزارات بملف  مليك العقاارات ساظة )المظا ب الحكو

أسماً باحداً لشخصية معورلة ببيق المظا ب الحكومية . لع ا يا اكثر حوا هذا الموةوا اُلر إلى ، عقيا الزبيدي ،  شكيا 

 . http://www.iraqkhair.comة ببيق المظا ب الحكومية ، لمظة مشعركة لمرا عة عملية  مليك عقارات الدبل

 . 13، ص  12م ، ص 2007( عبد المظعب الحسظي ، اآلثار السلبية لل ساد على العظمية ، بيت الحكمة ، بيداد ، 2

3 )Money Laundering and Financial CRIMES ……. , OP.CIT , p\220\ .        
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الذي دعا إلى إعاد  الظلر بقواُين المصارف بالبظك المركزي للعمكن من موا  اة ظاواهر غسايا األماواا ، 

سص ، بأ اراء الععاديالت بالسيماً أن  لك القواُين سد كعبت في ظربف اسعثظائية ب عاُي من العديد من الظوا

علي ا أمر ةربري لعحقيق االسعقرار ب لبية معطلبات العظمياة
(1)

. بأشاارت احادى الدراساات إلاى اساعمرار  

هاذا االماار فااي العااراق بالمار بط بعمويااا اإلرهاااب فياا  ، بالااذي اخاذ  ااور المقااابالت بالعااوكيالت العماريااة 

الصاعبة إلاى الخاارج ، بالاذي ُاعج عظ اا  اداعيات أمظياة المزي ة ، فرالً عن  زبير العملاة ب  رياب العملاة 

خطير  من اسع حاا ظاهر  الخطف بالمريمة باإلرهاب بأزدهار  مار  السالح ببيق القطق األثرية ، فراالً 

عن االبعزاز اليومي للموالظين العاي أ ابحت ظااهر  مالزماة ليسايا االماواا بساد بليات مديا ا  فاي   رياب 

عب ب االظ ط بمشعقا   بالعال
(2)

. بي  ب من  لاك أن ظااهر  غسايا األماواا الزالات  شاكا   دياداً أسعصاادياً  

-لنأمن في العراق بالعي ُعج عظ ا مخالر عد  مظ ا :
(3)

 

  خريب مظلومة العالسات اال عماعية بالظسيج االخالسي في الممعمق . -1

 لية .اسعمرار للواهر الخطف باالغعياالت حعى بعد دفق المبالغ الما -2

اخعالا  وازن ال يكا اال عماعي ب زايد حد  مشكلة ال قر ب دُي مسعويات المعيشة لليالبية العلمى مان  -3

 ابظاء الشعب العراسي .

 اُعشار ال ساد بالمرائب اال عماعية بباُوع ا المخعل ة . -4

 هربب رؤب  االمواا إلى الخارج . -5

اسية بمظ ا البظك المركازي العراساي ال يازاا عاا ز عان ايقااف بُ  ب من  لك أن المسسسات االسعصادية العر

حااد للااواهر غساايا االمااواا ، بيعطااي اُطباعاااً أن غاساالي االمااواا اسااعطاعوا ماان اخعااراق ا  ااز  الدبلااة 

العراسية المخعل ة بالظ ا  إلى مراكز  ظق القرار بالعأثير علي  مسعيلين ما يوفره الماا مان ُ او  بالاذي ساد 

ي الحمالت االُعخابية بالعأثير في ممريات االسعراا ، بمن ثب مما سد يمعا ا حاب ا ُوابااً فاي يسعخدموها ف

البرلمااان بيساااهمون فااي بةااق سااواُين  خاادم مصااالح ب ، باسااعخدام امااوال ب فااي دعااب اُشااطة إرهابيااة 

  سع دف ُلام الحكب في الدبلة . 

بهظاااك ظاربف سياساية  شاامق علاى اسااعمرارها إن   ظاامي غسايا االمااواا فاي العاراق مااا يازاا مساعمراً    

بالمر بطة اساساً باُشطة  رمية حققت ل ا عوائد مالية غير مشربعة ، مسعيلة عدم ب ود سطاا مصرفي 

معكاما يحكب العدابالت المالية خارج العراق بداخل  من   ة ، ببين األسواق داخا البالد من   ة أخارى ، 

 ليسيا األمواا ال زاا سائمة في العراق ، بهو ما اكد علي  المسعشار مما يدا على ان البيئة المالئمة 

( احمد ابراهيب القيسي ، عمليات غسايا االماواا بسابا مكافحع اا  اشاار  خا اة للعاراق بكركاوك( ، مملاة كركاوك الياوم ، 1

 . 34، ص  33م ، ص 2015، الممعية الثقافية باال عماعية ، كركوك ،  \21\عدد

 . 318عبود ، مصدر سبق  كره ، ص ( سالب محمد 2

 . 38، ص  36( احمد ابراهيب القيسي ، المصدر السابق ، ص 3
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األماواا ب حوياا األماواا غيار الشارعية  السابق للبظك المركزي )مل ر محمد  الج( مشيراً إلاى أن غسايا

إلى شرعية خارج العدفقات المالية للمصارف في العراق غير مسيطر علي ا من الم ات الرسابياة العراسياة ، 

%( 25بالعي  بلغ ُسبع ا )
(1)

. بأن اسعمرار هذا الرعف في مكافحة غسيا األمواا ساهب في  زاياد ُساب  

ملة الش ادات العليا في مراكز المدن بالمحافلات في ظا اساعمرار اخ ااق البطالة في العراق بالسيما بين ح

السياسات العامة االسعصادية فاي معالمع اا بعادم سادر  ا علاى  اوفير فارص عماا  دياد  بمشااريق ةاخمة 

 عالئب مق حمب البطالة في العراق ، مما اب د حالة من ال رام الطوياا أماام الشاباب
*
بةاعف فاي امكاُاا  ب  

ة العي حالت من دبن اشباا حا ا  ب اليومية ببما يرةي لموحا  ب ، االمر الذي س ا سلوك ب ُحو المادي

 عالي المخدرات باالُخرال في عصابات السارسة بالسالب ، بةاياا بعرا ب فاي معاهاات اإلرهااب فاي ظاا 

س ولة االسعقطاب المادي ل ب من سبا العظليمات اإلرهابية
(2)

 . 

يعرج لظا أن الظماح في القراء على ال ساد ب خ ياف ُساب البطالاة بال قار بمعالماة  ببظاءاً على ما  قدم   

غسيا األمواا في العراق يعطلب  حو  ثقافية بسياسية ، كما يعطلب بعي اسعصادي باداري معقدم ، فرالً 

ساي عن رأي عام ُشاط معاابق لالحادا  ، ي اعب بالكشاف عان مل اات ال سااد للعظا ار المعصادية للعماا السيا

ب قاديم ب للمحاكمااة ، بفااي ظااا اللااربف اآلُيااة العااي يماار ب اا العااراق فااان عااالج  لااك المل ااات يباادب  ااعباً 

 للياية.

 

 ً  . : االسباب الخار ية ثاُيا

 ظطلاااق فرةاااية هاااذا المشااا د مااان فكااار  م ادهاااا أن السياساااة الخار ياااة العراسياااة بماااداخل ا العخطيطياااة    

بظاء من  ديد ، بإلى  ظاا سرار بمعظ ذين ، بسبا كا  لك إلاى م كارين بالعظ يذية بحا ة إلى اعاد  احياء ب

م( لب  سعطق أن  قادم ادار   ياد  لمصاالج العاراق . 2003اسعرا يميين ، فالسياسة الخار ية العراسية مظذا )

فقاد  السياسة الخار ية بدبلوماساي ا ُلاربا إلاى السياساة الخار ياة علاى أُ اا بظي اة رب يظياة ال كم ماة 

محورية ، برهظوا  شكا مدرك ب هذا احدا  با ظدات خار ية ببظسق ال معظاه من العظازالت ، معمابزين ما 

 لب  معلك  لك القيادات أي رؤية  إ  عظي  السياسة الخار ية من كوُ ا فن ادار  العالسات مق الدبا ، 

غساايا األمااواا ، مملااة االدار  باالسعصاااد ،  ( ُقااالً عاان ، علااي الاادبغمي ، دبر الرسابااة بالعاادسيق الخااار ي فااي مكافحااة1

 . 117م ، ص 2012،  \35\، السظة  \93\عدد

* إن ثظائية ال شا االسعصادي في العراق ال قر بالبطالة ما  زاا حاةر  في الممعمق العراسي ببظسب معزايد  ساظة بعاد اخارى 

يمثلااون الظساابة االعلااب ماان سااكان العااراق  سااظة( ، الااذين 15بالعااي كااان ةااحيع ا فئااة الشااباب علااى ب اا  الخصااوص )فااوق 

 الظشطين بالعظصر الم ب باالسا  لقو  العما في  .

 . 345( مسيد مظ ي ، مصدر سبق  كره ، ص 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

و ب فعل أبعدائية لما يع   
(1)

بهذا االمار أفراى إلاى  حاديات عاد  بأخ ااق فاي اإلداء ب را اق فاي  حقياق  . 

اهداف السياسة الخار ية العراسية بالذي أُعكس سلباً على عالسات العراق االسليمية بالدبلية بصور  عامة 

-بالملف األمظي بصور  خا ة ، بمن أبرز  لك العحديات :
(2)

 

ن بزيار الخار ياة العراساي برئايس الحكوماة اال حادياة أباان حكوماة )ُاوري ةعف العوافق السياسي بي -1

المالكي( ، فاُطالساً من القاعد  الدبلوماسية العي  قوا أن السياسة الخار ية لبلد ما هي في الواساق اُعكاا  

ر ياة للسياسة الداخلية لذلك البلد ، لاذلك  و اب علاى ةاربر  العوافاق فاي الارؤى باالفكاار باين بزيار الخا

برئيس الحكومة اال حادية ، ألن  لك من شاُ  أن يظعكس على سياسة العراق الخار ية بشكا أكثار  دياة ، 

بيكون بزيار الخار ياة هاو المظ اذ الحقيقاي لعو  اات بأفكاار سياساة العاراق الخار ياة بسياساة الحكوماة 

المع ري( برئيس الحكومة اال حادية المظعخبة . بهذا ما ُمده حا الً بين بزير الخار ية العراسية )ابراهيب 

)حيدر العبادي( ألُ ما من حزب باحد ، إالَ ان العمربة السابقة افعقرت إلى  لك في ع د )هوشيار زيبااري( 

ب )ُوري المالكي( بسبب العقالعات السياساية بالاذي اسا ب فاي االداء الراعيف لاوزار  الخار ياة العراسياة 

ً اً العااي كااان ماان الم عاارض أن  ااسدي دبر فااي  لااك المرحلااة الحر ااة العااي ماارت ب ااا العااراق . فااأداء  م مااا

الخار ية العراسياة فاي ع اد )هوشايار زيبااري( كاان ةاعي اً فاي كشاف مل اات الادبا الداعماة لارهااب فاي 

فالخار ياة العراسياة لاورت عالساة  زالات حاةار  .ماا العراق )عربياً بأسليمياً بدبلياً( ب داعيات  لك االمار 

دسااعان العااراق مااق المحيطااين العربااي بالاادبلي علااى حساااب الحكومااة المركزيااة فااي بيااداد بكسااب اسلاايب كر

 في سرية موا  ة  ظليب داعش اإلرهابي . بالسيماالععالف الدبلي مق اسليب كردسعان 

العراسياة بحكوماة اسلايب كردساعان ، مماا سابب  اسعمرار العظازا في الصالحيات الدسعورية بين الحكومة -2

 من االرباك في المش د السياسي الخار ي العراسي .حالة 

 أداء الخار ية العراسية في ع د )هوشيار زيباري( في  طوير العالسات بين رئيس اسليب كردساعان أس ب  -3

مسعود البرزاُي( ، ب س يا زياارات المساسبلين لالسلايب بحماا رساائا بخطاباات مان رئاساة االسلايب ل اب  )

اال حادياة ، بالاذي كاان مان الم عارض أن يراطلق ب اذه االدبار لصاالج الدبلاة  بعلى حسااب دبر الحكوماة

 العراسية ببما يح   ل ا هيبع ا بمركزيع ا .

اسعمرار المحا صة في عما بزار  الخار ية العراسية ، فالمحا صة هي من اخطر بابارز العحاديات  - -4

لدبلوماساي مزاياا بسامات  خعلاف عان الكثيار مان ن للعماا اإالعي با  ع ا السياسة الخار ية العراسية ، إ  

 خبر  بدراية بالعما  ب ععاما مق ثقافات بسيب بمعايير  عطلب اشخاص  ب إ مماالت العما الحكومي ، 

مظعب  احي العمار ،  وف المحظة : اسع اء اثر الذات العراسية ، دراساات اساعرا يمية مخعاار  ، مكعباة الي اران للطباعاة ، ( 1

 . 92م ، ص 2015بيداد ، 

 . 5، ص  4عبد األمير  بار األسدي ، مصدر سبق  كره ، ص ( 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 لخار ية بالعماالدبلوماسي بمعطلبا  ا ، بمق  لك ُمد أن للمحا صة ل ا ُصيب كبير في بزار  ا

%( ل اا بفاق ماا  ااء فاي الاظص القااُوُي فاي سااُون الخدماة الخار ياة رساب 25خصاص ) إ الدبلوماسي ، 

 اء في الماد  العاسعة ال قر  الثالثة من القاُون ُص  إ م( الخاص باخعيار الس راء ، 2008( لسظة )45)
((
 

اً بباسعثظاء ال قر  )هـ( مظ اا  عاين السا راء من الماد  العاسعة ثاُي يموز مراعا  الشربل المظصوص علي ا

%( من ممماوا السا راء بظااء علاى مقعارح 25من خارج السلك الدبلوماسي على أن ال  زيد ُسبع ب على )

ماان مملااس الااوزراء 
())1)

الكعااا السياسااية باالحاازاب  لاادنبهظااا ُمااد ان بعاا  الساا راء  ااب  رشاايح ب ماان 

 ال الك اء  . المشاركة في السلطة بفق ساعد  المحا صة

ً كما أن القاُون المشار الي  ا    ( لب يحدد ما هي العخصصاات أب الشا ادات 2( ال قر  )9باسعظاداً للماد  ) ُ ا

العلمياة المطلوبااة للعرشاج للعمااا فاي الااوزار  ، إ  اكع اى باةااعو القااُون علااى أن يكاون العرشاايج لمظصااب 

يعادها في حالة غريبة غير مسبوسة مما فساج الممااا  س ير لمن حصا على الش اد  المامعية االبلية اب ما

لالحزاب السياسية العراسية بعرشيج اشخاص ليس ل ب عالسة أب ف اب بطبيعاة عماا السياساة الخار ياة مماا 

أثر سلباً على اإلداء الخار ي في مماا مكافحة اإلرهاب
(2)

فاي فشاا السا راء  اس مت. ف ذه الحالة اليريبة  

-ارهب العي كان من الم عرض أُ ب رشحوا من ا ل ا بهي :المدد في ا اد  ادب
(3)

 

 عزيز ب طاوير عالساات العاراق ماق الادبا العربياة بدبا العاالب المخعل اة علاى اساا  االحعارام المعباادا  -1

 بعدم العدخا في الشسبن الداخلية .

 . ظشيط دبر العراق في المظلمات الدبلية بما يخدم مصالح  ب عزيز االمن في   -2

 الدفاا عن سياسة  م ورية العراق في المماالت المعظوعة . -3

العربياة علاى ب ا  العحدياد  –ن  خ ق السياسة الخار ية فاي  عزياز العالساات العراسياة أهذه الحالة أدت في 

ب  عيا   ود العما المشعرك لمكافحة العظليمات اإلرهابية المعطرفة ، كما لب  سعطق الخار ية العراسية من 

 طميظية لدبا الموار العراساي باأن أساعمرار الوةاق االمظاي المعاازم فاي العاراق ال يصاب فاي  صاا رسائاإي

 مصلحة  لك الدبا ، بأن علي ا  مابز حقبات الماةي بكا  بعا  ا في ظا العمربة المديد  في العراق .

ق معايير الك ااء  بالظزاهاة يعب اخعيار اعراء السلك الدبلوماسي على بف بلما كان من المععارف علي  أن   

بالم ظية المسعمد  من الخبر  بالعمارب السابقة ، بلما كان األمر يعطلب مراعا  الحرفياة بالعخصاص عظاد 

اخعيار الس راء للمظا ب الدبلوماسية من ا ا دعب العراق في المحافا الدبلياة ب حدياداً فاي الممااا األمظاي 

 الم عرض أن يعب  كان من إ وب ا بع  الشذب  ب ذا األمر ، باالعالمي ، ُمد أن الحالة العراسية يش

 ( .3م( ، الماد  العاسعة ، ال قر  )2008( لسظة )45( أُلر إلى ، ساُون الخدمة الخار ي رسب )1

 . 6( عبد األمير محسن  بار األسدي ، مصدر سبق  كره ، ص 2

 ( المصدر ُ س  ، الص حة ُ س ا .3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  اادسيق الخيااارات أزاء اخعيااار الساا راء لعمثيااا العااراق ال لعمثيااا ال لساا ة الحزبيااة العااي يظعمااون ل ااا بالعااي

لقظاااوات المعرفياااة كثياااراً بم ماااة دعاااب   اااود مكافحاااة اإلرهااااب فاااي العاااراق ، بسااابب افعقاااارهب ل أةااارت

الساا راء فااي  مثيااا العااراق بمااا يليااق باا  ببمكاُعااة  بالدبلوماسااية ب ااذا الصاادد ، فرااالً عاان ةااعف بعاا 

العاريخية بالدبلية ، بهو امر يكاد يكون بدي ياً في ظا افعقارهب للش اد  العلمياة المطلوباة بالمسهلاة ألداء 

ء العاراسيين بعياد  عان العخصاص الاوظي ي الاذي هذه الم مة ، فالمالح  أن اخعصا ات الكثيار مان السا را

 دبا يوةج لبيعة العخصصات العلمية العي يحمل ا بع  الس راء العراسيين بفقاً لماا  يأتِ يشيلوه . بفيما 

م( بالذي يععارض مق لبيعة الوظي ة العي يشايلوها2010 اء ب  المرسوم المم وري الذي  در سظة )
(1)

 

 (11 دبا رسب )                                   .

 سظوات الخدمة داخا الوزار  أب العمر الدبلة     الش اد  ت

 خار  ا                 

 الدبرات غير االلزامية الدبرات االلزامية

 ما سعير  1

 هظدسة

 الظربيج 

 العا مة

 ال  و د           (3( من )1)    ال  و د                   58

 عمار  بفن  2

 مياسال

 سويسرا

 )بيرن(

 ال  و د           (3( من )1)    ال  و د                   69

 ماليزيا  لب هدكعورا 3

 كواللمبور

 ال  و د           (3( من )1)    ال  و د                   55

 علب هدكعورا 4

 المظاعة

 السويد 

 سعوك ولب

 ال  و د           (3( من )1)    ال  و د                   60

   هدكعورا 5

 هظدسةكيمياء

 هظياريا 

 بودابست

 ال  و د           (3( من )1)    ال  و د                   56

 ما سعير  6

 اُسان آلي

 كوريا المظوبية

 سيسبا

 ال  و د           (3( من )1)    ال  و د                   57

 بكلوريو  7

 زراعة ،

 دبلوم  ربة

 لمزائرا

 العا مة

 ال  و د           (3( من )1)     ال  و د                   62

   هدكعورا 8

  يدلة

 ال  و د           (3( من )1)     سظة داخا الوزار        54 الصين بكين

 هدكعورا 9

 كيمياء 

 احيائية

 هولظدا

 امسعردام

 ال  و د           (3( من )1)     ال  و د              63

 . 7، ص  6( عبد األمير محسن  بار األسدي ، مصدر سبق  كره ، ص 1
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

العراسية العي لب  سعطق مان هذه الحالة بغيرها اب دت لظا مشكلة في عما الس ارات بالبعثات الدبلوماسية 

إيصاااا  ااوت الشااعب العراسااي للعااالب ا مااق بموس اا  ماان اإلرهاااب . بااا العكااس ب اادُا مواسااف مظ اارد  ماان 

الماليات العراسية المظشر  حوا العالب  قوم بظشالات فكرية بثقافية باعالمية مان ا اا  عرياف الارأي العاام 

ماا  قاوم با  السا ارات العراسياة . فاالكثير مان المالياات الدبلي بحقيقة ما يمري في العراق على ُحو ي اوق 

العراسية  خرج بعلاهرات سلمية ببعصاريج ب قارير  رف  اإلرهاب بالعطارف ب ادعو إلاى محاسابة الادبا 

الداعمة لارهاب في العاراق
*
ُارى ردت ال عاا  لاك علاى عماا بعا  السا ارات العراسياة أب علاى  أن ، دبن 

ة الخار يااة العراسيااة ماان  وظيااف القاارارات مقعرااب . كمااا لااب  سااعطق السياساامااي االسااا بصااور  بيااان اعال

( 2178الدبلية الصادر  عن األمب المعحاد  لصاالج خدماة ملاف مكافحاة اإلرهااب فاي العاراق ، كقارار رساب )

م ، بالااذي اكااد علااى ةااربر   قااديب ب كثيااف الم ااود الدبليااة لمظااق  اادفق 2014\9\24الااذي  اادر بعاااريخ 

 اء في ال قر  الخامسة من القرار ما ُص   إ لى العراق بسوريا ، اإلرهابيين إ
((
يقرر على الدبا االعراء  

مظق  مظيد أب  ظليب أب ُقا أب  م يز االفراد الاذين يساافربن إلاى دبلاة غيار العاي يقيماون في اا أب يحملاون 

علااى اعماااا  ر العاادريب ظساايع ا بياارض ار كاااب اعماااا إرهابيااة أب االعااداد ل ااا أب المشاااركة ب ااا أب  ااوفي

اإلرهاااب أب  لقااي  لااك العاادريب ، ب مويااا ساا ر هااسالء بأُشااطع ب 
())1)

. بهااو مااا لااب  سااعطق ماان  وظي اا   

السياسة الخار ية فاي  قاديب شاكوى لنأماب المعحاد  بمملاس األمان الادبلي فاي خارق ) ركياا( لاظص القارار 

الحاادبد إلااى العااراق . فرااالً عاان ساارار باسااعمرار دعم ااا ب ساا يا مااربر بحركااة المماعااات اإلرهابيااة عباار 

م( الخااص بععطياا 2015( لسظة )2199م( ، بالقرار )2014( الخاص بععزيز حماية الحدبد لسظة )2195)

( 2015( لسااظة )2253( ب )2249( ب )2233 مااار  الااظ ط مااق  ظلاايب )داعااش( اإلرهااابي، بساارارات رسااب )

 اإلرهاب . بالعي ب ا أشارات باةحة للعراق بخصوص ملف مكافحة

ب أسيساً على ما  قدم  يعرج لظا الرعف في السياسة الخار ية العراسية في اداء دبرها االمظي المطلاوب    

 ، بأن األمر يعطلب  ياغة سياسة خار ية موحد  حوا المصالج العراسية العليا للدبلة العراسية ، بان يعخذ 

با أب المظلمات الدبلية أب الصحف العالمية العي  شير إلى  اورل بعا  الد لدن* كثير  هي العقارير الدبلية العي  درت من 

دبا الموار العراسي في دعب اإلرهاب فاي العاراق ب سا يا م ماة دخاوا اإلرهاابيين ألاى العاراق عبار الحادبد بدعم اب بالمااا 

 قريار ُشار    احي ة  باالسالحة بالمعادات الصاحية ، ب اوفير العاالج ل اب فاي بعا  مسعشا يا  ا علاى اراةاي ا . بفاي آخار

لوفييارب ال رُساية فاي  يطيع اا لع ميار الكاراد  الادامي  شاير إلاى  اورل  ركياا فاي دعاب اإلرهاابيين فاي العاراق  بان الساالح 

ن ُمد رد  ال عا المظاسبة من الخار ياة أدبن من المسعخدم في  لك الع مير  ب الحصوا علي  من  ركيا بعبر بسطاء أ راك ،

 علق االمر بعركيا أب السعودية أب غيرها من الدبا الداعمة لارهاب في العراق ، فرالً عان ألك االمر  ، سواء العراسية  ماه  

 العظاس   في بع  المواسف ازاء بع  الدبا  ار  ُع م ا باإلرهاب ب ار  ُدعي بدبرها البظاء بالمثمر في العراق .

 م ال قر  الخامسة ، رمز العصظيف 2014\9\24\بعاريخ  2178( أُلر إلى ُص القرار الدبلي رسب 1

S\RES\21782014   
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 يكسبالظسق السياسي العراسي مساراً مسعداماً سائب على العوافق الولظي الصحيج الذي من شاُ  أن 

 السياسة الخار ية العراسية سو  بمصداسية  س ب في  حسين الوةق االمظي في العراق بح   االسعقرار .

 

 . سباب اال عماعيةالمطلب الرابق : األ

 عد السياساات اال عماعياة بماا  عرامظ ا مان بارامج بخطاط باهاداف باساعرا يميات عاامالً ماسثراً بشاكا    

ار بالعماسك اال عماعي بلبيعة مداه ، فاهمية السياسة اال عماعياة فاي اي مباشر في  حديد مالمج االسعقر

بلد ُابعة من ار بال ا بشكا أب باأخر بالسياساة العاماة للدبلاة . فالسياساة اال عماعياة هاي حصايلة الع كيار 

المااظلب الااذي يو اا  الخطااط بالباارامج اال عماعيااة المو  ااة ُحااو فئااات محاادد  ماان الظااا  أُطالساااً ماان 

ولو ية الظلام باهداف  القريبة بالبعيد  . بهذه الععريف يحما  صوراً بو ود ُلاام سياساي يساعى لحاا ايدي

 -مشاكا ممعمع  بظاءاً على العزاما   بم ام  الوظي ية . إ   سعى  لك السياسات لعحقيق االهداف األ ية:

 المسابا  بالعدالة اال عماعية . -1

 وق االفراد المادية بالمعظوية .حا المشاكا اال عماعية بةمان حق -2

  ياُة األمن اال عماعي بالح اظ علي  . -3

  وسيق ُطاق الرمان اال عماعي ب عا ُلام الرعاية اال عماعية محور السياسات اال عماعية . -4

  حقيق االُدماج اال عماعي بمكافحة أشكاا العمييز بين الموالظين . -5

اعية الظماح في  حقيق  لك االهداف فاُ ا  عطلب العزاماً سياسياً  ريحاً بلكي  كعب للسياسات العامة اال عم

ب ا ، فرالً عن  حال ات سياسية ساُد  بمسعدامة ، بابعكار بسائا  ديد  لععزيز العظمية المحلية بالعماسك 

 ً ، فبقادر  اال عماعي باالسعقرار السياسي . بلالما أن هظالك اساسيات للظماح ف ظالك كاوابج ب حاديات أيراا

 علق االمر بالسياسة العامة اال عماعية العراسية ُمد اُ ا لب  سعطق في حا المشكالت باألزمات اال عماعية 

العي يوا   ا الممعمق العراسي ، فرالً عن اإل راءات العي ا بعع ا لحا  لك المشااكا ماا هاي إالَ عباار  عان 

 \ا  عاااُي ماان  ملااة ماان اللااربف العمكيظيااة الماُعااة باارامج م دئااة بسعيااة ال  عااالج اإلزمااات بااا  سااكظ ا .كماا

 -الكابحة لعحقيق اهداف ا بالقيام بدبرها األمظي المطلوب ، بلعا في مقدمة  لك الكوابج ما اال ي :

 عدم مشاركة ال يئات غير الحكومية في  ظق السياسة العامة اال عماعية . -1

 ياسة اال عماعية .غياب العظسيق المسسسي بالعكاما بين مماالت الس -2

 ةعف مسعوى أداء اإل  ز  المسسبلة عن السياسة العامة اال عماعية . -3

عدم اسعيعاب السياسات العامة اال عماعية العراسية ل كر  أن دبر ال يمظة المركزية فاي كافاة األماور لاب  -4

مماااا العظميااة  يعااد ممكظظاااً ، فماان الرااربري أشااراك الممااالس المحليااة بمسسسااات الممعمااق الماادُي فااي

 المحلية.
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

ةعف العظسيق باين المسسساات بالم اات الحكومياة الموكاا الي اا رساب ب اظق ب ظ ياذ السياساة العاماة  -5

 اال عماعية العراسية .

الدبر ال عاا لمسسسات الممعماق المادُي فاي العاراق بالقياام بادبرها األمظاي المطلاوب فاي ممااا   را ق -6

حقوق اإلُسان بالمرأ  بالط ا بال ئات الم مشة ، بغياب العظسيق الواةج بين المظلومة الحكومياة بباين 

باععمادياة معبادلاة  لك المسسساات . فاأل اا أن  كاون العالساة باين الدبلاة بالممعماق المادُي عالساة  كاماا 

ب وزيق لنأدبار ، ال عالسة  ظاس  بخصومة . فعلى الرغب من ان مسسسات الممعمق المدُي العراسي  سعى 

 اهد  لعبظي مظ ج  ديد للععاما مق مشكالت الممعماق العراساي اساعظاداً ل كار  العمكاين بلايس لممارد  قاديب 

الحكوميااة  عااا ماان فاعليااة  لااك اال ااراء فااي ادُااى المساااعدات الخيريااة إالَ ان غياااب العظساايق مااق الم ااات 

مسعويا  
(1)

 . 

 ظامي الدبر الحزبي في مماا  ظ يذ السياسات اال عماعية في العراق ، فعظدما  مرى  يييرات فاي ممااا  -7

 شكيا الحكومة العراسية ُمد هظالك  ييير في القائد األداري لوزار  ما مسسبلة عان القياام بعظ ياذ المشااريق 

 عماعية ، بهذا العييير بحد  ا   يعبع   ييير شاما لكافة البارامج بالخطاط اال عماعياة المقار  ساابقاً فاي اال

الوزار  ال بظاءاً على الدراسة بالعخطيط العلمي ، با لممرد  ييير ما سام ب  الوزير أب القائد االداري السابق 

 مة عما السياسة اال عماعية .، بال يخ ى على احد ما يعظي   لك من  را ق بخلا في مظلو

أما على الصعيد اإل رائي بفي مماا الععليب ُماد ازديااد للااهر  األمياة فاي العاراق العاي أ ابحت ظااهر     

م اادد  لكيااان الممعمااق العراسااي فااي ظااا  را ااق فااي إداء السياسااات العامااة الععليميااة باسااعمرار اسااع داف 

عليميااة ، باألفعقااار إلااى الباادائا فااي ظااا اسااعمرار لمل ااات الماادار  بخااربج المئااات مظ ااا عاان المظلومااة الع

ال ساااد فااي بظاااء الماادار  باغعياااا المعلمااين بالمدرسااين . بهظااا ُمااد أن اإلرهاااب كااان حاةااراً فااي  اادمير 

المدار  باسع داف المامعات ب عل ا شب  خابية في المظالق الخاةعة لسيطر   مما اب د مبررات لنأسر 

ئ ا بالعزبف عن الدراسة بالسيما البظات ، مما ا بار العدياد مظ اا إلاى  ارك الدراساة . العراسية من مظق ابظا

( 15بهذه الحالة اس مت في  ظامي للاهر  العسوا بالمشردين في العراق بالسيماً لالل اا مان دبن سان )

لقااُوُي م( الععرياف ا1983( لساظة )76سظة .  فقد حدد المشارا العراساي فاي سااُون رعاياة االحادا  رساب )

-للمشرد ، ببةق شربل ل  بهي :
(2)

 

 إ ا ب د معسوالً في االماكن العامة . -1

 ( سظة .15مار  معموالً  بغ االحذية ببيق السكائر بعمره أسا من ) -2

، المع د السويسري ،  بياربت  1( هويدا علي ، دبر مظلمات الممعمق المدُي في  ظق سياسة الرفاه في الولن العربي ، ل1

 . 514م ، ص 2006، 

 ( .25( ، )24م( ، المواد )1983( لسظة )76( أُلر إلى ، ساُون رعاية األحدا  رسب )2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 العامة مأبى ل  .لب يكن ل ا محا اسامة معين أب ا خذ من االماكن  -3

  رك مظزا بالدي  من دبن عذر مشربا . -4

بلعااا هااذا الو ااف يعطااي  ااور  دسيقااة للوةااق الحااالي فااي العااراق الااذي يشاا د  ظااامي للاااهر  أل اااا    

الشوارا بالمشردين الذين أ بربا على  رك دراسع ب باالُخرال فاي ساوق العماا بفاي ظاا ظاربف  اعبة 

. بالذي ُعج عظ ا أُماال سالوكية عظي اة  ات لاابق  رماي فاي ظاا غيااب أياة للياية ببمظا  ا عماعي معازم 

بااوادر اهعمااام ماان لاادن القااائمين علااى السياسااات العامااة اال عماعيااة لالهعمااام بعظشاائة الط ااا المشاارد برفااق 

مسعوى ادراك  ببعي  . كما ان  لك السياسات لب  قدم ُلام ا عماعي يقوم على اسس حديثة لر د األل ااا 

عرةين للخطر باالُزالق باعماا العظف باإلرهاب ، بالعدخا المبكر لحمايع ب بحماية أسرهب مان العظاف الم

باالسااعيالا . كمااا   عقاار  لااك السياسااات إلااى مراكااز معطااور  لعأهيااا األل اااا ُ سااياً با عماعياااً بالساايما ان 

لاى ايادي ب كافاة اُاواا العظاف الكثير مظ ب كاان  حات سايطر  العظليماات اإلرهابياة بلماد  لويلاة ب علماوا ع

بالقعااا بالععااذيب بالعاايش فااي بيئااة غياار مسااعقر  بااالمر  ، بهااذا االماار يعطلااب  خصاايص مااوارد كبياار  

باخعصا يين ا عماعيين لدعب البرامج المو  ة لنأل اا بالعي   عقر إلي ا  لك السياسات
(1)

 . 

ع ا بسدر  ا علاى العحماا الظ ساي ةاعي ة إن األل اا بالظساء بالك وا عموماً هي شريحة هشة في لبيع   

في االسا  بالسيما إ ا ما رافق العظف المو   ةدهب مو اات ُازبح  ماعياة بالخاوف مان الماوت ، بهاب 

ممن كاُوا  حت  أثير االعالم اإلرهاابي بفاربا مان دياارهب بسارعة ، ببالعاالي فاان بةاق بارامج ا عماعياة 

في ظا غياب للثقة اال عماعية الممزب ة باالخوف بعادم خا ة ب ب أ بحت حا ة ملحة بمسألة ةربرية 

االمان . بلذلك بمن أ ا  عزيز االمن الولظي العراسي بببعده اال عماعي كان لزماً أن  عبق السياسات العامة 

اال عماعية  ملة من البرامج باالسعرا يميات اال عماعية ب ذا الصدد في المظالق العي حرر  ا من سايطر  

-اإلرهابية بالعي أ اد  قديم ا أحد الباحثين بعلى الظحو اال ي :العظليمات 
(2)

  

 برُامج لمعالمة االبةاا اال عماعية في المظالق المحرر  من سيطر  العظليمات اإلرهابية )داعش(

 العو يات لمعالمة االبةاا اال عماعية لما بعد داعش االبةاا اال عماعية الحالية      

 ب ود العظليمات اإلرهابيةإن العراسيين في ظا 

 با وا يعيشون في عزلة  امة عن كا ما هو

 فعج سظوات ا صاا ب وا ا بين سكان المحافلات األمظة بسكان المدن 

 المحرر  من خالا برامج باُشطة ثقافية با عماعية  ظ ذها بزارات

 

 باالبحا  الظ سية ،  امعة بيداد ، ( مل ر  واد أحمد ، سيكولو يا أل اا الشوارا ، مركز الدراسات العربوية 1

www.nazaha.iq\pdf_up\1255\pp6-.pdf                                                 

( ُ ى الدربيش ، أثار العاوحش علاى سايكولو ية الماوالن بالممعماق فاي العاراق ، دراساة مساعقبلية لماا بعاد داعاش ، فاي 2

 .59،ص 56م،ص 2015، مركز الظ رين للدراسات االسعرا يمية ، العراق،  1، لممموعة مسل ين ، العراق ما بعد داعش 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 بعد داعشالعو يات لمعالمة االبةاا اال عماعية لما  االبةاا اال عماعية الحالية      

 خارج المديظة بعزلة بين االسر باالفراد ،

 ببخا ة بعد اُقطاا بسائا اال صاا مثا مديظة

 المو ا .

 

 الثقافة ، الرياةة بالشباب ، السياحة ...

 إن داعش ببقية العظليمات اإلرهابية عمدبا

 إلى ُشر االشاعات بال عن المذهبية بالعخويف

 سوات الحشدمن الععابن مق األ  ز  االمظية ب

 الشعبي ب كريس فكر  االُعقام لدي ب .

 

 اسعحدا  خطة اعالمية في ال رائيات الرسمية  سلط الروء على سصص

 احع اء السكان المحررين بالقوات االمظية العراسية بعما لقاءات 

 ميداُية ، ببرامج  سعريف األل اا ب وزا علي ب الدمى بااللعاب من 

  عن  حشيد االعالم االلكعربُي لدح  سبا القوات األمظية ، فرالً 

 االشاعات .

 هظالك زياد  كبير  في اعداد الظازحين بعد

 ار  اا حد  العظف العظليمات اإلرهابية المو  

 ةد ر اا المظالق بالعشائر .

 

  شميق الظازحين للعود  إلى مظالق ب ب وفير بسائا الظقا المريحة ل ب

  ب القرائية ةد المع مين سبا ، ب شكيا فرق خا ة لعسميا شكابي

 العود  ، ب عوير ب عن االةرار العي لحقت ب ب .

 هظالك اعداد كبير  من الطلبة لب يلعحقوا 

 بمدارس ب بدافق الخوف من العظليمات

 اإلرهابية بالسيما األُا  . 

 

 % بمظح ب فر ة الدبر 100اععماد أسلوب االمعحان الظ ائي من 

 رب  للسظة المديد  . ب شميق  بي الطلبة الثاُي ب حميا بع  الد

 على ألحاق أبظائ ب ببظا  ب بالمدار  بُشر المدار  الموالة بين

 االحياء بالمظالق .

 ةعف بُدر  الكوادر الطبية المعخصصة بسلة

 الدباء بار  اا اسعاره بعدم  وفر لقاحات 

 لنأل اا .

 ل اا بأ دار  شميق ال رق الصحية الموالة با راء حمالت للقاح األ

 عقوبات مشدد  بحق من يحعكر الدباء بيبيع ا بسعر أعلى .

 معلب العاب األل اا باغاُي ب آبان سيطر  

 العظليمات اإلرهابية أ بحت عظ ية ب ات لابق

 معطرف ، بعدم سماح االهالي لنأل اا باللعب 

 خارج المظزا خوفاً من اسع داف ب من لدن

 اإلرهابيين .

 

 ي لنأل اا مليئة بالسالم بالوئام بالعيظي بحي الولناسعحدا  اغاُ

 باُشاء ساحات خا ة للعب االل اا ، فرالً عن مسابقات  رفي ة خا ة 

 باللعب المماعي .

 االبةاا المعيشية السيئة باحعكار )داعش(

 للبرائق بالوسود ، بمعلب العوائا ا بحت

  حت خط ال قر في ظا غالء االسعار .

 

 صادية لرفق المسعوى المعيشي للسكان ، بحث ب على  ظليب خطة اسع

 العكافا بالعراحب بيظ ب .
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 ةعف الثقة اال عماعية بين الظا  بمعاُا  

 هب فيبع  األسر من العشعت بالذي سا

 االُيالق الظ سي بالعزلة اال عماعية . 

 

 اسعحدا  برامج لب الشما ب سليط الروء علي ا اعالمياً في برامج

  ل زيوُية خا ة  حما ُ س األسب . 

 ُدر  الزيمات بزياد  في ُسب الطالق ، بعدم

 االحع اا بأي مظاسبة عامة خارج ألار داعش .

 

 ب قديب االهعمام الالزم بالمطلقات . االكثار من برامج االعرا  المماعية

 زياد  ُسب البطالة ب وسف  الوُات الحالسة 

 عن العما بمزابلع ا سراً في البيوت ، بغياب

 باةج للظشالات الشبابية بالرياةية .

 

  ظليب خطة اسعصادية عا لة لمعالمة البطالة ، ب شميق أ حاب الم ن 

 ُشطة الشبابية بالرياةية .على العود  لمزابلة م ظ ب ، ب شميق األ

  ادرت العظليمات اإلرهابية ممعلكات الظازحين

 ب دمير مظازل ب ، ب  ديدهب بالقعا في حاا

 العود  . 

  شكيا لمان ُزاعات الملكية بمحاسبة من  عدى على أمواا 

 بممعلكات الظازحين ب عوير ب .

 

 

برُامج لمعالمة االبةاا اال عماعية حسب ُوا الرحايا
(1)

 

 مرحلة ما بعد داعش بالعظليمات اإلرهابية \العصدي            ُوا الرحايا      

 المعاسين          

 

 ا عماعية للمعاسين ، اسعظاداً ألحصائيات دسيقة  ل ر- وفير برامج  أهيلية بعال ات ُ سية

 ُوا العوق بأسباب  ب اريخ  .

 

 األل اا          

 

 لنأل اا عن لريق المدرسة أب من خالا المظاهج الدراسية أب   قديب برامج للدعب الظ سي

 األُشطة المدرسية .

 

  بب الرحايا        

 

 

  قديب  عوي  عادا بمظصف ل ب  راء اسع داف ب من سبا المماميق اإلرهابية ، باُشاء

 ساعد  بياُات خا ة ب ذا اليرض ، باالشراف الدسيق علي ا للحيلولة دبن أسعشراء 

 ر ال ساد المالي باالداري ب  .ملاه

  عزيز االعماا الثقافية باالعماا المسرحية لكشف زيف اإلرهاب بمخالر الحربب  بدعب المثق ون          

 مسارح األل اا باسامةالم ر اُات ب شميق األدب بال ظون كعاما للععافي اال عماعي

 

 .، بما بعدها  60( ُ ى الدربيش ، مصدر سبق  كره ، ص 1
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 الظازحون           

 حصر اعداد بهويات الظازحين بز  ب في برامج ا عماعية بادبية للعخ يف من حد  

 لق ب لمعالمة البطالة بيظ ب ، ب حسيس ب بدبرهبمعاُا  ب ، باشراك ب في اعاد  اعمار مظا

 الولظي في اعاد  السلب بالسالم لمظالق ب  باسظادهب اعالمياً.

 

هذه السياسات البرامج اال عماعية لو  ب اععمادها من لدن السلطات المخعصة لحققت الكثيار مان المعطلباات 

الً مان الادخوا فاي اشاكاليات سياساية با عماعياة األمظية ، ب حقيق ُعائج مسعقبلية مريحة بب ائد  كبير  بد

بأمظية  ديد  . إالَ أن المالح  هظالك  ذبذب في االسعمابة بالعما فاي هاذه البارامج فاي ظاا اساعمرار زيااد  

الظازحين العراسيين مق بدء ا راءات  حرير )المو اا( ب وسعاات بو اا اعادادهب إلاى خمساة ملياون ُاازح 

  علااى االسااعمابة ل ااذه الزياااد  المعوسعااة . بااا العكااس شاا دُا اسااعمرار  را ااق دبن أن  رافق ااا أليااات سااادر

الخدمات المقدمة للظازحين ب را ق فاي اعاداد العائادين إلاى المظاالق المحارر  بغيااب ألي  عاوي  حقيقاي 

لذبي الرحايا الذين فمرت مظاازل ب بسارسة ممعلكاا  ب مان سباا العظليماات اإلرهابياة ، ليصابج هاذا الملاف 

ةة للمزايدات باالسقالات السياسية بين الخصوص السياسيين . بهذا األمار بحاد  ا ا  اةاعف مان ثقاة عر

 الظازحين بالسلطة الرسمية القائمة ب  شي للاهر  العسوا بيظ ب ، بالرغبة في ال مر  خارج الولن .

حقاوق اإلُساان فاي بُ  ب من  لك أن اإلرهاب اسعطاا أن يحقق اهدافا  فاي  ارك أثااره السالبية علاى باساق 

-العراق في ظا العمز الحكومي المسعمر بالذي  ر ب علي  :
(1)

 

عرسلة خطاة الحكوماة فاي  طبياق برامم اا الخا اة باساععباب األمان ب قاديب الخادمات )مااء ، ك ربااء ،  -1

 بسود ،  عليب ،  حة ...( .

  بعادم سادر  األ  از  األمظياة همر  الك اءات العراسية خارج العراق ُعيمة لععرةا ب لع ديادات مساعمر -2

 على  وفير الحماية ل ب .

 اشاعة ال وةى بالخوف بين الموالظين ُعيمة الع مير من مظالق إلى أخرى . -3

 عرسلة حركة الععليب في البالد ُعيمة ألسع داف المامعات بالمدار  باالسا ذ  بالطلبة المامعيين . -4

 عرسلة الحركة السياسية في البالد . -5

 ألقاء القب  على بع  األبرياء بعدم العحقيق مع ب بمن دبن أي سظد ساُوُي . -6

 عدم القدر  على  عوي  ةحايا الع ميرات اإلرهابية بالشكا المطلوب بسبب  راكب ب كرار الع ميرات . -7

 إرباك خطط الحكومة في  طبيق خطط ا االسعصادية باالسعثمارية . -8

هاب في العراق يدا على ةعف ب را ق دبر المسسسات الديظياة بدبر العبااد  زد على  لك أن اسعمرار اإلر

 في العوعية الصحيحة بالعقيد  ، باالكع اء بعلقين الظصوص الديظية من دبن الععمق،مما أفرى إلى اسعيالا

 بعدها .، بما  140( دُيا  واد ، اإلرهاب في العراق  : دراسة في االسباب الحقيقية ، مصدر سبق  كره ، ص 1
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بع  الشباب الذين ي عقاربن للثقافاة الديظياة فاي  حبياب اعمااا العطارف بالعظاف لادي ب بو ا  ا ُوعااً مان 

ون االسوى في العالبإثبات سو  العقيد  بالدفاا عظ ا بُشرها لعك
(1)

 . 

إن الحرب على اإلرهاب في العراق   رض  و ي  االهعمام بصور  معمقة للماُب اال عماعي بالعي  صب    

فااي مصاالحة المسسسااات األمظيااة مسااعقبالً ، فاألُ اااق العااام ُحااو المسسسااات األمظيااة علااى حساااب المواُااب 

.( سااد يااسثر علااى مسااعوى ُماااح الم ااود المبذبلااة فااي اال عماعيااة )الععلاايب ، الصااحة ، مشاااكا الظااازحين ...

 مكافحة اإلرهاب بالعطرف في العراق .

 

 . المبحث الثاُي : احعماا الظماح في مكافحة اإلرهاب

يسعظد هذا السيظاريو على فرةية اسا  م ادها أن العراق يسير بباو ير  معصااعد  ُحاو  عاديا ب طاوير    

بالعما على عاالج أب ا  القصاور في اا بالشاربا بادخااا اساعرا يميات  سياسا   العامة لمكافحة اإلرهاب ،

 بآليات  ديد   س ب  ميعا في  حقيق ال دف المظشود بهو مكافحة اإلرهاب في العراق .

 المطلب األبا : االسباب السياسية

فاي سالب  يشيا المحور السياسي األبلوياة فاي االهمياة لقيااد  مساير  العيييار فاي العاراق بدر اة موسعا    

العطااور الااديمقرالي بساادر   عالياا  مااق المل ااات المخعل ااة ، فالظسااق السياسااي فااي العااراق عاادَ الديمقراليااة 

الظيابية اسا  في  ظق القرارات الولظية عبر المشاركة المماعية ألبظاء الشعب في ا خا  القرارات  مسيداً 

لعمااا علاى أسعئصااا ال ااوارق القائماة علااى لاربح الموالظاة باشاااعة العادا بالمساابا  بااين الماوالظين ، با

الطبقية بالحزبية بالعشائرية ، بماظج اإلُساان العراساي الحرياة فاي الععبيار دبن خاوف أب حرماان ، بالاذي 

بدبره يمكن أن يساهب في  عزيز الخطااب الاولظي العراساي ةاد العسالط باإلرهااب . بألن الموةاوا يععلاق 

ام السياسي العراسي أمر م ب بمطلوب في اُماح م مة مكافحة اإلرهااب بالعراق ُمد أن اسععاد  الثقة بالظل

، بالبدء بمبادر  حوار بلظي با الح سياسي كاما بفعلي لادرء مخاالر عادم االساعقرار السياساي ، فراالً 

ي في ا ، ببالعالي فان اال االح السياساي   األمظية بمكافحة ال ساد المسعشرعن  مابز حالة  سيس األ  ز

عحقيق فرص االُدماج السياسي لمخعلف الطيف السياسي العراسي ب وسيق دائر  المشاركة السياساية ك يا ب

العااي ماان الممكاان أن  ساااهب فااي الحااد ماان ظااواهر ال قاار العااي غالباااً مااا  كااون أرةااية اُعاااج للممموعااات 

اإلرهابية
(2)

 ا  عاما بمدية مق. بهظا يمكن للماُب السياسي أن يقدم اس اما   في مكافحة اإلرهاب في حا 

،  \7\( ُااه  موساى لل ااح ، البعاد الظ سااي لل كار الاديظي المعطارف ساراءات ار باليااة ، مملاة حماورابي للدراساات ، عاادد1

 . 158م ، ص 2013مركز حمورابي للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، 

المساار للدراساات بالبحاو  ، االماارات ،  ، مركاز 1( مظعصر حماد  ، الربياق العرباي ب ظلايب القاعاد  اخعطااف اإلساالم ، ل2

 . 57م ، ص 2014
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-مق المل ات العي  ساعد في مكافحة اإلرهاب بهي :   
(1)

 

 معالمة البطالة بال قر . -1

 م حقوق اإلُسان بسياد  القاُون في مكافحة اإلرهاب .احعرا -2

 اشباا حا ات الممعمق االساسية ب وزيق الثربات بشكا عادا . -3

  وفير ب قديب الحماية لل ئات اال عماعية الرعي ة كاالراما بااليعام . -4

 مظق اإلرهابيين من الحصوا على األمواا الالزمة لعمويا همما  ب اإلرهابية . -5

  طوير سدرات الدبلة على دحر اإلرهاب ب حديداً  طوير سدرات األ  ز  األمظية . -6

  شميق الممعمق المدُي للمساهمة في   ود الوساية في اإلرهاب . -7

  شميق الموالظين على الععابن مق اإل  ز  األمظية العراسية . -8

دمات العامااة للمظااالق الم ملااة الحابيااة مكافحااة ال ساااد باهاادار الماااا العااام ، بالعمااا علااى  قااديب الخاا -9

 لارهاب .

  وظيف بسائا االعالم في دعب   ود مكافحة اإلرهاب بُشر الوعي بين الموالظين . -10

بأُطالساً من هذه االفكار شرا الظلام السياسي العراسي ُحو   عيا المصالحة الولظية بالعما على  حقيق    

االلراف المخعل ة ، فرالً عان ماا  عظيا  مان الساعي المشاعرك ُحاو   وافق بلظي لعقريب ب  ات الظلر بين

الياء عوائق الماةي باسعمراريع ا السياسية باالسعصادية ... ، ب صحيج ما  ر ب عظ اا مان غابن بمآساي 

باخطاء ، بالظلر بع ائا ُحو المساعقبا ، ببةاق خطاة   ااهب ا عمااعي باين ابظااء الاولن كمقدماة لبرُاامج 

ا  الولن ةمن مسار ا عماعي عظواُ  حصر الخالفات بالصلج بالع او السياساي ، بةامن عما بلظي ألُق

حراك سياسي ةابط لحقائق العييير ب والً إلاى  حقياق اُادماج ب عاايش شااما بمقصاود
(2)

. فالعأكياد علاى  

لعراساي ، المصالحة الولظية ُابعة من اهميع ا لكوُ ا  شكا محاوراً هامااً فاي الظسايج اال عمااعي بالثقاافي ا

ب سثر في سياق  حول  الديمقرالي ، فاي ظاا سالوك سياساي معاأثر بشاكا كبيار باالوالء القبلاي بالطاائ ي . 

بأيماُاااً بااأن المصااالحة الولظيااة  ساا ب فااي  ظميااة الااربابط بااين المماعااات األثظيااة داخااا المماعااة السياسااية 

الااوالء ال رعااي ، سااعت الحكومااة  باُاادما  ب فااي كيااان ا عماااعي باحااد ، بأن يعقاادم الااوالء الااولظي علااى

العراسيااة إلااى دعااب   ااود المصااالحة الولظيااة كماادخا لعوحيااد الخطاااب السياسااي العراسااي القااائب علااى ُبااذ 

المحا صة باأليمان بعدم  دبى اسعمرارها كوسيلة للعييير ، بهو ما  وةج  لياً فاي اشاعراك الممياق فاي 

 عي  حولت فيما بعد إلى مسعشارية المصالحة الولظية ، بلور  ا مسسسا ياً عبر بزار  الحوار الولظي ال

، مركاز حماورابي  \7\( حسين شلوشي ، ةبابية أمن المظطقة سراء  من مظلور عراسي ، مملاة حماورابي للدراساات ، عادد1

 . 155، ص  154م ، ص 2013للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، 

 . 92ق  كره ، ص ( مظعب  احي العمار ،  وف المحظة... ، مصدر سب2
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

إ   ب  بظي أسلوب الماس مرات لل عالياات السياساية بالعشاائرية بمسسساات الممعماق المادُي إلعااد  ممارى 

الطبيعي ، باعاد  الظلر في بع  فقرات الدسعور ببع  فقرات سااُون االداء السياسي العراسي إلى مساره 

ا عثا  البعث ببع  سرارات )بوا بريمر( ، بهكذا بدأت المصالحة الولظياة كمشاربا للعحاوا الاديمقرالي 

السليب لبظاء الولن بالماوالن
(1)

. بُ  اب مان  لاك أن ُمااح مشاربا المصاالحة الولظياة يعر اب عليا  عاد   

 -ت عما ب ب  وفرها بهي :شربل بسياسا

 _ االُعقاا المذري من الظلام القائب على أسس المحا صة إلى ُلام دبلة مدُية  كر  لم  وم الموالظة .

_ لي   حة الماةي بالظلر إلى المسعقبا من خالا ماس مر بلظاي يادعى اليا  كافاة فئاات الشاعب العراساي 

 بال يسعثظى مظ  احد .

ة باهمية المصالحة الولظية ، بالعما على اسعيالا   ود مكافحة اإلرهاب في _ عقد ُدبات مظالقية للعوعي

 دعب   ود المصالحة .

_ اعاد  الظلار فاي بعا  القاواُين الساارية مان ا اا اعطااء دفعاة سوياة للمصاالحة الولظياة بمظ اا )سااُون 

 المسألة بالعالة ( .

 حة بالوحد  الولظية العراسية ._ العاكيد على دعب المر عية الديظية المسعمر لم ود المصال

بمن  اُب أخر ا م  الظلام السياسي العراسي من ملف المصالحة إلى ملف األ الح السياسي بظااءاً علاى    

سظاعع  برربر   صحيج الوةق السياسي القائب باليير مرغوب فيا  ، بب ادف  صاحيج االخطااء ب صاويب 

  فعاليع  ، بالعماا علاى بظااء عقلياة سياساية  دياد  سائماة االداء ب طوير ك اء  عما الظلام السياسي بزياد

على الظلر  العحليلية بالعلمية للواسق السياسي ، بالعما على  عديل ا لمواكبة  طلعات افراد الممعمق بالذي 

سيصب حعماً في  عزيز   ود مكافحة اإلرهااب . فاال االح السياساي الاذي ُاادت با  الممااهير أ ابج اماراً 

ُق القاارار السياسااي العراسااي لنأخااذ باا  باالسااعمابة لاا  كماادخا لال ااالح األمظااي باالسعصااادي ، حعمياااً لصااا

بالسيما بعد أن  را عت المر عية الديظية مان دعاب المشااركين فاي العملياة السياساية بسابب عادم العازام ب 

لعراساي )حيادر بعو ي ات المر عية الداعية لنأ االح بمحارباة الم سادين . بمان هظاا سادم رئايس الاوزراء ا

العبادي( برسة لنأ الح شاملة  في المماالت السياساية بالمالياة باإلدارياة ،  بع اا بعاد  لاك ابراق ا االح 

-ُيابية بسرائية ، بكان أبرز ما  رمظع   لك الورسة اال الحية ما اال ي :
(2)

 

 ألياء مظا ب ُواب رئيس المم ورية برئيس مملس الوزراء . -1

 ظا ب العليا من هيئات مسعقلة ببكالء بزارات بمدراء عامين عن المحا صة ، ابعاد  ميق الم -2

 . 95، ص  94( مظعب  احي العمار ،  وف المحظة ... ، مصدر سبق  كره ، ص 1

( حسن سعد عبد الحميد ، دراسة  حليلية لورسة اال الح الحكومية بالظيابية العراسية ، المركز الاديمقرالي العرباي ، بارلين 2

 .     democraticac.de\?=17895 -م ، بحث مظشور على الرابط األ ي :2015، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 باسعبدال ب بمرشحين م ظيين .

 ن لك هذا ( . شكيا لمان لمكافحة ال ساد بفق مبدأ ) من أي -3

إن الظماح في  حقيق اال الح السياسي يعد من ابرز مسشرات الظماح في مكافحة اإلرهاب ، لما يعرامظ     

من مسشرات لصالج  يير األداء الحكومي ب شكيا حكومة بلظية  عما بربح ال ريق الواحد ،  رسخ دعاائب 

ب . بهذا ما سعت اليا  الحكوماة العراسياة فاي الوحد  الولظية بالوسوف   اً باحداً في مماا مكافحة اإلرها

 حقيقة عبر ا الحات سياسية باسعصادية بأمظية لععزيز األمن الاولظي العراساي ، مان خاالا سادر  مشااريق 

 -اال الح على  عزيز االسعقرار في العما السياسي بالذي بدبر  ي ري إلى :

 معق بالمصداسية لدى الموالظين .اال الح السياسي يعظي  قديب خطاب سياسي بلظي رسمي يع -1

 اال الح السياسي يقدم لظا أ  ز  أمظية  ات ك اء  معقدمة . -2

 اال الح السياسي يسدي إلى  حقيق االُسمام على المسعوى اال عماعي . -3

 

 . سباب األمظية باالعالميةالمطلب الثاُي : األ   

 . سباب األمظيةأبالً : األ

عراسي بالمسسسات األمظية االخرى  ادالً باساعاً داخاا العاراق بخار ا  ، كاون أن أثار سرار حا الميش ال   

 لك القرار سد  رك فراغاً أمظياً ما زاا العراسياون يادفعون ثمظا  ، بكماا أثاارت لريقاة أعااد   شاكيل  مشاكلة 

إلاى  اخرى عززت في بع   واُب ا ال ارام األمظاي فاي السااحة العراسياة . إ  دخلات المحا صاة السياساية

 -الم از األمظي بُمب عظ ا مشاكا خطير  معمثلة في :

 سيس   از الدبلة ب كريس  لخدمة المصالج الحزبية السياسية عبر  عيين اشخاص فاي مظا اب أمظياة  -1

 معقدمة بالذي بدبرهب يقومون بععيظات الحقة بفقاً ل ذا األسلوب .

ن ةاعف االداء الم ظاي ُعيماة لععيظاات لاب  خراق اةعاف أداء ا  ز  الدبلة ُعيمة لعسيسا ا ، فراالً عا -2

لمعايير المدار  بالك اء  بالظزاهة . فالمالحلة العي ال يمكن اغ ال ا في  دد بظاء القاوات األمظياة العراسياة 

أُ ااا  ركاات بلمااد  لويلااة  بظااى بمساااعد  االحاازاب السياسااية ممااا ساا ا  عاارض  لااك المسسسااات األمظيااة 

ب من ا ا السيطر  علي اا عبار ادخااا عظا ارها فاي هاذه اال  از  مماا  عاا لرعولات من لدن  لك االحزا

من هذه المسسسات  رسم ا مصاالج االحازاب السياساية ب ما با  اا بالعاي اُعكسات علاى االداء األمظاي فاي 

 موا  ة العحديات األمظية .

م( يمكن أن  قادم لظاا 2014 – 2003إن القيام بمرا عة سريعة الداء القوات األمظية العراسية خالا المد  )   

 سراءات مسعقبلية غير مشمعة لعما  لك القوت في مكافحة اإلرهاب ، فالبظاء لب يكن على اسس حديثة 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

  عقر للعادريب بالعأهياا باالعاداد بحادبده الادُيا ، ب اورل بعا  عظا ارها  باُخرل في ا ميليشيات مسلحة

باعماااا عظااف ةااد المااوالظين ، ب  شااي ظاااهر  الرشااو  في ااا بعلااى ُحااو باسااق
(1)

. زد علااى  لااك بةااق  

اسعرا يمية لنأمن الولظي العراسي حددت  ملاة مان المصاالج الولظياة العراسياة لعحقيق اا ، فعلاى المساعوى 

ايااة الشااعب العراسااي ، السااالمة االسليميااة ، األماان المماااعي ، العالسااات االسليميااة ( ، بالمصااالج األمظاي ) حم

السياساااية ) حكاااب القااااُون ،  مثياااا اليااااف الشاااعب العراساااي ، الحرياااات الراااربرية ( ، بعلاااى المساااعوى 

ج اخارى ) الصاحة االسعصادي )  و ي  الموارد الطبيعية ، الخدمات اال عماعية ، معالمة الديون ( ، بمصاال

العامة ، الوحد  العي  عكس العظوا ، الععليب ( . بالمالح  على هذه المصاالج أُ اا لاب  ازا فاي لاور العشاكا 

بسبب ةخامة العحديات العي يوا   ا العراق
(2)

 . 

في الحقيقة بعلى الرغب من ب ود هذه المسشرات إالَ اُ  ال يمكن االساعظاد الي اا فاي  كاوين ب بظاي رؤياة    

مسعقبلية الداء المسسسة األمظياة العراسياة فاي مكافحاة اإلرهااب ، فماا حصاا فاي العاراق هاو إعااد  ل يكلاة 

الميش العراسي بالمسسسة األمظية العراسية ،  حيج أن  لك الطريقة سد اةع ت من عما المسسسة األمظياة 

الاوالءات ال رعياة االخارى بلو بشكا مسست لكظ ا ا احت فر ة العاد  بظاء  يش م ظي بعيد عن العحزب ب

، فقااد كسااب الماايش العراسااي المديااد بااالرغب ماان حداثااة  شااكيل  ثقااة الشااعب العراسااي لحمايعاا  بالاادفاا عاان 

ش العراسااي )بااابكر هااو مااا أشااار الياا  رئاايس اركااان الماايدسااعور الدبلااة ب ظ يااذ اباماار الحكومةالمظعخبااة ، ب

-العراسي في مكافحة اإلرهاب بهي : زيباري( مسععرةاً ابرز عظا ر  كاما القو  في الميش
(3)

 

 اخعيار اشخاص اك اء . -1

 اعداد مظلومة  دريب عصرية معطور  . -2

هيكا  ظليمي للقو  يععمد مبادى -3
ء
 العظليب الصحيج . 

 -عقيد  عسكرية معطور  ، إ  يمعلك الميش العراسي عقيد  اسعرا يمية عسكرية  رق  صوراً حوا : -4

 العراسي من معدات باسلحة بما يعالئب مق العطور الحديث لظلريات الحرب الحديثة ._ احعيا ات الميش 

_ اعداد الوحدات بالمرا ب بالربال على أسس علمية  لعزم باالدار  الحديثة بالمساعظد  إلاى معااُي الاوالء 

 للولن بمشربعية العما العسكري لحماية الشعب العراسي .

 ر ة االبلوية لكا عدب بدر ة   ديدها لنأمن الولظي العراسي ._ بةق  صور لالعداء المحعملين بد

  طوير القاد  باألمرين . -5

، المركزالعراساااي  \4+ 3\( مسيااد الوُااادابي ، العحااديات األمظياااة بعااد االُساااحاب األمريكاااي ، مملااة شاااسبن عراسيااة ، عااادد1

 . 29، ص  28م  ، ص 2012 –للدراسات االسعرا يمية ، حزيران 

م 2003د ال ااادي حساين ، اسااعقرار الظلاام السياسااي بأثار  فااي  اياغة االسااعرا يمية الشااملة : العااراق ماا بعااد ( احماد عبا2

 . 261م ، ص 2016 امعة الظ رين ،  –إُمو  اً ، الربحة دكعورا  ، كلية العلوم السياسية 

، مركاز العاراق للبحاو  بالدراساات  \7\( بابكر زيباري ، الميش العراسي حاةراً بمسعقبالً ، مملاة دراساات عراسياة ، عادد3

 . 3، ص  2م ، ص 2007االسعرا يمية ، بيداد ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

ثال  )الموياة ، البحرياة ، البرياة( إن أعاد  البظاء الم ظاي بالاولظي للقاوات المسالحة العراسياة بصاظوف ا الا

بمسسسا  ا بدبائرها بمدارس ا االخعصا اية بال ظياة بالعدريبياة هاو ماا دأبات عليا  المسسساة العساكرية 

العراسية من ا ا الو وا الى مسعوى القدر  للدفاا عن العراق بدرء مخالر العدبان الداخلي بالخار ي ، 

- لك من خالا االهعمام في :بالذي اعطع ا االبلوية في االهعمام ، ب
(1)

 

 _ العحديد الواةج لم  وم المسسسة العسكرية بالياية مظ ا .

_ ثبيت مبادى
ء
 عما المسسسة العسكرية . 

 _  أهيا القيادات بهيئات الركن .

 _  خطيط سياسة العسليج بالعم يز .

 _ اسرار مظاهج العدريب .

 دت  طاوراً عاليااً فاي االداء بالصاالبة فاي المعاارك ب عاا م( بالقوات األمظية العراسياة شا2015بمظذا سظة )

العاادريب الميااد بالمعاادات العسااكرية بال ظدسااية المعطااور  العااي  لقع ااا  لااك القااوات ، بالعااي اسااعطاعت أن 

 وظ  ااا فااي موا  ااة  كعيكااات العظليمااات اإلرهابيااة بمااود  عاليااة ، فرااالً عاان  زايااد فاعليااة الاادعب المااوي 

حالف الدبلي ، بالذي رافق ا  طاور اداء االساعخبارات العساكرية العراسياة ، بشا دُا  لاك العراسي بسوات الع

فاي معااارك  حرياار  كريات ببيمااي بالرمااادي
(2)

. كمااا شا دُا  لااك ميااداُياً فااي الطريقاة السااريعة فااي  حرياار  

بأ  ااز  )ال لو اة( ماان سايطر  اإلرهااابيين ، فاادالالت  حريار )ال لو ااة(  ادا علااى أن العااراق دبلاة بشااعب 

أمظية لدي ا االمكاُات الالزمة لمكافحة اإلرهاب ببسارعة ال يعوسع اا الكثياربن ، فعحريار )ال لو اة( سادم لظاا 

دليالً على أن مكافحة اإلرهاب ال  عطلب فقاط معادات عساكرية حديثاة بسادرات بشارية بامكاُاات مادياة ، باا 

)ال لو اة( العطاور الكبيار الاذي شا د  ا  عطلب ايراً سرار سياسي شماا بموحاد . كماا عكاس ُمااح  حريار 

مظلومااة العمااا االسااعخباري العراسااي بساادر  ا علااى  مظيااد العظا اار المحليااة بالعااي اساا مت فااي امااداده 

بالمعلومات بصور  يومية حوا اماكن  مركز سيادات اإلرهابيين بمان ثاب اساع داف ب براربة  وياة دسيقاة ، 

طاايط العسااكري للموا  اة بفااي ظااا مسااُد  الشااعب العراسااي كماا عكااس المساعوى العااالي فااي االعاداد بالعخ

للميش في معارك  الولظية . فالظصر السريق الذي  حقق في )ال لو ة( ساهب في  زء كبير مظ  الدعب الذي 

سدمع ا سوات الحشد الشعبي بمشااركع  فاي ادار  المعاارك بمسااُد  القطعاات العساكرية علاى اساععاد  زماام 

ب حقيق االُمازات العسكرية ، كما سدم الحشد الشعبي اُمازاً م ماً في حماياة المراساد المبادر  على اإلرض 

 المقدسة ب عل ا بعيد  عن دائر  االسع داف من سبا المماميق اإلرهابية بإرباك السيظاريوهات

المملاة السياساية  ، م2003( مثظى علي الم دابي ، يسرى م دي  الج ، البعد األمظي للسياساة االمريكياة فاي العاراق بعاد 1

 . 432م ، ص 2015، المامعة المسعظصرية ،  \27+26\بالدبلية ، عدد

2          )Michael Knights , The Future …, o.p.cit, p\28\ . 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

لمرسومة لعمزياق العاراق لائ يااً باسععااا ابظااء الشاعب فيماا بياظ با
(1)

. كماا كاان لاوزار  الداخلياة العراسياة  

حرااوراً بااارزاً فااي مياادان القعاااا بباارزت في ااا سااوات الظخبااة العااي  معلااك خباارات سعاليااة كبياار  فااي موا  ااة 

ابظاء المحافلات فاي محارباة الزمار العظليمات اإلرهابية ، فرالً عن دبر الشرلة المحلية بالمعطوعين من 

 اإلرهابية .

بفيما يععلق باداء   از مكافحة اإلرهااب ُماد أن الم ااز  بظاى اساعرا يمية  دياد  لمكافحاة اإلرهااب فاي    

م( ، لعواكب العطورات األمظية ، إ   اءت االسعرا يمية اُطالساً من حقيقاة الحارص 2020 – 2015العراق )

ظية للعصدي لارهاب باسعالعة من  ذبره بمظق اسباب اسع حال  ب م ياف مصاادر على  لافر الم ود الول

 مويل  ب حييد  أثيرا   ، كما  ااءت هاذه االساعرا يمية لععزياز الم اود الحثيثاة بالدؤباة لموا  اة اإلرهااب 

 ا بمكافحع  عبر بلور  ادبار ببا بات بمسسبليات باسعة الظطاق لكاا م ا اا الدبلاة العراسياة بمسسساا 

الرسمية بغير الرسمية ، فقد كاُت هذه االسعرا يمية مركبة لب  ععماد علاى الخياار األمظاي فقاط للععاماا ماق 

اللاهر  اإلرهابية ، با اععمدت على مسارات بسدرات الدبلة االخرى السياساية ، االسعصاادية ، اال عماعياة 

الاادبلي فااي ساابيا الحااد ماان ظاااهر  اإلرهاااب ، الثقافيااة ، القاُوُيااة ... ، ماان دبن اغ اااا الماُااب االسليمااي ب

بالقرااء علياا 
(2)

. إ   حركاات هاذه االسااعرا يمية ةاامن ساياق الدسااعور بالقاااُون العراساي كرااامن حقيقااي  

بملزم لعظ يذها ، ببةعت  ياغة المصالج الولظية العليا  وهر عمل ا ، فقد ركزت  لك االسعرا يمية علاى 

ل ا باهاداف ا بمادى  أثيرهاا علاى الوةاق العاام فاي العاراق بمساعقبل  حمب الع ديدات اإلرهابية بكافاة اشاكا

بعلى اآلليات العي من الممكان اععمادهاا ب ظ ياذها ليارض موا  اة  لاك الع ديادات بالعحاديات ، فراالً عان 

السعي الدؤبب لععزيز الدبر االسليمي بالدبلي أل ا   عيا م ردات األمن الاولظي العراساي . كماا  عمياز هاذه 

عرا يمية أُ ااا مثلاات ب  ااة الظلاار بالموسااف للحكومااة العراسيااة امااام الاارأي العااام الااولظي باالسليمااي االساا

بالااادبلي ، بان يكاااون رئااايس   ااااز مكافحاااة اإلرهااااب مساااسبالً أماااام مملاااس األمااان الاااولظي علاااى  ظ ياااذ 

االسعرا يمية ب ظ يذ خطة الحكومة العراسية لبظاء سدرات مكافحة اإلرهاب
(3)

 . 

لظماحاات المععالياة العاي حققع اا القاوات المسالحة العراسياة ةاد العظليماات اإلرهابياة اعااد االععبااار إن ا     

لمكاُة بسدرات المسسسة العسكرية العراسية في حسب المعارك بادار  ا بصور  م ظية بعياد  عان العاأثيرات 

 ع اد  من  مارب باخطاء السياسية ، فرالً عن أُ ا عززت من معظويات القوات المسلحة العراسية باالس

 المعارك السابقة ، ليصبج ملف  حرير )المو ا( أمراً معوسعاً في ظا اسعمرار  مركز القوات العراسية في

( حسين عدُان هادي ، أُور عادا محماد ، فكار   ياوش اللاا ، الحشاد الشاعبي ماهيعا  بعقيد ا  بهيكليعا  ، فاي ممموعاة 1

 35، ص  34م ، ص 2015، مركز بالدي للدراساات باالبحاا  االساعرا يمية ،  1خير ،لمسل ين ، الحشد الشعبي بالرهان األ

. 

 . 3، ص  2م ، ص 2015م ، 2020 – 2015(   از مكافحة اإلرهاب ، االسعرا يمية العراسية لمكافحة اإلرهاب 2

 . 5، ص  4( المصدر ُ س  ، ص 3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

محيط ا بفرض حصار بري ب وي على العظليمات اإلرهابية المعوا د  في ا ، بفي ظا اساعمرار الراربات 

المويااة لمخااابي ععاااد  لااك العظليمااات باسااع داف سياد  ااا ، بالااذي رافقاا   حرياار بعاا  القاارى المحيطااة 

  بالمحافلة .

م 2016\10\17\ي الحقيقااة  اااءت معركااة  حرياار المو ااا ماان اإلرهاااب فماار يااوم األثظااين المصااادف فاا    

كمزء من المكعسبات المح ز  لظماح   ود مكافحة اإلرهاب في العراق ، إ  كان  لك القرار بلظي بعراساي 

شارت الى اُطالس اا بامعياز ، بأن اخعيار  لك العوسيت لب يأ ي مصادفة على الرغب من بع  العك ظات العي ا

في العاشر من محرم ، إالَ أن القيااد  العراسياة ار اأت غيار  لاك ، كاي ال ياعب  ادبيا المعركاة لائ يااً مان سباا 

م بهاو العوسيات 2016\10\15\بع  الشركاء السياسيين ، كما لب  عخاذ القيااد  سارار بادء المعركاة بعااريخ 

و ا ليسكد  لك علاى اساعقاللية القارار السياساي العراساي الذي حدده العحالف الدبلي لبدء معركة  حرير الم

بأن المعركاة عراسيااة م ظيااة . كمااا  اااء ا خااا  القاارار فااي  لااك العوسياات ليمسااد مسااعوى الععااابن بالعوا ااا 

العالي بين اال  ز  األمظية العراسية المخعل ة ، أ  سدم   از المخابرات الولظي العراسي معلومات حاوا سياام 

إلرهااابي بعحميااا  اا اريخ م خخااة بمحملااة بياااز الخااردا مسااع دفة الماادُين بالقطعااات  ظلاايب داعااش ا

العسكرية ليعماا  لاك با خاا  سارار  ظ ياذ االُازاا الماوي حاوا معماا كبريات المشاراق ، إ   اب سعاا باععقااا 

 الخلية اإلرهابية المسسبلة عن  لك ، بكان  لك االُزاا بمثابة ساعة الص ر لبدء المعركة .

الواسق أن ماا يمياز معركاة المو اا هاو سادر  ا علاى  ماابز االخ اساات بماوالن الخلاا العاي شا د  ا  في   

 -المعارك السابقة ، فما يميزها هو :

 العظليب العالي بالدسيق بين القطعات العسكرية المعقدمة من مخعلف المب ات . -1

يااد  العاماة للقاوات المسالحة ب اذا الصادد العظسيق العالي باين القاوات االرةاية بالموياة ، إ  أُشاأت الق -2

مركاز العظسايق األمظااي فاي سرااء مخماور خااص باالميش العراسااي ، \ثاال  مراكاز للعظسايق األمظاي ، األبا 

مركز العظسيق األمظي في أربياا الاذي  اديره بزار  الادفاا العراسياة بالععاابن ماق ساوات البيشامركة  \الثاُي 

ز العظساايق األمظااي فااي اربيااا الااذي يرااب ةاابالاً ماان الااوزارات االمظيااة مركاا \بالعحااالف الاادبلي ، الثالااث 

 اال حادية باالسليب .

حققت معركة المو ا  قدماً هاماً في اشعراك الميش العراسي مق سوات البيشمركة في سعاا  ظليب داعش  -3

 ( سظة .25اإلرهابي بهي حالة لب  حد  مظذا أكثر من )

للقائد العام للقوات المسلحة للقطعاات العساكرية لاللاالا علاى ساير المعركاة  الزيارات الدبرية المعكرر  -4

 بهي حالة لب ُش دها سابقاً .

الى  اُب  لك  اء اسرار ساُون  ديد لم از مكافحة اإلرهاب ليعطاي الحيوياة االةاافية للم اود المبذبلاة    

 ة ، حيث عد هذا القاُون   از مكافحة لمكافحة اإلرهاب ، بربط عما الم از بالقائد العام للقوات المسلح
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

اإلرهاب أحد أبرز اال  ز  األمظية باالسعخبارية ال ادفة لمكافحة اإلرهاب بالقراء علاى  مياق اشاكال  فاي 

-ر :العراق بعب
(1)

 

 بةق سياسة باسعرا يمية شاملة لمكافحة اإلرهاب ب طويرها . -1

 - ظ يذ ال عاليات األمظية بالخطط االسعرا يمية لمكافحة اإلرهاب بفقاً للقاُون ، بيشما  لك : -2

  ظ يذ حاالت المراسبة بالع عيش بالعحري اسعظاداً إلى ابامر سرائية . -

 سبا القاةي المخعص بفقاً لقاُون مكافحة اإلرهاب .  ظ يذ أبامر القب  الصادر  من -

أ ااراء العحقيااق مااق االشااخاص الملقااى القااب  علااي ب ماان سبااا محققااين سرااائيين ب حاات اشااراف ساةااي  -

 مخعص .

 العظسيق بالععابن ب بادا المعلومات مق اال  ز  األمظية باال  ز   ات العالسة . -

ت العالسااة بمكافحااة اإلرهاااب مااق اال  ااز  المشاااب ة فااي الاادبا العظساايق بالععااابن ب بااادا المعلومااات  ا -

 العربية باال ظبية .

 عقب مصادر  مويا اإلرهاب ب دف  م ي  ا ، بالعظسيق مق مكعب مكافحة غسيا األمواا بالبظك المركزي  -

 العراسي بالمماعات االخرى  ات العالسة .

رهابية ةامن االفعااا المظصاوص علي اا فاي سااُون بةق المعايير لعصظيف ب حديد اسبقيات االهداف اإل -3

 م( ، أب أي ساُون يحا محل  .2005( لسظة )13مكافحة اإلرهاب رسب )

 العظسيق مق اال  ز  االسعخبارية العراسية المخعصة بعظ يذ خطط مكافحة اإلرهاب .  -4

 عااابن الاادبا الممااابر  ق مااق بزار  الخار يااة العراسيااة فااي  حشاايد الم ااود الدبلوماسااية لكسااب يالعظساا -5

 بدبا المظطقة في برُامج لمكافحة اإلرهاب .

  بادا ب دابا ب قويب المعلومات الخا ة بمكافحة اإلرهاب داخا العراق بخار   . -6

  وفير الحماية األمظية ل عاليات مكافحة اإلرهاب بالعدابير المععلقة ب ا . -7

 لي ا اللمظة الوزارية لنأمن الولظي . ظ يذ أي م مة يقرها رئيس الم از ب صادق ع -8

كما أ م ت المظلومة االمظية العراسية إلى االعالم العراسي في سابيا دعاب   اود اال  از  األمظياة العراسياة   

في مكافحة اإلرهااب بالاذي  اوج فاي  شاكيا االعاالم العراساي  حال ااً اعالميااً بلظيااً لادعب القاوات المسالحة 

 -ارية مشعركة السظاد القطعات األمظية في المو ا ،إ   اء هدف هذا العحالف :العراسية ب أسيس غرف اخب

 ادار  المعركة االعالمية ب قديب اُعصارات الميش العراسي عبر حمالت اعالمية مدربسة بمظلمة . -1

 مكافحة بموا  ة االشاعات بالشائعات العي  بث ا العظليمات اإلرهابية للعشويش على سير المعارك . -2

  وحيد الخطاب االعالمي العراسي لالسع اد  من االخطاء السابقة . -3

 ( . 10 – 2م ، المواد )2016( ساُون   از مكافحة اإلرهاب في العراق لسظة 1
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 ركيز على بطوالت الميش العراسي ب وةيج  عابن االهالي مع ب في موا  ة اإلرهابيين .الع -4

 دعب   ود االعالم الحربي العراسي . -5

 كا  لك بغيره سيعزز من فرةية الظماح األمظي في مكافحة اإلرهاب في العراق مسعقبالً .

 

 . سباب االعالميةثاُياً : األ

م( حربااً اعالميااة هادف ا ال يمظااة علاى الواساق الااولظي بمصاادر  أمظاا  2003شا دت سااحعظا الولظيااة مظاذا )

بسلم  االهلي ، بب عا سدرات أعالمية  سعى إلى إرهاب الممعماق العراساي بأشااعة الرعاب بباث ال اعن فاي 

 اا وف  . إ  أ اابج االعااالم أكثاار ماان اي بساات مرااى سااالحاً ياار ج مااوازين القااوى بأ اابج أدا  ال يمكاان 

أب العقليا من شأُ ا في  ظاعة الرأي العام بفراج االشااعات أب ممارساة أسااليب العراليا  االسعيظاء عظ ا

العي دأبت علي ا أ  ز  اعالم العظليمات اإلرهابية ليصبج االعالم الساالح الارئيس لعلاك العظليماات لعحقياق 

القادرات االعالمياة بدعب أهداف  اإلرهابية . بمن هظا كان البدَ من ظ اور فعاا اعالماي بلظاي يعصادى لعلاك 

المشاابوهة ، فحاارب االعااالم ال  وا اا  إالَ بحاارب اعالميااة مراااد   ركااز علااى م ااردات العوعيااة للمااوالظين 

ب حصيظ ب من االشاعات باالخبار الكا بة بالعما على فرح ا ، إ  سعى االعالم العراسي إلى بظاء رأي عام 

ي  ب اات القعااا بالعماا علاى الععاابن ماق أعاالم بلظي سادر علاى رفاق المعظوياات للماوالظين بالمقاا لين فا

األ  ااز  األمظيااة لعحقيااق ساادرات مشااعركة لمحاربااة االعااالم الااداعب للممموعااات اإلرهابيااة فااي العااراق عباار 

  س يا ُقا بإيصاا المعلومة األمظية للموالن العراسي الك يلة ب رج اكا يب الممموعات اإلرهابية .

م( حالااة ماان ال وةااى االعالميااة بالعااي رافق ااا حالااة ماان 2003عراسااي بعااد )فااي الحقيقااة شاا د االعااالم ال   

العخبط في الخطاب االعالمي العراسي بالذي أدى دبراً اساسياً فاي ان  سايطر الوكااالت االعالمياة اإلرهابياة 

مت لظاا لمد  معيظة على ال راء االعالمي العراسي ، إالَ أن لبيعة الحرب العي يقودها العراق ةد اإلرهاب سد

 طوراً ملحوظاً في اإلداء االعالماي العراساي ماق بادء اُطاالق خطاة  حريار مديظاة )ال لو اة( ، بالععاماا ماق 

االُمااازات العسااكرية المعحققااة بكااا حرفيااة بم ااار  ، بمخالبااة الاارأي العااام الاادبلي حااوا حمااب الماارائب 

م( 2003عالم العراساي بألبا مار  مظاذا )اإلرهابية المر كبة في العراق بالم ود المبذبلة في مكافحع  . فااال

يعبظى موس اً موحداً في دعب األ  ز  األمظية العراسية في سعي ا لمكافحة اإلرهاب ، ب بلور  لك الموسف آبان 

 حرير )ال لو ة( سواء على  عيد األعالم المرئاي أب بساائا العوا اا اال عماعياة )فيسابوك ،  اويعر( ، إ  

الحرب الظ سية أثظاء  حريار المديظاة بالعماا علاى اشااعة الخاوف باإلربااك فاي  أ ادت  لك الوسائا أسلوب

  وف العظليمات اإلرهابية ، إ  سدمت معركاة  حريار )ال لو اة( بعاي اعالماي عراساي موحاد العاف بلظيااً 

 بخطاب  االعالمي لظصر  الميش العراسي بالحشد الشعبي بأبظاء العشائر لعذبب في  االُعماءات ال رعية 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

لحساب االُعماء الولظي ب مابز مش د االُقسامات الطائ ية بالسياسية العي كاُت ساائد  فيا  ليلاة ساظوات 

م(2010،  2007،  2005)
(1)

خاالا  لاك المعركاة اساعطاا أن ي ازم االساعرا يمية  . فاالعالم العراساي بمان 

 االعالمية للعظليمات اإلرهابية  ات االبعاد الديظية بالظ سية القائمة على القعا بألياء اآلخر .

أن االعالم العراسي بمظذا أُع اء معارك  حرير )ال لو ة( أسعطاا أن يعبظى لظ س   كعيكات خا ة في دعب    

اسيااة بأن يمااار  دبره األمظااي المطلااوب فااي مكافحااة اإلرهاااب بماان خااالا العكعيكااات القااوات المساالحة العر

 -اآل ية:

دعااب   ااود المصااالحة الولظيااة ب وعيااة الاارأي العااام ، بالعمااا علااى ُقااا ثقافااة العسااامج إلااى المااوالن  -1

 البسيط لكي يعرف حقوس  بيحعرم حقوق غيره .

قرايا العي   ب األمن الولظي العراسي . حيث اععمدت بسائا  شكيا ا ماهات الرأي العام العراسي حوا ال -2

االعالم العراسية على فرةية أن العيطية االعالمية المكث ة بالمسعمر  لارهاب فرالً عان عارض المعلوماة 

بعرض الحد  للمم ور بكافة   ا يل  يمكن أن يس ب في خلق بعي بمعرفة لدى المم ور العراساي باثاار 

رهابي ببالعالي  شكيا بعي عام حول بمخالر العما اإل
(2)

 . 

دعب اسعرا يمية االمن الولظي العراسي عبر بارامج ببرش عماا مساعمر  للععرياف باالم ود العاي  قاوم  -3

 ب ا الحكومة العراسية للقراء على اإلرهاب .

ات المساالحة العصاوير الادسيق الخ اسااات العظليماات اإلرهابياة فااي العاراق ، بالعركياز علااى ُماحاات القاو -4

العراسية ، فرالً عن  صوير ببث حاالت االسععاا العي  مري بين العظليمات اإلرهابياة بحااالت ال اربب مان 

 المعارك .

اساععماا الرمزياة بالاادالالت الولظياة فاي الخطابااات االعالمياة ، بالعمااا علاى خلاق أعااالم امظاي مااوازي  -5

 ة .لحمب الخسائر العي  عرةت ل ا الممموعات اإلرهابي

اععماااد أساالوب موا  ااة الدعايااة بالدعايااة المراااد  ، بالعوا ااد المسااعمر فااي  ب ااات القعاااا ببعيطيااات  -6

مباشر  ، بالعما على  وثيق البطوالت العي سدم ا الميش العراسي ب قديب اُاشايد بلظياة ألساعظ اض ال ماب 

 لدى الموالن العراسي .

فيرها للمم ور بلنأ  ز  الرسابية عبر البحث بالعحري عان  قييب األداء الحكومي بايصاا المعلومة ب و -7

 بسر ال ساد بر دها  عزيزاً لمبدأ الش افية في العما ، ب رسيخ ثقافة الظزاهة في العما االعالمي .

العأثير في مسار حقاوق اإلُساان فاي العاراق بدعاب ملاف الظاازحين بالم مارين ب عاا اإلرهااب مان ا اا  -8

  ب ب قديب الدعب الالزم ل ب . أسيس بعي لالهعمام ب

1)Deborah Amos, The Iraqi media in 2010 , Joan Shorenstein center , June , 2010, U.S.A. , 

p\3\.                                                                                                                                        

 . 92( عادا عبد الرزاق مصطاف ،مصدر سبق  كره ، ص 2
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 . سباب االسعصادية بالخار يةالمطلب الثالث : األ   

 . سباب االسعصاديةأبالً : األ

ماُااب االسعصااادي دبراً رئيساااً فااي  م يااف مظااابق اإلرهاااب ، بأن معطلبااات ُماااح هااذا الاادبر فااي يااسدي ال   

العااراق يعحقااق ماان خااالا اععماااد الع كياار العلمااي فااي رسااب ب ظ يااذ السياسااات العامااة االسعصااادية عباار ربااط 

راد الممعماق ، ةامن الظعائج باسباب ا المظطقية ، لما ل ا من سدر  على خلق بيئة اسعصاادية مالئماة لكافاة افا

خطااط اسعصااادية  ساا ب فااي  حقيااق معاادالت ُمااو عاليااة علااى حساااب اُخ اااض معاادالت ال قاار بالبطالااة فااي 

الممعمق . ببالعزامن مق  لك ُماد أن لادى العاراق االمكاُياات بال ارص لعحقياق ُماو اسعصاادي معقادم خاالا 

ا ما اسعخدمت بشكا عقالُي ببفق سياسات السظوات القادمة ، لما يملك ا من سو  بشرية بمالية هائلة ، بأ 

عامااة اسعصااادية ر اايظة ممكاان أن  ااوفر مسااعويات معيشااة  يااد  الفااراد الشااعب العراسااي بالعااي  صااب فااي 

مصاالحة القراااء علااى البطالااة بال قاار كأحاادى مسااببات اإلرهاااب فااي العااراق
(1)

. بماان هظااا سااعت الحكومااة  

في العراق بالعاي اخاذت  شاكا ها سااً مقلقااً للدبلاة بعاد أن العراسية إلى ايماد عالج حقيقي لمشكلة البطالة 

  اسمت معدال  ا ب ظوعت ا ماها  ا ب عددت اسباب ا ، بالعماا علاى ايمااد بيئاة مالئماة لمعالمع اا باالعاداد 

لمااس مر خاااص لمعالمااة هااذه اللاااهر  بالساايما بااين الخااريمين ، ب شااكيا لمظااة خا ااة فااي االماُااة العامااة 

حت عظوان لمظة معالمة البطالةلمملس الوزراء  
(2)

. كما عمدت الحكومة العراسية على  بظي برامج  دريب  

ب أهيا معقدمة لعمكين سو  العما العراسية برفق مسعوى م ارا  ا بطريقة  عالئب ماق معطلباات ساوق العماا 

ي سطااا الخادمات العراسي ، فرالً عن دعم ا للقطاعات العي  سعوعب اعداد كبير  من سو  العما بالسيما ف

، بالعما على  قديب العون لعطوير السياسات الزراعياة بو ا  ا سطااا ساادر علاى  اذب أيادي عاملاة كبيار  

 بالعما على سن العشريعات الداعمة لذلك .

م( على بةق سعرا يمية بلظية للعخ يف من ال قار 2012في الحقيقة دأبت الحكومة العراسية بمظذا سظة )   

م( ، ثاب ار  اق 2012( مليار ديظار من الموازُة االسعثمارية ل ذا الشأن لساظة )445بلغ )، إ   ب  خصيص م

م( ، بليسااعمر العخصاايص باالر  اااا فيمااا بعااد للسااظوات 2013( مليااار ديظااار لسااظة )605العخصاايص إلااى )

العي  مثلت الالحقة ، باالععماد على ادار  رشيد  لمعابعة االُشطة الخا ة بعخ يف ُسب ال قر في العراق ب

في  وفير فرص عما لل قراء ب وفير مساكن ل ب ب حسين المسعوى الصحي بالخدمي ل ب
(3)

. 

، مركااز االمااارات  1( كامااا باادر الكيالُااي ، االسعصاااد العراسااي بااين الطموحااات بالعحااديات ، الخلاايج ب حااديات المسااعقبا ، ل1

 . 267م ، ص 2005للدراسات بالبحو  االسعرا يمية ، أبو ظبي ، 

 .     www.cabinet.iq.aspx?id=24( األماُة العامة لمملس الوزراء ، معالمة ظاهر  بطالة الخريمين ، 2

م ، العقريار الساظوي الثالاث ،  م ورياة 2014( بزار  العخطيط ، معابعة  ظ يذ اُشطة اسعرا يمية العخ يف مان ال قار لساظة 3

 . 7م ، ص 2014العراق ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

بمن  اُب أخر بعلى  عيد مكافحاة بغسايا األماواا ُماد أن البظاك المركازي العراساي ساد حقاق خطاوات    

بأُلماة  عماا  م مة ب ذا الشأن ، إ  شرا البظاك المركازي العراساي با ادار سياساات ب و ي اات بةاوابط

 ديد  ببصور  دبرية للحد بالكشف عن مل ات غسيا األمواا بالمخال ات المالية األخرى ، إ  يصدر البظك 

بصور  دبرية سوائب باسماء المصارف بالبظاوك المخال اة لعلاك الراوابط بالععليماات بي ارض علي اا  ملاة 

الم ظةمن العقوبات  عرابح بين اليرامات المالية بالمظق من مزابلة 
*
. كماا اععماد البظاك المركازي العراساي  

على سياسات اسعصادية  ديد  لمراسباة عماا المصاارف العراسياة للكشاف عان مل اات غسايا األماواا بشاكا 

يعماشى مق االساليب الحديثة المعبعة في العالب ، بالعما على   عيا بحدات معابعة غسيا األمواا في  مياق 

باة أُشاطة المصاارف ب ادريب الكاوادر ببأشاراف مكعاب االباالم عان غسايا المصارف العراسية لععولى مراس

األمواا في البظك المركزي 
(1)

 . 

بمن زابية أخرى  عد هيئة الظزاهة من المسسسات الولظياة الم ماة العاي  ساعى  اهاد  رغاب العحاديات فاي 

اساادبن ماان الدبلااة مكافحااة بمحاربااة ال ساااد فااي الاادبائر الحكوميااة باسااعر اا األمااواا العااي ساارس ا ال 

ب قااديم ب للقراااء ، إ   اادرت احكااام سطعيااة عاان ال يئااة لالاات العديااد ماان الشخصاايات الحكوميااة بكبااار 

المااوظ ين ال اساادين
**
م( 2020-2016. كمااا  بظاات هيئااة الظزاهااة مسااود  اسااعرا يمية لمكافحااة ال ساااد ) 

هذه االسعرا يمية سعكون مياير  عن بارسال ا لمملس الوزراء بصييع ا الظ ائية ، إ  اعلظت ال يئة عن ان 

فحساب باا علاى مساعوى المظطقاة بالشارق  لايسابقا  ا من حيث كوُ ا سععد رائاد  ال علاى المساعوى المح

االبسط ، إ  أ سمت هذه االسعرا يمية بالواسعية باالبععاد عان العظليار بال لسا ة عبار  ظاابا ظاواهر ال سااد 

يات السابقة  ، إ   معازهذه االسعرا يمية بالشماعة في الطرح بشكا باسعي بعملي ، على عكس االسعرا يم

بفي كشف ال اسدين بموالن ال ساد في عماا الاوزارات بالمسسساات الحكومياة ، باةاعة آلياات بساياسات 

ساُوُية لمعالمع ا  ببالععابن مق فريق اكاديمي معخصص ساهب في  لك االسعرا يميات لمعالمة 
 

ات بالبظوك المعاسبة من سبا البظك المركزي العراسي ُليار عادم االلعازام بععليما ا  ير اى مرا عاة * للطالا على أسماء الشرك

 سسب المالحق .

( حيدر عبد هللا عبد الحسين ، دبر الم از المصرفي العراسي في مكافحة عمليات غسيا األمواا ، مملة االدار  باالسعصااد ، 1

 . 181ص ،  180م ، ص 2015،  امعة بابا ،  \15\عدد

 

بحاق الكثييار مان الشخصايات الحكومياة المع ماة  في مدد زمظية مخعل اة   درت الكثير من االحكام القرائيةفي الحقيقة  ** 

، بغيرهااا ماان المل ااات  أثظاااء  ااولي ب مظا ااب هامااة بحيويااة فااي مسسسااات الدبلااة العراسيااة  بقرااايا ال ساااد المااالي باالداري

، بفاي سابيا ياة ببظي اة مععادد  بمخعل اة فاي الدبلاة العراسياة بمسسساا  ا المخعل اة االخرى ، بهاب يشايلون مظا اب حكوم

أُلاار إلااى ، الممعيااة العراسيااة لحقااوق اإلُسااان ، حالااة حقااوق اإلُسااان فااي العااراق لعااام ،  االلااالا علااى بعاا   لااك االسااماء 

 . 48م ، مصدر سبق  كره ، ص2014
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

مل ات ال ساد   
(1)

 . 

بُ  ب من  لك  أن الظماح في عالج البطالة بال قر ، بالظمااح فاي مكافحاة ال سااد بغسايا األماواا يمكان    

راااء  اادد للعظليمااات أن يساا ب فااي إةااعاف الاادعب المحلااي للظشااالات اإلرهابيااة ، بالحااد ماان ا عااذاب أع

 اإلرهابية .

 

 . سباب الخار يةثاُياً : األ   

ن مسسسة الخار ية العراسية هي في الواسق مسسسة عريقة  معلك من الخبر  بالك ااء  ماا يسهل اا علاى إ   

ا خا  القرار السياسي الخار ي بإةاافة كاا ماا هاو أ ايا بمبعكار فاي السياساة الخار ياة العراسياة لععزياز 

 سااعميب السياسااة الخار يااة العراسيااة لرااربرات العييياار االيمااابي  إ العااراق االسليميااة بالدبليااة ، عالسااات 

 حت ةيط شربل االداء الدبلوماسي الكفء الذي يسعظد إلى ساعد  االسع اد  من  مارب الماةي بدعب  لك 

 ياة العراسياة ُحاو العو   ببربز سوى سياسية عراسية  ديد   ريط لصالج  حسين مسارات السياسة الخار

المزيد من االُ عاح بالععابن مق دبا العاالب المخعل اة بالسايما دبا االسلايب المماابر ، بالمزياد مان المربُاة 

 ماه العديد من القرايا اإلسعرا يمية ، فرالً عن عدم  ماها دبر العييير الملمو  الذي بدى على سياسات 

االحعمااابع  القوى السياسية ُحو  عزيز فرص ُماح هذا 
(2)

. إ  ساعت السياساة الخار ياة العراسياة ُحاو  

 عزيااز بظاااء عالسااات  ااوازن مااق مخعلااف دبا العااالب بمااا يااعالئب مااق معطلبااات دعااب الملااف األمظااي العراسااي ، 

 إ باالسعقاللية عن االسعقطاب االسليماي بالادبلي سادر المساعطاا لصاالج خدماة االهاداف األمظياة العراسياة . 

العراسية على الدبلوماساية الشخصاية فاي  عزياز العالساات الدبلوماساية ماق دبا المظطقاة  اععمدت الخار ية

البرلماان العراساي مان  مب ظليب زيارات رسمية مسعمر  لمسسبلين عراسيين سواء فاي الحكوماة اال حادياة أ

األمظااي  ا ااا  عزيااز الثقااة بااين العااراق بأشااقائ  العاارب ، بالالع ااب علااى آخاار اُمااازات العااراق فااي المماااا

 ب  عيا سبا الععابن بين االلراف المخعل ة في المماا األمظي .

بمما الشك في  أن سياسة االُ عاح بحسن الموار هذه  مظج العراق فر اً أكثر في اداء مسثر بفعاا لصاالج 

فاي  الملف األمظي العراسي ب حقيق االسعقرار الداخلي ، بهذا األمر كاي  ساعمر السياساة الخار ياة العراسياة

-ُ م  ، فأن االمر يعطلب مظ ا االسعمرار على :
(3)

 

 العوازن في العالسات الخار ية االسليمية بالدبلية بفقاً لمعطلبات مصلحة العراق ، مما يمظج  اُق  -1

م( إلاى االماُاة العاماة لمملاس الاوزراء 2020-2016( هيئة الظزاهة  رساا مساود  االساعرا يمية الولظياة لمكافحاة ال سااد)1

 .        www.nazaha.iq\body.asp?field=news_arabic&3646م ، 2016ألسرارها  ، 

 . 3، ص  2سعد السعيدي ، مصدر سبق  كره ، ص ( 2

 . 8للمزيد أُلر إلى ، عبد األمير محسن  بار األسدي ، مصدر سبق  كره ، ص  (3
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 القرار السياسي العراسي مربُة أكبر في العحرك على مخعلف المب ات .

 بحد  القرار بالموسف السياسي الخار ي للعراق ببةق حد للعدخالت السياسية في  . -2

ق با باع  من ا ا بظاء عالساات  دياد  سياسة الحياد عن المحابر االسليمية بالدبلية بهو ما شرا العرا -3

 مق مخعلف القوى االسليمية بالدبلية بعيداً عن العكعالت االسليمية بالدبلية .

ية العراسياة مان ا بااا اساعرا يمية  دياد  ا راحت معالم اا فاي االدراك خار بمن هظا اسعطاعت السياسة ال

راسااي المديااد ، بالعخلااي عاان االدبار القياديااة الكامااا لقاادرات العااراق الماديااة بلبيعااة الظلااام السياسااي الع

بالعو   لظ رة ب ظمية االسعصاد بالممعمق العراسي ، باععماد اسعرا يمية العالساات الععابُياة لصاالج ملاف 

عن سعي ا الماد لعخليص العراق من اي سياد دبلاي أب اساعيالا خاار ي  مكافحة اإلرهاب في العراق ، فرالً 

خلق أي عدابات اسليمية اب دبلياة  حت اي  ريعة بمسمى بدبن
(1)

. ز  علاى  لاك دعاب الخار ياة العراسياة  

 اا سصاير  بألساباب أمظياة ، لكان ُالمسعمر ُحو اُعقااد ماس مرات فاي العا امة )بياداد( علاى الارغب مان كو

 ممرد اُعقادها يعد كافياً إليصاا رساائا ايمابياة أماام ا صااالت أبساق ، بأن الوةاق األمظاي فاي العاراق فاي

ُحاو  ة حسن مسعمر ببظسق  صاعدي معسارا ، بالعي اعطت مسشراً سوياً من أن العراق يسير بخطاى ثابعا

القراء على اإلرهاب بالعظليمات اإلرهابية . بأن اسعمرار اُعقاد  لك المس مرات ب بادا الزياارات الرسامية 

القة فاي السااحة العراسياة بلعاا للمسسبلين من بإلى العراق كل ا مسائا ممكن ان  س ب في حا المشاكا الع

 في مقدمع ا المسألة االمظية .

إن   عيا أداء السياسة الخار ية العراسية أمر ةربري في  زبيد الحكوماة بحاوافز أداء  زياد مان هاامش   

الحرياة فاي العااأثير ، ب زياد ماان  و ا  الحكومااة ُحاو اكعساااب المزياد ماان ألياات الموا  ااة ةاد العحااديات ، 

العراق كدبلة محورية في الع اعاا االسليماي بالادبلي بكدبلاة م ماة فاي مكافحاة اإلرهااب .  باعاد   سويق

بمن هظا سعت الخار ية العراسية الى العحرك ُحو األمب المعحد  بمطالباة مملاس األمان الادبلي باالزام دبا 

يا  ب موياا أُشاطع ب ،  وار العراق بعظ يذ سرارا   الدبلية الخا ة بدعب العراق بايقاف  دفق اإلرهابيين ال

م مملس األمن إلى أن يراق حاد للادبا 2016\7\15إ  دعى مظدبب العراق في مملس األمن الدبلي بعاريخ 

الداعمااة لارهاااب فااي العااراق بأن يلزم ااا بعظ يااذ سرارا اا  الدبليااة ب ااذا الصاادد ، إ   اااءت كلمااة المظاادبب 

 -العراسي لعوكد على حقائق أهم ا :

% من اراةي  من سيطر   ظليب داعش اإلرهابي ، بأن هظالك 60أن يحرر أكثر من  إن العراق اسعطاا -1

 بسائا اعالم عربية بغير عربية  سعى إلى  صوير األُماز المعحقق ب صوير المعركة لائ ياً .

 ( ةربر  أن يقوم مملس األمن الدبلي  ركيا بأيقاف  دفق اإلرهابيين إلى العراق عبر اراةي ا  ، بايقاف2

، مركاز  \51\م ، مملاة دراساات دبلياة ، عادد2003 باح ُعا  شظافة ، اسعرا يمية السياسة الخار ية العراسية لما بعاد  (1

 . 123م ، ص 2012الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، 
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 حاالت العبادا العماري ببيق األسلحة بالظقا مع ب .   

إن العراق سدم للباً رسمياً إلى السعودية حوا االسع سار عن اعاالن الريااض ب اود مظلماات ا عماعياة  -3

الً لعظليب داعاش اإلرهاابي فاي العاراق  حات غطااء  قاديب الادعب ابديظية ُاشطة في السعودية سد أرسلت أمو

 ل اا ال لو ة .أل

ن الحكومة العراسية  ااذكر هظاا أن سارارات مملاس األمان ملزماة لادبا العاالب ب طبيق اا بصاور  حاسامة إ -4

ن الحكومة العراسية  عطلق مان دبا العاالب القياام بادبرها القااُوُي باألخالساي فأدبن اسعثظاء لذا من بدسيقة 

ما  ا باالممعمق الادبلي بسارارات مملاس األمان ب اذا في الحد من سدرات داعش بسطق ربافده المالية بالعزا

 .الماُب

بفي كا االحواا  ظعلر السياسة الخار ياة العراسياة مساسبليات عاد  بم اام  ماة ب حاديات  اعبة للياياة ، 

بأن فشل ا في  حقيق بع  االهداف المسعقبلية للسياسة الخار ية العراسية ال يعظي بالرربر  اخ اس اا فاي 

لعراق في مكافحة اإلرهاب ، فاللربف السياسية العي  مر ب ا مسسسة الخار ية العراسياة ملف دعب   ود ا

بالظسق السياساي الساائد علاى السااحة العراسياة يماب ان يسخاذ بالحسابان فاي اي دراساة علمياة أب معادلاة 

معوساق أن ي سراية مان القراايا ، فمان الأ رمي إلاى سياا  أداء الخار ياة العراسياة بادائ اا المساعقبلي فاي 

 حقق السياسة الخار ية العراسية اخعراساً ايمابياً في مماا الادفاا عان حقاوق العاراق ب عرياف الارأي العاام 

 بم ود العراق في مكافحة اإلرهاب با خا  موسف  ارم من الدبا الداعمة لارهاب بالعطرف في  .

 

 . سباب اال عماعيةالمطلب الرابق : األ

م( مو ة ُزبح كبير  بسبب العظف األمظي بالممعمعي 2006أحدا  سامراء سظة ) ش د العراق ب حديداً مظذا 

الذي حصا  راء   مير المرسدين الشري ين ، إ  بلغ عادد الظاازحين أكثار مان ثالثاة مالياين شاخص ، فراالً 

م( بالاذي ُاعج عظا ا   ميار المسايحيين 2011-2008عن اسع داف الممموعاات اإلرهابياة لنأسلياات للماد  )

م( بمظاالق 2013شبك بالصابئة بااليزيديين ، فرالً عن ُزبح غير مسبوق من محافلاة األُباار ساظة )بال

( ألاف عائلاة اُعشاربا فاي محافلاات العاراق 21( ألف عائلة داخاا األُباار ب)71اخرى بالذي يقدر بحولي )

افلاة المو اا م حصا  دفق كبير لظازحين بسبب سايطر  اإلرهاابيين علاى مح2014\6\10\االخرى ، ببعد 

 ات الكثافااة السااكاُية العاليااة
(1)

. إ  اعلظاات بزار  ال ماار  بالم ماارين أُ ااا المسااسبلة عاان إدار  الظاازبح  

الداخلي باةعة ألسعر يمية خا ة لمعالمع ا ، إ  بيظت الوزار  أن ال دف من  لك االسعرا يمية هو ليارض 

 بح لارئاً أم ال ، بالعما أدار  الظزبح باالسعمابة لحا ات الظازحين سواء كان الظز

، المع اد العراساي  \31\( بزار  ال مر  بالم مرين ، اسعرا يمية أدار  بمعالمة الظزبح الداخلي ،  مملة حوار ال كر ، عادد1

 . 107م ، ص 2015لحوار ال كر ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

-على اسعثمار الموارد بما يسمن أفرا حماية ممكظة للظازحين بعلى ثال  مراحا:
(1)

 

 مرحلة االغاثة الطارئة باالسعمابة السريعة -1

إ   بدأ هذه المرحلة مق بداية ظ ور المسشرات الدالة على حدب  الظزبح ببدء الموالظين باالعحرك لعارك    

إلاى مكاان آخار ، حياث  قاوم بزار  ال مر بالم مارين ب اذه المرحلاة بمماق البياُاات ب بااادا  محاا ساكظاهب

المعلومات مق الوزارات المعظياة بااألمر ، ب  عياا بحادات الر اد المياداُي لعساميا العوائاا الظازحاة بشاكا 

ت المخعصاة أبلي ليرض الععرف على أعدادها بأماكن  وا دها بالعظسايق ماق الم اات الحكومياة بالمظلماا

في مماا االغاثة السريعة ) معية ال الا األحمر أُمو  اً( ، ب سعمر هذه المرحلة ش راً أب أسا حساب عادد 

 الظازحين .

 مرحلة اسعقرار الظازحين المسست في الممعمق المريف -2

ست لحاين أُع ااء  بدأ هذه المرحلة بعد ا خا  العوائا الظازحة سرارها في البقاء في المكان المديد بشكا مس   

األزمة ، بعظدها  قوم  قوم الوزار  بعسميا  لك العوائا في سواعد بياُا  ا ب عامل ب كظازحين بالعظسيق ماق 

الم ات الحكومية ليرض حمايع ب ، فرالً عن  وزياق المسااعدات اإلُسااُية بالمسااعدات العيظياة بخادمات 

 االيواء بخدمات الصحة بمراكز االسعافات .

 الظزبح المطوامرحلة  -3

 بدأ هذه المرحلة بعد مربر مد  على اسعمرار الظزبح )ساظة اب أكثار( بسابب عادم  يسار الحلاوا الظ ائياة    

( ألاف عائلاة بمو اب ساراءات لقاعاد  116للظزبح ، إ   سعوعب هذه المرحلة عدد العوائا الظازحة حوالي )

م( بمو اات الظازبح العاي 2006ين مان ُازبح )البياُات الخا ة بوزار  ال مر  بالم مرين بهب من المعبق

اعقبع ا ، فرالً عن ب ود عادد كبيار ممان لاب يرا اق فاربا الاوزار  ألُ ااء ُازبح ب أب اُعقاال ب إلاى مكاان 

 آخر.

ببااالعزامن مااق  لااك ا بعاات السياسااة العامااة اال عماعيااة العراسيااة عااد  اسااعرا يميات للععامااا مااق مخعلااف 

-ي حيا  الموالن بهي :المشكالت بالقرايا االساسية ف
(2)

 

اسعرا يمية العخ ياف مان ال قار فاي العاراق بالععاابن ماق البظاك الادبلي بالعاي أ ادرها مملاس الاوزراء  -1

 م( .2011العراسي سظة )

 اسعرا يمية  عليمية  عد من سبا بزار  العربية بالععابن مق اليوُسكو . -2

اب بالرياةة ببالععابن مق مظلمة األمب المعحد  لسكان اسعرا يمية آُية للشباب  عد من سبا بزار  الشب -3

 ، بسد  ب بال عا  لك با راء مسج باسق للشباب ب وفير فرص عما مالئمة ل ب .

 . 113، ص  111( المصدر ُ س  ، ص 1

العراق ، بيات ( ُاهد  عبد الكريب ، السياسة اال عماعية في العراق مرا عة اسعطالعية ، في كعاب السياسات اال عماعية في 2

 . 24م ، ص 2011الحكمة ، بيداد ، 
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

كما أ م ت السياسات العامة اال عماعية العراسية ُحو العركيز علاى  عزياز األمان ال كاري لمكافحاة اإلرهااب 

في العراق ب حقيق المظاعة ال كرية بالسلوكية لدى األفراد الذين سروا مد  لويلة  حات سايطر  المماعاات 

-اإلرهابية ، إ  سعت  لك السياسات إلى  بظي البرامج اآل ية :
(1)

 

 حصااين فكاار بعقااوا الشااباب ماان اي غاازب فكااري مراالا ب حااذيرهب ماان خطااور  االُمااراف براءهااا ،  -1

 بر )خطب الممعة،األسر ،المدار ،االعالم...( .بيمكن  حقيق  لك ع

العركيز على بسطية اإلسالم باشاعة ربح العساامج بسباوا اآلخار كمرااد حياوي ةاد اليلاو بالعك يار ،  -2

 بالعركيز على العوعية األمظية .

 رساايخ ساايب حقااوق اإلُسااان ب عااوي  المعرااررين  ااراء اعماااا اإلرهاااب . بالعمااا بمديااة علااى دمااج  -3

ين في العراق ب يئة مسعقلة باحد  بعظوان )هيئة االبساف العراسياة( ، ب أخاذ هاذه ال يئاة علاى عا ق اا الوس 

حصار االخعالفااات بااين الماذاهب بمااا يخاادم مصاالحة العاراق العليااا ، بيااعب  اارأ  ال يئاة بصااور  دبريااة بااين 

 مخعلف االلياف العراسية .

ت  لااك المسسسااات خطااوات معقدمااة فااي مماااا بعلااى  ااعيد مسسسااات الممعمااق الماادُي العراسااي فقااد حققاا

العوعية االمظية بحث الموالظين على العما الطوعي بالععابن ماق األ  از  األمظياة  ب عزياز الشاراكة مع اا 

في خلق حلقة ب ا بين الباحثين ب لك األ  ز  ب سخير ابحاث ب في خدمة مكافحة اإلرهاب بسرايا العظمية 

سسسات في دعب بحد  الظسيج العراسي عبر بواباة دعاب المصاالحة الولظياة المسعدامة . كما اس مت  لك الم

 -بمن خالا :

 _  شميق المبادرات الشعبية في مماا المصالحة الولظية بالحوار الولظي .

 _ بةق دراسات بآليات  طابق الواسق العراسي لعظ يذ مشربا المصالحة الولظية .

 ية ._ ُشر ثقافة الحوار بُبذ المحا صة الطائ 

بماان ُاحيااة اخاارى ُمااد  راااعف لاادبر المر عيااة الديظيااة فااي دبرهااا القيااادي بالعوعااوي ، إ  ازدادت ثقااة 

المماهير ب ا بمن كافة مكوُات الشعب العراسي ، لعصبج المر عية الديظية  احبة الثقا االكبر في االر باال 

لمر عيااة الديظيااة علااى  قااديب كافااة بالمماااهير بهااو أماار ال يوازياا  أي ثقااا سياسااي أب ا عماااعي . إ  دأباات ا

اشكاا الدعب للم ات الحكومية من ا ا أن  مار  عمل ا في إلار االر قاء بالواسق العراسي بالسيما في ظا 

المشااكالت باإلزمااات العااي يعاااُي مظ ااا الممعمااق العراسااي كلاااهر  اإلرهاااب بال ساااد المااالي ، إ   عاملاات 

 ية كبير   مابزت المظحى الطائ ي الذي حابا البع  أن يصورها المر عية الديظية مق هذا الملف بمسسبل

، مركاز االماارات  1( سيف بن زايد بآخربن ، الظلام األمظي في مظطقة الخلايج العرباي ، العحاديات الداخلياة بالخار ياة ، ل1

 . 258م ، ص 2008للدراسات بالبحو  ، 
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

ةمن هذا األلار بةمن  لك الع سير الريق   
(1)

. 

إن ما يمر ب  العراق اليوم لدليا باةج على اهمية دبر المر عية في الوسوف بو   العحاديات العاي  رياد    

ية ، إ  كان موس  ا باةحاً مان فعاوى الم ااد الك اائي الشر بالعراق بشعب  باألُزالق إلى حافة الحرب األهل

العي أعادت الحيا  باألما للشعب العراسي بالعاي غيارت ماوازين القاوى لمصالحة   اود مكافحاة اإلرهااب ، 

ببذلك  كون المر عية الديظياة ساد بةاعت يادها علاى المارح العراساي حيظماا دعات للم ااد الك اائي لمحارباة 

مااهير براربر  األ االح بمحارباة الم سادين داعياة الحكوماة إلاى االبععااد عان اإلرهاب بأيدت مطالاب الم

م ردات الظزاهة باال الح الخطابي باالعالمي بالبدء باال الح ال علي بمالحقة كبار ال اسدين الذين أثاربا 

ة على حساب الشعب بأسعولوا على الماا العام بطرق غير مشربعة ، فرالً عن مطالباة المر عياة الحكوما

العراسااي إلااى الععامااا بحسااب مااق العظا اار األمظيااة المعخا لااة عاان حمايااة الشااعب العراسااي بالمعااوالئين مااق 

العظليمات اإلرهابية ، بأن غياب المحاسبة  هب ةحيع ا المئاات مان الماوالظين األبريااء
(2)

. بفاي الساياق  

اً فااي  عزيااز األماان الااولظي ،  ا اا  بعلااى اثاار احاادا  المو ااا باادأت المعااايير اال عماعيااة  شااكا دبراً م ماا

فاألبةاااا الداخليااة العااي  شااكلت ُعيمااة لعلااك االحاادا  ساااعدت فااي اعاااد  العصااورات اال عماعيااة لم  ااوم 

العرابط الولظي بزياد  الوعي اال عماعي بالاذي ا راج فاي  زاياد عادد الادعوات العاي اللقع اا العشاائر فاي 

شاعبي للمسااعد  فاي  حريرهاا بالقرااء علاى اإلرهااب المظطقاة اليربياة لادخوا المايش العراساي بالحشاد ال

بدخااوا أفااراد العشااائر فااي  اا وف الحشااد الشااعبي . بهااذا المظحااى اال عماااعي بحااد  ا اا  ساااهب فااي  عزيااز 

مبادرات األمن الولظي بمن خاالا  مدياد مقوماات الشاراكة اال عماعياة لادى أفاراد الشاعب لصاالج مقوماات 

عكاااس لصاااالج مراااامين األمااان الاااولظي ، فاااالعراق بعبااار  شاااكيال   الشاااراكة الولظياااة ، بالاااذي بااادبره اُ

اال عماعية رفا  كاا المحاابالت الرامياة لع كياك الظسايج العراساي ب قسايم  با راج  لاك  ليااً فاي الاعالحب 

اال عماعي الولظي في الحرب ةد اإلرهاب بالذي شما كافة المكوُات اال عماعية للشعب العراساي ، فااألمب 

 دت ظربفاً  عبة إالَ أُ ا لن  ظسى دبرها الحراري برسالع ا اإلُساُية في الحيا  .العريقة بأن ش 

 

 

 

 

 

( محمد  ادق ال اشمي ، رؤية فاي الحشاد الشاعبي : خاط المقابماة فاي العاراق : العأسايس باالسعشاراف ، مطبعاة السااسي 1
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اإلرهاااب ، العظااف ، العطاارف ، االععااداء علااى اآلخاارين كل ااا م اااهيب  حمااا ليااة باحااد   عباار عاان  ااور  

ياوم  اإلُساُية المشوهة بالمريرة ، بحمب األحبال بال شا في ُ و  من يمارس ا . فاإلرهاب لاب يكان فاي

من االيام حالة لارئة على ممعمعا ظا اإلُساُية ، فمظاذا أن خلاق هللا البشار كاان اإلرهااب بالعظاف مان ُاوازا 

البشر لععكس حالة  عظافى مق ابسط سيب الحاق بالعدالاة باالخاالق . إ  ساعى بعرا ب عماداً الاى الحااق  ا ة 

لعاالب اإلساالمي أن يشاكا الحاةاظة أب الظاوا  اإلرهاب بالععاليب اإلسالمية أب علاى اإلساا يرياد أن يمعاا مان ا

للاهر  اإلرهاب في العالب ، على الرغب من أن هذه اللاهر  الشا   يش دها اليرب بالشارق بال  عارف لوُااً 

بشريا باحداً أب ديظاً باحداً ، فالدراسة الموةوعية للشريعة اإلسالمية  قادم لظاا ُباذ اإلساالم لارهااب  ملاة 

 ب  صيال . 

عة الحااا يظطاوي موةاوا مكافحاة اإلرهااب علاى  ادا لاب يصاا إلاى مرحلاة اعطااء االحكاام القطعياة ببطبي

بصاادده ، بيمكاان مالحلااة  لااك ماان خااالا الم اااهيب المععاادد  العااي  ظابلعاا  ، مااربراً باااالدراك المعباااين فااي 

اكاديمياة ، فاأن  اسعرا يميات  حقيق  ب اوالً إلاى اسااليب  عزيازه ، بإ ا كاان المادا حولا  يعبار عان عافيا 

الو وا إلى حد أدُى من اال  اق حوا  صور محادد عان اإلرهااب يصابج ةاربر  لبظااء ساعرا يمية ُا حاة 

 لمكافحة اإلرهاب .

م احااعالالً امريكياااً أساا ب فااي اسااقال الظلااام 2003\4\9\ببقاادر  علااق األماار بااالعراق شاا د  لااك البلااد بعااد    

 سريج الكثيار مان العااملين  حات مساميات شاعى ، بالعاي أثارت السياسي ب أُ يار كاما لمسسسات الدبلة ب

سلباً على حركة الممعمق ب حقيق االسعقرار في  ، بخلق   ديدات امظية خطير  أسا مت بشاكا أب بااخر فاي 

بربز اإلرهاب في العاراق . إ  عمادت ساوات االحاعالا االمريكاي علاى حاا ال ياكاا األمظياة العاي  شاكا عمااد 

لعراسية بمربراً بوزارات االعالم بالثقافة بمسسسات أخرى ، بالعماا علاى اعااد  بظاءهاا القوات المسلحة ا

بطريقة خالئة بالعي أفرزت كعلة هائلة من العاللين بالذي أثر سلباً على األمن العراساي . بماق  زاياد خطار 

ر  حثيثة ُحاو ا بااا الع ديدات االمظية بالخربسات اإلرهابية با ساا ساعد  ا سعت الحكومة العراسية ببصو

ساااعرا يميات عاااد  بسياساااات معظوعاااة لمكافحاااة اإلرهااااب بفاااق االلااار القاُوُياااة ، السياساااية ، األمظياااة ، 

االسعصادية ، الخار ية ، االعالمية ، اال عماعية ... ، بالعما على  ماابز اخطااء الماةاي باالساع اد  مظ اا 

  على موا  اة العحاديات األمظياة ب مكظ اا مان ادار  في رسب ب ظ يذ سعرا يمية لنأمن الولظي العراسي سادر

الحد  اإلرهابي بقدر  بأسعادار . إ   ااءت السياساات العاماة العراسياة لمكافحاة اإلرهااب ةامن اساعرا يمية 

العراق للح اظ على بحد  الممعمق ب ياُ  ُسيمة الولظي ، بما  رمظع ا مان سياساات أمظياة ، باعالمياة ، 

ي  صااب بمممل اا فااي مصاالحة الدبلااة العلياا للح اااظ علااى الظلاام العااام ب حقيااق االماان باسعصاادية ... ، بالعاا

 باالسعقرار ، بالعما على خلق مظا  مثالي للموالن العراسي للعما بعيداً عن هوا س  األمظية .
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إن الحديث عن السياسات العامة العراسية بدبرها في مكافحة اإلرهااب بماا ساعسبا إلي اا مساعقبالً أفارز     

هااب لظا مسشراً م ماً حوا لبيعة الدبر الاذي يسديا  المشا د السياساي العراساي فاي حساب المعركاة ةاد اإلر

سلباً  أب ايماباً . بما بين هذا ب اك فان من المعوسق أن  س ب  لك السياسات العامة في مكافحة اإلرهااب فاي 

للدبا العراسية )األمن ابالً( ، بالعما على الدفاا عظ اا محليااً بأسليميااً  عراق أُطالساً من المصلحة الولظيةال

لعظاسرات بمظسممة مق المصلحة العراسية فرداً بممعمعاً بدبلياً بعبر بلور  مواسف سياسية ُاةمة بعيد  ا

 بدبلة .

 

 

 . االسعظعا ات

عدم ب ود  عريف موحد لارهاب بسبب  عدد الرؤى باالفكار حول  بما يثيره من اللبس باليموض عظد  -1

البطالاة  داخل  مق اللواهر األخرى . فرالً عن ان اإلرهاب ل  اسباب مععدد  بععادد اشاكال  ب اب عال  اا ك

 بال قر بالم ا بالععصب الديظي بالقومي ...

إن ساُون مكافحة اإلرهاب العراسي يعد اُمازاً على المسعوى العشريعي فاي مكافحاة اإلرهااب لكظا  يعاوز  -2

 بع  الدسة في الصياغة بالعشديد اكثر في العقاب ، بهي دعو  للمشرا العراسي ألعاد  الظلر في ا .

معحد  االمريكية بشكا كبير في بربز ب ظامي ظاهر  اإلرهاب في العراق عظادما حلات أس مت الواليات ال -3

معلب مسسسات الدبلة باهم ا المسسسة األمظية ب رك السااحة خالياة بالحادبد ساائبة مماا سا ا مان  ادفق 

 اإلرهابيين إلى العراق عبر الحدبد بس ولة بيسر .

م كاُات خالئاة مان حياث البظااء ال يكلاي 2003العراسياة بعاد  إن األسس العي بظيت علي اا المسسساة العساكرية -4

بالااوظي ي ، بماان حيااث العقيااد  العسااكرية بالمااسهالت العلميااة بالم ظيااة بالااذي اُعكااس ساالباً فااي  را ااق الااربح 

 القعالية للمسسسة العسكرية بةعف ك ائع ا القعالية .

الااولظي لمكافحااة اإلرهاااب بمخعلااف مظابع ااا إن العااراق يسااير ببخطااى حثيثااة ُحااو  ااياغة اسااعرا يمية لنأماان  -5

 السياسية باالسعصادية باالمظية باال عماعية باالعالمية لح   أمن الولن بالموالن بالمصالج الولظية العراسية.

إن للخطاب االعالمي الموحد بصور  عامة باالعالم األمظي بصور  خا ة دبر م اب فاي مكافحاة اإلرهااب مان  -6

يق مشاعر االُعماء للولن بالعسامج مق اآلخر ، بعدم اال اياء الفكاار المماعاات اإلرهابياة خالا سدر   على  عم

 المعطرفة . 

إن لل ساد أب   ب ور مخعل ة كالرشو  باالخعال  بغسيا األمواا بال ادر فاي ُ قاات الحكوماة ، بأن  -7

دُيااة لمكافحعااة ، بةااعف هظالااك اسااباب أدت إلااى اسااع حال  فااي العااراق مظ ااا ةااعف اإلردا  السياسااية بالم

 العشريعات لمعالمة ، فرالً عن  ظامي ال قر بالبطالة في الممعمق .
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بعباار ُشااالات عااد  مشاابوهة كعمااار  المخاادرات إن مبااررات بقاااء اإلرهاااب  ااا ي عاااد  عباار العمويااا  -8

 بغسيا األمواا ب مار  األسلحة ب  ربي اآلثار ببيق الظ ط الم رب .

يااسدي اُعشااار ال ساااد بغساايا األمااواا إلااى ةااعف االسااعثمار بهااربب رؤب  األمااواا إلااى الخااارج فااي  -9

دية  ظموياة  خادم الماوالظين الوست الذي كان من الم عرض اساعيالا  لاك األماواا فاي اساماة مشااريق اسعصاا

 عبر  وفير فرص العما  .

اُعمات البطالاة فااي العاراق حالاة ماان ال قار بالشاعور بااالع ميش فاي الممعماق العراسااي بالعاي ادت إلااى  -10

همر  العديد من الشباب خارج العراق ، با بج العديد من ال ئات اال عماعية  حات خاط ال قار ، بماا يشاكل  

 اُعشار المريمة باالُحرافات السلوكية في الممعمق . لك من مخالر امظية ب

إن العظافس المسعمر بين االرادات السياسية على  حقيق المكاسب بالظ و  أس ب في غياب العوحيد فاي  -11

الخطاب السياسي العراسي ب عزيز المحا صة الطائ ية باُعشار ال ساد الماالي باالداري بالاذي أةار كثيارا 

 هاب في العراق . بم ود مكافحة اإلر

إن المعالمة اال عماعية لارهاب فاي العاراق  اعب عبار العساامج باالععاراف بااآلخر المخعلاف بالععاماا  -12

مع  بشكا ايمابي ، بفرالً عن الحوار بالمصالحة الولظية الحقيقية العي  عما علاى  قرياب ب  اات الظلار 

 المخعل ة .

بارزاً بفاعالً في معلب القرايا المصيرية العي مر ب ا العراق  إن للمر عية الديظية العراسية حروراً  -13

 بالعي أس مت في  وحيد الصف الولظي بح   الوحد  الولظية بالح اظ على األمن باالسعقرار .

إن السياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بحا ة إلى ان  عالزم ب عكاما معاً بالعي  ظطلق بدءاً من  -14

ي األسر  بالمدرسة بدبر العباد  ، ب وظي  ا بافكار بمشاريق بواسطة مسسسات الممعمق المدُي العوعية ف

 بغير المدُي ، بالعما على إزالة المظاخات المسدية ألُعشار اإلرهاب كال قر بالبطالة باألمية .

و ود سياد  سياسية إن مكافحة اإلرهاب في العراق ال يعحقق فقط بالم د االمظي بالعسكري ، با ايراً ب -15

ُاةمة ك وء   عما على  وفير الخدمات ب ياُةالحريات المدُية بالسياسية ب حقيق العدالة اال عماعية بالعظمية 

االسعصادية ، بالعما على بلور  خطاب اعالمي موحد يعزز من الوحد  الولظية بيحاف  على العظوا بالظسيج 

 اال عماعي الداخلي .

لى مكافحة اإلرهاب ب عا  مابز االخطاء ب وفر إالراد  الحقيقية في اإل الح ، فرالً عن إن العراق سادر ع -16

  ود   وظيف االمكاُيات لصالج ال عا الولظي في االُماز .
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 المقعرحات

 على المسعوى األمظي

بظلام العمظيد اإللزامي لرفد  شكيالت الميش بمقا لين من مخعلف شرائج الممعماق بمان خريماي   إعاد  العما -1

هذا الظلام  فرالً عن ان العسكرية ،الكليات بالمعاهد بمن للبة المدار  ليساهموا في  طوير العما في الوحدات 

 ميااق سوميااات بأديااان بمااذاهب بفئااات  ألُاا  يراابالولظيااة باللحمااة الولظيااة بالعماسااك اال عماااعي  يعاازز الااربح

 . الممعمق العراسي بهي فر ة ألبظاء المحافلات للععرف على عادات ب قاليد إخواُ ب من المحافلات األخرى

 شاكيالت القاوات البرياة  إعاد   ظليب ب طاوير القاوات البرياة ب ساليح ا بأسالحة معطاور   ك اي  مياق فارق ب -2

بالعو ا  ُحاو العصاظيق  ُواسص بمسعلزمات القو  الموية بالبحرية بلياران المايش ا، باكما بالصظوف األخرى

 .  العسكري

  يئة كوادر  دريبية معطاور   عماا علاى بةاق مظااهج  دريبياة  دياد  لكافاة العشاكيالت العساكرية بالعاي مان  -3

 بم ظي سادر على اداء م ام  القعالي ب عالية عالية . شأُ ا أن  س ب في بظاء  يش ك وء

ابعااد العاأثيرات الساالبية للمحا صاة عاان مظلوماة االدار  بالقيااد  فااي القاوات المساالحة العراسياة ، باالهعمااام  -4

 بالماُب الم ظي بالحرفي في العما العسكري .

ت المساالحة العراسيااة لعااعالئب مااق بةااق هيكااا اداري م معاا  العظساايق بالعوا ااا بااين مخعلااف  ااظوف القااوا -5

 معطلبات المرحلة بمرحلة ما بعد داعش .

عااد  الظلار بطارق العم ياز بالعساليج العساكري ، بالعماا علاى االخعيار الظوعي بين الحمب بالقاو  العددياة بأ -6

  ظويق مصادرها ، با دار  شريعات خا ة بحصر السالح بيد الدبلة .

از المخابرات بما من شأُ  ان يس ب في درء الخطر عن الشعب العراسي بكشف  طوير عما االسعخبارات ب   -7

 الخاليا اإلرهابية الظائمة في مرحلة ما بعد داعش .

 على المسعوى االعالمي

ةربر  بةق اسعرا يمية اعالمية باةحة لموا  ة اإلرهااب عبار بةاق سواعاد ارشاادية للعقاارير االعالمياة  -1

اإلرهاابيين مظ اا فاي اال صااا بالعمظياد ، ب وعياة المم اور بمخاالر الادخوا للمواساق  بما يحوا من دبن اساع اد 

 االلكعربُية اإلرهابية .

 عزيز العادخا العشاريعي لموا  اة العحاري  علاى اإلرهااب عبار االعاالم بشابكات األُعرُات بفارض عقوباات  -2

االُعرُات لمواساق بمظعاديات خا اة  مشدد  على مرب ي ا ، ب ياغة ا راءات ساُوُية  حد مان اسعراافة مازبدي

 بالعظليمات اإلرهابية .
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عاالم ، بالعاكياد علاى دبر المارا  فاي االلعزام بعوازن الدعو  بالوسطية فاي القراايا الديظياة المطربحاة فاي اال -3

 العوعية االمظية بقرايا اإلرهاب بالسيما في مماا األسر  بالط ا .

  دريب العاملين في المماا االعالمي للعخطيط لبرامج اعالمية   عالج مشكلة اإلرهاب في العراق . -4

االعاالم العراساي فاي محارباة ال سااد بةق مباادر  يعبظاهاا االعالمياون العراسياون خا اة بععزياز برفاق ك ااء   -5

بُشاار ساايب الظزاهااة بالشاا افية ، بالعمااا علااى ا احااة ال ر ااة أمااام االعااالم العراسااي لحريااة الحصااوا بالو ااوا 

 للمعلومة المععلقة بقرايا ال ساد .

 األمظية .  طوير اداء االعالم االمظي بما من شأُ  ان يكون اعالماً أمظياً ُوعياً يزبد الموالظين بالمعرفة -6

فاارض الرسابااة علااى المسسسااات القافيااة باالعالميااة بالديظيااة بمواسااق العوا ااا اال عماعيااة المرب ااة للع رسااة  -7

بالطائ ية ، بأن  عما هيئة االعالم باال صاالت على فراج باغاالق القظاوات العراسياة بالعربياة الداعماة لارهااب 

 بكشف زي  ا .

 افحة اإلرهاب .أُشاء سظا   ل زيوُية خا ة بمك -8

 

 على المسعوى االسعصادي

أ دار سواُين  ارمة لمظاق أهادار المااا العاام ب ظاامي ظااهر  ال سااد بغسايا األماواا ، بالعماا علاى مراسباة  -1

المصارف بشركات الصيرفة باخراع ا للشربل الرامظة سبا ا از  ا ، بأن  عب السيطر  علي ا مركزياً مان سباا 

فيمااا يععلاق ب ااعج االععمااد ب حويااا العملاة داخااا العاراق بخار اا  ، بأن يخراق المميااق  البظاك المركاازي العراساي

 للمسائلة بفق القاُون .

أعطاااء الحريااة للمسسسااات القرااائية بال يئااات الرسابيااة بمعابعااة الحسااابات الماليااة للمشااعب  ب ااب باسااارب ب  -2

 بمعارف ب با خا  ما يلزم بفق القاُون بالععليمات الظافذ  .

 قااديب مااظج بسااربض ماليااة مظاساابة  للعاااللين عاان العمااا ب شااميق المشاااريق  الصاايير  بالمعوسااطة الحمااب  -3

 باع ائ ا من الرريبة بالسيما  لك العي  سعقطب عدد كبير من القوى العاملة .

مان فائاد   دعب المشاريق االُعا ية العي  دعب األسار ال قيار  بالعاي  سااهب في اا المارأ  بظشاال ملحاوظ لماا ل اا -4

 كبير  على  قليا ُسب ال قر بالبطالة في العراق .

االهعمام بعطاوير الزراعاة بالصاظاعة لكوُ اا سطاعاات مظعماة ساادر  علاى  شاييا أكبار سادر ممكان مان العمالاة  -5

 المحلية ب وفير فرص عما  ديد  .

  ييت بلية ركيكة . أعاد   ياغة بع  البظود في ساُون مكافحة غسيا األمواا بالسيما  لك العي -6

حث القطاا الخاص العراسي على  اوفير بمشااريق يوظاف مان خالل اا العااللين عان العماا بادا االععمااد علاى  -7

 العمالة اال ظبية .
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 األمعظاا عن الياء مشربا البطاسة العمويظية بالعما على  حسيظ ا ألععماد الكثير من العوائا ال قير  علي ا . -8

ةااربر  سيااام الدبلااة بااالعخطيط أل ااراء  ظميااة اسعصااادية با عماعيااة سااريعة ببظاااء مر كاازات البظيااة العحعيااة  -9

 الشباب . العراسية العي من شاُ ا اسعيعاب أعداد كبير  من

 أعاد  الظلر في مسألة العوظيف بان يكون حسب الك اء  بالخبر  كمدخا محاربة ال ساد . -10

 

 على المسعوى الخار ي

األسااعمرار فااي عقااد اال  اسيااات بالباارامج األمظيااة مااق دبا المااوار الخا ااة بعبااادا المعلومااات بحمايااة الحاادبد  -1

 بالحد من  دفق اإلرهابيين عبرها ,

ة األمب المعحد  بمملس األمن الدبلي باداء م ماما  بفاق ميثااق األماب المعحاد  بسواعاد القااُون الادبلي مطالب -2

 الخا ة بمحاسبة الدبا العي لب  لعزم بقرارا  ا الخا ة بايقاف دعب ب س يا م مة دخوا اإلرهابيين إلى العراق.

العاراق ، ب قاوم بزار  الخار ياة بااليعااز  أ دار مملة خا ة  عظي بقراايا مكافحاة اإلرهااب باالساعخبار فاي -3

لس ارا  ا ببعثا  ا الدبلوماسية المظعشر  حوا العالب بالعما على  ر مة اعدادها ب وزيع ا بفق لية البلاد العاملاة 

 في  .

ةربر  سيام بزير الخار ية بعقد ُدبات بلقاءات دبرية مق الخبراء باالكاديميين في كلياات العلاوم السياساية  -4

 عقييب أداء السياسة الخار ية العراسية ب طويرها بالععرف على مقعرحا  ب بالسيماً في ما يععلق بالماُب األمظي.ل

  عيا الماُب الدبلوماسي في عالساات العاراق ماق دبا العاالب بالعماا علاى اخعياار الدبلوماسايين بفاق الك ااء   -5

 عيين الكوادر .بالم ظية بعيداً عن المحا صة الحزبية بالطائ ية في  

أُشااء ساعاد  بياُاات لشاسبن مكافحاة اإلرهااب علاى الصاعيد الاداخلي ، بالعماا علاى بظااء شابكات اسليمياة مااق  -6

 بزارات الخار ية لدبا الموار لعبادا المعلومات في مماا مكافحة اإلرهاب ب عبق اإلرهابيين .

معظي بادار  الموسف الخار ي في مكافحة اإلرهاب أُشاء مكعب لمكافحة اإلرهاب في بزار  الخار ية العراسية  -7

، باألشراف على بةق ب ظ يذ السياسات بالبرامج الخا ة بمكافحة اإلرهاب بالعطرف ، ب ظسيق   ود الحكومة 

 العراسية مق الحكومات األ ظبية لعحسين الععابن في هذا الملف.

عمات اإلرهااب بالععويراات  اراء ماا حصاا فاي أ دار ساُون )  اسعا ( عراساي خااص لمطالباة الادبا العاي د -8

 العراق من اةرار مادية ببشرية ،  باععماد مبدأ المعاملة بالمثا .

 على المسعوى اال عماعي

دعب دبر المسسسات الععليمية لعحقيق م  وم الموالظة بحب الاولن باالبععااد عان كاا ماا مان شاأُ  األةارار  -1

 بالولن بالممعمق .
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االهعمام برياض األل اا باعداد المظاهج العثقي ية باألُاشايد القصاير  ساريعة الح ا  العاي  مماد الاولن بحاب  -2

الولن ، ب علب الظاشى
ء
عظد ار كاب الخطأ ، بالعما على اُعااج رساوم كار وُياة  عازز الظلار  سيب العسامج بالع و  

 العسامحية بمساعد  اآلخرين ، بادخاا معلمي رياض األل اا دبرات خا ة ل ذا اليرض .

 ظشيط بدعب ال عاليات الشبابية بال ظية بالسيما لدى ساكان المظاالق المحارر  مان سايطر  اإلرهااب ، ب  يئاة  -3

 عي  ععاما مق هذه ال ئات ألسعثمار لاسا  ب بحا ا  ب الظ سية لععزيز الربح المماعية في العما .البظى العحعية ال

العما على  عزيز دبر مسسسات الممعمق المدُي في ُشر ثقافة الظزاهة بالش افية بالمبادىء بالقيب االخالسياة  -4

 ، ب بظي برامج  طبيقية ل ذا اليرض .

ل اا المشردين باأليعام بالعما  وفير المال  األمن ل ب فاي المسسساات اال عماعياة ،  وفير الحماية الالزمة لنأ -5

 بالعما على اسعقطاب ب في مراكز األيواء ب عليم ب الم ن المخعل ة .

أُشاء مكا ب بمراكز معظقلة لالسعشارات األسرية م مع ا  قدم الادعب الظ ساي باال عمااعي للعوائاا الظازحاة ،  -6

  ثبيت  لك المراكز في المظالق المحرر  من اإلرهاب .بالعما على 

 شريق ساُون خاص  حت عظوان ساُون دبر العباد  لمكافحة اإلرهاب في العراق الخاص بمظاق  حاوا المساا د  -7

إلااى اماااكن لبااث ال ااعن بالع رسااة بااين أبظاااء الممعمااق ، بحااث أئمااة بخطباااء المسااا د علااى  بظااي خطاااب العسااامج 

 بالعركيز على الظصوص الشرعية الداعية للسالم بُبذ اإلرهاب بالعظف .باحعرام اآلخر 

 العما على  عوي  المعرررين  راء اعماا العظف باإلرهاب ببالسرعة الممكظة . -8
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 م .2011

 \22\السيد احمد عبد الخالق ، اآلثار االسعصادية باال عماعية ليسيا األمواا ، مملة البحو  القاُوُياة باالسعصاادية ، عادد -6

 م .1997ظصور  ، مصر ،  امعة الم –، كلية الحقوق 

أما الخزعلي ، المر عية الديظية الشيعية بالعما السياسي سراء  في مواسف السيد علي السيساعاُي مان العملياة السياساية  -7

 م .2012،  \1\، مملد  \10+9\م ، مملة المظعدى ، عدد2003في العراق بعد 

، مركااز بااالدي للدراسااات  \11\مملااة أبحااا  اسااعرا يمية ، عاادداُااور عااادا ، الدبلوماسااية العراسيااة بمكافحااة اإلرهاااب ،  -8

 م .2016باألبحا  االسعرا يمية ، 

 م .2012، مسسسة بلظيون االعالمية ، بيداد ،  \5\االعالم العراسي بين الواسق بالطموح ، مملة بلظيون ، عدد -9

كيااف ؟ أياان ؟ دراسااة ب اا ية  حليليااة ، مملااة  الحااار  عبااد الحميااد ، اإلرهاااب بالساالوك اإلرهااابي فااي العااراق لمااا ا ؟ -10

 م .2006 \، مركز العراق للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، السظة الثاُية ، كاُون األبا  \6\دراسات عراسية ، عدد

ت ، مركاز العاراق للبحاو  بالدراساا \7\بابكر زيباري ، الميش العراسي حاةراً بمسعقبالً ، مملة دراسات عراسية ، عدد -11

 م2007االسعرا يمية ، بيداد ، 

 م .2009 –، ُيسان  \6\باسمة علوان حسين ، فساد  وما ،  طور الععليب في العراق ، مملة دراسات  ربوية ، عدد -12

باسيا يوساف ،  طاور معالماة األماب المعحاد  لمساألة اإلرهااب الادبلي باين المواُاب القاُوُياة باالععباارات السياساية ،  -13

 م .2001، بيت الحكمة ، بيداد ،  \4\ات ساُوُية ، عددمملة دراس

، مركاز العاراق لالبحاا  ، بياداد  \14\االمريكية ، مملة المسعقبا العراسي ، عدد – ميب حسين محمد ، اال  اسية العراسية  -14

 م .2008، السظة الرابعة ، 

 م .2010داد ، ، بي \8\ ابر حبيب  ابر ، الدبلة اليظيمة ، مملة فكر حر ، عدد -15

،  مركز الدراسات الدبلياة ،  \ 46 \ بار علي  الج ، الم ود العربية لمكافحة اإلرهاب ، مملة الدراسات الدبلية ، عدد  -16

 م .2013 امعة بيداد ، 

لااوم  ماااا عزيااز فرحااان العاااُي ، ثالثيااة ال شااا االسعصااادي فااي العااراق ، ال قاار ، البطالااة ، ال ساااد ، مملااة الكااوت للع -17

 م .2015،  امعة باسط ،  \19\االسعصادية باالدراية ، عدد

،مركااز حمااورابي \13\ ااواد كاااظب البكااري ، معااوا الااعحكب االمريكااي : أزمااة داعااش ، مملااة حمااورابي للدراسااات ،عاادد -18

 م .2015 –لالبحا  بالدراسات االسعرا يمية ، العراق ، شعاء 

، مركاز الدراسااات الدبلياة ،  امعااة بيااداد ،  \33\، مملااة دراسااات دبلياة ، عاادد حاماد عبيااد حاداد ، المديوُيااة الخار ياة -19

 م .2007

حسظاء ُا ر إبراهيب ، البطالة بخلق فرص العما احادى  حاديات الوةاق الاراهن ، مملاة كلياة بياداد للعلاوم االسعصاادية  -20

 م .2009،  \19\المامعة ، عدد
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حسن  ركي عمير ، المسسسة العسكرية العراسية في موا  ة العظليماات اإلرهابياة : عواماا الظمااح بدباعاي االخ ااق ،  -21

 م .2015المزائر ،  –،  اُ ي  \12\دفا ر السياسة بالقاُون ، عدد

 ا ي ، اإلرهاب دراسة مقارُة بين القاُون بالشريعة ، مملة البحو  بالدراساات العربوياة بالسالوكية ، عادد حسين الخ -22

 م .2010، عمان ،  \ 24\

، مركاز حماورابي  \7\حسين شلوشي ، ةبابية أمن المظطقة سراء  من مظلور عراسي ، مملة حمورابي للدراسات ، عدد -23

 م .2013، للبحو  بالدراسات االسعرا يمية 

دراساة  حليلياة مان  –حمدان رمران محمد ، دبر المسمد في  حقيق االُدماج السياسي في الممعماق العراساي المعا ار  -24

 م .2013،  امعة المو ا ،  \7\، مملد \13\مظلور ا عماعي ، مملة كلية العلوم اإلسالمية ، عدد

العراساي باآلثاار ال علياة بالمعالماات المقعرحاة ، مملاة الياري  حظان عبد الخرر هاشاب بآخاربن ، البطالاة فاي االسعصااد -25

 م .2010،  امعة الكوفة ،  \3\، مملد \16\للعلوم االسعصادية باالدارية ، عدد

حيدر عبد هللا عبد الحسين ، دبر الم از المصرفي العراسي في مكافحة عمليات غسيا األمواا ، مملاة االدار  باالسعصااد  -26

 م .2015 امعة بابا ، ،  \15\، عدد

، مركاز الدراساات الدبلياة ،  امعاة  \162\خالد حظ ي علي ، االُعرُت ب صدير اإلرهاب ، مملة السياسة الدبلياة ، عادد  -27

 م .2006بيداد ، اكظوبر ، 

لدراساات ، مركاز ا \33\خلود محمد خمايس ، دبر المامعاة العربياة فاي المساالة العراسياة ، مملاة دراساات دبلياة ، عادد -28

 م .2007الدبلية ،  امعة بيداد ، 

خيااري عبااد الاارزاق  اسااب ، العااراق بسراااياه الرئيسااة بعااد االُسااحاب االمريكااي ، مملااة رؤيااة للبحااو  بالدراسااات  -29

 م .2012 –، العراق ، ُيسان  \2\االسعرا يمية ، عدد

دراسة  حليلية السباب اإلرهااب فاي العاراق بمعييرا ا  دُيا  واد ، اإلرهاب في العراق .. دراسة في االسباب الحقيقية ..  -30

 م .2011، مركز الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ،  \43\اال عماعية بالسياسية ، مملة دراسات دبلية ، عدد

دبريااان بظياااامين هرماااز ، حيااادر فاااوزي  اااادق ، السياساااة الخار ياااة العراسياااة رؤياااة فاااي المعوساااات بالممكظات،مملاااة  -31

 م .2015،المامعة المسعظصرية ،\51\ية للدراسات العربية بالدبلية،عددالمسعظصر

، مركاز باالدي  \11\رةا حرب ، االمن االسعرا يمي العراسي في ظا العحال ات الظاشئة ، مملة ابحا  اساعرا يمية ، عادد -32

 م .2016للدراسات باالبحا  االسعرا يمية ، 

( بألياة  ظ ياذه بلظيااً بدبليااً ، مملاة حاوار 2170ية لقرار مملس االمن الدبلي )زيد محمد حسين الزبيدي ، سراء  ساُوُ -33

 م .2015 –، المع د العراسي لحوار ال كر ، أ ار  \32\ال كر ، عدد

، مركاز  \8\سعار الياُب بآخاربن ، اساعطالا الارأي العاام حاوا أداء الحكوماة العراسياة ، مملاة المساعقبا العراساي ، عادد -34

 م .2006بحا  ، بيداد ، العراق لا

ساااعار  باااار الماااابري ، الموساااف اإلسليماااي مااان االُساااحاب األمريكاااي مااان العاااراق ، مملاااة رؤياااة للبحاااو  بالدراساااات  -35

 م .2015 –، بيداد ، ُيسان  \2\االسعرا يمية ، عدد

مملااة العلااوم السياسااية ، م ، 2010سااعد السااعيدي ، المظطلقااات االساسااية للسياسااة الخار يااة العراسيااة بعااد اُعخابااات  -36

 م .2010 امعة بيداد ،  –، كلية العلوم السياسية  \41\عدد
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، \9\االعاساة بالع عياا ، مملاة دراساات عراسياة ، عاددسعد العبيدي ، العواماا الظ ساية فاي المصاالحة العراسياة ب واُاب  -37

 م .2009 –مركز العراق للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، بيداد ،  موز 

سيمون هيرُش ، المظطقاة الرمادياة : كياف أُعقاا برُاامج ساري للبظعااغون إلاى أباي غرياب ، مملاة المساعقبا العرباي ،  -38

 م .2004ية ، بيربت ،  موز ، مركز دراسات الوحد  العرب \305\عدد

،  \199\م ، مملة ابراق دبلية ، عادد2003سرمد عبد السعار أمين ، ملاهر المشكلة السياسية باألمظية في العراق بعد  -39

 م .2011مركز الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، أ ار ، 

، مركاز  \51\م ، مملة دراسات دبلياة ، عادد2003  باح ُعا  شظافة ، اسعرا يمية السياسة الخار ية العراسية لما بعد -40

 . م2012الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، 

عااادا عبااد الاارزاق مصااطاف ، دبر العيطيااة االعالميااة للقظااوات ال رااائية العراسيااة فااي  شااكيا ا ماهااات المم ااور ُحااو  -41

 م .2014داد ،  امعة بي –، كلية االعالم  \23\اإلرهاب ، مملة الباحث االعالمي ، عدد

م ، االهداف ، األسباب ، الخربج من دائر  الصاراا ، 2014\6\10عبد المبار بحيد الحمامي ، ما ا بعد احدا  المو ا  -42

 م .2015 –، المع د العراسي لحوار ال كر ، السظة الحادي عشر ، أ ار  \32\مملة حوار ال كر ، عدد

،  امعاة الادبا العربياة  \ 119 \الواسق العراسي ، مملة شسبن خار ية ، عدد عبد الحسين شعبان ، اإلرهاب بالحاا في  -43

 م .2004، 

، مركاز  \10\عبد الحسين شعبان ، داعش باخوا  ا بإعاد   دبيا المساألة العراسياة ، مملاة حماورابي للدراساات ، عادد -44

 م .2014 –حمورابي بالبحو  االسعرا يمية ، السظة الثالثة ،  موز 

، كليااة  \28+27\د العلاايب  باار حاااف  ، البظيااة السياسااية الديمقراليااة باألماان الااولظي ، مملااة سرااايا سياسااية ، عااددعباا -45

 م .2012 امعة الظ رين ،  –العلوم السياسية 

 م .1988،  \3\عبد القادر محمد ف مي ، في م  وم األمن القومي باالمن القومي العربي ، مملة االمن القومي ، عدد -46

م( ، 2002عبد األمير محسان  باار االسادي ، ُحاو بظااء اساعرا يمية اسليمياة فاي السياساة الخار ياة العراسياة بعاد عاام ) -47

 م .2015 امعة بيداد ،  –، كلية العلوم السياسية  \27+26\مملة السياسة الدبلية ، عدد

 –دراسات الوحد  العربياة ، بياربت ،  ماوز  ، مركز\305\عبد الوهاب القصاب ، الميش ، مملة المسعقبا العربي ، عدد -48

 م . 2004

عبد علي كاظب المعموري ، خرر عبا  احمد ، السياساات االسعصاادية فاي العاراق بعاد االحاعالا االمريكاي ، مملاة كلياة  -49

 م .2011،  امعة بابا ،  \4\االدار  باالسعصاد ، عدد

،  \3\د اإلرهااابي ، مملااة الدراسااات بالبحااو  اال عماعيااة ، عااددعزياازب سااعاد شاارُاعي ، البربفايااا الساايكولو ي لل اار -50

 م .2013 – امعة الوادي ، المزائر ، ديسبمر 

، مركاز دراساات الوحاد  العربياة ،  \371\عال الحمداُي ، معللة األمن الولظي العراسي ، مملة المساعقبا العرباي ، عادد -51

 م .2010 –بيربت ، كاُون الثاُي 

، الساظة  \93\، دبر الرسابة بالعدسيق الخار ي في مكافحة غسيا األمواا ، مملة االدار  باالسعصاد ، عدد علي الدبغمي -52

 م .2012،  \35\

علي الدين هالا بآخاربن ، العارب بالعاالب : مشاربا اسعشاراف المساعقبا ، مركاز دراساات الوحاد  العربياة ، بياربت ،  -53

 م .1988
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، كلياة  \20+19\علي سالمان الصاايا ، العظشائة السياساية بدبرهاا فاي مكافحاة اإلرهااب ، مملاة سراايا سياساية ، عادد -54

 م .2010 امعة الظ رين ،  –العلوم السياسية 

،مركز العراق للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، \7\من بالمعلومات ، مملة دراسات عراسية ،عددعلي عبا  مراد ، األ -55

  م .2007 –بيداد ، حزيران 

علي فاار  حمياد ، مكافحاة اإلرهااب ب حاديات األمان الاولظي العراساي ، دراساة فاي مادخا الحارب ةاد داعاش ، مملاة  -56

 م .2016دراسات باالبحا  االسعرا يمية ، بيداد ، ، مركز بالدي لل \11\ابحا  اسعرا يمية ، عدد

، مملاة  \41\علي محمد علون ، مثظاى علاي حساين الم ادابي ، األمان الاولظي العراساي بعاد االُساحاب االمريكاي ، عادد -57

 م .2013المسعظصرية للدراسات العربية بالدبلية ، المامعة المسعظصرية ، 

، مركز الظ رين للدراسات االساعرا يمية ، بياداد ،  \3\داعش ، كرا  الظ رين ، عددعماد علو بآخربن ، العراق ما بعد  -58

 م .2015

غاُب محمد  الج ،اال  اسية األمظية ماق الوالياات المعحاد  االمريكياة باُعكاساا  ا علاى مساعقبا العاراق السياساي ،مملاة  -59

 م .2011 –ار ،المركز العراسي للدراسات االسعرا يمية ،ا \2\شسبن عراسية ،عدد

م ، مملاة سراايا 2005فرا  عبد الكريب بآخربن ، سياسات األمن الولظي العراسي في الععاما مق العحدي اإلرهابي بعد  -60

 م .2015 امعة الظ رين ،  –، كلية العلوم السياسية  \41\سياسية ، عدد

( 2003  اسب مشكلة البطالة فاي العاراق بعاد )فيصا اكرم ُصوري ، مصط ى حميد كزار ، ظاهر  ال سادب داعيا  ا على  -61

 م .2014،  امعة بيداد ،  \20\، مملد \78\، مملة العلوم االسعصادية باالدارية ، عدد

فكرت ُامق عبد ال عاح ، كرار اُور ُا ر ، العراق ب ظليب داعش دراساة فاي األساباب المظشائة لارهااب ، مملاة سراايا  -62

 م .2015 امعة الظ رين ،  –علوم السياسية ، كلية ال \41\سياسية ، عدد

،  امعاة اهاا البيات  \2\كريب مزعا شبي ، م  وم اإلرهاب دراسة في القاُون الدبلي بالداخلي ، مملة اها البيت ، عادد -63

 م .2005، كربالء ، 

، مركااز  \27\ة ، عااددكااوثر عبااا  الربيعااي ، الممعمااق الماادُي فااي العااراق ، الم  ااوم بالعطبيااق ، مملااة دراسااات دبلياا -64

 م .2005 –الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، ُيسان 

، مركاز العاراق  \8\ليوُيا بي ير ، ليوُيا بيعر ، العحدي في مدن العراق بيداد ، البصر  ، مملة المسعقبا العراسي ، عادد -65

 م .2006لابحا  ، بيداد ، 

، المركزالعراسااي  \4+ 3\حاب األمريكااي ، مملااة شااسبن عراسيااة ، عااددمسيااد الوُاادابي ، العحااديات األمظيااة بعااد االُساا -66

 م  .2012 –للدراسات االسعرا يمية ، حزيران 

م ، دراسااة 2003\4\9\مسيااد خلااف حسااين الاادليمي ، العشااريعات الصااح ية بملاااهر ال وةااى االعالميااة فااي العااراق بعااد -67

 م .2010،  امعة االُبار ،  \2\ة ، عددب  ية ، مملة  امعة االُبار للعلوم القاُوُية بالسياسي

مسيد مظ ي محمد الدليمي ، المخالر اال عماعية للبطالاة فاي الممعماق العراساي ، مملاة  امعاة االُباار للعلاوم اإلُسااُية ،  -68

 م .2010،  امعة االُبار ،  \2\عدد

ل ساد المالي باإلداري في العاراق )دراساة ماهر  الج عالبي المبوري ، اخعصا ات هيئات الرسابة المسعقلة لمكافحة ا -69

 م .2013،  \8\مقارُة( ، مملة  امعة األُبار للعلوم القاُوُية بالسياسية ، عدد
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 525المصادر بالمرا ق                                                                                               

المملاة السياساية  م ،2003رى م دي  الج ، البعد األمظي للسياسة االمريكية في العراق بعاد مثظى علي الم دابي ، يس -70

 م .2015، المامعة المسعظصرية ،  \27+26\بالدبلية ، عدد

، بزار  الداخليااة العراسيااة،كاُون \13\مملااة الداخلية،المظافااذ الحدبديااة : ا راءا ظااا  حااد ماان دخااوا اإلرهااابيين ، عاادد  -71

 م .2015-األبا

 م .3014، هيئة الظزاهة ، العراق ،  \  ر\مملة الظ ار المديد ، عدد -72

 م .2015 –، بزار  العخطيط العراسية ، آيار  \32\مملة مسار العخطيط ، عدد -73

محمااد أحمااد حمااد ، دبر ساااُون مكافحااة غسااا األمااواا العراسااي فااي الحااد ماان ظاااهر  ال ساااد ، مملااة الظزاهااة بالشاا افية  -74

 م .2014\، السظة الخامسة ، هيئة الظزاهة ، العراق ، كاُون االبا \8\لبحو  بالدراسات ، عددل

،مع اااد الدراساااات العربياااة \4\محماااد عباااد المباااار ، حاااوا اإلرهااااب الااادبلي بالحااارب العالمياااة ةاااده،مملة المع د،عااادد -75

 م .2003 -باإلسالمية ، لظدن ، أ ار 

، مركاز  \13\ة االمريكياة بلعباة العساليج فاي العاراق ، مملاة حماورابي للدراساات ، عاددمحمد مظذر  الا ، االساعرا يمي -76

 م .2015 –حمورابي لالبحا  بالدراسات االسعرا يمية ، العراق ، السظة الرابعة ، شعاء 

ف الاادبلي مركااز ال ااي  العلمااي ألسااعطالا الاارأي العااام بالدراسااات الممعمعيااة ،أراء العااراسيين إزاء مساااعدات العحااال -77

،مركاااااز حماااااورابي للدراساااااات بالبحاااااو  \13\لاااااداعش )عيظاااااة مااااان  م اااااور بيداد(،مملاااااة حماااااورابي للدراساااااات،عدد

 االسعرا يمية،العراق، .

م ظااد العاازابي ، العااراق : القااوات المساالحة العراسيااة بااين دمااج الميليشاايات بالطائ يااة السياسااية ، مملااة مركااز  ااقر  -78

 م .2011للدراسات االسعرا يمية ، دمشق ، ، مركز  قر  \22\للدراسات ، عدد

،  \325\مظذر سلمان ، دبلة األمن الولظي ب ظاعة القرار االمريكي   سيرات بم ااهيب ، مملاة المساعقبا العرباي ، عادد -79

 م .2006 –مركز دراسات الوحد  العربية ، بيربت ، أ ار 

العراساي بمكافحاة اإلرهااب )دراساة فاي اشاكالية اإلدار  ( ، مظعب  احي العمار ، شايماء  ركاان  االج ، األمان الاولظي  -80

 م .2015 امعة بيداد ،  –، مركز الدراسات الدبلية  \61\مملة دراسات دبلية ، عدد

،  \7\ُاه  موسى لل اح ، البعد الظ ساي لل كار الاديظي المعطارف ساراءات ار بالياة ، مملاة حماورابي للدراساات ، عادد -81

 بالدراسات االسعرا يمية . مركز حمورابي للبحو 

،  \32+  31\ُبيا محمد سليب ، مسسسات الممعماق المادُي بالبظااء السياساي فاي العاراق ، مملاة دراساات دبلياة ، عادد -82

 م .2006مركز الدراسات الدبلية ،  امعة بيداد ، 

أزبماة )الممعماق العراساي أُمو  ااً( ، ُعيب حسين كزار البديري ، مشكلة البطالة بآثارهاا اال عماعياة فاي الممعمعاات الم -83

 م .2015،  امعة بابا ،  \23\، مملد \2\دراسة  حليلية ، مملة  امعة بابا للعلوم الصرفة بالعطبيقية ، عدد

ُيااب حسااين ُعمااة ، ظاااهر  غساايا األمااواا آثارهااا بساابا العصاادي ل ااا فااي العااراق ، دراسااة لاادبر المصااارف فااي ةااوء  -84

 م .2009 امعة الظ رين ،  –، كلية العلوم السياسية  \18\ربية ، مملة سرايا سياسية ، عددالعمارب العالمية بالع

، المع ااد  \31\بزار  ال ماار  بالم ماارين ، اسااعرا يمية أدار  بمعالمااة الظاازبح الااداخلي ،  مملااة حااوار ال كاار ، عاادد -85

 م .2015العراسي لحوار ال كر ، 

، المامعاة المسعظصارية ، الساظة  \  20 \على العرب ، مملة العرب بالمساعقبا ، عادد بداد  ابر غازي ، اإلرهاب بأثره  -86

 م .2004الثاُية ، آيار 
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 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال
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، العظاف باثاره علاى الواساق العظماوي فاي العاراق ، مملاة سراايا سياساية ،  بسن احسان عبد المظعب ، هيثب كريب  يوان -87

 م .2009، كلية العلوم السياسية ،  امعة الظ رين ،  \17\عدد

،  \61\بليد حسن محمد ، الدبر الدبلي في محاربة اإلرهاب في العراق )ربسيا أُمو  اً ( ، مملة دراساات دبلياة ، عادد -88

 م .2015 امعة بيداد ،  –مركز الدراسات الدبلية 

، مركااز بااالدي  \8\ياساار عبااد الحسااين ، اإلرهاااب باألماان القااومي ...  أ اايا ُلااري ، مملااة أبحااا  سااعرا يمية ، عاادد  -89

 م .2015للدراسات باالبحا  االسعرا يمية ، العراق ، كاُون الثاُي ، 

اسااية علااى البظيااة المسسسااية بالممعمعيااة للظلااام ياسااين محمااد حمااد العيثااابي ، االُعكاسااات الساالبية للمحا صااة السي -90

، مركز الدراسات الدبلياة ،  امعاة بياداد  \60\الديمقرالي في العراق )الشرق االبسط اُمو  اً( ، مملة دراسات دبلية ، عدد

 م .2015، 

 

 الصحف -خامساً :

م 2015، بزار  الادفاا العراسياة ، بياداد ،  \369\العدريب العسكري ب ظمية القدرات القعالية ،  حي ة خيمة العراق ، عدد -1

. 

 م .2012\7\3\، بزار  الداخلية العراسية ، بيداد ، \  ر\الشرلة الممعمعية بين الظماح بالععثر ،  حي ة الحار  ،عدد -2

ظادن ، ، ل \8494\حسن سعد عباد الحمياد ، الحكاب فاي العاراق دراساة فاي اشاكالية االدار  ،  احي ة القاد  العرباي ، عادد -3

 م .2016

، بزار  الاادفاا العراسيااة ،  \367\سااالب  ااباح الطاااهر ، االعااالم الحربااي باالعااالم المراااد ،  ريااد  خيمااة العااراق ، عاادد -4

 م .2015 \آيار \20

 

 العقارير -سادساً :

 م .2014م ، بزار  حقوق اإلُسان ، العراق ، 2014أثر اإلرهاب على حقوق اإلُسان لسظة  -1

 م .2011م ، بزار  حقوق اإلُسان ، العراق ، 2011هاب على حقوق اإلُسان في العراق لسظة أثر اإلر -2

 م .2011م ، مركز حمورابي للبحو  بالدراسات االسعرا يمية ، 2011العقرير االسعرا يمي العراسي لسظة  -3

 م .2013سعرا يمية ، م ، مركز حمورابي للبحو  بالدراسات اال2013-2012العقرير االسعرا يمي العراسي  -4

 م .2006 – 2005العقرير االسعرا يمي العربي لسظة  -4

 م .2008العقرير االسعرا يمي العراسي لسظة  -5

 م .2014الممعية العراسية لحقوق اإلُسان فس الواليات المعحد  االمريكية ، حقوق اإلُسان في العراق لسظة  -6

 م .2015اليات المعحد  االمريكية ، حقوق اإلُسان في العراق لسظة الممعية العراسية لحقوق اإلُسان فس الو -7

م ، 2014الم وةااية العليااا لحقااوق اإلُسااان ، العقرياار السااظوي الشاااما الثاااُي حااوا ابةاااا حقااوق اإلُسااان فااي العااراق  -8

 م .2015المكعب الولظي ، بيداد ، 

عاااراق بعاااد داعاااش ، مركاااز الشااارق االبساااط للدراساااات بيلكااااي دبماااان ، الحشاااد الشاااعبي العاماااا المدياااد للظقااااش فاااي ال -9

 م .2015 –( ، آيار 198االسعرا يمية ) ابرسام( ،  قرير رسب )
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 م ، بزار  العخطيط ، الم از المركزي لالحصاء .2007ية في العراق لسظة  قرير احصاءات بحدات الرعاية اال عماع -10

 م .2005 قرير هيئة الظزاهة لسظة  -11

 م .2010 قرير هيئة الظزاهة لسظة  -12

 م .2013 قرير هيئة الظزاهة لسظة  -13

المظشاآت ،  قريار مع اد الساالم  رببرت بريعو ، إعاد   شاكيا بزار  الداخلياة العراسياة بالشارلة المحلياة بساو  حماياات -14

 م .2007 –االمريكي ، مركز الكاشف للمعابعة بالدراسات االسعرا يمية ، شبال 

 م .2015م ،  م ورية العراق ، 2014ديوان الرسابة المالية اال حادي ، دائر  العدسيق بالمعابعة ، العقرير السظوي لسظة  -15

ات معدُيااة ب  دياادات معزايااد  ،  قرياار مركااز المزياار  للدراسااات ، الدبحااة ، عزيااز  باار شااياا ، الماايش العراسااي : ساادر -16

 م .2012

م ، العقرير الساظوي الثالاث ،  م ورياة 2014بزار  العخطيط ، معابعة  ظ يذ اُشطة اسعرا يمية العخ يف من ال قر لسظة  -17

 م .2014العراق ، 

 م .2002كافحة اإلرهاب ، مركز بثائق األمب المعحد  ،  قرير العراق للمظة م -18

 

 الرسائا بااللاريج -سابعاً :

أحمااد عبااد العلاايب مصااط ى ، الموا  ااة العشااريعية لماارائب اإلرهاااب فااي العشااريق المصااري بالقاااُون المقااارن ، الربحااة  -1

 م .2002دكعورا  ،  امعة القاهر  ، كلية الحقوق ، 

م 2003أثار  فااي  اياغة االسااعرا يمية الشااملة : العااراق ماا بعااد أحماد عباد ال ااادي حساين ، اسااعقرار الظلاام السياسااي ب -2

 م .2016 امعة الظ رين ،  –إُمو  اً ، الربحة دكعورا  ، كلية العلوم السياسية 

أياد ُوري محمد ، ُحاو  اياغة اساعرا يمية لنأمان الاولظي العراساي ، دراساة مساعقبلية ، رساالة ما ساعير ، كلياة العلاوم  -3

 م .2013ة الظ رين ،  امع –السياسية 

 م .2003 امعة بيداد ،  –شيد  بحي  اسب محمد ، اإلرهاب بالقاُون الدبلي ، رسالة ما سعير ، كلية القاُون  -4

 امعاة  –ةيف م يد  ، سياسة المشرا في موا  ة ظاهر  اإلرهاب ، رسالة ما سعير ، كلية الحقاوق بالعلاوم السياساية  -5

 م .2010 مظعوري سسظطيظة ، المزائر ،

لالب شيا ي مشاري ، دبر المظلمات الدبلية باالسليمية في موا  ة اإلرهاب دراسة مقارُة ، الربحاة دكعاورا  ،  امعاة  -6

 م .2013ساُت كليمظز العالمية ، سسب القاُون الدبلي ، 

العراق ، رساالة ما ساعير ، كلياة  علي عبد العزيز الياسري ، االبعاد ال كرية باالسعرا يمية السعرا يمية األمن القومي في -7

 م .2009 امعة بيداد ،  –العلوم السياسية 

 –م ، رساالة ما ساعير ، كلياة العلاوم السياساية 2003علي عبد ال ادي المعموري ، سياسة األمن الولظي في العراق بعاد  -8

 م .2014 امعة الظ رين ، 

ا بعالسع ا بالم از المصرفي باال راءات الدبلياة لمكافحع اا ، مصط ى كاما رشيد محمود الظعيمي ، ظاهر  غسيا األموا -9

 م .2005 امعة بيداد ،  –رسالة ما سعير ، كلية االدار  باالسعصاد 

 

 825المصادر بالمرا ق                                                                                               
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 د . حسن سعد عبد الحميد

 
 م2003سياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق بعد ال

 مظشور المواد ال -ثامظاً :

م ، بحاث ُادب  سساب الاظلب السياساية 2003اسراء عالء الدين ُوري ، اإلرهاب بسياساة األمان الاولظي العراساي بعاد عاام  -1

 م.2015\3\8 امعة الظ رين ،  –بالسياسات العامة ، السياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في العراق ، كلية العلوم السياسية 

 م .2004\5\1الممعمق المدُي ، الظلام االساسي للم وةية في االهداف العامة الم وةية العراسية لمسسسات  -2

بركة زاماا الحوشاان ، االعاالم االمظاي العرباي المشاكالت بالحلاوا ، بحاو  ُادب  العماا االعالماي االمظاي ،  امعاة ُاايف  -3

 م .2005للعلوم االمظية ، الرياض ، 

لمدُي بالحد من ال ساد االداري بالمالي عالسة مع اعلة )اُمو ج العاراق( ، خرر عبا  عطوان ، فاعلية اعالم الممعمق ا -4

 م .2009بحو  المس مر العلمي ل يئة الظزاهة لسظة 

مساعقبلي ، بحاو   –خرر عبا  عطوان ، مازن ساساب م ل اا ، اإلرهااب باألمان الاولظي فاي العاراق : مظلاور  حليلاي   -5

 م .2014السياسية ، المامعة المسعظصرية ، المس مر الدبلي الثامن ، كلية العلوم 

رعد  اسب الكعبي ، أساليب االسظاا في العيطيات االعالمية خالا الحرب ، أزمة احعالا المو ا من سبا داعاش أُمو  ااً ،  -6

معاة بياداد ابراق المس مر العلمي السظوي الثامن حوا دبر االعالم في  عزيز ال وية الولظية بموا  ة الدعاياة المرااد  ،  ا

 م .2015كلية االعالم ،  –

 م .2006م،بزار  الدفاا،2011-2006سياسة بزار  الدفاا العراسية  -7

 م.2008 باح العميلي ، الميش العراسي المديد ، ُشر  الميش العراسي بدبره في إعاد  بظاء الوحد  الولظية ، عمان ،  -8

الخار ياة ، دراساة فاي  دلياة العالساة ، ملخصاات بحاو  ماس مر بظااء علي حسن ُيسان ، بظاء الدبلة ب و  ات السياسة  -9

 م .2013 امعة الظ رين ،  –م( ال رص بالعحديات ، كلية العلوم السياسية 2003الدبلة العراسية الحديثة بعد )

، بظااء دبلاة اسعراحات عملية ، الماس مر العلماي الساظوي لبيات الحكماة  –محمود احمد عزت بآخربن ، القوات المسلحة  -10

 م .2012العراق ، كاُون الثاُي ، بيداد ، 

مقااداد هااادي محمااد ، العاادابير لموا  ااة اإلرهاااب الاادبلي بحعميااة ب ااود  شااريق دبلااي موحااد لمكافحااة اإلرهاااب ، بحااث  -11

 م .2008مظشور في مع د الخدمة الخار ي ، بزار  الخار ية العراسية ، العراق ، 

 

 األُعرُت  - اسعاً :
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 (1ملحق رسب )

 أسماء الدبا المشاركة في العحالف الدبلي ةد داعش في العراق بسوريا

 ً  حل اء غير دبا    دبا مسيد  للعحالف دبا مشاركة بمساعدات إُساُية دبا مشاركة عسكريا

 العراق      

 الواليات المعحد   

 كظدا      

 الماُيا      

 فرُسا      

 بريطاُيا      

 بلميكا      

 اسعراليا      

 الدُمارك      

 ايطاليا      

 العشيك      

 هولظدا      

 الباُيا      

 اسعوُيا      

 الممر      

  ركيا      

 لبظان      

 االمارات      

 السعودية      

 االردن      

 البحرين      

 

 السويد          

 الكويت          

 سويسرا          

 اليابان          

 الظمسا          

 ُيوزلظدا          

 كوريا المظوبية           

 ايرلظدا          

 اسباُيا          

 سلوفاكيا          

 الظربيج          

 لوكسمبورم          

 سطر          

 بلياريا      

 مصر      

  ور يا      

 اليوُان      

 سوفوكو      

 عمان      

 كربا يا      

 بولظدا      

 ربماُيا      

 سظيافور       

  ايوان      

 فلظدا      

  وُس      

 ُيميريا      

 ماليزيا      

 ابكراُيا      

 اُدبرا      

 البوسظة      

 ليعواُيا      

 مقدبُيا      

 مالطا      

 المكسيك      

 ملدبفيا      

 المعحد  األمب    

 اال حاد االبربي    

 المامعة العربية    
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Abstract  

 

  The basis for each security requirement for communities and has become an obsession 

experienced by most countries due to the growing phenomenon of terrorism in all corners of 

the globe, leaving serious and devastating effect and at all levels. There is no secret to anyone 

what it means to a single terrorism after the conceptual violent and extreme physical and 

moral level, Terrorism to start a private ideas as possible to turn to the theory and practice 

when the conditions are right for it, terrorism is like a dormant virus, which has the ability to 

activation and deployment when he finds Environment social incubator him, and therein lies 

the gravity of terrorism in Iraq and the magnitude of the risk on the reality and future of the 

Iraqi society. As Iraq has seen since 9 \ 4 \ 2003, an unprecedented wave of terrorism and 

extremism, which we found in the contrast of government policies to address this phenomenon 

and on several levels (security, media, economic, and social …) . 

That each state of the private strategies and public policies based on a comprehensive on 

specific substrates in order to address the problems afflicting society as a phenomenon of 

terrorism, for example, where such policies and strategies in response to that problem, and 

reflective of the aspirations of the people to achieve security states. In light of the reality in 

Iraq and the various givens changing phenomenon of terrorism it has become an obsession and 

an Iraqi par excellence, which obliged the Iraqi state to adopt several policies to maintain its 

existence and future of both the internal and external level, in order to achieve security in Iraq 

in light of the terrorist act around him. From that went the Iraqi state towards the followers of 

several policies in order to protect citizens and the maintenance of national security, which 

came in the forefront of legislative policy to provide legal cover and that which is moving to 

combat terrorism in the face of rising voices calling for the need to address the increasing 

terrorism through the expansion of criminality and the emphasis on punishment to reduce it , 

where it came from such legislation to deal with the phenomenon of terrorism in various 

security, psychological, economic, media, and social aspects. 

From a security standpoint Iraqi policy was to deal with the phenomenon of terrorism in order 

to physically control and reduction of security breaches and terrorist attacks, according to a 

deliberate military strategies and at all relevant levels of the security services. Where 

proceeded those policies to involve the media as tools effective to counter this phenomenon on 

the basis that the security processing will not succeed in tackling terrorism fully what were not 

accompanied by a media actively contributes to correct misconceptions about the Islamic 
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religion concepts and refute rumors of terrorist organizations and to promote tolerance and 

acceptance of others the values of dialogue in community and the policy of the media, where 

proceeded those policies to the media treatment of the security of the event to give the 

credibility of the Iraqi military achievement , achieves a winning streak on terrorist groups. 

On the economic front is nearly everyone agrees that Iraq has witnessed a growing 

phenomenon of corruption and money laundering, which found its way into all of the Iraqi 

state institutions which have contributed to undermining economic development and block it, 

which in turn contributed to the increase in poverty and unemployment and the worsening of 

social problems in the light of the availability of the environment and the climate for its 

presence in the Iraq. Where Iraq's economic policy has sought to address these phenomena as 

an introduction to the fight against terrorism and its financing and across multiple institutions. 

As well as seeking to bring back money smuggled abroad via the foreign policy that have had a 

significant presence in the policy to combat terrorism in Iraq system. Foreign Public policy for 

Iraq kicks off in the fight against terrorism from the premise that rely on the armed forces in 

the fight against terrorism is not a final goal in itself, but must be backed up simultaneously 

step by step in the destruction of the enemy or minimize the seriousness of its ability to win 

allies and friends in the political tools its efforts to combat terrorism. 

As the thought is the realization of the mind, including its accumulation of knowledge in a 

particular command, terrorism is an intellectual deviation works to impede the mind in the 

production of knowledge and skepticism out and erosion of trust convictions. Here the 

importance of the Iraqi social policy came as a factor to maintain the cohesion of the 

community and create a sense of national belonging and feelings of national unity among the 

members of the community as part of the gains of the homeland security. The threat of 

terrorism comes across illiteracy, ignorance and exploitation of religion through doctrinal 

views misleading and allowing a terrorist his criminal The more diverse social environment 

religiously and ethnically possible his work including, hence social policy sought about graphic 

map of action to combat terrorism through policies and programs that are diverse and work to 

eliminate its effects . 

That work on the launch of the recipe for success and failure on public policy in addressing a 

specific problem requires action on the evaluation of those policies and the development of 

futuristic scenes of her, according to available indicators and data can build the analysis on the 

basis of which, Trying to exploring the future of the fight against terrorism in Iraq is 

important in identifying weaknesses in those policies and work to avoid them, and to identify 

the strengths, and their development in favor of unfinished Iraqi National Security.  
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