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ملخص البحث

يواجو المجتمع العراقي في الوقت الراىن مجموعة من التحديات والمستجدات
السريعة التي تطال كل ميادين الحياة ،وىو ما تواجهو اغلب الدول العربية شأنها شأن كثير من
دول العالم ،ومن بين تلك التحديات ظاىرة اإلرىاب والتطرف واالنحراف الفكري ،والذي
أساسو االبتعاد عن مبادئ التسامح واالعتدال في المجتمع اإلسالمي ،فضالً عن انو يعد من
اخطر الظواىر التي يواجهها المجتمع الدولي.
ولما كان اإلرىاب يمس األمن الوطني العراقي ،لذا فانو يتعين تكريس الجهود للبحث
والدراسة ووضع الحلول المناسبة لو ،وقد جاء ىذا البحث ليسلط الضوء على ظاىرة اإلرىاب
وآثاره على األمن الوطني العراقي ،مع بيان أىم التحديات التي يواجهها األمن الوطني العراقي،
وكيفية توظيف اإلمكانيات المتاحة للدولة مع الجهود اإلقليمية والدولية بغية القضاء على
اإلرىاب وبناء دولة موحدة قادرة على تحقيق األمن واالستقرار في البلد.

تناول البحث دراسة اإلرىاب ،ليس فقط من حيث المعنى ،بل آثاره على المنطقة

العربية بصورة عامة ،وعلى المجتمع العراقي بصورة خاصة ،بوصفو أكثر بلدان العالم نال
نصيباً من أعمال العنف واإلرىاب التي تسببت في زعزعة أمنو واستقراره ،السيما في حقبة ما

بعد االحتالل األمريكي للعراق ( ،)3002والتي شكلت انعطافة كبيرة في تاريخ العراق
الحديث ،بفعل ما أنتجتو من تبدالت سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ،وصوال إلى

أحداث ( ،)3002وما جرى من معارك بين الجيش العراقي الباسل وتنظيمات داعش اإلرىابي
في مناطق تم السيطرة عليها من قبل داعش مثل الموصل واألنبار كبرى مناطق العراق ،اإال أن
جهود الجيش العراقي البطل وبمساندة الحشد الشعبي والعشائر والجهود اإلقليمية والدولية

تمكنت من دحر داعش وتحقيق انتصارات عدة وتحرير األراضي من قبضة داعش عام
( ،)3002كما استطاع العراق أن يحافظ على أرضو وشعبو من االنقسامات أو خطط التجزئة
التي طالت مكوناتو ،وتمكن من تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على أمنو واستقراره.
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كما تم التطرق إلى دراسة أىم التحديات ما بعد داعش والتي تواجو األمن الوطني
العراقي في الوضع الراىن ،سواء كانت داخلية أم خارجية ،وما سبل مواجهتها باإلمكانيات
المتاحة للدولة وبالتعاون مع الجهود اإلقليمية والدولية في ىذا الصدد ،بغية بناء دولة موحدة
قادرة على تحقيق األمن واالستقرار لشعبها.
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Abstract
The Iraqi society is currently facing a series of challenges and
rapid developments in all areas of life. This is what most Arab
countries face just like other world countries. The phenomena of
terrorism, extremism and intellectual deviation are among these
challenges based on giving up the principles of tolerance and
moderation in the Islamic community which are the most serious
phenomena facing the international community.
Since terrorism affects Iraqi national security, it is necessary to
devote efforts to research and study in order to develop appropriate
solutions to address such problem. Thus, the research is intended to
highlight the phenomenon of terrorism and its effects on the Iraqi
national security indicating the most important challenges facing
Iraqi national security. It is based on how to employ the available
resources of the state along with the regional and international efforts
to eliminate terrorism and build a unified State capable of achieving
security and stability in the country.
The study dealt with the study of terrorism in terms of not only its
meaning, but also its impact on the Arab region in general, and on
Iraqi society, in particular where it is the world's most affected
country, which caused instability in the post-US occupation of Iraq
(2003). As it constituted a major turning point in the history of
modern Iraq, due to the political, economic, social and cultural
changes that led to the events of 2014. In addition to the battles
between the brave Iraqi army and the terrorist organizations of ISIS
in Mosul and Anbar, the largest cities of Iraq. The efforts of the
heroic Iraqi army and the support of the popular mobilization, clans
as well as the regional and international efforts have succeeded in
defeating these terrorist organizations, achieving victories and
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liberating the lands from the grip of ISIS in (2017). Iraq also
managed to protect its land and its people from division or
fragmentation plans that targeted its components by maintaining
national unity and achieving security and stability.
The study also examined the most important post-urgent
challenges facing the Iraqi national security in the present situation
whether internally or externally. It is also addressing the ways of
confronting them with the available resources of the state and in
cooperation with the regional and international efforts in this regard
in order to build a unified state capable of achieving security for its
people.
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