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آفاق الشراكة االستراتيجية بين العراق والناتو
علي زياد العلي *

ميثّل حلف مشال األطلسي (الناتو) منظومة أمنية اسرتاتيجية هلا ثقلها العاملي ملا ميتلكه
من قوة وقدرات اسرتاتيجية ،فضالً عن اإلمكاانت العسكرية للدول األعضاء كالوالايت املتحدة
والدول األوربية إذ يبلغ عدد األعضاء  29دولة .ويشارك الناتو ابلعديد من العمليات يف جمال
مكافحة اإلرهاب يف العراق ،ومنها دخوله ابلتحالف الدويل ضد داعش الذي كان له أثر كبري يف
عمليات مكافحته ،حيث شاركت  23دولة من أعضاء الناتو يف جهود التدريب والدعم العسكري
للعراق من خالل تقدمي املنح املالية والتمويل العسكري واملعدات؛ إذ إن احللف يع ّد العراق (الشريك
االسرتاتيجي يف الشرق األوسط) ،فالناتو عمل على تطوير العالقات االسرتاتيجية مع العراق اليت
جتلت بدايةً من البعثة التدريبة اليت تعرف اختصاراً بـ ( )NTM-Iاليت بدأت فعلياً من العام
 ،2004حيث ُد ِّرب أكثر من  15,000الف ضابط عراقي.
أوالً :مراحل تطور العالقة االسرتاتيجية بني العراق والناتو
كانت بداية العالقة االسرتاتيجية بني العراق وحلف الناتو يف عام  ،2004وحتديداً يف
قمة إسطنبول بعقد عدة بروتكوالت للتعاون العسكري املشرتك اليت تشمل تدريب القوات األمنية
العراقية والسيما القوات اخلاصة ،فضالً عن دور الناتو يف رفع مستوى القوات األمنية (اجليش
والشرطة).1
ويف عام  ،2011وافق حلف الناتو على منح العراق صفحة عضو اسرتاتيجي ،ومت توقيع
برانمج الشراكة والتعاون الفردي املتفق عليه بنح ٍو مشرتك يف عام 2012؛ مما وفر إطاراً للحوار
السياسي والتعاون االسرتاتيجي ،ويف عام  2012أصبح العراق دولة شريكة للحلف الناتو حيث
عُ َّد العراق شريكاً اسرتاتيجياً ،2ويقع على عاتق هذه الشراكة تكثيف التعاون العسكري من أجل
رفع القدرات العسكرية االسرتاتيجية للعراق ،وتطورت العالقة يف قمة الناتو لعام  ،2014إذ
 -1جهاد عودة ،األسس العسكرية لتوجهات حلف الناتو إزاء الشرق األوسط ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،159مركز األهرام
للدراسات االسرتاتيجية ،2005 ،ص.32 :
2. Philip H. Gordon, Give NATO a Role in Post-war Iraq, brookings.edu, 2003,
An article published on the International Information Network at the following
link:https://www.brookings.edu/opinions/give-nato-a-role-in-post-war-iraq/

* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
3

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أعرب أعضاء احللف عن استعدادهم للنظر يف اختاذ تدابري مع العراق يف إطار مبادرة بناء القدرات
الدفاعية واألمنية ذات الصلة التابعة حللف الناتو ،على هامش زايرة رئيس الوزراء حيدر العبادي
مقر احللف يف بروكسل الذي طلب فيها زايدة التعاون العسكري وحجم املساعدات العسكرية
إىل ّ
للقوات العراقية يف احلرب ضد داعش آنذاك؛ وبناءً على طلب احلكومة العراقية وافق الناتو يف
عام  2015على حزمة من إجراءات بناء القدرات الدفاعية لتقدمي املساعدة يف عدد من اجملاالت
العسكرية ذات األولوية ،حيث قدم خدمات تكتيكية كانت يف طليعتها تدريب وحدات من قوات
العمليات اخلاصة العراقية 3وقد أعلن الناتو عن مبادرة أطلق عليها فريق التمركز االسرتاتيجي لتدريب
القوات العراقية ورفع من جاهزيتها والسيما بعد محلة القوات العراقية ضد تنظيم داعش ،حيث
عمل الناتو على تكثيف التدريب العسكري ،وتطوير قدرات القوات األمنية يف جماالت أخرى كرفع
األلغام ومكافحة املتفجرات.
ويف قمة حلف الناتو لعام  2016قرر قادة احللفاء تقدمي دعم مباشر للتحالف الدويل ضد
داعش من خالل طائرات املراقبة وطائرات التزود ابلوقود التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي،
ووافقوا على زايدة تدريب قدرات جهاز مكافحة اإلرهاب وبنائه .ويف العام  ،2017مت أتسيس
فريق أساس مشرتك يتكون من عناصر من االستخبارات وعسكريني عراقيني يف مقر حلف مشال
األطلسي يف بغداد لتنسيق أنشطة التدريب ،وبناء القدرات لدعم قوات األمن العراقية ومؤسساهتا.4
يعمل حلف الناتو والعراق يف إطار حوار اسرتاتيجي وتعاون عملي يهدف إىل تطوير قدرات
قوات األمن العراقية ومؤسساهتا األمنية والدفاعية وأكادمييات الدفاع الوطين ،والسيما بعد هزمية
داعش يف العراق واستعادة السيطرة السيادية على مجيع أراضيه يف أواخر عام  ،2017فضالً عن
رفع مستوى التدريب ،وتقدمي املشورة للجهود يف العراق بناءً على طلب احلكومة.

 -3محدي وصفي ،العالقات األطلسية الشرق أوسطية “دراسة يف األبعاد” ،ط  ،1دار املعامل العربية للطباعة والنشر ،القاهرة،
 ،2016ص.244 :
4 .Robin Emmott, at U.S. urging, NATO agrees training mission in Iraq, Reuters
news agency, 2018, An article published on the International Information Network
at the following link: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-nato/
at-u-s-urging-nato-agrees-training-mission-in-iraq-idUSKCN1FZ1E5
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اثنياً :مضمون التعاون االسرتاتيجي بني العراق والناتو
ذكران آنفاً إن حللف الناتو دوراً كبرياً يف جمال تدريب وأتهيلها القوات األمنية العراقية
حيث تبىن العديد من الربامج االسرتاتيجية والتكتيكية اليت ختص القوات العراقية ،والسيما يف
جماالت مكافحة اإلرهاب وإزالة االلغام ،وحرب املدن ومعاجلة اخلالية اإلرهابية ،وجماالت احلروب
اإللكرتونية ،وميكن إمجال الربامج املشرتكة بني الناتو والعراق حول جمموعة من األمور أمهها:
 -1مكافحة اإلرهاب:
يدعم الناتو العراق يف جمال مكافحة اإلرهاب ،انطالقاً من القدرة على شن سلسلة شاملة
من العمليات العسكرية ضد داعش مبشاركة العديد من األعضاء ،وتشمل هذه السلسلة التخطيط
العمليايت واستخدام اإلمكاانت العسكرية؛ وذلك ملا حيظى به من بنية عسكرية متكاملة ،حيث
وضع حلف الناتو اسرتاتيجية خاصة به ملكافحة اإلرهاب ،وهذه األخرية ما هي إال خطوة أوىل
تتطلب التزاماً قوياًّ من جانب الدول األعضاء كافة يف احللف لدعم العراق الذي ابت ميثل شريكاً
اسرتاتيجياً حملاربة اإلرهاب يف الشرق األوسط.5
 -2التخطيط العسكري:
لقد اعتمد جناح عمل املؤسسات األمنية العراقية يف مكافحة اإلرهاب على اإلدارة االسرتاتيجية
للعمليات املشرتكية مع الناتو والتحالف الدويل ،الذي أعطى نقلة نوعية يف إدارة مسرح االشتباك
مع داعش والسيما يف حرب املدن؛ فالتخطيط ،والتنظيم ،وإصدار ،األوامر ،والتنسيق ،والرقابة
كل ذلك كان مسة أساسية للشراكة العملياتية بني العراق والناتو داخل منظومة التحالف الدويل.6
 -3اعادة هيكلة القطاع العسكري واألمين:
يعمل الناتو على إضفاء الطابع املهين يف تدريب ضباط القوات املسلحة العراقية ،والتطوير
املهين يف أكادميية ضباط الصف داخل العراق ،ويكمل مهمته االسرتاتيجية لتطوير العقيدة العسكرية
 -5وحيد منتصر ،مستقبل التواجد العسكري للحلف الشمال األطلسي يف الشرق األوسط ،ط  ،1دار النور للطباعة والنشر،
القاهرة ،2017 ،ص.165 :
6 .Steven reched, Relations with Iraq, north Atlantic treaty organization, 2018, An
article published on the International Information Network at the following link:
https://www.nato.int/cps/su/natohq/topics_88247.htm
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العراقية ،ويقوم الناتو مبهام التدريبية لبعض صنوف القوات العراقية والسيما صنف قوات العمليات
اخلاصة ،وهو ما يساعد بنحو كبري من رفع جاهزية القوة األمنية العراقية.
 -4الدفاع واألمن اإللكرتوين:
يعمل الناتو على زايدة القدرات العراقية يف جمال األمن والدفاع السيرباين وتطويرها ،حبيث
يعزز احلماية النامجة عن تدابري احلد من خماطر التكنولوجيا الرقمية بسبب استخدامها املتزايد
ّ
لألغراض اإلرهابية ،ويركز الناتو من خالل تدريباته على العمليات القائمة على ضمان سرية
ختص املؤسسات االسرتاتيجية األمنية للعراق وسالمتها ،ويعمل خالل
املعلومات والبياانت اليت ُّ
طواقمه التدريبية على مواجهة املخاطر ذات األبعاد األمنية وغريها من التهديدات ذات النسق
التكنولوجي على العراق.7
 -5مكافحة الفساد:
يضطلع الناتو بدوركبري بشأن رفع قدرات العراق يف جمال مكافحة الفساد األمين والعسكري،
من طريق تكثيف اإلرشاد التدرييب ملعاجلة حاالت الفساد يف املؤسسات األمين العراقية ،إبدخال
األنظمة اإللكرتونية يف عمليات اإلدارة والرقابة املؤسسايت من أجل رفع مستوى الشفافية يف إدارة
املؤسسات األمنية العراقية.
 -6صيانة املعدات العسكرية:
ي ّدرب الناتو وحدات خاصة للمؤسسات األمينة وحتديداً لوزارة الدفاع ،على صيانة املعدات
العسكرية ،والسيما يف جمال الصيانة اإللكرتونية ،انطالقاً من أن العراق يستخدم العديد من
املعدات العسكرية اليت تستعملها قوات حلف الناتو أيضاً؛ وهبذا يستفيد من مدريب احللف ألجل
رفع مستوى مهارت مقاتليه يف التعامل مع األسلحة واملعادات العسكرية احلديثة ،والسيما يف جمال
أنظمة األسلحة اإللكرتونية.8
7 . Aaron Mehta, NATO to create formal training mission in , defensenews.com,
2018, An article published on the International Information Network at the following link: https://www.defensenews.com/smr/munich-security-forum/2018/02/15/
nato-to-create-formal-training-mission-in-iraq
 -8محدي وصفي ،مصدر سبق ذكره ،ص.239 :
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 -7إضفاء الطابع االحرتايف على القوات األمنية من خالل التدريب:
كان التحدي الذي واجهه الناتو يف مرحلة االنتقال من كونه مقدماً للتدريب إىل أن يصبح
مرشد للمدربني ،الذي يعين يف هناية املطاف أتسيس القدرة للعراق على تنظيم تدريب قوات األمن
وتوجيهه بنح ٍو مستقل كجزء من عالقة اسرتاتيجية أوسع مع الناتو ،فبعد عام - 2010الذي ميثل
بداية لالنسحاب القوات األمريكية من العراق -اضطلعت القوات املسلحة العراقية ووزارة الداخلية
مبسؤوليات أمنية إضافية ،وكانت األنشطة الرئيسية للناتو خالل املدة االنتقالية هي توحيد تدريب
ضباط األمن ،وتدريب قوات الشرطة االحتادية ،وتقدمي املساعدة إىل مديرية أمن احلدود ،ورفع
قدرات القوة اخلاصة العراقية.9
اثلثاً :مستقبل الشراكة االسرتاتيجية بني الطرفني
يتمظهر مستقبل الشراكة االسرتاتيجية بني العراق والناتو من خالل ما أعلنه قائد القيادة
املركزية األمريكية يف الشرق األوسط (جوزيف فوتيل) ،الذي أكد أن حلف مشال األطلسي سيفتتح
قاعدة عسكرية له يف العراق خريف عام  ،2018وأشار فوتيل إىل أن الدور الرئيس للقاعدة
سيتمثل مبهام تدريبية فضالً عن فوائد أخرى سيكون هلا أتثري يف تطوير قوات األمن العراقية
واملشاركة عموماً إبحداث إصالحات يف القطاع األمين الذي بدأ به العراق ،حيث إن قوات الناتو
اليت ستدخل للعراق -ستقيم قاعدة عسكرية ابلبالد ،إذ سيتواجد فيها أكثر من  250عسكرايًومسيرّ ة.10
ومدرابً فضالً عن آليات مصفحة ومروحيات مقاتلة ُ
وإن اهلدف من إنشاء القاعدة العسكرية حللف الناتو اليت ستدخل العراق قبيل هناية عام
 2018هو تعضيد الشراكة االسرتاتيجية بني العراق والناتو ،يف إطار إدامة املساعدات العسكرية
وتطوير تدريب القوات العراقية ،وتوفري الدعم لبناء هيكلية أمنية وطنية أكثر فعالية ،وإنشاء مدارس
عسكرية جديدة .وإن هناك مشاورات أطلسية عراقية لتشكيل قوة للمهام اخلاصة لتنفيذ العمليات
اخلاصة َّ
ضد ما تبقى من عصاابت داعش اإلرهابية يف العراق وسوراي ،اليت ستشكل نقلة نوعية يف
اإلمكانية األمنية للعراق ابلشرق األوسط.
 -9محدي وصفي ،مصدر سابق ،ص.241 :
 10جوزيف فوتيل ،الناتو بصدد افتتاح قاعدة له يف العراق اخلريف املقبل ،شبكة قنوات روسيا اليوم ،2018 ،مقال منشور على
شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنيت على الرابط اآليت:
https://arabic.rt.com/middle_east/958595
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احملصلة
ميكن القول إن دور الناتو يف العراق يتضح من خالل دوره التكتيكي الذي مهد لعالقة
طويلة األمد ،فمنذ أتسست بعثة احللف للتدريب يف العراق يف عام  2004بناءً على طلب
احلكومة العراقية املؤقتة -واستناداً إىل أحكام قرار جملس األمن الدويل رقم  -1546كان اهلدف
من البعثة هو املساعدة يف تطوير هيكلية القوات األمنية ومؤسساهتا ،وتدريب قوات العراقية حىت
يتمكن العراق من بناء قدرة فعالة ومستدامة تتصدى للتحدايت اإلرهابية ،ومل تكن لبعثة الناتو
أي مهمة قتالية؛ ولكنها كانت مهمة اسرتاتيجية من حيث األداء واملهام ،وكان تركيزها التكتيكي
على التدريب والتوجيه ،وقد مت تنسيق أنشطة البعثة مع احلكومة العراقية وانئب قائد القيادة العامة
لإلرشاد والتدريب .وعمل الناتو على إنشاء صندوق ائتمائي بشأن العراق غايته مجع املساعدات
املالية والعسكرية؛ وهي ابلتايل خطوة مهمة لتعزيز القوة العسكرية العراقية.
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