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املقدمة
بعد أن أعلنت احلكومة العراقية هزمية تنظيم داعش عام 2017، وعلى الرغم من اضمحالله 
ما تزال هذه اجملموعة اإلرهابية تشكل هتديداً وهاجساً الستقرار العراق وأمنه، فهي تعمل يف إطار 
املربع األول كما كانت إابن عام 2013، عندما مل تكن قد احتلت أي بقعة جغرافية يف العراق1.

تسعى داعش إىل الظهور جمدداً ابالستفادة من عدة آليات، مثل: ترشيق احلركة، واستغالل 
العمليات  النائمة، كما وضعت  اخلالاي  وتفعيل  اإلرهابية،  األعمال  وتكثيف  العصاابت،  حرب 

االنتحارية على قائمة أولوايهتا. 
ويف اآلونة األخرية كانت هناك تكهنات وحتذيرات عدة من عودة ظهور داعش إىل الواجهة 
من قبل سياسيي وعسكريي حمليي وغربيي، فقد صرح رئيس جملس النواب العراقي حممد احللبوسي 
لصحيفة فيغارو الفرنسية يف 28 حزيران 2021، خالل زايرته لفرنسا أن تنظيم داعش االرهايب ال 

يزال يشكل هتديداً خطرياً ألمن العراق، وأنه قد حيتل من جديد مدن عراقية خمتلفة.
ويف 9 نيسان 2021، حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس ابريل من عودة ظهور داعش 
يف العراق، وشددت ابريل يف بيان على أن داعش من وجهة نظر فرنسا ما يزال موجوداً، وهناك 
حديث عن احتمالية عودته يف سوراي والعراق، من جانبه قال ممثل الوالايت املتحدة يف التحالف 
العاملي ضد داعش جون غادفري، يف 2 متوز 2021 “أن خطر عودة داعش يف سوراي والعراق 

وأفغانستان ما يزال قائمًا”.
وإن التحركات اإلرهابية األخرية لداعش يف العراق تؤكد إىل حد ما هذه التصرحيات، ففي 
األشهر األخرية استأنفت نشاطها على نطاق واسع يف العراق، حيث نظمت عناصرها وتشكيالهتا، 
حىت أخذت هتاجم السيطرات، ومفارز القوات العراقية واملنشآت النفطية واحلفارات، وأبراج نقل 

الكهرابء، فضاًل عن اغتيال القادة احملليي. 

1 ـ عودة داعش تعين إحياء اخلالفة وتنظيم الدولة اإلسالمية. ألن داعش ما زال قواي عسكراي.

العراق وإمكانيات تصدر داعش المشهد مرة أخرى

علي نجاة*

*  ابحث إيراين متخصص يف شؤون الشرق األوسط واحلركات اإلسالمية. 
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وابلنظر هلذا األمر يشري املقال إىل الوضع احلايل لداعش من حيث عدد القوات واملنشآت، 
وأسباب عدم هزميته ابلكامل يف العراق، ويبحث إمكانية إحيائه يف العراق، ويف هناية املطاف، مت 

ذكر احللول املقرتحة ملواجهة عودة داعش، وإعادة متكينها يف العراق.
وضع قوات داعش ومنشآهتا يف العراق

بعد ثالث سنوات ونصف من املعارك أعلنت احلكومة العراقية يف كانون األول 2017، 
استعادة السيطرة على كامل األراضي العراقية، من عصاابت داعش اإلرهابية، اليت سيطرت على 
ثلث البالد، لكن بعد عام من إعالن اهلزمية ومنذ كانون الثاين 2020، عادت اجلماعات اإلرهابية 
إىل مسرح األحداث وتصاعدت نشاطاته، إال أهنا مل تصل إىل مستوى االحتالل العسكري للمدن 

والقرى.
وقد كانت هجمات داعش اإلرهابية يف العراق متذبذبة، فمنذ آب عام 2020. شهد 
العام نفسه شهد أقل ضحااي منذ  العراق 100 هجوم لداعش، إال أن شهر كانون األول من 

اندالع املعارك عام 20142، لكنها عادت واشتدت منذ بداية عام 2021.
بلغ  اإلرهايب،  داعش  لتنظيم  التابعة  النبأ  وأسبوعية  أعماق  مؤسسة  إحصائيات  وحبسب 
عدد اهلجمات اليت نفذت يف عام 2020 حنو 1422 عملية، منها عمليات انتحارية وتفخيخ 
وعمليات قنص، خلفت 2748 شهيداً وجرحياً، ويف األشهر الستة األوىل من عام 2021، نفذ 

داعش 589 عملية؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة 1052 شخصاً.
وتشري التقديرات يف العراق خالل العامي املاضيي إىل أن التنظيم لديه القوة الكافية لتنفيذ 
العمليات اإلرهابية، ويوضح مسؤول مكافحة اإلرهاب التابع لألمم املتحدة فالدميري فريونكوف يف 
آب 2020، إىل أن أكثر من 10 آالف مقاتل داعشي ينشطون يف العراق وسوراي3، فيما يبي 
تقرير صادر عن جلنة معاقبة القاعدة وداعش التابعة جمللس األمن لألمم املتحدة يف فرباير 2021، 

2 ـ زيد سامل، »داعش يرتاجع يف العراق: أدىن معدل ضحااي«، العربی اجلديد، 9 أکتوبر 0202،متاح علی الرابط:

 https://b2n.ir/z64589 
 ,“washingtonpost, ”UN: Over 10,000 Islamic State fighters active in Iraq, Syria.ـ .3
August 24, 2020, available at: https://www.washingtonpost.com/world/middle_
east/un-over-10000-islamic-state-fightersactive-in-iraq-syria/2020/08/24/
f1021ca0-e659-11ea-bf44-0d31c85838a5_story.html. 

https://b2n.ir/z64589
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/un-over-10000-islamic-state-fightersactive-in-iraq-syria/2020/08/24/f1021ca0-e659-11ea-bf44-0d31c85838a5_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/un-over-10000-islamic-state-fightersactive-in-iraq-syria/2020/08/24/f1021ca0-e659-11ea-bf44-0d31c85838a5_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/un-over-10000-islamic-state-fightersactive-in-iraq-syria/2020/08/24/f1021ca0-e659-11ea-bf44-0d31c85838a5_story.html
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العراق4، بعد حي كان  10 آالف مقاتل يف سوراي والعراق معظمهم يف  أن داعش لديه حالياً 
تعدادهم أوائل عام 2021 يقدر بـ6000 مقاتل، ولكن ابلنظر لالعتقاالت وقتل العديد منهم، 
ميكن تقديرهم االن بـ5000 مقاتل، وابإلضافة إىل هذا فإن لديهم 5000 آخرين كقوة انئمة 

تعمل على الدعم اللوجسيت.
وعلى وفق لتقارير صادرة عن األمم املتحدة يف شباط 2021، أن املوارد املالية لداعش 
تقدر أبكثر من 100 مليون دوالر.5، فضاًل عن امتالكها عائدات حمدودة من االجتار ابملخدرات 
واالختطاف واالبتزاز وأخذ اإلاتوات، ومن خالل زايرات ميدانية ملسؤولي أمنيي عراقيي، أكدوا 
أن داعش متكن من متويل نفسه ذاتياً عن طريق هتريب املخدرات، كما شهدن صحراء األنبار مرات 

عديدة نقل شحنات من املخدرات عرب أراضيها6.
الكافية  املالية  املوارد  لديها  داعش  عصاابت  فإن  ميدانياً،  داعش  هزمية  من  الرغم  وعلى 
ملواصلة أنشطتها وتنفيذ العمليات اإلرهابية، إال أهنا غري قادرة على احتالل املدن، فبعد اقرتابا 
من املوت واالختفاء كليا كما حصل بي عامي 2007 و2009، استطاعت اسرتجاع قواها يف 
صحراء العراق، وبعبارة أخرى “هناك إمكانية كبرية للقضاء على داعش، إال أن مقاتليه سيبقون 

على مسرح االحداث استنساخا لتجربة القاعدة”.
لذلك فإن داعش حالياً خيطو خطى القاعدة بعد هزميته عام 2007، والسنوات اليت سبقت 
2013، وقبل أن حتتل أي رقعة جغرافية، ومن اجل ان تثبت وجودها على أرض الواقع استخدمت 
على  والعمل  متعددة،  إرهابية  عمليات  تنفيذ  هو  اآلن  عليه  تركز  فما  خمتلفة،  قتالية  تكتيكات 
انعدام األمن يف بعض أجزاء العراق، وابلنظر لتقلص أعدادها عن ما كانت عليه عامي 2014 
و 2015، أو السنوات اليت سبقت إنشاء اخلالفة يف املوصل، قفد ركزت على زايدة اهلجمات 

4. صحيفة العرب، »تقرير أممي: خالاي داعش النائمة تقدر بـ01 آالف مقاتل يف سوراي والعراق«،7  فرباير 1202، متاح علی 
https://b2n.ir/a68907https  :الرابط

5. األانضول، »تقرير أممي: داعش ميتلك 001 مليون دوالر احتياطي نقدي«،6  فرباير 1202، متاح علی الرابط: 
https://b2n.ir/a92123.
6. al-monitor, ”Islamic State takes border station in Iraqi desert with drug 
smuggling wali“, May 8, 2021, available at:
https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/islamic-state-takes-border-
station-iraqi-desert-drug-smuggling-wali#ixzz72MFhP8vV.
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اإلرهابية، والسيما ضد قوات األمن، بداًل من إعادة احتالل األرضي يف بعض احملافظات، وخاصة 
يف مربع كركوك وصالح الدين واألنبار ودايىل، واليت يزعم التنظيم أن له القدرة على التجنيد وخلق 

اخلالاي النائمة فيها.
وفيما يتعلق مبناطق تواجد داعش ال بد من التنويه إىل أن كثرة تواجدهم يف جزيرة كنعوص 
يف نينوى، وذلك نظراً لصعوبة العبور اليها وكثافة األشجار فيها، وكذلك االمر يف وادي الثراثر 
مبحافظة صاحل الدين وسلسلة جبال قره جوخ يف مدينة خممور جنوب شرق جبال نينوى وجبال 
مشال  وكركوك  الدين  وصاحل  دايىل  حمافظات  ثالث  يف  املنتشرة  جبال محرين  وسلسلة  مكحول، 
انطالق حقيقية هلجمات داعش يف مناطق واسعة من تلك  قاعدة رئيسية ونقطة  العراق، وهي 
واالنفاق  الكهوف  وجود  مثل  املناطق  هلذه  اجلغرافية  فاخلصائص  بغداد،  أطراف  إىل  احملافظات 
واملمرات اجلبلية متتاز بصعوبة الوصول إليها حىت مع استخدام اآلليات العسكرية، ما دفعت داعش 

إىل استخدام هذه املناطق كمالذ آمن تتحصن به عصاابته.
2ـ أسباب عدم هزمية داعش بشكل كامل يف العراق

بعد اهلزمية اليت مين با داعش هناية عام 2017 وطرده من مجيع األراضي اليت سيطر عليها، 
مل تتوقف أنشطته السرية؛ بدف إعادة تنظيمه ونشاطه، حىت أنه بعد أربع سنوات من دحره ال يزال 

لديه ما يكفي من القوة لزعزعة استقرار وأمن املدن العراقية. 
وهناك عوامل ُمتعددة ساعدت يف استمرارية حياة داعش يف العراق وعدم اهنزامه كلياً، وكان 
العامل األول هو: الوضع األمين املرتدي على احلدود العراقية السورية الذي أصبح معضلة حقيقية 
لبغداد بعد عام 2003؛ ومن هنا استغل داعش هذا الوضع املرتدي واالنفالت الرقايب على الشريط 
احلدودي لتنفيذ عمليات ارهابية متعددة، على الرغم من وجود ابراج حراسة متطورة مت احلصول 
عليها من التحالف الدويل، واليت من خالهلا استطاع العراق توفري األمن على احلدود مبساحة حوايل 
400 كم على اخلط احلدودي، لكن بقيت قرابة 200 كم أخرى ابلقرب من املثلث احلدودي 

بي العراق وسوراي وتركيا، مسرحاً وممراً لعبور العناصر اإلرهابية لتنظيم داعش.
العامل الثاين: الوضع السياسي املرتدي يف عامي 2019 و2020، فبعد انطالق التظاهرات 
التظاهرات  اهتمامها صوب  جل  احلكومة  أعطت  بعد،  فيما  فوضى  اىل  حتولت  واليت  التشرينية 
املندلعة، بدال من االستمرار مبطاردة اخلالاي النائمة، فضال عن دخول العراق بفراغ سياسي أمين بعد 
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استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي، حيث غري بوصلة توجه القوات االمنية من تطهري 
اخلالاي النائمة وصد اهلجمات التقليدية إىل االنشغال ابلوضع السياسي اهلش. 

ومن جهة أخرى كان إلحالة عبد الوهاب الساعدي إىل التقاعد األثر يف زعزعة االوضاع، 
إرهاب  ومكافحة  وامن  خمابرات  من  األمنية  واألجهزة  احلكومة  بي  واسعة  فجوة  أصبحت  فقد 

وجيش، وكل هذا وأكثر جعل القوات األمنية العراقية تغفل عن مواجهة داعش.
العامل الثالث: اغتيال قائد فيلق القدس اإليراين قاسم سليماين وقائد احلشد الشعيب العراقي 
أبو مهدي املهندس على يد األمريكان، فقد كانت حياة هذين الرجلي تشكل قمة ضعف تنظيم 
داعش  عمليات  معظم  ابءت  العراقية  العسكرية  املخابرات  قوات  على  سيطرهتما  ومع  داعش، 
ابلفشل، إال انه وبعد التصعيد بي إيران والوالايت املتحدة بعد حادثة االغتيال والفجوة احلاصلة، 

وجدت داعش متنفسا هلا ومساحة أكرب للحصول على وقت كاٍف الستعادة املبادرة.
من انحية أخرى وبعد تلك األحداث نشأت خالفات داخلية يف احلشد الشعيب، لدرجة 
أن بعض الفصائل املنضوية حتت لواء احلشد مثل حشد املرجعية، كانت تروم االنفصال عن جسد 
احلشد الرئيس، وقد أدى الصراع الداخلي يف احلشد الشعيب وعدم وجود قيادة قوية إىل ابتعاد هذه 
املؤسسة عن النهمة الرئيسية ومواجهة داعش؛ وابلتايل السماح لداعش ابلعودة اىل سامراء والوصول 
إىل قرب احلرمي الشريفي، حىت كانت هناك شائعات عن حفر نفق من قبل داعش ابلقرب من 

الضرحيي.
العامل الرابع: هو انتشار فريوس كوروان، فعلى الرغم من انتشار الوابء يف عموم أرجاء العامل، 
إال أنه وفر األجواء املثالية لداعش، حيث أصبح االرتفاع ابهلجمات اإلرهابية ملحوظاً، كما أن 
داعش استقبل الوابء برتحيب ومقبولية خالفا لكل توجهات العامل، فقد وصفه مبقال حتت عنوان 
“عقاب إهلي مؤمل للدول للصليبية” يف إشارة إىل الدول الغربية املشاركة يف التحالف ضد داعش، 
مستشهداً ابلباحث يف مركز سوفان بنيويورك “كالي بكالرك” حينما قال: “إن هذا الوابء سيوجه 

االنظار والرتكيز صوبه ويصرفها عن حماربة داعش”.
3ـ آليات داعش للعودة جمددًا: 

تسعى داعش للظهور جمدداً؛ ولذا ما زالوا يعملون يف اخلفاء، ومن اجل الظهور يتخذون 
عدة آليات وأساليب؛ للوصول إىل املبتغى، وأهم تلك األساليب، هي:
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ـ ترشيق اهليكل التنظيمي 
ـ الرتكيز على حرب العصاابت 

ـ تعيل اخلالاي النائمة 
ـ زايدة العمليات االرهابية 

ـ العمل على العمليات االنتحارية
ـ ختريب أبراج الطاقة

آليات داعش 
للعودة جمددًا

تنشيط اهليكل 
التنظيمي

خترييب ابراج 
الطاقة

استعمال 
العمليات 
االنتحارية

زايدة 
العمليات 
اإلرهابية

الرتكيز 
على حرب 
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ترشيق اهليكل التنظيمي: 
شريط  اإلرهايب  داعش  لتنظيم  التابع  الفرقان  معهد  نشر   ،2016 متوز  من  السادس  يف 
التابعة له، حيث اعلنت ان لديها 35 والية  فيديو مبدة 15 دقيقة حيتوي على عدد الوالايت 
منها 19 والية يف العراق والشام، و16 والية يف دول أخرى مبا يف ذلك السعودية واليمن واجلزائر 
وتونس وليبيا واملغرب وأفغانستان7 وبعد مقتل خليفة داعش أبو بكر البغدادي وصعود أبو إبراهيم 
القريشي اهلامشي إىل رأس اهلرم، حدثت تغيريات جوهرية يف اهليكل التنظيمي لداعش، فقد تقلص 
عدد الوالايت من 35 إىل 14، كما تقلص عدد الدواوين من 14 إىل 5، وحىت جنود األمن 
والقضاء واملظامل واملخابرات تقلص عددهم أيضًا8؛ وقد حتولت اإلدارة املركزية إىل الالمركزية، وتعتمد 
كل منطقة على وارداهتا إلدارة شؤون عملها، حيث مت تقليل رواتب اجلنود ومستحقات الدعم 
اللوجسيت، وإن اعتماد اإلدارة الالمركزية يهدف إىل تقليل اخلسائر بي صفوفهم، والتمويه ولكي ال 
يتم التعرف على ابقي أفراد التنظيم بسهولة، وهذا كان سبباً ملرونة العمل وزايدة العمليات اإلرهابية 

لداعش يف العامي األخريين.
الرتكيز على حرب العصاابت:

بعد اهلزائم الثقيلة اليت تلقتها جماميع داعش على يد القوات األمنية العراقية يف عام 2017، 
جلأت إىل أسلوب الكر والفر وتكتيكات حرب العصاابت، لتقويض اجليش العراقي وقوات األمن. 
ويف حرب العصاابت تركز داعش على املناطق الصحراوية واهلامشية وقليلة السكان بداًل من 
الرتكيز على املناطق واملدن ذات الكثافة السكانية العالية، وتقوم بعمليات إرهابية متفرقة يف مدن 
خمتلفة، وميتاز هذا التكتيك على االعتماد على العناصر احمللية دون األجنبية، كوهنا تعرف خبااي 

وأزمة املنطقة، وال حتتاج لدفع رواتب عالية، ويصعب على القوات األمنية التعرف عليها. 
فقد حاول تنظيم داعش استخدام املعلومات الدقيقة واخلربة لدى بعض عناصره احمللية يف 
حرب العصاابت، ومعرفتهم ابملواقع اجلغرافية هلذه املناطق وعالقاهتا االجتماعية والقبلية، فإن هذه 

القوات هلا القدرة على شن هجمات والعودة إىل مواضعهم بعد العملية.
7 ـ سيد علی جنات، کالبدشکافی داعش: از ظهور ات افول، چاپ چهارم، هتران: موسسه حتقيقات ابرار معاصر، 6931، ص 

 101
8 ـ هشام اهلامشي، «داعش ينتظر الفوضى يف العراق وسوراي ليعود»، جريده ااخلبار، 92 أاير 0202،متاح علی الرابط: 

https://www.al-akhbar.com/Iraq/289264/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85- 

https://www.al-akhbar.com/Iraq/289264/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-
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تزايد األعمال اإلرهابية
بعد إعالن انتصار احلكومة العراقية على داعش حاول التنظيم إثبات وجوده، فعلى الرغم 
من خسارة املناطق الواقعة حتت سيطرته، إال أنه صعد من نطاق عملياته اإلرهابية يف العراق، منذ 
عام 2019، واهلدف من ذلك هو إضعاف موقف احلكومة أمام الشعب وخلق فجوة أمنية، فيما 
جوبه هذا التصعيد خبطة عسكرية حتت مسمى “ارادة النصر” وذلك يف السابع من متوز 2019 
مبثلث صالح الدين واألنبار ونينوى، متثل ببيان رمسي من رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي، 
وما زالت عمليات التنظيم مرتفعة، حيث بلغ عدد عملياته عام 2020 حوايل 1422 هجمة، 
مقسمة بي اعمال انتحارية وتفجري عبوات انسفة واعمال قنص خلفت 2748 شهيداً وجرحياً، 
ويف األشهر الستة األوىل من عام 2021، نفذ 589 عملية راح ضحيتها 1052 بي شهيد 

وجريح.
تفعيل العمليات االنتحارية 

من أهم خطط داعش القتالية وعودة نشاطها يف العراق هو استخدام اهلجمات االنتحارية، 
فمنذ بداية عام 2021، جلأ تنظيم داعش اإلرهايب إىل اهلجمات االنتحارية؛ ألن هذه األنواع 
من اهلجمات أجنح من العمليات اإلرهابية اليت مل يعد قادراً على القيام با كما ابلسابق، وتتسبب 
خبسائر أكثر للحكومة العراقية، فعلى سبيل املثال: يف هجوم انتحاري يف 21 كانون الثاين )يناير( 
2021 نفذه اثنان من إرهابيي داعش ومها أبو يوسف األنصاري وحممد عارف املهاجر، يف ساحة 
الطريان مبنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، تسبب مبقتل 32 شخصاً وجرح 110 آخرين، وقد 
فجر انتحاري نفسه يف 19 متوز 2021 يف مدينة الصدر ببغداد؛ مما أسفر عن مقتل ما ال يقل 
عن 30 عراقياً وإصابة أكثر من 50 آخرين، فضاًل عن أسلوب اغتيال شيوخ العشائر، والقضاة، 

وضباط اجليش، بواسطة انتحاريي واألسلحة اخلفيفة والكامتة.
وحكوميي يف  حمليي  ومسؤولي  وعشائرية  سياسية  اغتيال شخصيات  أن  ابلذكر  اجلدير 
احملافظات السنية، إمنا يتم بدف زعزعة األمن وإاثرة االضطراابت فيها، كما يسعى داعش إىل إاثرة 
الفنت واالنقسامات العرقية والدينية يف احملافظات ذات التعدد الديين واملذهيب والقومي، مثل دايىل 
وكركوك وصالح الدين، عرب اغتيال زعماء العشائر، ومن أهدافهم أيضاً اغتيال وختريب منازل أبناء 

املكون السين الذين يعملون مع القوات األمنية والعسكرية.
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زايدة عمليات القنص 
من أهم أساليب داعش يف زعزعة االستقرار ومن دون وقوع خسائر، هو العمل على عمليات 
القنص، وخصوصا يف املناطق احملررة، ومتثل هذه االسرتاتيجية طريقا لتكثيف النشاطات ولضرب 
قوات االمن وتنفيذ عمليات مباغتة، حيث شهدت بغداد والعديد من احملافظات احملررة مثل دايىل 
وصالح الدين يف العامي املنصرمي زايدة يف هجمات القنص على قوات األمن ونقاط التفتيش 

التابعة للحشد الشعيب، وكذلك منازل قادة احلشد العشائري، والسيما يف مناطق حزام بغداد.
وحبسب صحيفة “النبأ” األسبوعية فقد نفذ داعش 334 عملية قنص يف عام 2020، 

وهو ما ميثل حوايل 24٪ من إمجايل معارك واشتباكات داعش يف العراق.
إيقاظ اخلالاي النائمة

عمد خليفة داعش اجلديد أبو إبراهيم القريشي اىل تنشيط اخلالاي النائمة بسبب أزمة التنظيم 
يف استقطاب القوات البشرية، وعلى الرغم من قيام داعش بتنشيط العديد من خالايه النائمة يف 
العراق من 2013 إىل 2017، إال أن بعض هذه اخلالاي مل تكن فاعلة، وقد أقدمت عصاابت 
داعش قبيل حترير املوصل بعدة اسابيع، على تفريغ بعض أفرادها وتشكيل خالاي احتياطية انئمة 
من قواهتا احمللية، لالستفادة منهم بفرتة ما بعد اهلزمية، وعلى الرغم من األضرار اجلسيمة اليت حلقت 
بنظام داعش البريوقراطي، اال ان التنظيم ال يزال على اتصال أبيب إبراهيم القريشي، ابإلضافة إىل 
ذلك يقوم اخلليفة اجلديد إبصالح اهليكل التنظيمي لداعش بشكل منهجي من أجل خلق موجة 

جديدة من العنف.
ومنذ عام 2019 نفذت القوات العراقية عدة عمليات يف حمافظات دايىل وكركوك وصالح 
الدين واألنبار ونينوى ضد خالاي داعش النائمة، حمققة مكاسب كبرية، علما اهنا اكتشفت ودمرت 

يف عمليات التعقب عشرات األنفاق واألوكار وخمازن األسلحة املعدة للتفجري.
تقوية نواة الفصائل الصغرية

تستخدم داعش يف بعض أجزاء العراق أسلوب تفعيل تقوية نوى الكتلة الالمركزية، حيث 
يعمل كل فصيل مبعزل عن اآلخرين، يستخدم داعش هذا األسلوب ملنع حتديد هوية ابقي أعضاء 

اجملموعة يف حال مت التعرف على شخص أو اعتقاله من قبل األجهزة األمنية. 
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وتتكون كل نواة من العديد من العناصر حبيث تتواصل مع ابقي افراد التنظيم بطرق جتنبهم 
معرفة بعضهم البعض، فبعد هزمية داعش طلب قادة التنظيم من أنصارهم يف العراق االنقسام إىل 
خالاي مكونة من أربعة أو مخسة أعضاء، كل منها تنفذ عملياهتا بشكل مستقل، ويهدف هذا 
االسلوب اىل تقليص وقطع العالقة بي القيادة واألعضاء، وكذلك منع اكتشاف ابقي االفراد ونوع 
ارتباطاهتم، كما جنح داعش إىل حد ما يف جتنيد قوات حملية جديدة، وهذا ما حذر منه مسؤولون 
عسكريون، خاصة وأن العديد من القوات اجلديدة ليس هلا سجال أمنيا، ومل تشارك يف عمليات 
إرهابية يف السنوات املاضية، ومن هنا يصبح التعرف على هوية ابقي أفراد العصاابت امر معقد، 
ابإلضافة إىل ذلك يعمل العديد من عناصر داعش لتوفري اخلدمات اللوجستية واالستخباراتية لتعزيز 

قدرهتم على الظهور، والذي يقدر عددهم أبكثر من مخسة االف شخص.
تدمري ابراج الطاقة

أحد التكتيكات اليت وضعتها عصاابت داعش مؤخرًا من اجل الوصول إىل ذروة قدرهتا هي: 
مهامجة أبراج الطاقة، فقد أمر اخلليفة اجلديد أبو إبراهيم القريشي عناصره بشن غزوة اقتصادية ضد 
العراق، من خالل مهامجة أبراج نقل الطاقة الكهرابئية، وهتديد السوق العراقية، وفيما نشرت داعش 
يف نشرهتا االسبوعية “النبأ”، أهنا خالل سبعي يوًما من 1 أاير إىل 8 متوز 2021، حتت عنوان 
“الغزو االقتصادي” نسفت 75 برجاً رئيسياً لنقل الطاقة يف مشال ومشال شرق العراق، والسيما 
“خط املرصاد” الرابط مع إيران يف حمافظة دايىل، كما أعلنت وحدة املعلومات األمنية العراقية، 
يف 3 متوز  2021، عن تعرض 61 برج طاقة لعمليات ختريبية يف األايم األخرية، منذ ذلك احلي 

تعرضت العديد من أبراج النقل هلجمات ختريبية ايضا9.
ارتفاع درجات احلرارة يف معظم  الطاقة ابلتزامن مع  ابراج  انتهجت داعش تكتيك حرب 
احملافظات العراقية إىل أكثر من 50 درجة مئوية، ويف الواقع جلأت داعش إىل هذه االعمال من 
أجل ازدايد آالم الناس لتحريكهم وبدء موجة جديدة من االحتجاجات، مما أدى إىل تفاقم أزمة 
9 ـ بغداد اليوم، احلكومة حتصي ما سببته اهلجمات على شبكة الكهرابء الوطنية، شهداء وإصاابت وخسائر 3 يوليو 1202، 

متاح على الرابط:

https://baghdadtoday.news/news/157996/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9
%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A-
%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%87-
%D8%A7%D9%84



13

العراق وإمكانيات تصدر داعش املشهد مرة أخرى

منها كربالء  العراق،  من  مهمة  مدن  عدة  شعبية يف  احتجاجات  واندالع  العراق،  يف  الكهرابء 
والبصرة والعمارة والناصرية والكوت والديوانية، واليت انتهت سريعاً.

4ـ دراسة امكانية رجوع داعش يف العراق 
استناداً إىل ما ذكر سابقاً ميكن القول إن تنظيم داعش غري قادر على العودة إىل العراق جمددا 
واحتالل املدن ابلوضع احلايل، ملا مير به من حتدايت مثل قلة املوارد البشرية واملالية، ويؤكد أسلوب 
داعش القتايل أنه غري قادر على القتال املباشر وجمابة قوات األمن العراقية، للسيطرة على مناطق 

جغرافية، ومع ذلك فإن تغيري الوضع وإاتحة الفرصة ميكن أن يؤدي إىل عودة ظهوره يف العراق.
من بي العوامل احمللية واإلقليمية اليت ميكن أن تساعد على اعادة انتشار عصاابت داعش 
األسرى  على  داعش  وهجوم  العراق،  يف  األمين    والفراغ  االستقرار  عدم  حالة  هي:  جديد  من 
التحالف  قوات  وانسحاب  لداعش،  الفاعلة  اإلقليمية  اجلهات  ودعم  السورية،  األزمة  واستمرار 

الدويل من العراق. 
عملية تشكل الفراغ األمين يف العراق

إن وجود حكومة هشة وما يرتتب عليها من فراغ امين قد يؤدي إىل عودة داعش، فمن اهم 
العوامل اليت أدت إىل ظهور داعش عام 2013 يف مدن العراق هو الفراغ األمين واالختالفات 
التوترات  وقد خلقت هذه  السياسي،  النسيج  بي  التماسك  وانعدام  والعرقية،  والدينية  السياسية 
ارضية خصبة الستغالل تنظيم داعش وتوسيع نفوذه وسيطرته، والسيما يف مناطق املكون السين، 
فبعد االحتجاجات السنية املتكررة واستمرار اخلالف مع احلكومة وعدم اجياد حلول انجعة وشاملة، 
عمدت مجاعات داعش اىل النفوذ من تلك الفجوة واستغالهلا بشكل كامل، وهلذا السبب ميكن 
القول أن االضطراابت يف املناطق السنية ستؤدي إىل عودة ظهور داعش جمددا، لكن شيوخ العشائر 
هناك ادركوا مدى خطورة داعش على جمتمعاهتم، وهم يستذكرون جيدا جتاربم املريرة من 2013 
ولغاية 2017، حيث دمرت منازهلم وخربت مزارعهم و...، وهلذا مل تسري احتجاجات 2019 

يف املناطق الشيعية إىل مناطقهم خوفا من ظهور هاجس االرهاب يف مناطقهم من جديد.
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جناح داعش ابهلجوم على السجون
تواجه عصاابت داعش يف العراق حتداًي خطريًا يتمثل يف االفتقار إىل املوارد البشرية والعسكرية 
الكافية الحتالل مناطق حساسة، فقد تقلص عدد مقاتلي داعش يف السنوات األربع املاضية نتيجة 
القتال احملتدم أو زجهم يف السجون، خاصة وأن قوات األمن واالستخبارات العراقية جنحت يف 
اعتقال العديد من كبار قادة داعش خالل العامي املاضيي، فعلى سبيل املثال: يف النصف االخري 
فقط من عام 2020، أجرى جهاز مكافحة اإلرهاب أكثر من 150 عملية، مت فيها القاء القبض 
على 250 من كبار قادة داعش وقتل 50 آخرين، ويف االشهر الثالثة االوىل من العام 2021، 
نفذت وحدة مكافحة اإلرهاب العراقية 110 عمليات، مت خالهلا اعتقال حوايل 100 داعشي 
يف مناطق متفرقة من العراق وقتل 34 شخًصا، من بينهم أبو ايسر العيساوي انئب خليفة التنظيم 
اجلميلي،  أبو علي  الفلوجة  فيهم وايل  قادهتم مبن  الكثري من  القبض على  فيما مت  العراق،  ووايل 
وعاشور النعيمي مسؤول وحدة االعدامات يف والية الفلوجة سابقا وامللقب بعاشور الذابح، ومنر 

السويد امللقب بنمر بغداد.
لذلك حتاول داعش يف العراق تنظيم هجمات شبيهة مبعركة “هدم األسوار” ضد سجون 
من  السجناء  هتريب  ولطاملا كان  املقاتلة،  بقواهتا  احلاصل  النقص  سد  أجل  من  رئيسية،  عراقية 
أولوايت داعش، دعا اخلليفة السابق أبو بكر البغدادي يف عام 2019، يف رسالة صوتية أعضاء 
داعش إىل بذل قصارى جهدهم لتحرير السجناء والسجينات من املعتقالت، وبعد هذه الرسالة 
تنوي  فكانت   ،2019 عام  يف  السجناء  سراح  إلطالق  عمليات  عدة  داعش  قوات  نظمت 
استغالل االحتجاجات الشعبية لشن عملية كبرية ملهامجة السجون، مبا يف ذلك سجن احلوث يف 
الثاين 2019، عن  الناصرية وإجالء اآلالف من أعضائه، كما اعلنت شرطة نينوى يف تشرين 
افشال حماولة لتهريب عناصر داعش من سجن املوصل، ومل تتوقف جهود داعش اىل هذا احلد، بل 

حاولوا يف يناير 2021، مرتي شن هجمات على سجين الكرخ وأربيل املركزيي.
ابإلضافة إىل السجون العراقية يستضيف خميم اهلول يف سوراي واملعروف ابسم “دويلة داعش 
املصغرة”، حيث تسيطر عليه قوات سوراي الدميقراطية، أكثر من 60 ألًفا من أنصار داعش من 
خمتلف البلدان، وخاصة من العراق وإذا ما متكنت عناصر داعش اإلرهابية من اهلروب من خميم 
لألمن  الذي سيشكل هتديًدا كبريًا  األمر  لداعش،  القوة  ورافدا الستعادة  دافعا  فسيعطي  اهلول، 

العراقي.
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استمرار األزمة السورية 
إن أحد العوامل املهمة يف ظهور وزايدة نشاط داعش وتوسيع رقعته اجلغرافية عامي 2013 
و2014 هو الفراغ األمين   الناجم من األزمة السورية، حيث يذكر عبد هللا بن حممد من املنظرين 
اجلدد للحركة السلفية اجلهادية يف كتاب “املذكرة االسرتاتيجية”: “ميكن للجماعات اإلسالمية 
اجلهادية جذب أشخاص آخرين وإحياء اخلالفة وإقامة دولة إسالمية من خالل عدم االستقرار 
واالنفالت األمين “10، وعليه فأن تزعزع االستقرار وانعدام األمن يف سوراي سيؤدي إىل جناح داعش 
وإعادة انتشارها، لذلك لعبت األزمة السورية دورًا ابرزًا يف زايدة قوة داعش، وخالف ذلك كان من 

املستبعد استعادة عافية داعش من جديد. 
فقد أضافت األزمة السورية لقدرات تنظيم داعش الكثري بعدة طرق أمهها: استغالل داعش 
للحرب السورية الحتالل جزء من البالد، وحتويل شرق سوراي إىل قاعدة لتطوير وتوسيع قدراته، 
وتدريب وتنظيم قواته يف سوراي دون قلق جدي وأبرحيية اتمة، وكذا استغالل موقع العراق اجلغرايف 
الستقطاب أعداد كبرية من القدرات البشرية واملالية واللوجستية من دول خمتلفة عن طريق احلدود 
العراقية، وحىت اآلن ورغم التصرحيات والوعود املتكررة للعراقيي يف أتمي احلدود مع سوراي بدعم من 
قوات التحالف الدويل، من خالل نصب أبراج مراقبة وكامريات، ابإلضافة إىل تسييج وحفر خنادق 
على طول حدودها مع سوراي، واليت يزيد طوهلا عن 600 كم، اال ان مشكلة تسلل عناصر داعش 
ال تزال قائمة، والسيما عرب حمافظيت نينوى واألنبار11، فالفساد املايل ضليع يف عمليات التهريب 
يف هذا اجملال، حيث حياول بعض األشخاص أتمي التسلل لعناصر داعش من سوراي إىل العراق 
مقابل مبالغ مالية كبرية، ابالستفادة من االنفاق السرية القدمية اليت كانت تستخدم للتهريب، وهي 

تستخدم اآلن من قبل عناصر داعش لدخول األراضي العراقية.
توفري احلماية لعصاابت داعش من بعض االطراف االقليمية

يف  املؤثر  الثالث  املعيار  هي  عصاابت  جتاه  واإلقليمية  الفاعلة  اجلهات  تعامل  طريقة  إن 
مستقبل هذه املنظمة اإلرهابية، ومما ال شك فيه فأن مجاعة مثل داعش حبجم عملياهتا العسكرية 
وأتثريها، لن تتمكن من لعب هذا الدور املربك دون دعم قوى إقليمية ودولية، وكانت أبرز االمساء 
املطروحة يف دعمها هي السعودية وتركيا وقطر، فعلى سبيل املثال: ذكر انئب الرئيس السابق جو 

10 ـ عبد هللا بن حممد، املذكرة السرتاتيجية، ط1 دمشق، دار التمرد 102، ص7.
11 ـ زيد سامل، «استياء عراقي من تراخي نظام األسد و«قسد« بوقف تسلل داعش»، العربی اجلديد، 81 إبريل 1202،متاح 

 .74343w/ri.n2b//:sptth .:علی الرابط

https://b2n.ir/w34347
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ابيدن، يف خطاب ألقاه يف جامعة هارفارد يف الثاين من تشرين األول 2014، اهتم دول اخلليج 
العريب وتركيا بدعم وتعزيز داعش واجلماعات املتطرفة12. 

أهنا  إال  ومباشر،  علين  بشكل  داعش  تدعم  مل  الفاعلة  اجلهات  هذه  أن  من  الرغم  فعلى 
لعبت دورًا مهًما يف تقوية داعش من خالل فتح حدودها أو إطالق العنان للدعم املايل املقدم من 
للجمعيات اخلريية وغريها، اما طريقة ايصال الدعم اليها فيتم عرب طريقي االول: الطريق املباشر على 
شكل مساعدات مالية ترسل للجمعيات اخلريية واملستثمرين، والثانية: الطريق الغري مباشر واليت يتم 
فيها االستحواذ على املعوانت من خالل املعارك مع اجلماعات السلفية الناشطة يف سوراي، واليت 
دفعت مثنها دول من اخلليج كما أرسلت إىل اجلماعات السلفية املسلحة األخرى، مبا يف ذلك 
حتالف اجلبهة اإلسالمية وجيش الفتح، وبشكل عام فأن داعش مل تكن لتتمكن من الظهور والنمو 
لوال دعم األطراف اإلقليمية والدولية، لذلك ميكن القول أنه إذا دعمت اجلهات اإلقليمية داعش يف 
العراق، فستواصل الظهور جمددا، ومع ذلك فإن معظم دول املنطقة، مبا يف ذلك السعودية وتركيا، 
قد رفعت يدها عن دعم اجلماعات املتطرفة بشكل كبري، لعدة اسباب امهها هتديد داعش ألمنها 

الداخلي وحتسن العالقة مع بغداد.
انسحاب قوات التحالف الدويل من العراق 

إن وجود قوات التحالف الدويل حملاربة اإلرهاب يف العراق مهم جدا، ومع ذلك فإن هناك 
خالف حول استمرار أو انسحاب قوات التحالف الدويل من العراق، من انحية أخرى، يعارض 
الدويل، ألن خطر تكرار أحداث  التحالف  العراق انسحاب قوات  الكرد والسنة يف  السياسيون 

2014 وعودة داعش ما زالت تشكل هاجسا هلم حبسب قوهلم.
يف املقابل يرحب احلشد الشعيب وبعض النواب املقربي منه ابنسحاب القوات االمريكية، 
كما يرجئ مراسل اليب يب سي يف األمور األمنية فرانك غارنر أسباب ظهور داعش وانسحاب 

القوات األمريكية عام 2011 اىل عدة اسباب.
أواًل: استطاع داعش أن ينفذ من الفجوة احلاصلة بي املكون الشعيب السين ودولة نوري 
اصبحت  اليوم  أن  إال  داعش،  لعصاابت  االنضمام  إىل  منهم  ابلكثري  دفع  األمر  وهذا  املالكي، 

املساواة مقبولة نوعاً ما أكثر من احلقبة السابقة.
//:sptth :12ـ  بی بی سی، »ابيدن يتهم حلفاء واشنطن بدعم اإلرهاب يف الشرق األوسط«، 5 أكتوبر 4102،متاح علی الرابط

 yekrut_ygolopa_nedib_su_500141/01/4102/aidemitlum/cibara/moc.cbb.www

https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/10/141005_us_biden_apology_turkey
https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/10/141005_us_biden_apology_turkey
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تدريب  الكثري من وقتهما يف  املتحدة وبريطانيا  الوالايت  منذ هزمية داعش كرست  اثنياً: 
قوات مكافحة اإلرهاب العراقية، لصد اي هجوم طارئ.

افريقيا  يف  للحكم  الفاقدة  املواقع  استغالل  على  مستقباًل  سرتكز  داعش  أن  يبدو  اثلثًا: 
وأفغانستان بداًل من حماربة قوات األمن العراقية13، فأهم ما يعتمد عليه العراق يف التواجد األمريكي 
هو االعتماد على قدرهتا اجلوية املتطورة، وعلى القدرة االستخباراتية اليت حيتاجها العراق حالياً، 
فضاًل عن دعم التحالف الدويل للعراق يف جماالت تكنولوجيا احلرب واألسلحة املتقدمة والتدريب 

العسكري.
دمج داعش ابلقاعدة 

من العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل عودة داعش إىل العراق هو اندماج التنظيمي بعد مثان 
سنوات من املنافسة واالقتتال، فقد قال انئب رئيس اجلمهورية إايد عالوي يف مقابلة خاصة عشية 
حترير املوصل يف نيسان لعام 2017: “هناك معلومات مؤكدة عن حماداثت بي ممثلي عن القاعدة 

وداعش للتعاون املشرتك وتشكيل حتالف حمتمل”14.
ويقول مدير جملس األمن الفيدرايل الروسي ألكسندر بورتونيكوف يف افتتاح املؤمتر السابع 
عشر لقادة األمن يف 7 تشرين الثاين 2018: “تعقد املنظمات اإلرهابية بعد انكسارها يف العراق 

وسوراي مشاورات لدمج وتطوير شبكة إرهابية جديدة وكبرية على نطاق عاملي”.
يف الواقع فإن ظهور نقاط ضعف داعش والقاعدة منذ عام 2017 فصاعًدا، أدى إىل ظهور 
نوع من الرغبة االجبارية يف احتادمها، وميكن أن يسمى خيارًا قسراًي، وهو ما أدى إىل تعاوهنما معاً، 
ومع ذلك فإن فرضية اندماج القاعدة وداعش امر مستبعد، وذلك ابلنظر اىل بعض االختالفات 
والتمايز يف األهداف واألولوايت، وتفوق القاعدة امليداين على داعش والتنافس على القيادة، اضافة 

اىل اخلوف من بعضهما من االنكشاف يف حتديد اخلالاي النائمة لكل منهما ابملستقبل القريب.

-liava ,2021 July 26 ,”Iran benefit could Iraq in pullback military US How“ ,Gardner Frank   13 ـ
.70067975-tsae-elddim-dlrow/swen/moc.cbb.www//:sptth :ta elba

14 ـ فرانس 42 انئب الرئيس العراقي حيذر من حتالف حمتمل بي تنظيم الدولة االسالمية والقاعدة 71 ابريل 7102، متاح على 
 .27020m/ri.n2b//:sptth الرابط

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57976007
https://b2n.ir/m02072
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وابلطبع على الرغم من االختالفات اهليكلية بي التنظيمي فإن هلما أهدافاً وأعداء مشرتكي؛ 
لذلك مع إزالة العقبات واالختالفات الرئيسية فسيناريو دجمهما على املدى املتوسط   أو البعيد يبدو 
ممكناً، واجلدير ابلذكر أن ظهور بعض الدوافع والتطورات ميكن أن يسرّع من عملية الدمج، من قبيل 

ظهور شخصية ذات كاريزما عالية من أي الطرفي سيمكنهما من االحتاد مستقبال15. 
النتيجة

على الرغم من التقدم الواضح الذي حققته القوات األمنية يف حماربة داعش خالل العامي 
املاضيي، الذي أسفر عن مقتل عدد من كبار قادة داعش وتدمري خالايه واوكاره، ما تزال هناك 
واألنبار  الدين  وصالح  “كركوك  مربع  والسيما  والغرب،  الشمال  يف  خاصة  العراق  يف  مناطق 
اعتداءات إرهابية متكررة، وقد حافظت داعش على هيكلها اهلرمي، حىت بعد  ودايىل” تشهد 

اغتيال كبار قادهتا، حيث عينت حكاًما وقادة من مناطق خمتلفة ملواصلة عملياهتا وأنشطتها.
العودة  التمويل، فأن داعش اآلن غري قادرة على  العاملة واخنفاض  القوى  ويف ظل نقص 
قدرته  على عدم  يؤكد  املتفرق،  والقنص  التفجري  القتايل يف  أسلوبه  العراقية، ألن  املدن  واحتالل 

ملواجهة قوات األمن العراقية واجليش للسيطرة على مناطق جغرافية.
لكن تغري الظروف وتوفري الفرص مثل وقف عمليات مالحقة اخلالاي النائمة لداعش، وخلق 
عدم استقرار وفراغ أمين، وجناح داعش يف مهامجة السجون وحترير عناصرها، ميكن أن يؤدي إىل 
استعادة داعش لقدرته يف العراق، ومع ذلك فإن استمرار مالحقة عناصر داعش االرهابية والضغط 
املستمر على خالايها النائمة قد جيرب القوات اإلرهابية املتبقية على مغادرة العراق، والتوجه صوب 

أفغانستان أو دول إفريقية أخرى، حيث الفراغ االمين واالرضية الرخوة لنشاطها.
طرق مواجهة عودة داعش إىل قدرهتا يف العراق

اجملاالت  اإلجراءات يف  من  عدًدا  داعش وهزمية جذوره  مع عودة ظهور  التعامل  يتطلب 
السياسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية منها: 

ـ دعم تشكيل حكومة مركزية مستقرة وقوية يف العراق.

15 ـ سيد علي جنات »سيناريوهات داعش القادمة« كتاب ماهية ابعاد ومستقبل داعش، قم دفرت انتشارات السالمي ص125، 
عام 0202. 



19

العراق وإمكانيات تصدر داعش املشهد مرة أخرى

ـ منع انطالق انتفاضات جديدة يف احملافظات السنية.
ـ جتنب ومنع نشوب الصراعات الطائفية.

ـ إعادة تنشيط جهود االستخبارات والعمل مع القوات احمللية لكشف اخلالاي النائمة.
ـ الرتكيز على اجلهود االستخبارية للتسلل إىل بنية داعش بدف حتديد أهدافها وخططها.

ـ استمرار الضغط على خالاي داعش اإلرهابية لتدمري التنظيم ابلكامل
ـ مالحقة عناصر داعش وخالايها النائمة.

ـ تعزيز قدرات القوات األمنية والعسكرية العراقية.
ـ استمرار اهلجمات الربية واجلوية على مقار ومالجئ داعش الرئيسية.

ـ جتفيف املوارد املالية لداعش عن طريق قطع املساعدات املالية األجنبية، وعدم دفع الفدية 
ألخذ الرهائن، ومكافحة جتارة املخدرات اليت ميارسها داعش. 

ـ مواجهة جهود داعش لتجنيد مقاتلي جدد.
ـ أتمي احلماية املضاعفة للسجون اليت تضم نزالء عناصر داعش.

ـ ضبط حدود العراق مع سوراي ومنع تسلل الدواعش من سوراي إىل العراق.
ـ اإلسراع يف توطي العرب السنة من النازحي وارجاعهم اىل مناطقهم.

ـ تقدمي اخلدمات األساسية للمناطق احملررة من براثن داعش.
ـ توفري التسهيالت االقتصادية واملعيشية ملواطين املناطق احملررة.

ـ حل املشاكل االقتصادية ومضاعفة اجلهود خللق فرص عمل للشباب ملنعهم من االنضمام 
إىل داعش.

ـ إنشاء غرف عراقية مشرتكة مع دول اجلوار بدف تبادل املعلومات.
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ـ استمرار التعاون العراقي مع دول اجلوار والدول العربية.
ـ مواجهة أساليب وأدوات اإلعالم الداعشي.

ـ استخدام القدرات الثقافية واالجتماعية املوجودة يف العراق ملواجهة داعش.
ـ اعتماد األنشطة االجتماعية والثقافية على املستوى احمللي، مبا يف ذلك معلومات عن أصول 

اإلرهاب التكفريي وإنتاج أفالم واثئقية تلفزيونية.


