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لقد ارتبط األمن يف املنظور التقليدي بكيفية استع�ل الدولة لقوتها إلدارة األخطار التي 
واألستقرار أن أجهزة االستخبارات تُـمثل دا�ا أحد الالعب� املؤثرين  يف السياسة .الدولة تتهدد

األمني والسيايس. ولكن بعد ظهور العمليات األرهابية ت �ة اشارات إىل أن دورها قد تجاوز 
نطاقه التقليدي، لتتحول إىل طرف رئييس ُمـعلن، يشارك مبارشة يف صنع السياسات وإدارة 

 الرصاعات، وترشيد متخذي القرار بأتخاذ قرار عقال� قائم عىل معلومات .
حت اآلن تواجه بأ�اط عدة من مصادر التهديد، و التي ليست بالرضورة أن فالدولة أصب

تكون مصادر عسكرية، ومنها الجر�ة املنظمة، وانتشار اإلرهاب الدويل، وعجز املنظور التقليدي 
لألمن عن التعامل مع تلك القضايا. ان أنتقال النظام السيايس يف العراق من النظام املغلق يف 

اىل نظام مفتوح يتسم بالتعددية والتعاقب عىل السلطة السياسية. وأن ذلك  زمن حزب البعث
التغ� والتحول يف عملية التغ� ما جاءت اثر التغي� الداخيل، بل جاءت نتيجة التدخل من قبل 
القوات الدولية برئاسة الواليات املتحدة األمريكية، هذا التدخل اثر يف خلق نتائج مختلفة سلبية 

، من أحدى النتائج السلبية عىل العملية األمنية حل الجيش العراقي السابق وترك فراغ وايجابية
أمني كب�، وخلق هذا الفراغ بيئة سياسية وأمنية لظهور الج�عات املسلحة املنظمة وغ� 
املنظمة، وملواجهة هذا الفوىض يف العراق، تم تشكيل القوات املسلحة واملنظومة األمنية 

درة عىل مواجهة الج�عات األرهابية، لذلك أزدادت ضحيايا العلميات األرهابية بطريقةغ� قا
يوما بعد يوم، م� استدعت اىل تشكيل املنظومة األستخباراتية ودعمها من قبل قوات الحتالل 
األمري�، حتى اىل ما وصل األمر اىل سيطرة القوات املسلحة العراقية عىل كافة األراىض العراقية 

. وقد ساهم جهاز املخابرات العراقي يف تحقيق هذا النرص عىل ة الج�عات األرهابية،من سيطر 
  .التنظي�ت األرهابية 

  
٦ 
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  أهمية البحث:
  تا� أهمية البحث يف هذا املوضوع  لحيويته من جوانب عدة،منها:

الدراسات التعرف عىل الجانب النظري ملفهوم األستخبارات كأحدى املجاالت الحيوية يف  .١
  األمنية.

ان الغرض النها� من االستخبارات هو أسناد القادة يف عملية صنع القرار. ولكن  .٢
االستخبارات تجمع ايضا لعدد من االسباب والتي تساهم منفردة او مجتمعة يف عملية 
صنع القرار. ان الغرض الذي تجمع من اجله االستخبارات سوف يؤثر عىل مستوى وتصنيف 

التفاصيل وطريقة عرض تقديم املساعدة لصانع القرار السيايس واألمني، و�ا وكمية وعمق 
أن العراق مرت وما زالت �ر بحالة أمنية أستثنائية، وبناء منظومة أمنية، ومنها جهاز 
األستخبارات  �راحل مختلفة، يب� هذا البحث الجانب العميل  والتطبيقي لبناء املنظومة 

 الستخباراتية العراقية.
  

  اشكالية البحث:
أن مشكلة توف� األمن وأنعدامه، يعد أحد أهم املشاكل والقضايا الشائكة أمام اية حكومة  

عراقية، وماتزال تشكل التهديد األك� وضوحا يف الحالة العراقية، واصبح تسؤال لكل من يركز عىل 
ماهي  وبناء عىل هذه االهمية، تثار مجموعة من التساؤالت لعل من ابرزها الشأن العراقي، 

انواع األستخبارات ؟ وماهو نوع العمل الذي تقوم به يف العراق ؟ ماهو تأث� األستخبارات يف 
  الحرب عىل األرهاب؟ وماهو أهم تحدياته؟

  
  منهجية البحث:

ً هاماً يف البحوث  ً من معاهدة اتخذت الدراسات األمنية حيّزا والدراسات العلمية بدءا
م) حتى يومنا هذا، إال أنها � تظهر بوضوح وبشكلها الحايل إال بعد انتهاء ١٦٤٨وستفاليا (

وبغية الوصول اىل فرضية البحث واالجابة عن التساؤالت السالفة،فان  الحرب العاملية الثانية،
ومن أجل دراسة  اك� من منهج علمي،البحث اتبع نهجا علميا مركبا يعتمد يف مرتكزاته عىل 

ابعاد دراسة مفهوم األستخبارات استخدم يف هذا البحث منهج� اساس�، األول: املنهج 
التحليل التأريخي يف دراسة تشكيل مؤسسة األستخبارات، والثا� املنهج التحليل النظمي يف 

  ية  للحكومة العراقية. دراسة املدخالت  واملخرجات، اي دراسة السياسات والقرارات األمن
  

  فرضية البحث:
، أن األستخبارات لألجابة عن هذه التساؤالت وغ�ها ينطلق البحث من فرضية مفادها 

يساند صانع القرار األمني بأتخاذ القرار العقال� والرشيد يف أختيار البدائل املركبة ضد 
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  املجموعات املستهدفة. 
  

  هيكلية البحث: 
من مقدمة وأربعة مباحث وخا�ة، يب� املبحث األول  مفهوم أن هذا البحث يتكون 

خطوات العمل االستخبارى يف العراق . ملواجهة أما املبحث الثا� يركز عىل  األستخبارت وأ�اطه.
املبحث الثالث كيفية بناء مؤسسة  ويوضح القضايا األمنية التي تهدد أمن الدولة واملجتمع.

األستخبارات و العمل االستخبارا� كأحد االجراءات املضادة لألرهاب يف العراق. اما املبحث 
الرابع يؤكد عىل تحديات العمل االستخبارا� يف العراق وبيان الثغرات التي تواجه العمل 

ت والتوصيات لتصحيح مسار العمل األستخبارا�. أما الخا�ة تركز عىل مجموعة من األستنتاجا
  األستخبارا� وتقويتها وجعلها مؤسسة رائدة يف بناء الثقة باملؤسسات األمنية .
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  ا اول: 

   ارات:
ان القوة كان معيار نجاح الدول وعظمتها يف القرون السابقة، لغاية احداث الحرب العاملية  

الثانية،ولكن مع تطور  وسائل التكنولوجيا واالتصال يف مجال املعلومات واالستخبارات،كانت 
الجيوش تتقلص عدديا، ويزداد اعت�دها عىل تفادي مفاجئات العدو من خالل اخرتاق خططه 

ه عرب التجسس ورصد املعلومات عن طريق زرع اليات املراقبة  والتجسس . فصار معيار ونوايا
تطور الدول واستقرارها االمني، يقاسان �قدار املعلومات املتوفرة للدولة عرب االجهزة 
االستخباراتية التي � تعد تقترصعىل الجانب االمني فقط، بل عىل جميع االصعدة واملستويات 

علومات والحصول عىل املعلومات، ومن هنا باتت الدول املتقدمة تركز عىل مراكز من توف� امل
الدراسات والبحوث والتحليل وكافة اشكال جمع املعلومات الرسية والعلنية . رغم وجود اراء 
متباينة بصدد رضورة بقائها وسيطرة الدولة الواحدة عىل جميع املعلومات االستخباراتية 

ة االستخبارات عىل مجاالت اخرى .من هنا من الرضورى االشارة اىل مفهوم والتنافس عىل اولوي
  االستخبارات.

وردت تعريفات كث�ة عن أالستخبارات، منها: أنها املعرفة والعلم باملعلومات التي يجب أن 
تتوافر لدى كبار املسئول� من املدني� والعسكري�، حتى �كنهم العمل عىل تأم� سالمة األمن 
القومي. وورد يف قاموس املصطلحات االمريكية أن االستخبارات: نتيجة جمع وتقييم وتحليل 
وإيضاح وتفس� كل ما �كن الحصول عليه من معلومات عن أية نواحي دولة أجنبية، أو ملناطق 

ا .  او هي جمع املعلومات وتحليلها، أو أنه)١(العمليات، التي تكون الزمة لزوماً مبارشاً للتخطيط
.  فقد عرف مايكل وارنربأنها( النشاط الرسي للدولة )٢(ملعلومات التي يصعب الحصول عليهاا

أي الحصول عىل املعلومات التي يصعب الحصول   )٣(انات األجنبية أو التأث� عليها)لفهم الكي
عليها، وذلك بسبب رسيتها والغموض،  وبصورة اك� تحديدا يعرف البعض األستخبارات بأنها( 
العمليات الرسية، وأنها تتكون من مجموعة من األنشطة، التي تبدأ من التخطيط وجمع 

   .)٤(تم القيام بها بشكل رسي )املعلومات اىل التحليل ورفعها اىل صانع القرار، والتي ي
وهذه التعاريف التي وردت حول االستخبارات ترتكز حول معرفة املعلومات عن الجهة 
املستهدفة، ملواجهتها باليات رسية قبل استخدام االليات الهجومية . يتحدث (سون اتزو) يف 

                                                           
  .١٥٨،، ص٢٠٠٨للكتاب، طرابلس ـ لبنان،د.محمد يارس األيو�، النظرية العامة لألمن،املؤسسة الحديثة ) ١(

)2( Alan Braaeakspear, ANewDefinition of Intelligence and National Security,Vol.28, No.5, 
2013. P 682. 

)3(  Ibid, P 682. 
)4(  Mark phythian, Intelligence and theories of international relations, oxon, 2009, P 57. 
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ها يستند الجيش يف العمليات الرسية هي األساس يف الحرب، وعليكتابه الشه� (فن الحرب) ان 
وان املعلومات املسبقة عن العدو، ليست شيئا مكتسبا من االلهة أو  تنفيذ أي من تحركاته،

الروح او احداث تأريخية،بقدر ماهو حصول عىل املعلومات عن رجال الذين هم ذوى الخربة 
عسكرى هو واملعلومات عن حالة العدو. وان اخضاع العدو دون قتال هو ارفع امتياز والعمل ال

. ومن ضمن أدوار اإلستخبارات السي� يف املجال العسكري )٥( اقل الطرق جودة ألخضاع العدو
  هي كاال�:

 أ. منع وقوع املفاجآت.
   ب. تشغيل القوات يف الزمان واملكان املناسب�.

   ج. تحديد قوات العدو وأسلحته ومواقعه.
   واإلسرتاتيجي. د. توف� معلومات عن العدو عىل املستوى التكتي�
  القرار. هـ. توف� الصور اإلستخبارية الواضحة أمام أصحاب

 
 : ما ا  

  أماع ارات و ات ا ارى:

ان عمل االستخبارات عمل معقد وشائك،ويتميز بالخطورة، وعدم اليق� يف تيس� 
  : )٦(لالستخبارات ثالثة اوجهو املعلومات االكيدة والدقيقة، 

االستخبارات الوقائية: ونقصد بها مجمل الفعاليات الهادفة القامة درع امني واٍق من  -١
اخرتاق العدو ملؤسسات االمنية وحتى غ� االمنية منها، ويشمل ذلك فعاليات االمن العسكري 

مامن املتضمن المن االفراد يف املؤسسات العسكرية واالمنية، وامن الوثائق وامن الحركات، وكل 
  شأنه تأم� الدولة والوطن من االخرتاق .

االستخبارات الدفاعية : واملقصود بها الفعاليات الهادفة لخرق شبكات العدو التجسسية -٢
بخطوات استباقية، تكشف اخرتاقه ونواياه يف اخرتاق اجهزة ومؤسسات أمنية، وكشف واخرتاق 

تخبارية الكفوءة،او من خالل تغي� شبكات التجسس من خالل تجنيد العمالء والعنارص االس
  اتجاه جواسيس العدو لجعلهم عمالء مزدوجون.

االستخبارات الهجومية : ونقصد بها فعاليات انشاء شبكات تجسس يف جهة العدو بغية -٣
جمع املعلومات عنه، ملعرفة نواياه العدوانية والقيام باع�ل لتخريب جهوده الهجومية . و�ا ان 

% من  ٨٠خبارات هو محور املعلومات، فمن الرضوري التنبيه هنا انمحور عمل االست

                                                           
 .٢٣، ص ٢٠١٠سون اتزوـ  فن الحرب، ترجمة واعداد: احمد ناصيف، دار الكتاب العر�، دمشق،  )٥(
   بش� الوندى، مدخل اىل معضلة االستخبارات يف العراق،  عىل الرابط) ٦(

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/321.htm 
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املعلومات االمنية مصدرها املعلومات العلنية املتاحة يف مجمل وسائل االعالم، في� �ثل 
% وهي االخطر ٥%، وتبقى ١٥املعلومات املستحصلة من استخدام االجهزة االستخبارية التقنية 

برشية. وهنالك نوع اخر من االستخبارات، تتم من خالل واالهم وتستحصل من املصادر ال
استنطاق املعتقل� واالرسى او باالغراء املايل لقادة ارهابي�، وهي نافعة للغاية يف تحديث 

وننوه هنا ان العمل االستخباري ينقسم من حيث اسلوبه اىل   البيانات وتصحيحها وتغذيتها. 
رات الذكية، ونقصد بها االساليب التقنية التجسسية ثالثة اشكال واتجاهات، اولها االستخبا

الحديثة، واالستخبارات الدقيقة والتي يعتمد فيها عىل عدد كب� من املصادر البرشية، والنوع 
الثالث هو االستخبارات العنيفة املعتمدة عىل التعذيب والضغط، وتزاوج مجمل االستخبارات 

 .العاملية ب� االساليب الثالثة يف عملها
اذن ان جمع املعلومات االستخباراتية تا� عن مصدرين اساس� وه� املصادر املفتوحة اكرب 
مزود واكرب فئة، حيث تتيح امكانية جمع املعلومات وتوف�ها، يف ح� ان االستخبارات البرشية 

  :)٨(هي�كن تقسيم ناتج االستخبارات اىل ثالث فئات و .و )٧(غالبا ما تثبت انها فئة االك� اهمية
أ. االستخبارات االساسية: وهي االستخبارات التي �كن استخدامها كمرجع للتخطيط 

  وكأساس ملعالجة املعلومات او االستخبارات املستحصلة. 
ان االستخبارات االساسية تشكل خلفية استخباراتية عن العدو املحتمل وعن البيئة 

عداته, القابليات واالداء، االشخاص، والبنى م ,وتتضمن قضايا مثل نظام معركة العدو.العملياتية
التحتية، والقضايا السياسية واالجت�عية والبيئة العملياتية �ا يف ذلك املعلومات الجغرافية. 

ويتم ادامتها .�كن ان تكون االستخبارات االساسية دا�ية او تكون موضع تغي� تدريجي نسبيا
االسايس الذي تبدا منه عملية بناء االستخبارات  يف قواعد بيانات كمواد مرجعية �ثل الخط

ويتم ادامة هذه االستخبارات بأستمرار قبيل االزمات وخالل .الحالية واالستخبارات االخرى
  العمليات.

ب. االستخبارات الجارية: وهي االستخبارات التي تعكس املوقف الحايل عىل املستوى 
األسرتاتيجي او التعبوي. و�كن فيها االستفادة من التقارير السابقة والتقارير الحالية، وكذلك 
التحليل التنبؤي لغرض معرفة الوضع الحايل للعدو وتقدير نواياه املستقبلية. وتشتمل مخرجات 

تخبارات الحالية عىل سبيل املثال، العنارصالحمراء (العدو) والبيضاء(املحايدة) للصورة االس
العملياتية العامة، وكذلك التقارير الروتينية عىل شكل خالصات وتقارير استخباراتية الجارية 

                                                           
ادي والعرشين، ترجمة: مركز االمارات للدراسات مارك ب�دسول، مستقبل االستخبارات يف القرن الح )٧(

 .٤،ص ٢٠١٤والبحوث االسرتاتيجية، ابو ظبي، 
  رابط اآل�:بش� الوندي، طبيعة األستخبارات، متاح عىل ال )٨(

http://burathanews.com/arabic/articles 



  ٢٠١٨املجلد (األول) العدد (صفر) آذار               ١٢              األمنية مجلة الدراسات السياسية و

  و�كن ان تتغ� برسعة. تكون رسيعة الزوال
يتم توحيدها لتقديم االسناد املبارش ج. االستخبارات التطبيقية: وهي االستخبارات التي 

لعملية صنع القرار. ويتم انتاج االستخبارات التطبيقية من خالل استث�ر االستخبارات االساسية 
والجارية ذات العالقة ملالقاة متطلبات محددة من االستخبارات. وسيتضمن الناتج تقديرات 

تتضمن تقارير مفصلة عن جوانب ملسالك عمل العدو املحتملة يف ضوء مسالك معلنة، ك� 
معينة من قدرات وقابليات العدو والتي من املمكن ان تكون ذات تأث� عىل تنفيذ العمليات. 
ومن االمثلة عىل االستخبارات التطبيقية هو تقدير موقف االستخبارات وما �اثله من الشفافات، 

  واالستحضارات االستخباراتية مليدان املعركة.
سايس من جمع املعلومات االستخباراتية، هوتوجيه صانع القرار التنفيذي يف ان الغرض اال  

كل املجاالت. اي ان املعلومات التي يتم توف�ها وارسالها عرب نقاط التجميع هذه تشكل رشيان 
حياة الحكومة. وال تكمن قيمتها بالرضورة يف حجمها، بل يف دقتها وامانتها، وتحليلها او تقيمها 

، ويف نهاية املطاف، تستخدم من قبل الحكومات، و�كن ان تعزز او توجه او �يل او توزيعها
صناعة القرار التنفيذي يف كل املجاالت، �ا يف ذلك السياستان الخارجية واملحلية، واالمن، 

  واالقتصاد، والبحوث، والتكنولوجيا، واملجاالت العسكرية.
  

 :ا ا  

 اءات ادة رب  ااق:ا ارا  ا

عا� العراق، والزال يعا� مشكلة األمن التي تتغ� اوجهها وتأث�اتها بشكل شبه تام بعد 
بدخول العراق مرحلة جديدة من تأريخ أعادة بناء الدولة، واوىل مراحل هذا البناء  ٢٠٠٣العام 

، ٢٠٠٣جهة أخرى منذ أحتالل العراق عام أعادة تشكيل النظام السيايس العراقي من جهة، ومن 
بدأ العراق يشهد تنامي مشكلة األمن، والتي كانت يف كث� من األحيان ال تختفي عن الواقع 
السيايس العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية املعارصة. فاألنفالت األمني الذي بدأ مع دخول 

ب والنهب التي اجتاحت اغلب مؤسسات القوات األمريكية للعراق، والتي �ثلت بعمليات السل
الدولة العراقية، لينتقل اىل شكل أخر من أشكال العنف الذي تعدي القوات األمريكية لينتقل 

اسوء  ٢٠٠٧، ٢٠٠٦اىل املواطن، وهنا دخل العراق يف دوامة العنف املنظم ليشهد خالل عامي 
شكلة ال سي� مع  دخولها اعوام األحتالل يف عدد الضحايا واملهجرين، وتستمر هذه امل

واك� من ذلك بعد  سيطرة تنظيم الدولة  )٩( �نعطفات ومسارات متشعبة ومتداخلة ومعقدة.
االسالمية عىل ثالث محافظات يف العراق، و� تقترص خطورتها عىل العراقخطورتها ليست فقط 
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 .٥٧العدد الثا� والستون،بدون سنة الطبع، ص 



  ٢٠١٨املجلد (األول) العدد (صفر) آذار               ١٣              األمنية مجلة الدراسات السياسية و

ملواجهة هذا الوضع عىل العراق، بل شكل خطرا أمنيا عىل دول املنطقة، بل العا� بأرسها،  و 
املرتدي من الناحية األمنية، وتواجد مجموعات أرهابية مختلفة، وتصاعد وت�ات العنف والقتل 

 والجرائم املنظمة، استخدم العراق مجموعة من األدوات ملكافحة األرهاب.
يقول (بول ار بيالر) ضابط األستخبارات القومية للرشق االد� وجنوب رشق أسيا يف املجلس 

قومي لألستخبارات االمريكية ( أن مفهوم مكافحة االرهاب،يتضمن مجموعة من النشاطات ال
تتجاوز هذا املفهوم، وتشمل االستخدام الفعال ملجموعة من االدوات، أن كل أداة من أدوات 
مواجهة االرهاب هي صعبة االستع�ل، ومن االصعب أك� استخدام هذه االدوات بشكل جيد، 

. وعليه فان مكافحة )١٠(هذه االدوات يف مواجهة االرها� يبقى أمرا حاس�) أال أن أستخدام 
االرهاب،تتطلب انتهاج سياسات شاملة عىل جميع االصعدة، وعن طريق استخدام جميع 
االدوات املتوافرة، ألن استخدام اداة واحدة دون اخرى ال تأ� بنتيجة مثمرة، و�ا أن االرهاب 

عىل عمل واحد وانشطة واحدة، فعىل حملة مكافحة االرهاب انتهاج  والعمل االرها� اليقترص
سياسات عامة، وان تكون متعددة االوجه واالدوات، ولكن هذه الدراسة توضح االداة 

  االستخبارا� كحلقة مكتملة ضمن مجموعة من االدوات لتنفيذ سياسة امنية ملواجهة االرهاب.
ى الحديث عن كيفية بناء املؤسسات االمنية قبل الخوض يف موضع االجراءات من الرضور 

أيار ٢٣) يف ٢بعد سقوط النظام،أصدر الحاكم املد� االمري� يف العراق (بول بر�ر) قراره رقم(
الخاص بحل الجيش العراق والهياكل األمنية األخرى، وقد احدث أثر هذا القرار نوعا من  ٢٠٠٣

منية العراقية من الجيش والرشطة واالجهزة الفراغ األمني وتراجع يف تشكيلة املنظومة األ 
العسكرية االخرى، أي ان هذا القرار كان له تداعياته الخط�ة عىل حارض العراق ومستقبله، 

  )١١( سي� يف خلق الفوىض والعنف واالرهاب والجرائم املنظمة، اذ ادى اىل :
  سات الجيش العراقي,ـ تدم� البنية التحتية للمؤسسات العراقية االمنية وتحديدا مؤس١
ـ أنتشار ظاهرة النهب والرسقة ملمتلكات الدولة العامة ومنها الدوائر األمنية ومعسكرات ٢

  الجيش.
ـ ترتب عىل قرار حل الجيش العراقي انتشار السالح بكل انواعه بيد املواطنيي، م� ادى ٣

ه الحقا يف القتل اىل تسهيل مهمة التنظي�ت االرهابية من الحصول عىل السالح وأستخدام
  والتهج� والتدم� .

وعىل رغم من االخطاء، حاولت االدارة االمريكية بناء الجيش والقوات املسلحة العراقية 
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  ٢٠١٨املجلد (األول) العدد (صفر) آذار               ١٤              األمنية مجلة الدراسات السياسية و

عىل اساس املحاصصة القومية والطائفية،ضمن ثالثة تشكيلة مختلفة، اي ( قوات برية وجوية 
ن املشكلة التى واجهت وبحرية) وجعل الدور االساس للجيش عىل مواجهة االرهاب.اال ا

وستواجه يف املستقبل غياب العقيدة الوطنية يف الجيش العراقي، وبقيت عىل حالها يف ظل 
استمرار سياسة املحاصصة والطائفية للمناصب العسكرية بعيدا عن الكفاءة والخربة والتجريد 

  )١٢( من االنت�ءات السياسية.
منظومة امنية متكاملة هو بناء جهاز ولكن االهم والعمل الجوهري يف العراق لبناء 

املخابرات الوطني العراقي، الذي يعد مؤسسة من مؤسسات الدولة االساسية، يف ظل االحتالل 
، اضطلع مجلس الحكم ٢٠٠٤تم تشكيل هيكلة مؤسسة مخابرات يف شهر نيسان من عام 

ي سابق منحل، العراقي �همة تأسيس جهاز جديد للمخابرات، ككيان مستقل عن اي جهاز امن
يكون خاضعا ألحكام الدستور العراقي، فور اقراره، استنادا اىل اال�ان بأهمية املعلومة والجهد 

  االستخباري يف ح�ية الوطن من كل ما من شأنه تهديد امنه وأمن ابنائه.
وهكذا تأسس جهاز املخابرات الوطني العراقي الفتي، بجهود مشرتكة مثلت تنوعات 

العراقي، وتركزت عىل توف� الوسائل واالمكانيات القانونية كافة لض�ن حصول العراق املجتمع 
   .)١٣(عىل ادق املعلومات االستخبارية واك�ها فاعلية

، أي كل ٢٠٠٨وقد عملت هذه املؤسسة ، خارج سيطرة الحكومة العراقية حتى نهاية سنة 
) الذي ٦٩ؤقتة، فبموجب األمر رقم(نشاطات جهاز املخابرات كانت خاضعة  لسطة االئتالف امل

اصدر أمرا مدير جهاز املخابرات، بأرسال تقريره اىل سلطة األئتالف املؤقتة بدال من مجلس 
، و�وجبه  حدد الستور ٢٠٠٥، بعد كتابة الدستور العراقي الدائم فس سنة )١٤( الحكم األنتقايل.

)،الفقرة (د)،  بأن مهام  ٩رت املادة (العراقي عمل وأهداف مؤسسة االستخبارات العراق، أذ اشا
الجهاز هي جمع املعلومات وتقويم التهديدات املوجهة لألمن الوطني، وتقديم املشورة 

، أوال) من الدستور بأن ادارة املؤسسة تكون تحت ٨٤، واكدت املادة ()١٥( للحكومة العراقية.
  )١٦( رقابة مجلس النواب.السيطرة املدنية وتعمل وفقا ملباديء حقوق األنسان  وتخضع ل

تتكون االجهزة االستخبارات العراقية من  خمسة اجهزة استخبارية هي (جهاز املخابرات 
الوطني، ووكالة املعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وجهاز االمن الوطني، ومديرية االستخبارات 
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 .٨، ص٢٠١٢
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 .٢٠٠٥ عامالعراق  لجمهورية  دستور من  ٩، املادة )١٥(
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لوزارة الدفاع رغم تداخل  العسكرية واملديرية العامة لالمن واالستخبارات) واالخ�تان تابعتان
ففي العراق توجد اليوم تسعة أجهزة استخبارية هي جهاز املخابرات الوطني . )١٧(عمله�

العراقي (جهة معلوماتية فقط) ووكالة التحقيقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية (جهة 
ارات العسكرية معلوماتية تحقيقية) واملديرية العامة لألمن واالستخبارات ومديرية االستخب

(تابعة لوزارة وزارة الدفاع) وجهاز مكافحة اإلرهاب (معلوما� تنفيذي) إضافة إىل جهاز األمن 
الوطني واستخبارات الرشكة الوطنية والحدود والك�رك.ك� توجد تشكيالت استخبارية داخل 

  كل جهة أمنية ك� هو الحال مثال مع هيأة الحشد الشعبي التي استحدثت أخ�ا.
ان للواليات املتحدة االمريكية دور بارز يف تحديد مهام االستخبارات العراقية، حيث تقسم  

العمل االستخبارا�  اىل االستخبارات البرشية، واالستخبارات التقنية، واالول يكمل الثا�، ان 
 الواليات املتحدة حاولت يف البداية الرتكيز عىل االليت� معا .

ستخبارات البرشية" يف العراق صعبة يف البداية، و� تسفر عن ولكن كانت عمليات "اال 
معلومات دقيقة يف الوقت املناسب: ويتطلب بعض الوقت لتطوير قدرات "االستخبارات 
البرشية" يف أي بيئة، وخاصة يف ظل ظروف قتالية، بسبب الحاجة إىل منشغل� ل� يتعرفوا عىل 

والثقافة التي يعملون يف بيئتها. لقد كانت  املناطق املحيطة بهم، ويتفهموا املجتمع
"االستخبارات البرشية" مهمة بصورة خاصة الستغالل الفرص التي أتاحتها قوات "الصحوة" 
السنية، والتي أسفرت عن سيل من املعلومات، يف الوقت الذي بدأ فيه املواطن� املحلي� 

النشط� يف مجتمعاتهم  (AQI) عراقبالتعرف عىل الوسطاء والعامل� يف تنظيم القاعدة يف ال
املحلية، م� سمح لقوات التحالف بتوجيه رضبة قوية اىل البنية التحتية لـتنظيم القاعدة يف 

 العراق.
لقد تحسنت "االستخبارات البرشية" تحسناً كب�اً يف العراق، ويجري إدماج الكث� من 

املستقبل. ك� استفادت وحدات  الدروس املستفادة يف تدريب وإعداد القوات لإلنتشار يف
يف ” االستخبارات البرشية“"االستخبارات البرشية" من زيادة املوارد. ويجري حالياً إنشاء فصائل 

 كل رسية من األفواج العسكرية، رسايا املخابرات العسكرية وعىل مستوى "فريق اللواء القتايل
(BCT)"تيبة استخبارات عسكرية ضمن لواء ، ويجري إدراج فصائل "استخبارات برشية" يف كل ك

مراقبة س� العمليات العسكرية، بحيث تقوم بتقديم مستوى غ� مسبوق من القدرة التكتيكية 
لـ "االستخبارات البرشية". وقد أضيفت دوائر "األستخبارات البرشية" عىل مستوى األلوية 

التخطيط واإلدارة. وقد تم والفرق العسكرية املقاتلة بحيث تشمل عسكري� من ذوي الخربة يف 
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  .)١٨(استخدام املقاول� املدني� لسد الحاجة إىل املزيد من املرتجم� الفوري�
هذا التحسن يف أداء املؤسسة األستخباراتية العراقية، انعكست عىل التحسن املحسوس يف 

ستخبارات الوضع األمني العراقي يف تحديد العدو، وجمع املعلومات وتحليلها،واتبع مؤسسة اال 
العراقية اسلوب واداة مزدوج (مركب) التقني والبرشى وباليات دفاعية وهجومية، اذ استطاع 

 *جهاز املخابرات العراقي، وقال تو� هارندن، مراسل الصحيفة يف واشنطن: إن "مقتل الزرقاوي
ة ، والذي كان واحًدا من أهم املطلوب� ألمريكا، اعترب رضبة قاصم٢٠٠٦يف يونيو عام  

  لتنظيم القاعدة، والذي نشأ منه تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام املعروف بداعش".
وأضافت الصحيفة: أن "وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون)، قد زعمت يف البداية أن 
(الزرقاوي) قُتل بعد رمي قنبلت� عىل مكان آمن كان يختبئ فيه (الزرقاوي) يف مدينة بعقوبة 

 العاصمة بغداد، وقتل معه خمسة أشخاص آخرين منهم زوجته وطفله"، ويف رواية أخرى ش�يل
  ذكر "البنتاغون"، أن "الزرقاوي" نجا من الغارة، ولكنه تُويف بعد ساعة متأثرًا بجراحه الخط�ة.

وأوضح التقرير، أن رواية جديدة ثالثة ظهرت اآلن، نرشها املوقع األمني بعنوان "تقرير 
مليات العسكرية الخاصة"، وتدعي الرواية الجديدة أن "الزرقاوي" قتل بدم بارد، حيث وضع الع

، الذي عمل ٧٥كان ممدًدا بسبب جراحه الخط�ة، قائًال: عىل ما يبدو أحد أعضاء فوج الجوالة الـ
  .)١٩( مع القوات الخاصة املعروفة باسم دلتا فورس لتحديد موقع البناية ومن ثم قام بقتله

؛ نتيجة االنتكاسات األمنية ٢٠١٤أهمية دور أجهزة االستخبارات العراقية بعد عام  تعاظمت

                                                           
  موقع متاح عىل الرابط االليكرتو� من تحقيق االستقرار يف العراق: دروس يف االستخبارات ألفغانستان )١٨(

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/stabilizing-iraq-intelligence-
lessons-for-afghanistan 
* هناك روايات وقصص مختلفة حول مقتل ابو مصعب الزرقاوي، هناك من يري أن وراء قتله املخابرات 

بارسال  طوم وهناك قصة ثانية عن مقتله اال وهو قتله من قبل املخابرات األمريكية  األردنية واالمريكية،
دانيال او ك� سمى الشيخ ابو اللواء الصوري وقصته بسيطة جداً: هو انه عنرص من املخابرات االمريكية قام 

خاصة وسلمته املخابرات  برتبيه لحيته وقراءة عن االسالم والسلفية الجهادية وافكار القاعدة و وتلقي تدريبات
االمريكيه جواز سفر وهويه مزورة بأسم (تيس� جودت عبد الهادي ) لبنا� الجنسية، وذهب الخرتاق القاعدة 
ونجح بالفعل بعد ان عرفهم بنفسه عىل انه لبنا� يعيش يف املكسيك وا� من امريكا الالتينيه من اجل الجهاد 

ائداً يف تنظيم القاعدة ويقوم بالتخطيط للتفج�ات ضد املراقد واملقدسات ورسعان ما اصبح طوم او ابو اللواء ق
الشيعية ويجند لها عرشات الشباب ك� كان يقوم بأرسال مقاتل� من القاعدة للهجوم عىل القواعد االمريكية و 
رقاوي الذي ك� ساهم يف مقتل ابو مصعب الز  يقوم بأالبالغ عن الهجوم مسبقا ليتم قتل هؤالء او اعتقالهم

كان صديقه املقرب وساهم بعد ذلك يف اغتيال ايوب املرصي.  والرواية الثالثة هي مقتله بعد جهد أستخبار� 
 أمري� ـ عراقي  .ولكن النقطة املهمة االساسية  هي مقتله مه� تنوعت الروايات .

  االليكرتونية قصة قتل ابو مصعب الزرقاوي وعدد من قيادات القاعدة، متاح عىل الشبكة )١٩(
https://eldorar.com/node/64100 
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التي ألقت بظاللها عىل مخرجات نشاطات هذه األجهزة وعملها يف ميدان البيئة األمنية 
الداخلية، انطالقاً من نظرية (االنبثاق واألفول) التي تتحدث عن صعود األدوار االستخباراتية 

أي سيطرة تنظيم الدولة األسالمية  ٢٠١٤قد انعكس الضغط األمني ألحداث عام وانحسارها. و 
عىل مناطق شاسعة يف العراق، بنحٍو فعال عىل أسلوب إدارة أجهزة االستخبارات من خالل إعادة 
النظر يف الهيكلية، والتنظيم، واألسلوب، واألداء االستخبارا� الوطني؛ فإعادة النظر بأسلوب 

داء جاء نتيجة الحاجة امللحة إىل دور فعال لهذه األجهزة �اشياً مع حجم التهديد اإلدارة واأل 
االستخبارا� واألمني الذي عصف بالداخل العراقي والذي �ثل باتساع دائرة االعتداءات 
  اإلرهابية؛ وبالنتيجة فإن مجال عمل هذه األجهزة ينعكس سلباً عىل واقع البيئة األمنية الوطنية.

مؤسسة االستخبارات العراقية اسرتاتيجية الدفاع بـ(العمق اإلقليمي) التي تهدف إىل وأتبع 
كرس مصدات األجهزة واملنظ�ت الداعمة لنشاطات التنظي�ت اإلرهابية يف العمق الوطني، 
فمبدأ الدفاع يف العمق هو اسرتاتيجية �كن وصفها بأنها األنضج واألصلح ألداء مؤسسات 

. ومن دون شك أن )٢٠(اقية من خالل تفعيل نشاطاتها وتقليل جوانب ضعفهااالستخبارات العر 
أي إخفاق يشوب عمل هذه األجهزة هو انعكاس سلبي يعصف بد�ومة البيئة األمنية يف العمق 

  االسرتاتيجي الوطني للعراق.
جم انتقلت االسرتاتيجية اآلمنة ألجهزة االستخبارات العراقية من النشاط املح ٢٠١٤بعد عام 

واملحدود محلياً إىل التكتيك اإلقليمي  والدويل، السي� بعد تشكيل التحالف الدويل ضد تنظيم 
وأستطاع جهاز ) دولة، بقيادة الواليات املتحدة األمريكية،هذه الخطوة  ٦٦الدولة  من (

املخابرات العراقي من تجنيد املدعو( ابو شاكر) وهو قيادي يف تنظيم داعش بعد تم القبض 
يه، حيث قدم معلومات حول اساليب التنظيم وشن الهج�ت واماكن تواجدهم، وابدى عل

استعداده للتعاون مع جهاز املخابرات العراق، وساهم هذا االسلوب يف القاء االقبض عىل العديد 
وذلك اما االستخبارات الهجومية، فقد تم استخدامه كرضبات استباقية،  .)٢١(من االرهابي�

متالحقة للخاليا اإلرهابية بالقبض عىل عنارصها وتفكيك العنارص املكونة لها، بتوجيه رضبات 
 واإلعالن عن العمليات االستباقية، وعن نواياها وخططها وأهدافها التي سعت للقيام بها.
وتعتمد هذه النوعية من الرضبات عىل املعلومات االستخباراتية، والرقابة للمواقع اإللكرتونية،، 
فإن الهدف من إعالن هذا النوع من الرضبات االستباقية هو بناء الثقة املفقودة ب� املواطن 

إن والرشطة، وإبراز الجهود املبذولة من جهة الرشطة لح�ية املجتمع من العنف. ودون شك، 

                                                           
  ، متاح عىل الشبكة الليكرتونيةدور أجهزة االستخبارات الوطنية يف إدامة الزخم األمني العراقي)٢٠(

http://www.bayancenter.org/2017/12/3906/ 
  ، عىل الرابط اآل�:معلومات متاحة عىل الشبكة االلكرتونية  )٢١(

www.burathnews.com/news/2532030/html 
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 أحبطت املخابرات العراقيةاستعادة الثقة تحتاج إلجراءات أك� عمقا، عرب امل�رسة اليومية. 
"داعش" الستهداف قاعدة انجرليك الرتكية التي يستعملها التحالف الدويل  همخططاً أعدّ 

والقوات األم�كية يف مهاجمة مواقعه بالعراق وسوريا، و�كن من اعتقال املهندس املوصيل 
كلف بجمع املعلومات عنها يف مطار اتاتورك �دينة اسطنبول الرتكية، قبل سفره إىل السودان، امل

  .وإحالته إىل القضاء لينال الجزاء العادل الذي يستحقه
وكشف املهندس املدعو أبو اسامة، املوقوف عىل ذمة محكمة التحقيق املركزية يف بغداد، 

ثالثاء، عن املخطط، مؤكداً تلقيه توجيهات �راقبتها بحسب ما أوردته السلطة القضائية، امس ال
وتهيئة أماكن لالنتحاري� املكلف� �هاجمتها كونها مقراً النطالق غارات التحالف الدويل عىل 
التنظيم، ويف ح� أقر بإعداده خارطة للطرق املؤدية إىل املقّر العسكري شديد التحص� بواسطة 

رب عليه يف أملانيا، بّ� أن التنظيم طلب منه السهر يومياً يف نظام حديث للرسم االلكرتو� تد
  .املالهي وإقامة العالقات مع فتيات الهوى إلبعاد الشبهات عنه قبل الرشوع بالعملية

وقال أبو أسامة، الذي أحكم جهاز املخابرات العراقي قبضته عليه يف مطار اتاتورك، يف 
كانت بعد تخرجي من دراسة الهندسة املدنية من جامعة عملية نوعية، إن "بداية حيا� املهنية 

املوصل، حيث التحقت برشكة أملانية لهندسة الطرق والجسور يف املدينة"، مش�اً إىل أن "تفوقي 
يف مجال عميل شجع مهنديس الرشكة عىل إرسايل إىل أملانيا للتعلم عىل أنظمة الرسم املتطورة 

وكذلك شن جهاز مكافحة االرهاب عملية الشهاب   )٢٢( السي� التي تتم بواسطة الحاسوب
الثاقب بالتنسيق مع االجهزة االمنية ومجلس القضاء االعىل نتج عنه تفكيك عدد كب� من 
تشكيالت املجاميع االرهابية تنتمي اىل مايسمى (والية بغداد) التابعة لتنظيم الدولة 

ألسلحة الكا�ة للصوت واألحزمة االسالمية(داعش) والذي اسفر عن ضبط كميات كب�ة من ا
ويف .)٢٣() عمال أرهابيا٥٢) ارهابيا أعرتفوا بتنفيذ (٣١والعبوات الناسفة، ك� القى القبض عىل (

 ٢٤رضبة استباقية أخرى، �كنت مديرية االستخبارات من تفكيك خلية إرهابية يف بغداد يف 
لقيادة العمليات املشرتكة أن  أيلول/سبتمرب وضبطت بحوزتها أسلحة وعبوات الصق،وذكر بيان

أعضاء الخلية كانوا يخططون ملهاجمة املدني� يف بغداد خالل الشعائر الدينية يف شهر محرم 
الحرام، عندما يحيي الشيعة ذكرى استشهاد اإلمام الحس�،وقال القيادي يف الحشد العشائري 

ملهاجمة سد حديثة  املقدم ناظم الجغيفي إن وحدات استخبارية كشفت مؤخراً عن مخطط
غر� األنبار، وأشار إىل أن "معلومات استخبارية دقيقة مكنت القوات العراقية من تدم� رتل� 

                                                           
  املخابرات العراقية تحبط مخططا لداعش باستهداف قاعدة انجرليك الرتكية، متاح عىل الشبكة االلكرتونية) ٢٢(

  االلكرتونية
http://www.alaalem.com/?aa=news&id22=41836 

  :الرابط اآل� عىل، موقع جهاز املخابرات العراقييف  ،عملية الشهاب الثاقب )٢٣(
www.inis.iq/text/info2.html. 
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، وأوضح أن الطائرات املقاتلة "ملسلحي داعش كانا ينويان استهداف أبراج ح�ية سد حديثة
حو خمسة العراقية دمرت الرتل األول من العجالت املسلحة بالكامل وكانت عىل بعد ن
 .كيلومرتات من الهدف، بين� دمرت الرتل الثا� الذي كانت تبعد عنه كيلومرتاً واحداً 

 ١٤٬٥ملم و  ٢٣ولفت الجغيفي إىل أن "العجالت كانت تضم أسلحة ثقيلة ومدافع عيار 

 ʻكارثة حقيقيةʼ ملم وكل هذا تم تدم�ه قبل وصولها إىل منطقة السد"، مضيفاً أنه تم تجنب
  )٢٤( قظ القوات العراقية.بفضل تي

 أن كل تلك الرضبات االستباقية تؤثر بقوة عىل قدرة التنظيم وتربك حساباته عىل امليدان
  هذا مع وجود عرشات الرضبات االستباقية من قبل التحال الدويل ضد داعش ملواقع داعش.

واستخبارات الرموز مع ذلك العمل بالتوازى استمرت بتطوير االجهزة والتقنيات املعلوماتية 
واالشارات التقنية حتى وصل العمل والتواصل والتحليل للمعلومات اىل درجة كب�ة من التطور . 
ولكن مع هذا التطور نجد أن هناك تفج�ات وعمليات الجرائم املنظمة وعمليات االرهابية 

ستخبارات مستمرة، هذا دليل واضح عىل وجود التحديات والعوائق يف طريق عمل مؤسسة اال 
  العراقية.

 
 :اا ا  

  ت ا ارا  ااق
بالرغم من وجود االجهزة االستخبارية الخمس، اال ان العمل االستخباري العراقي، هو عمل 
غ� مجٍد بكل املقاييس امللموسة، وهو امر واضح من خالل التدهور االمني املستمر، و السبق 
االستخباري للعدو، فمقياس عمل اي جهاز استخباري هو مقياس ملموس يستشعره املواطن من 

سه باالمن او الالأمن. ان من اخطر العيوب الجوهرية يف عمل االجهزة االستخبارية خالل احسا
هو انها تعمل بال اهداف وخارطة واضحة، فاالجهزة االستخبارية يف كل العا� تبنى عىل احد 
اساس�، فاما ان تبنى عىل اساس الجر�ة، او تبنى عىل اساس العدو، فح� تبنى عىل اساس 

هنالك جهة مختصة باالرهاب واخرى مختصة باملخدرات وثالثة بالجر�ة الجر�ة ستكون 
االقتصادية وهكذا . اما اذاما بنيت عىل اساس العدو، فستكون جهة استخبارية مختصة بداعش 
واخرى مختصة بالقاعدة وثالثة مختصةبالج�عة النفشبندية ورابعة بالهيئات الدبلوماسية 

التي تتخبط فيها االجهزة االستخبارية العراقية وغياب التخصص  وهكذا . اما الطريقة العشوائية
من حيث الجر�ة او العدو، فقد قادت اىل ان كل جهاز يعمل بكل االتجاهات بال تنسيق 

                                                           
  الجهد االستخبارا� يف العراق عىل الشبكة األلكرتونية  )٢٤(

http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2016/10/04/feature 
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والجدوى، حتى انك اذاماسألت اي جهاز من االجهزة الخمس سيجيبك ان مهمته مكافحة 
يف غياب تحديد دقيق للمسؤولية . فلو ان  االرهاب، االمر الذي ابعد االجهزة عن املسائلة

الجهات العليا قسمت الواجبات ب� االجهزة الخمس بحيث اعطت لكل جهاز مهمة متابعة 
�ا ان عمل االجهزة االستخبارية الرئييس هو الحصول عىل  وخرق وتفتيت ثالث اهداف.

مدخالت ومخرجات. ان املعلومات التي تتيح معرفة مايخفيه العدو، فان لجهاز االستخبارات 
جهاز املخابرات العراقي قد واجه مجموعة من التحديات واملعوقات يف أداء عمله، رغم 

  االنتصارات التي حققتها يف الحرب عىل االرهاب، منها:
ـ غياب األسرتاتيجية األستخباراتية،فإن االسرتاتيجية يف العمل االستخباري تكون عىل ١

ك تخطيط اسرتاتيجي لعمل االجهزة االستخبارية، والثا� ان مسارين، اوله� ان يكون هنال
تتمكن تلك االجهزة من توضيح الصورة بكل ابعادها لسلطة القرار السيايس � �كنها من بناء 

 .اسرتاتيجية الدولة العامة
فال �كن أن نتصور أن تقوم االستخبارات بدور علمي حقيقي وتؤدي ما عليها بال خطة 

سومة وواضحة للعمل االستخباري ذاته،ويف مجال الشق االول، فالبد من ان يكون اسرتاتيجية مر 
مركز التخطيط االسرتاتيجي يف مقر إدارة املجتمع االستخباري او الهيئة الوطنية لالستخبارات 
لتكون جامعة لكل تصورات ومهام االجهزة االستخبارية وتحدد األهداف واملسارات ضمن خطة 

مجاالت تطوير الجهد االستخباري حسب اإلمكانيات واألولويات االمنية  زمنية تتضمن جميع
وتحدد االستخبارات الرؤية العامة لنظرية  )٢٥( ..واملجتمعية والسياسية والتهديدات واملخاطر

األمن الوطني من خالل معطيات الجهد االستخباري حيث تنظم اسرتاتيجية األمن الوطني وبناء 
سكرية،اي ان االستخبارات تعطي االولويات والتهديدات واملخاطر لتتمكن املنظومة األمنية والع

منظومة األمن يف البلد من وضع اسرتاتيجية امنية شاملة ضمن مراحل زمنية وتعود أيضا لتجعل 
االستخبارات أحد املؤسسات الفاعلة ضمن املنظومة لتنفيذ اسرتاتيجية األمن الوطني، ويف املسار 

ى االجهزة االستخبارية حقيقة دورها يف التخطيط االسرتاتيجي للبالد لتمك� الثا� يجب ان تع
الحكومة يف اعداد خططها االسرتاتيجية العامة،فاسرتاتيجية البالد العامة والخطط التنموية ( 
املفقودة يف العراق ) تتمثل يف التخطيط �جاالت تحقيق األمن السيايس وإرساء قواعد الحكم 

من االقتصادي بكل مفاصلها وخطة التنمية العامة والخطط الرتبوية، وكلها وخطة تحقيق األ 
  )٢٦( ترسم من خالل فهم عميق للواقع والفرص واملخاطر واإلمكانيات.

ـ عدم الدقة يف تحليل املعلومات،كمُّ املعلومات التي يتحصل عليها الجهاز االستخباري من ٢
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خالل استنطاق االرسى او الجواسيس واملصادر مصادر عدة منها املصادر البرشية سواء من 
املزروعة يف تنظيم العدو ومؤسساته، او املصادر االلكرتونية الفنية باالست�ع والتنصت واالق�ر 
الصناعية وغ�ها، ان هذه املعلومات تحتاج اىل غربلة وتفكيك واىل �حيص ومن ثم اىل 

انت املدخالت هي املعلومات، فان املخرجات استنتاجات  وهو مانطلق عليه باملخرجات , فاذا ك
�ثل املعرفة التي تنتج عن هذا الكم من املعلومات، وهو مايقوم به متخصصون ملّاحون ذوو 

  . ملكات خاصة نطلق عليهم محللوا االستخبارات
م� تقدم فان املعلومات االستخبارية هي مواد خام قد ال تنتج عنها اية معرفة وقد تكون 

دسوسة وقد تكون قد�ة بالفائدة وقد تكون خط�ة للغاية، وان من يناط بهم تحديد كاذبة وم
  . ذلك هم املحللون، ومن هنا تا� اهمية التحليل االستخباري

فالتحليل يعتمد عىل معلومات متناثرة او منقوصة او متكاملة وتفكيكها واعادة 
خباري عند حد تحويل املعلومة اىل والتقف اهمية التحليل االست .واالستنتاج منها تركيبها 

معرفة، بل يتعداه اىل ماهو اهم واخطر، اذ يتوقف عىل دقة عمله تحديد مدى اهمية مصادر 
املعلومات ومدى مصداقيتهم , ك� ان تحليل املعلومة تنتج عنه اسئلة تحتاج اىل اجابات لتبدأ 

   دورة معلومات جديدة.
تخباري ويحدد مدى االستفادة من املعلومة فضابط التحليل هو من يضبط العمل االس

واهميتها ويحدد الحاجة الجابات عىل اسئلة تكميلية تنبع من املعلومة، وهذا يعني ان العمل 
االستخباري فيه القوة الفاعلة املسؤولة عن انتاج معلومات، وقوة عاقلة تحلل تلك املعلومات، 

خريطة اسرتاتيجية واحصائية واستقرائية عن  االمر الذي يجعل التحليل بوابة تتيح الوصول اىل
  العدو.
ـ يف كث� من االحيان يقدم جهاز املخابرات العراقي تقارير عن الهج�ت االرهابية بعد ٣

حدوثها، ويف بعض األحيان يقدم تقاريره قبل حدوث العمل االرها� دون أن يأخذ املسؤولون 
وثائق التي تحوي معلومات حول الهج�ت إه�ل البه. اي عدم وجود تقاطع املسؤولية.أن 

اإلرهابية أمر طبيعي يف األجهزة األمنية العراقية آخرها تلك الوثيقة التي أرسلتها املخابرات 
العراقية إىل قيادة عمليات دجلة تحذرها فيها وبالتفاصيل من وقوع هجوم موسع يستهدف 

  محافظة كركوك التي تقع ضمن قاطع عملياتها.
حملت صفة الفورية غ� أن الوثيقة الصادرة عن (جهاز املخابرات الوطني فرغم أنها 

حول الهجوم  يف محافظة كركوك، ودخول ما  ٢٠١٧العراقي) يف التاسع من ترشين األول أكتوبر 
عنرص من  افراد داعش اىل املحافظة � تجد لدى قيادة عمليات دجلة املوجهة  ٢٠٠يقارب من

  ملدة اثني عرش يوما وقع بعدها الهجوم.إليها الوثيقة أي اهت�م 
االثنا عرش يوما كانت فرتة كافية للتهيؤ لهذا الهجوم وإحباطه من قبل قيادة عمليات دجلة 
وبقية القوات األمنية املوجودة يف كركوك قبل وقوعه لوأنها أخذت هذه الوثيقة بنظر االعتبار 
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ومادية قبل أن تتمكن القوات األمنية من غ� أن إه�لها أدى إىل وقوع خسائر كب�ة برشية 
  إعادة السيطرة عىل املناطق املستهدفة يف الهجوم.

ك� أن الهجوم الذي وقع بعد أيام قليلة من انطالق الحملة العسكرية لتحرير مدينة 
املوصل وبقية مدن محافظة نينوى املجاورة كاد أن يكون نقطة تحول كب�ة يف س� العمليات 

اك يف حال كتب له النجاح وهو خيار أضحى واردا وقتها بفعل عامل الصدمة الذي العسكرية هن
  )٢٧( ولده هجوم كركوك قبل التصدي له.

ـ أن املشكلة األكرب أن هذه ليست املرة األوىل التي تحذر فيها وثيقة استخبارية من وقوع ٤
املوجهة إليها حيث أن هجوم ما من دون أن تلقى هكذا وثيقة آذانا صاغية لدى الجهة األمنية 

الجهات االستخبارية كانت تعمد إىل رفع الرسية عن هذه الوثائق لتأكيد إه�لها من األجهزة 
فحتى سقوط مدينة املوصل بيد  األمنية التنفيذية بعد وقوع املحظور وال امتعاض م� يحصل.

ثيقة استخبارية حصلت كان مشارا إليه يف و  ٢٠١٤تنظيم الدولة اإلسالمية يف حزيران يونيو عام 
أي قبل أك� من  ٢٠١٣عليها القوات األمنية العراقية يف شهر ترشين األول (أكتوبر) من العام 
  �انية أشهر عىل دخول التنظيم إىل املدينة غ� أنها � تتعامل معه بجدية.

مات ويش� خرباء األمن إىل مشكلة أخرى تقف وراء عدم اهت�م األجهزة التنفيذية باملعلو 
االستخبارية برغم أهميتها وخطورتها وتتمثل بعدم وجود قدرة لدى هذه األجهزة يف مواجهة 
الخروقات األمنية التي تحذر منها الوثائق االستخبارية.وال توجد موارد لتأم� عمليات استباقية 

  )٢٨(وال توجد خطط معدة للقيام بعمل استباقي حتى وان وصلت املعلومة يف الوقت املناسب.
ـ  أن مشكلة أخرى يراها خرباء األمن وراء هذه الفوىض تتمثل بوجود عدد كب� من ٥

األجهزة االستخبارية واألمنية تتقاطع يف مسؤولياتها وتتداخل يف صالحياتها. وتشتت القوة التي 
يتطلب وجود جهد مركزى للمعلومات وتحديد تداولها لض�ن الرسية والدقة ورسعة 

عالن وزير الداخلية محمد الغبان استقالته من منصبه عىل خلفية تفج� الفعل.ور�ا يكون إ 
هو االعرتاف األبرز ملسؤول عراقي رفيع بغياب التنسيق  ٢٠١٧الكرادة يف بداية شهر �وز يوليو

   .)٢٩(ب� األجهزة األمنية واالستخبارية يف العراق
ظيم عمل هذه األجهزة لتكون فالغبان أرجع استقالته إىل عدم نجاح الدولة العراقية يف تن

منظومة واحدة تعمل عىل أساس التهديدات اإلرهابية مطالبا بإصالح جذري مللف األمن وإنهاء 
 التداخل يف صالحيات األجهزة األمنية واالستخبارية.

                                                           
  :عىل الرابط اآل� ميدل ايست أونالين، وقعم تجاهل االستخبارات يغرق العراق يف الخروقات األمنية،  )٢٧(
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  ا وات:
ولحد الوقت الحارض ظلت مشكلة مكافحة األرهاب واشكالية األمن  ٢٠٠٣منذ العام 

حارضة ليست فقط أمام صانع القرار السيايس العراق، وا�ا يف تفك� املواطن العراقي، وخالل 
تلك الفرتة الزمنية مر العراق بأنعطافات أمنية خط�ة نتيجة لغياب األمن، وظهور حاضنات 
أجت�عية وسياسية لنشوء الج�عات األرهابية الخط�ة، والتي تجسد �وذج تنظيم الدولة 

مية التي �كنت من السيطرة عىل مناطق شاسعة من ارايض العراق . ان غياب أسرتاتيجية األسال 
أمنية وطنية ولدت هذه األزمات، ومن خالل األسئلة التي طرحت يف مقدمة البحث، تم التوصل 

 اىل مجموعة من االستنتاجات :
بعد ظهور ـ رغم الحديث عن تراجع تأث� األستخبارات يف السياسات الدولية، لكن ١

الفواعل العنفية كأحد الفاعل� يف السياسة الدولية، تعد من األنشطة املركزية التي تضطلع بها 
 الدولة لح�ية وتعزيز مصالحها األسرتاتيجية.

تعدُّ أجهزة االستخبارات ذات أهمية اسرتاتيجية قيّمة لدى جميع الحكومات، ففي عا�  ـ٢
كن معرفة القيمة الحقيقية لالستخبارات إالَّ بعد متقلب ومحاط بالهواجس والشكوك ال �

اختبار عملها األمني،أي أن املعلومات وتحليلها يساند صانع القرار يف عملية القرار العقال� 
والرشيد، فاالستخبارات ليست امليدان األمني الوحيد للحكومات، لكنها تستخدم من قبل 

يد تصوراتهم حول الغموض الذي يشوب البيئة القابع� عىل عملية صنع القرار؛ من أجل تعض
  األمنية .

ـ   هناك تحديات وكوابح يف طريق عمل مؤسسة االستخبارات العراقي، منها ما يتعلق ٣
تنظيم والبنية التحية من الدعم املادي اللوجيستي، والتدريب والتنسيق، اىل تجاهل وعدم لبا

  م توزيع االدوار وتقاطع املسؤلية.اهت�م الكايف باملعلومات املتوفرة لديهم، وعد
ـ رغم التحديات املوجودة قد ساهم جهاز املخابرات الوطني العراقي يف تحقيق هذا ٤

النرص عىل تنظيم داعش اإلرها�، وعىل الرغم من انتهاء الصفحة العسكرية للحرب إال أن 
ة ملقاة عىل عاتق ضد تنظيم داعش اإلرها�، وهي مهم   الصفحة االستخبارية ال تزال مستمرة

جهاز املخابرات الوطني العراقي يف إحباط العمليات اإلرهابية بعض وتعقب العنارص اإلرهابية 
 التابعة له واعتقالهم. 

ـ  ان االستخبارات هو عصب العمل الحكومي لذك أنتهجت أجهزة االستخباراتية العراقية ٥
 البيئة الداخلية والخارجية، من خالل يف املرحلة املقبلة، اسرتاتيجي� تنصب اتجاهاته� عىل

تكثيف الجهود االستخباراتية يف املناطق البعيدة من األماكن املأهولة، حيث �ثل هذه املناطق 
دوائر رخوة للبيئة اآلمنة الوطنية انطالقاً من البعد الجغرايف الذي يعد نقطة مفصلية يف دائرة 

باملناطق املرشحة لتكون حاضنة  لتنامي الفكر  األمن االسرتاتيجي الوطني، والرتكيز الكايف
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األرها� والتطرف  . وأهت�م بسد الفراغات املوجودة منها وتشكيل هيئة اإلنذار املبكر 
االستخباراتية، والتي تتكون من شبكة أدارية وتقنية تقوم بتنسيق وارسال املعلومات بشكل أدق 

لعليا ألجهزة االستخبارات الوطنية؛ من أجل ويف ارسع وقت، والتي ترتبط مبارشة بالهياكل ا
إعطاء تصورات ذهنية لهيكلة البيئة األمنية الداخلية واإلقليمية، ويساهم بشكل كب� يف كرس 

  حاجز الصدمة األمنية.
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  امللخص:
ولحد الوقت الحارضظلت مشكلة مكافحة األرهاب واشكالية األمن حارضة ليست  ٢٠٠٣منذ العام 

 فقط أمام صانع القرار السيايس العراق، وا�ا يف تفك� املواطن العراق، وخالل تلك الفرتة الزمنية مر
العراق بأنعطافات أمنية خط�ة نتيجة لغياب األمن، وظهور حاضنات أجت�عية وسياسية لنشوء 
الج�عات األرهابية الخط�ة، والتي تجسد �وذج تنظيم الدولة األسالمية التي �كنت يف سيطرة عىل 

ولكن بعد مناطق شاسعة من ارايض العراق . ان غياب أسرتاتيجية أمنية وطنية ولدت هذه األزمات، 
بناء املؤسسة األمنية العراقية بتشكيلة جديدة،ساهم جهاز املخابرات العراق رغم تحديات يف دحر 

 األرهاب يف  الساحة العراقية من التنظي�ت األرهابية .
  

 پوخت�:
و روخا� ڕژ�مى ب�عس ه�تاوەکو ئ�ستا ک�ش�ى ل�ناوبردن و بن�ب�کرد�  ٢٠٠٣ل�دواى سا�ى 

تیرۆر و گیروگازى ئاسایش ، ن�ک ت�نها الى بریاردەرى سیاىس ع�راق، ب��کو ل�م�زیاتر ل� هزرى 
ه�مو هاو�تی�کى ع�راقیدا وەکو گر�ی�ک ماوەت�وە. ل�م ماوەی�دا ع�راق ب� وەرچ�رخا� ئاسایىش 
زۆر م�ترسیداردا ت�پ�ڕیوە ب�هۆى ن�بو� ئاسایش�وە ، ئ�م� جگ� ل� ژینگ�ى کۆم��ی��  و سیاىس 
ک� هاوکارە بۆ س�ره��دان�وەى گروپ� توندڕوەکان، وەکو گرپى دەو��تتى ئیسالمى(داعش) ک� 

  توا� ب�ش�کى فراوان ل� خاکى ع�راق کۆنرتۆڵ بکات. 
ئ�م ق�یرانان�ى ب�ره�م ه�ناوە ، ب��م بونیادنا� دەزگاى ن�بو� سرتاتیژی�� ئاسایىش نیشت�� 

ئاسایىش ب� پ�یک�ر�کى تازە،  ل�وان� دەزگاى ه�وا�گرى ع�راق  س�رەڕاى ئا�گاریی�کان رۆ�ى گرنگى 
  گ��اوە  ل� ل�ناوبرد� تیرۆر ل� ع�راق .

  
Abstract 

Since 2003, the intertwined problem of countering terrorism and insecurity has 
had a central role in the mindset of both Iraq's leadership as well as the citizens of 
Iraq. Over the past fifteen years, Iraq has gone through dangerous stages of 
instability resulting primarily from lack of security and the creation of socio-political 
conditions in various parts of Iraq that have become supportive of, and breeding 
grounds for, terrorist organizations. This has been exemplified by the ease with 
which the Islamic State was capable of occupying large swaths of Iraq's territory. The 
absence of a national security strategy has thus resulted in the security crisis in Iraq. 
However, the re-building of Iraq's security forces and intelligence agency  on new 
basis has contributed to defeating the terrorist organizations in Iraq.  


