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 دور التعاون الدولي في استراتيجية مكافحة االرهاب

 تطبيق مقارن لالمن الوطني العراقي

 
 د. ؽغ٘ي ػالّٕ خل٘فخ

  عبهؼخ الٌِشٗي -كل٘خ الؼلْم الغ٘بع٘خ.  -سئ٘ظ ّؽذح الجؾْس ّالذساعبد الغ٘بع٘خ.  

 -أعزبر االهي الْطٌٖ 

 قغن االعزشار٘غ٘خ

 عبهؼخ الٌِشٗي –كل٘خ الؼلْم الغ٘بع٘خ 

 

 

  الوقذهخ

اإلسُاابة الااذّلٖ الٗااضا  ٗوضاال اكجااش الزؾااذٗبد الزااٖ رْعااَ الجحااشٗخ  ااٖ القااشى الؾاابدٕ          

الذّلٖ ّال٘بد الزؼبطٖ ًؾاْ رِذٗاذ اًواْرط الذّلاخ ،  لإلسُبةّالؼحشٗي ، ّاؽذ الوٌبطق الؾْ٘ٗخ 

ّالوغزواغ رؼوال ػلأ راذه٘ش االًغابى  اإلسُبث٘اخػابد بّالغو 2003ً٘غابى  9ُاْ الؼاشا، ،  وٌاز 

ّالذّلخ  ٖ الؼشا، ، اى االسُبة الذّلٖ الؼبثش للؾذّد ال ٗضا  ٗلؾق األلان ّالوؼبًابح ثؾ٘ابح الٌابط 

ؽ٘ش ال ٗوش أعجْع رقشٗجب هي دّى ؽذّس ػول هي أػوب  اإلسُابة  اٖ   ٖ عو٘غ أًؾبء الؼبلن ، 

د أًِن رْاعاذّا  اٖ إٔ هي أًؾبء الؼبلن، ّالزٖ رؤصش ثحكل ػحْائٖ ػلٔ الٌبط األثشٗبء رلك لوغش

الوكبى الخطا  ّ اٖ الْقاذ الخطا  ، كى هكب ؾاخ ُازٍ اٙ اخ هتالؾخ هحازشكخ لغو٘اغ األهان، ّلازلك 

 هذسعخ ػلٔ عذّ  أػوب  األهن الوزؾذح هٌز ػقْد. أصجؾذ ُزٍ القض٘خ 

ّت اؼذ أسثؼاخ ػحاشح  لقذ كبى اإلسُبة هذسعبً ػلٔ عذّ  أػوب  األهن الوزؾذح هٌاز ػقاْد ، ّقاذ 

دّل٘خ  ٖ كطبس ًظبم األهن الوزؾذح الوزؼلق ث ًحطخ كسُبث٘خ هؾذدح ، ّدأثذ الذّ  األػضبء  خارفبق٘

هي خال  الغوؼ٘خ الؼبهخ ػلٔ صٗبدح رٌغ٘ق عِْدُب  ٖ هغب  هكب ؾخ اإلسُبة ّهْاصلخ أػوبلِب 

 الوزؼلقخ ثْ غ قْاػذ قبًًْ٘خ.

س قشاساد ّهاي خاال  كًحابء ّكبى هغلظ األهي ًحطبً أٗضبً  ٖ هكب ؾخ اإلسُبة هي خال  كصذا

ُ٘ئبد  شػ٘خ ػذٗاذح. ّ اٖ الْقاذ ًفغاَ  ابس  ػاذد هاي ثاشاهظ هٌظْهاخ األهان الوزؾاذح ّهكبرجِاب 

ّّكبالرِب  ٖ رذاث٘ش رطج٘ق٘خ هؾذدح هضبدح لإلسُابة راْ ش هضٗاذاً هاي الوغابػذح للاذّ  األػضابء 

  ٖ عِْدُب.

خ عذٗااذح  ااٖ عِْدُااب الشاه٘ااخ كلاأ رْط٘ااذاً ّرؾغااٌ٘بً لِاازٍ األًحااطخ ثااذأد الااذّ  األػضاابء هشؽلاا

هكب ؾخ اإلسُبة ثبالرفب، ػلٔ اعزشار٘غ٘خ ػبلو٘خ لوكب ؾخ اإلسُابة ، ّروضال ُازٍ االعازشار٘غ٘خ، 

، الواشح 2006أٗلْ /عاجزوجش  19ّأتطلقاذ سعاو٘بً  اٖ  2006أٗلْ /عاجزوجش  8الزاٖ اػزتواذد  اٖ 

ًِااظ اعاازشار٘غٖ هْؽااذ لوكب ؾااخ األّلاأ الزااٖ رزفااق  ِ٘ااب الجلااذاى  ااٖ هخزلاا  أًؾاابء الؼاابلن ػلاأ 

اإلسُبة ، ّرحكل االعزشار٘غ٘خ أعبعبً لخطاخ ػوال هؾاذدح ُاٖت الزتاذٕ ل ّ ابع الزاٖ رفضاٖ 

كلٔ اًزحبس اإلسُبة ، ّهٌغ اإلسُابة ّهكب ؾزاَ ، ّارخابر راذاث٘ش لجٌابء قاذسح الاذّ  ػلأ هكب ؾاخ 

ؽزاشام ؽقاْ، اإلًغابى  اٖ اإلسُبة؛ ّرؼضٗض دّس األهان الوزؾاذح  اٖ هكب ؾاخ اإلسُابة ، ّكفبلاخ ا

ع٘ب، الزتذٕ لإلسُبة. ّرغزٌذ االعزشار٘غ٘خ كلٔ رْا ق اٙساء الفشٗذ الزٕ رْصل كلَ٘ قبدح الؼبلن 
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، ُّاااْ كداًاااخ اإلسُااابة ثغو٘اااغ أ اااكبلَ 2005 اااٖ هاااؤروش قوااازِن الااازٕ ػقاااذ  اااٖ أٗلْ /عاااجزوجش 

 ّهظبُشٍ.

الوغزوغ ّالذّلخ الؼشاق٘اخ ثابد اى االسُبة الْ٘م ّختْصبً الوْعَ هي قجل داػش رغبٍ الحؼت ّ

اكجش الزؾذٗبد الزٖ رْاعَ الذّلخ الؼشاق٘خ هي عِخ ، ّهاي عِاخ اخاشٓ ثابد ِٗاذد االهاي االقل٘واٖ 

  ٖ هٌطقخ الحش، االّعظ .

 

  اّالً ت االعزشار٘غ٘خ الؼبلو٘خ لوكب ؾخ االسُبة الذّلٖ

الوزؾذح الؼبلو٘اخ لوكب ؾاخ  اعزشار٘غ٘خ األهن 2006أٗلْ /عجزوجش  8ّاػزوذد الذّ  األػضبء  ٖ 

اإلسُاابة. ّاالعاازشار٘غ٘خ ي ُّااٖ ػلاأ  ااكل قااشاس ّخطااخ ػواال هش قااخ ثااَ ي صااك ػاابلوٖ  شٗااذ 

ع٘ؾغي الغِْد الْطٌ٘خ ّاإلقل٘و٘خ ّالذّل٘خ الشاه٘خ كلٔ هكب ؾخ اإلسُبة. ُّزٍ ُٖ الوشح األّلأ 

 ؾااخ اإلسُاابة، لاا٘ظ الزااٖ ارفقااذ  ِ٘ااب الااذّ  األػضاابء عو٘ؼِااب ػلاأ ًِااظ اعاازشار٘غٖ هْؽااذ لوكب

 ؾغت ثزْعَ٘ سعبلخ ّا ؾخ هفبدُب أى اإلسُبة غ٘ش هقجْ  ثغو٘اغ أ اكبلَ ّهظابُشٍ ثال أٗضابً 

ثبلؼضم ػلٔ ارخبر خطْاد ػول٘خ  شدٗبً ّعوبػ٘بً لوٌؼَ ّهكب ؾزاَ. ّرلاك الخطاْاد الؼول٘اخ رحاول 

ِذٗاذاد اإلسُبث٘اخ طبئفخ ّاعؼخ هي الزذاث٘ش الزٖ رزشاّػ هاي رؼضٗاض قاذسح الاذّ  ػلأ هكب ؾاخ الز

كلااأ رؾغااا٘ي رٌغااا٘ق أًحاااطخ هٌظْهاااخ األهااان الوزؾاااذح  اااٖ هغاااب  هكب ؾاااخ اإلسُااابة. ّاػزوااابد 

االعزشار٘غ٘خ ٗفٖ ثباللزضام الازٕ قطؼاَ قابدح الؼابلن  اٖ هاؤروش القواخ الازٕ ػقاذ  اٖ أٗلْ /عاجزوجش 

 2 ااٖ ّٗغاازف٘ذ هااي كض٘ااش هااي الؼٌبصااش الزااٖ اقزشؽِااب األهاا٘ي الؼاابم  ااٖ رقشٗااشٍ التاابدس  2005

ثؼٌااْاى عهؼاابً  ااذ اإلسُاابةت رْصاا٘بد هااي أعاال اعاازشار٘غ٘خ ػبلو٘ااخ لوكب ؾااخ  2006أٗبس/هاابْٗ 

 اإلسُبةع.

 ّرزوضل خطخ الؼول لالهن الوزؾذح ت

 الزذاث٘ش الشاه٘خ كلٔ هؼبلغخ الظشّف الوؤدٗخ كلٔ اًزحبس اإلسُبة -أّال 

 رذاث٘ش هٌغ اإلسُبة ّهكب ؾزَ -صبً٘ب 

خ كلٔ ثٌبء قذساد الذّ  ػلٔ هٌغ اإلسُابة ّهكب ؾزاَ ّرؼضٗاض دّس هٌظْهاخ الزذاث٘ش الشاه٘ -صبلضب 

 األهن الوزؾذح  ٖ ُزا التذد 

الزذاث٘ش الشاه٘خ كلٔ  وبى اؽزشام ؽقْ، اإلًغبى للغو٘غ ّع٘بدح القبًْى ثْصافَ الشك٘اضح  -ساثؼب 

 األعبع٘خ لوكب ؾخ اإلسُبة 

 

  خ االسُبة  ٖ الؼشا،صبً٘بً ت رطج٘قبد االعزشار٘غ٘خ الؼبلو٘خ لوكب ؾ

 

آى األّاى لٌقل االُزوبم ثوكب ؾخ اإلسُبة هي دائشح الزؼشٗ  ّالزؾل٘ل كلٔ دائشح الؼوال ّالزطج٘اق 

الزغبسة الؾ٘خ رغبٍ ُازا  ٖ دساعخ ّثؾش صٌبٗبُب ثؼذ اى اصجؼ لذٓ الؼشا، الؼذٗذ هي الوتبدس ّ

الوْ ااْع ، كر لاان ٗؼااذ ثعهكاابى ػشاقٌااب  ااؼجبً ّدّلااخ أى ٗزغاابُل رغاابٍ هغاازْٗبد اإلسُاابة الزااٖ 

أصجؾذ رغزخذم اًؾشاف  ٖ الذٗي ّرْظ  التشاع الغ٘بعٖ لزقزل الؼشاق٘٘ي األثشٗبء ّرغزِذف 
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ن ، ّراذ، آعاف٘ي الوذى الؼشاق٘خ ، ّرؾبّ  هِبعواخ هؤعغابد الؾكْهاخ ّالذّلاخ ثحاكل ػاذّاًٖ آصا

 الْؽذح الْطٌ٘خ ّرؼ٘ق الزقذم ثبرغبٍ الغالم ّاإلصالػ ّاالعزقشاس للوغزوغ الؼشاقٖ .

اراس  13الأ  12ّاًطالقبً هاي هقاشساد هاؤروش ثداذاد الاذّلٖ لوكب ؾاخ االسُابة ّالازٕ ػقاذ  اٖ 

طٌ٘ااخ ، ػجاش رْصا٘برَ ّالزاٖ دػاب  اٖ اؽاذ الٌقابط الوفتال٘خ الأ ا اػزوابد اعازشار٘غ٘بد ّ 2014

لوكب ؾاااخ االسُااابة رزضاااوي الغْاًااات القبًًْ٘اااخ ّاالهٌ٘اااخ ثبال اااب خ الااأ هؼبلغاااخ كب اااخ اعاااجبثَ 

، ّرلاك هاي خاال  الز عا٘ظ لاٌِظ ثؾضاٖ عذٗاذ  اٖ  االعزوبػ٘خ ّاالقزتابدٗخ ّالفكشٗاخ ّالضقب ٘اخ   

 هكب ؾخ االسُبة  ٖ الؼشا، .

اعاَ صاشاػبً هاي أعال الؾ٘ابح، ُّازا كى ػشاقٌب الْ٘م ال ْٗاعَ صشاػبً ث٘ي ا شاد راراَ، ثال ثابد ْٗ

رزقذهِن الؾكْهخ الؼشاق٘اخ لوْاعِاخ  هبؽفض الوغزوغ الؼشاقٖ ال زشا  ًؾْ قْٓ الوغزوغ الؼشاقٖ 

قاآْ الكشاُ٘ااخ ّالؼٌاا  ّاالسُاابة ّالوؼزقااذاد الوٌؾش ااخ الزااٖ ال رقااذم إٔ أهاال  ٘وااب ػااذا الِااذم 

 ّالزخشٗت للوغزوغ الؼشاقٖ .

سُبة ال ٗقل أُو٘خً ػي الؼول لوْاعِخ اإلسُبث٘٘ي ، صان اًٌاب ثؾبعاخ أى الؼول لوْاعِخ هغججبد اإل

الاأ ػول٘اابد الزؾااذٗش ّالزطااْٗش ّاإلصااالػ ّالزااٖ رؼااذ عااضءاً اعبعاا٘بً هااي اعاازشار٘غ٘بد هكب ؾااخ 

 اإلسُبة،  بلذّ  رغزط٘غ كٗغبد عجلِب الخبصخ ثزلك لكٌِب ال رغزط٘غ أى رق  دّى ؽشا .

جدااٖ أى رٌحااش صقب ااخ الزغاابهؼ ّالؾااْاس ػلاأ التااؼ٘ذ الوؾلااٖ كوااب أى عِااْد هكب ؾااخ اإلسُاابة ٌٗ

ّاإلقل٘وااٖ ّالااذّلٖ، ّأى ر خااز ثؼاا٘ي االػزجاابس أُااذاف ّهجاابدل ه٘ضااب، األهاان الوزؾااذح ّاإلػااالى 

الؼبلوٖ لؾقْ، اإلًغبى ،ال ٗوكٌٌب الغوبػ لإلسُبث٘٘ي ثزؾق٘ق ع الٌتاشع ػجاش رقغا٘ن ػشاقٌاب ػلأ 

ػجااش كعجاابس ا ااشاد الوغزوااغ الؼشاقااٖ ػلاأ هْاعِااخ الزطااشف  أعااظ دٌٗ٘ااخ أّ صقب ٘ااخ أّ ػشق٘ااخ، أّ

 ثزطشف هقبثل.

لقذ أصجذ الؼشاقْ٘ى أًِن ٗغازط٘ؼْى الؼوال عاْٗخً  اٖ الؼذٗاذ هاي الوغابالد ثبلداخ األُو٘اخ لزؾق٘اق 

دّلااخ الش اابٍ ّاالهااي ّاالعاازقشاس، ّأى اإلسُاابة ٗوكااي دؽااشٍ، ّأى الزطااشف ال ٗوكٌااَ أى ٗااٌغؼ ، 

ٌُب  اخزال بد ث٘ي  ئبد الوغزوغ الؼشاقٖ لكي الْؽذح الْطٌ٘خ ّالاْطي ُواب ّػلٌ٘ب اى الًٌكش أى 

دٗذى الْؽذح ّدهِب الوحزش  ث٘ي ا شاد الوغزوغ الؼشاقٖ ، لكٌِب لاي ركاْى  اٖ الٌِبٗاخ أكضاش أُو٘اخً 

 هي ّؽذح الؼشاق٘٘ي.

ٌاز القاذم، اال ّٗذس  الؼشاق٘٘ي عو٘ؼبً ، أى اإلسُبة ل٘ظ ّل٘ذ الْ٘م ،  قذ ػبًاذ هٌاَ الوغزوؼابد ه

اى كسُبة الْ٘م أصجؼ عشٗوخ هٌظوخ لِب طبثؼِب الخبص هاي ؽ٘اش الزٌظا٘ن ّالزوْٗال ، ّلازا  اعى 

الؼشاق٘٘ي أ اؾْ ال٘اْم  اٖ ؽبعاخ هبعاخ أكضاش هاي إٔ ّقاذ هضأ كلأ رؼضٗاض عاجل الزؼابّى ثا٘ي 

ُاابة الااذّ  ػلاأ هخزلاا  الوغاازْٗبد الوؾل٘ااخ ّاإلقل٘و٘ااخ ّالذّل٘ااخ ، ّرلااك لوْاعِااخ دّا ااغ اإلس

 ًّزبئغَ ّالؼول ػلٔ رغف٘  هٌبثؼَ .

رلك أى اإلسُبة أهغٔ ظبُشح ػبلو٘خ ل٘ظ  ٖ الؼشا، ّؽذٍ ، ّال ٗشرجظ ثذٗي أّ هغزوغ أّ صقب اخ 

، ّالؼشا، ثبد هاي ثا٘ي الاذّ  الزاٖ اعازِذ ِب اإلسُابة ّػابًٔ هغزوؼِاب هاي رجؼبراَ، ّلِازا كابى 

هااي ػق٘ذرااَ اإلعاااله٘خ الغااوؾخ، ّق٘وِااب الؼااشا،  ااٖ هقذهااخ الااذّ  الزااٖ ؽبسثااذ اإلسُاابة ثااذا غ 

 الؼشث٘خ األصل٘خ ، ًّخْرَ الؼشاق٘خ .
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كى هاب  ااِذرَ ُاازٍ الااجالد هااي ؽااْادس كسُبث٘ااخ هاي ثؼااا الفئاابد الضاابلخ الزااٖ اسركجااذ عشائوِااب، 

هذػ٘ااخ أى دا ؼِااب ػقااذٕ ، كًوااب ُااْ  ااٖ ؽق٘قااخ األهااش ادػاابء ثبطاال ال صاالخ لااَ ثؼق٘ااذح اإلعااالم 

 كاش هٌؾاشف ؽابد ػاي عابدح التاْاة ّرؼابل٘ن اإلعاالم الغاوؾخ،غزرَت التؾ٘ؾخ، ثل ُن أصؾبة 

 أ كبس دخ٘لخ هوب ألؾق الضشس ثبإلًغبى ّالووزلكبد.

كى الوغزوااغ الؼشاقااٖ قااذ ًغااؼ ثكب ااخ  ئبرااَ  ااٖ الْقااْف  ااذ ُاازٍ الفئااخ الضاابلخ ، ّأظِااش الؼااضم 

لا٘ظ  ؼاالً  ؾغات، ّالزتو٘ن ػلٔ الوْاعِخ ثكل ؽضم ّاقزذاس ، كى اإلسُبة ُْ  اٖ ّاقاغ األهاش 

هاي الْاعات الزتاذٕ لاَ ، ّلازا  اعى الوغزواغ الؼشاقاٖ ثكب اخ  لكٌَ  ٖ األعبط ًزبط  كش هٌؾشف 

هؤعغبرِب هغؤّلخ ػي هكب ؾزَ ّالزتذٕ لَ،  جقذس هب ٗقغ ػلٔ الوؤعغبد األهٌ٘خ هاي الزضاهابد 

بء الوفابُ٘ن  عى الوؤعغابد الفكشٗاخ اػلو٘اخ ّكػاله٘اخ ّرشثْٗاخ  هغاؤّلخ هغاؤّل٘خ كجاشٓ ػاي ثٌا

التااؾ٘ؾخ ، ّالقاا٘ن اإلًغاابً٘خ الغاال٘وخ ، ّرؾتاا٘ي الوغزوؼاابد  ااذ األ كاابس الوٌؾش ااخ ّاأل ؼااب  

الحشٗشح ، ّقذ أدسكٌب أُو٘خ رلاك روابم االدسا  ّػولٌاب ػلأ رفؼ٘لاَ ، ؽ٘اش اًٌاب ثؾبعاخ هبعاخ  اٖ 

ث٘اخ ّالؼٌا   اٖ ػشا، الْ٘م الٔ أًغبص الؼذٗذ هي الذساعبد ّاألثؾبس الؼلو٘خ ػي الظبُشح اإلسُب

، ّرلاك هاي ؽ٘اش الاذا غ ّالفؼال ّعاجل 2014ؽضٗاشاى  10الوغزوغ الؼشاقٖ ّعجل هكب ؾزَ ثؼاذ 

الؼاالط ، ًّ هال أى رزظااب ش الغِاْد الؼشاق٘ااخ هاي خاال  الزكبهاال ثا٘ي الوؤعغاابد االهٌ٘اخ الؼشاق٘ااخ 

شح ّهشاكااض الجؾااْس ّالخجااشاء ّاال كاابدٗو٘ي الؼااشاق٘ي هااي اعاال رؾواال هغاائْل٘خ هْاعِااخ ظاابُ

 اإلسُبة ّهؾبسثزِب ل٘ؼ٘ش اإلًغبى الؼشاقٖ ؽ٘بح آهٌخ كشٗوخ

 


