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  :الممخص
اد ال يخالطيما انحياز، بعض الجوانب نحاول في ىذه الدراسة ان نناقش وبموضوعية وحي

الُمشرفة والُمشرقة في محافظة نينوى وتحديدًا مدينة الموصل بعد ابمت القوات العراقية االجتماعية 
الحكومية بالء حسنًا لتحريرىا من براثن االرىاب التكفيري والمجاميع المتطرفة، إذ ننطمق بدراستنا ىذه 

ٍة لتميز بين أوضاع مدينة الموصل أيام سيطرة عصابات من أسس ومرجعيات عممية، تؤشر بدق
داعش اإلرىابية، وبين وضعيا الحالي كمدينٍة محررة، مفترضين ان األوضاع الحالية في المدينة 
الُمحررة تشيد نوعًا من االستقرار المجتمعي واالحساس بالتحسن التدريجي رغم شعور المواطنين 

يشونيا بفعل الدمار الذي حل بمدينيم وممتمكاتيم والتي من الممكن الموصمين بحالٍة من القمق التي يع
إلى حالٍة من االحتجاج أو الييجان المجتمعي، وقد ينتيي  - إذا لم تعالج بمينية –والوارد ان تتحول 

ذلك السخط والييجان بثورة احتجاجية ذات المضمون السمبي في حال عدم النظر لظروفيم القاسية 
عادة وضعيم المجتمعي إلى حالة االستقرار، وذلك يمزمو توافر واالسراع بصرف  التعويضات المادية وا 

جممة من شروط والفرص لتحقيق نيضة مجتمعية شاممة تنطمق من مبدأ وقاعدة الجميع شركاء، والكل 
 .مسؤول عن إعادِة  مدينة الموصل لوضعيا المستقر ولحالِة السالم والطمأنينة

من ىذه الدراسة التحميمية لدور الخدمة االجتماعية في رصِد مؤشرات وُبغية تحقيق اليدف  
التقدم لمقوات والمؤسسات الحكومية فأننا نحرص في ىذه الدراسة عمى تمتزم بمنيجيٍة عممية الطابع 
وبسياقات منيجية، لغرض تحديد بعض األبعاد الديموغرافية، والتاريخية، والطبيعة االيكولوجية، 

ية المميزة لمدينة الموصل العراقية وسكانيا ومجتمعيا، وقد اشرنا لبعِض بؤر ومكامن والسمات الثقاف
والصراع والتوترات القمقة، إلى جانب العوامل المشجعة عمى االستقرار والتيدئة من خالل الحوار 

نشود، الوطني والتعاون المجتمعي البّناء، وصواًل إلى حالِة اليدوء النسبي واالستقرار المجتمعي الم
والتي حرصنا فييا عمى توضيح وبيان دور الخدمة االجتماعية كميداٍن ميني، وحقٍل عممي 
تخصصي، يسعى جاىدًا لتحقيق حالة الرفاه واالستقرار الشخصي والمجتمعي، واألمن االجتماعي 

مناطِق واالستقرار في المجتمعات المحمية لمناطق ما بعد النزاع، ودورىا في مرحمِة تضميد الجراح لم
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الُمحررة من العصابات اإلرىابية. بمحاظ ان حساسية موضوع دراستنا الحالية، وتعقيده الشديد، فضاًل 
عن تباين المرجعيات التحميمية، قد تشعر أي باحث يروم بدراستو والتصدي لو بحالٍة من الحرج، وليذا 

وننتأى عن التعرض ألسباب فإنو من الُمفيد جدًا ان نركز عمى ما آلت إليو التطورات الحالية، 
السياسية والخالفية لسقوط محافظة نينوى وعدد آخر من المحافظات العراقية تحت سيطرة عصابات 
داعش اإلرىابية، مع الحرص قدر االمكان إننا إذ نبحث في الحاضر والواقع، ينبغي ان الُنيمل 

األمن وعوامل االستقرار، فال ينبغي التاريخ وال نستغِن عنو بالُمطمق، ومع تأكيدنا عمى أىمية عنصر 
لنا ان ُنيمل تضحيات رجال القوات األمنية، والجيود الوطنية ألبطال حشد الشعبي، بمحاظ ان تمك 
التضحيات الوطنية ليست مجرد تركيٍب آنٍي طارئ، أو تكويٍن ممفق يمكن انكاره أو تجاىمو بسيولٍة 

 .ريخية  ووطنيةوتجاوزه، بل انيا تضحيات تسجل وتوثق مواقف تا
 (.ةالكممات المفتاحية: )العمل االجتماعي، مؤشرات المنجز األمني، التيديدات اإلرىابي
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Abstracts: 

In this study, we try to discuss, objectively and impartially, some of the 

honorable and bright social aspects in Nineveh Governorate, specifically the 

city of Mosul, after the Iraqi government forces performed well to liberate it 

from the clutches of Takfiri terrorism and extremist groups. Between the 

conditions of the city of Mosul during the days of ISIS terrorist gangs’ 

control, and its current situation as a liberated city, assuming that the current 

conditions in the liberated city are witnessing a kind of societal stability and a 

sense of gradual improvement despite the feeling of the Mosul citizens in a 

state of anxiety that they live in due to the destruction that has befallen their 

city and property, which is possible and possible To turn - if not treated 

professionally - into a state of protest or societal agitation, and this discontent 

and agitation may end in a protest revolution with negative content in the 

absence of consideration of their harsh conditions and the speedy payment of 

material compensation and the restoration of their societal status to a state of 

stability, and this requires the availability of a number of conditions and 

opportunities To achieve a comprehensive societal renaissance that stems 

from the principle and base of all are partners, and everyone is responsible 

for restoring the city of Pray for her stable condition and a state of peace and 

tranquility. 
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In order to achieve the goal of this analytical study of the role of social 

service in monitoring indicators of progress for government forces and 

institutions, we are keen in this study to adhere to a scientific methodology 

and methodological contexts, for the purpose of identifying some 

demographic, historical, ecological nature, and distinctive cultural features of 

the Iraqi city of Mosul, its residents and society. We have referred to some 

hotspots and reservoirs, conflict and anxious tensions, as well as the factors 

encouraging stability and calm through national dialogue and constructive 

community cooperation, leading to the state of relative calm and the desired 

community stability, in which we were keen to clarify and clarify the role of 

social service as a professional field and a specialized scientific field, which 

seeks It strives to achieve a state of well-being and personal and societal 

stability, and social security and stability in local communities in post-

conflict areas, and its role in the healing phase of areas liberated from 

terrorist gangs. We note that the sensitivity of the subject of our current 

study, and its extreme complexity, as well as the varying analytical 

references, may feel embarrassed for any researcher who intends to study and 

address it, and for this it is very useful to focus on what the current 

developments have led to, and refrain from exposure to political and 

controversial reasons for the fall of the governorate. Nineveh and a number 

of other Iraqi provinces are under the control of terrorist gangs of ISIS, taking 

care as much as possible that as we discuss the present and the reality, we 

should not neglect history and do not dispense with it at all, and with our 

emphasis on the importance of the element of security and factors of stability, 

we should not neglect the sacrifices of the men of the security forces And the 

national efforts of the heroes of the popular mobilization, noting that these 

national sacrifices are not just a temporary installation, or a fabricated 

formation that can be easily denied or ignored and bypassed, but rather they 

are sacrifices that record and document historical and national positions. 

Keywords: (social work, indicators of security achievement, terrorist threats). 

 مقدمة: -
جوانييب سييمبية،  -مختمييف أنواعيييا واشييكالياب–زمييات فييي الوقييت الييذي يكييون فيييو لأ

بأنو ثمة جوانب ايجابية لتمك األزمات أيضًا، فيي يمكن ان ُتسيم في اختبيار ميدى نجد 
سييم فيي الكشيف عيين و األزميية، أو ان تُ ييصيالبة وثبيات مؤسسيات المجتمييع اليذي تحيل ف

الضيييعف واليييوىن ليييذلك النظيييام فيييي مجتميييع ميييا، بفعيييل انتشيييار الفسييياد والتراجيييع  عواميييلِ 
اب التي تُفضي لوىن مؤسسيات اليدول وانييارىيا، واالبتعاد عن المينية وغيرىا من االسب
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ميين رسييم مالمييح المجتمييع  سيييم بإعييادةان بعييض األزمييات الكبييرى كييالحروب، قييد تُ كمييا 
مين جماعيات، وميا ذليك كيل ميا يضيمو ل ، والقيوى،والمكانيات ،خالل اعادة توزيع االدوار

 سياسات. تشريعات و ، و ، وعقائديتبناه من إيديولوجيات
ا انحييييياز، مييييال يخالطي وحييييياد بموضييييوعيةو ان ننيييياقش لدراسيييية فييييي ىييييذه انحييياول و 

ابميت  دينية الموصيل بعيدحافظية نينيوى وتحدييدًا مشرقة فيي مالمُ الُمشرفة و  بعض الجوانب
المجيياميع و  يالتكفييير االرىيياب تحريرىييا ميين بييراثن القييوات العراقييية الحكومييية بييالء حسيينًا ل

تمييز بيين بدقيٍة ل ، تؤشير عمميية اتمرجعييأسيس و مين إذ ننطمق بدراسيتنا ىيذه ، ةتطرفمال
الحييالي  ياوضييع، وبييين مدينيية الموصييل أيييام سيييطرة عصييابات داعييش اإلرىابييية أوضيياع

شييييد نوعيييًا مييين ة فيييي المدينييية الُمحيييررة تع الحاليييياوضييي، مفترضيييين ان األكمدينيييٍة محيييررة
شيييعور الميييواطنين الموصيييمين التحسييين التيييدريجي رغيييم االسيييتقرار المجتمعيييي واالحسييياس ب

ميين والتييي  بفعييل الييدمار الييذي حييل بمييدينيم وممتمكيياتيميا ونالقمييق التييي يعيشيي ميين ةٍ حالييب
أو الييجييان ميين االحتجيياج  إلييى حالييةٍ  -إذا لييم تعييالج بمينييية– تتحييولالممكيين والييوارد ان 

ذات المضمون السمبي فيي احتجاجية ثورة المجتمعي، وقد ينتيي ذلك السخط والييجان ب
عيادة وضيعيم  ات المادييةتعويضية واالسراع بصرف الالنظر لظروفيم القاسحال عدم  وا 

تحقيييق فييرص لالشييروط و جمميية ميين فر او وذلييك يمزمييو تيي، حاليية االسييتقرارالمجتمعييي إلييى 
  إعيادةِ  عن ، والكل مسؤولشركاء جميعقاعدة النطمق من مبدأ و ت شاممةنيضة مجتمعية 

 .مدينة الموصل لوضعيا المستقر ولحالِة السالم والطمأنينة
حافظة نينوى والمحافظات العراقية المحررة، ع ماوضأالتصورات حول اينت تب 

ولم تكن مدينة الموصل بمنأى عن ذلك التباين فمقد اختمفت الرؤى، وتعددت التوقعات، 
مييز فتقر لمتت نطمق من منطمقاتٍ الرؤى تالتوقعات و تمك لكننا نمحظ ان  والتصريحات،

بعض األطراف والجيات  وبين رؤيةالرسمية،  ةة العراقييرؤية الحكومالدقيق بين ال
 اإلقميمية.
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 المبحث األول
 عناصر الدراسة

 تمييد:
بحثية، فال بد ألي باحث يسعى عممية  مسيرةأية النجاح في لضمان تحقيق 

ىتمامو أن ُيثير ا الجتماعيةما أو ظاىرة معينة من ظواىر ا مشكمةٍ جذور في  بحثِ لم
  .البحث العممي الميني

 م :Problem of Studyم :م : ملةلة الدراسةأواًل

لذي قّدمتو عصابات داعش اإلرىابية، العرض اإلرىابي الدموي ابعد نياية 
مشاىد  بسيناريوىات الحقد والكراىية، والتكفير، والتطرف، وبعد ان ُأسدل الستار عمى

األنوار  سطعتحتى كشفت العنف، والموت، والدمار، وبعد ان انجمت غبرة المعارك 
مساحات مظممة كانت رياح الحقد والتكفير تطفئ  ذلك العرض انتياءبعد  ُتضيءل

وتجار حرب مخططين، ممولين، و ىنالك ُمحرضين، و بأنو ليتبين لك متابٍع  انوارىا،
، أو ن ينتييالمميت الدامي بأ لذلك العرض وغيرىم ممن ال يريدوا...داعمين ومساندين

ىم يسترقون السمع ألنين ، و ارالقتل، والدممشاىد ار استمر  أرادوا وبشدةٍ ف يوضع حدًا لو،
 داعشسو عصابات ر تما ما وا يرزحون تحت وطأةكان نالذي ينيجر النازحين والم

-ت ىذه الفئة حاوالكانت م، فوالمواطنين الُعزل العراقيفراد المجتمع ضد أ التكفيرية
طالق بث الرعبفي ديمومة  دورىا واصلتان  -داعش مقضاء عمىل ةالمعارض  وا 

روح الصمود والثبات ألفراد  بثالحرص عمى و  لمناس االبرياء، األراجيفاإلشاعات و 
داعش  لتدوم منافعيم الشخصية، ما بقيتيا قائبعمى ون راىنالتي يعصابات داعش 

عمى  " لتديم استمرار ذلك العرض الدامي والمميتباقية وتتمددبشعارىا المزعوم: "
 !!!محساب ارواح الناس وممتمكاتي

 ثمة تيمقبالو  اإلرىابي، يداعشموجود الل والداعمة ىذه الفئة الضالة المؤيدةوامام 
ىذه حرصت العنيفة، والُمميتة، إذ ثاره وماحقة آلمقاتمة ومواجية لإلرىاب وطنية فئة 

ة لمذود عن التطييري دفاعية لٍ افعة العنفية بأيمجل اليافععمى استبدال األالفئة الوطنية 
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الجيود المجتمعية  واصمة، بعد ان وضعت الحرب أوزارىالمقدسات، فالحرمات وا
و وبقاياه عسكريًا، فمولالوجود الداعشي  و عمل من اجل استئصال الوطنية مياميا لت

لياًل ونيارًا وحرصت عمى استباب العراقية تواصل العمل  الحكومية قوات األمنفكانت 
تزف بشائر و  أنةل رسائل الطمترسل وبسطو في المدن والمحافظات المحررة، األمن
غياب الجيود  ىوو  ويمعا يؤسف ، وع كل تمك الجيود والتضحيات فثمة مالنصر

تحصي وتوثق  التوثيقية والتسويقية لتمك االنتصارات والتقدمات، فمم يكن ىنالك جية
تمام من االىة والمستوى الالزمة الكافياألىمية مة مم نعِر تمك الجيود الجبارة والقيّ ذلك ف
و تمك الجيود الوطنية وتأثيرىا عمى ديمومة االنتصارات، تمثمجيولية لقيمِة ما فثمة م

المنجزات قف امو االحصاءات الرسمية " حصيمةو تشكمّ  االيجابية لمار اوتقييم األث
 نتائج العمميات العسكريةبيتعمق  ا رسميًا" التي تنشر وتشرح كل ماالُمصرح بياالمنية 

ذاعة بيذه المعمومات الميمة والُمفيدة لم ما ف، وتفاصيميا خبار، وا  يكن ىنالك إشعار، وا 
 ةت المناسبيتاوقتوفي ال ين عمى نحٍو دائم ومستمر،المعمومات إلى المواطنكل  تصلل

عند المواطن ثير جممة من التساؤالت من شأنو ان يُ  األمر الميم ذلك إىمال فأن
اراجيٍف ُمغرضة ومن ىذه التساؤالت العراقي فيصبح اسير ما يسمع من إشاعاٍت و 

 :الميمة ىي
 ما اخبار المعارك، ومن المتقدم ومن الذي يمسك بزمام تمك المعارك؟ -
 ؟ىل تم القضاء عمى  الوجود واالحتالل الداعشي -
 ؟واالجتماعي الوطني ما واقع الفعل األمني -
ميتيا في بماذا يمكن ان ُتسيم األخبار والمعمومات التي تبث لممواطنين، وما اى -

 ترجيح موزاين السيطرة بين الفعل الوطني الُمحرر، والفعل الداعشي اإلرىابي الميدد؟
 ؟ةر والمناطق المحر مدينة الموصل ما اخر االخبار والمستجدات في  -
تراجع مستويات  المواجيز والمواقف الرسمية الحكوميةالمعمومات و وب تاأثب كيفية -

 ددة لحياة الموطنين وممتمكاتيم؟التيديدات والخروقات الداعشية الُمي
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بالعودة إلى والميجرين في تشجيع النازحين ىل أن ىذه األخبار والبيانات ُسيم  -
 ؟، وممارسة حياتيم بشكٍل طبيعيىمسكنا مناطق
 :Importance of Studying :ًا: أىمية الدراسةنيثا -
انات التي بيمن معمومات و توثق ة لمكشِف عما عياستمثل بمحاوالتيا الجادة والت

القيادات الحكومية مؤتمرات مواقف الُمنجز األمني الرسمين عبر تصريحات و  تُبث عبر
األمنيين، والمسؤولين  في مؤسسات انفاذ القانون، العسكريينالقادة ولقاءات  الرسمية

ما ُفدحت بو عن حجم  حقيقة ما يبث من معمومات وأخبار رسمية تكشفوالتي تبين 
بفعِل تقدم الجيود التي تكبدتيا و بشرية بية من خسائر مادية و عصابات داعش اإلرىا

قيم أىمية ىذه الدراسة أن نومما تقدم يمكننا  ،األمنية الساعية الى التحرير والتطيير
 :عدة أىمياعمى مستويات 
من االجتماعية  امؤسساتيما تمتمكو عمى نمو المجتمعات وتطورىا يتوقف 
شؤون رعاياىا رعاية المينية والكفؤة، ل النيوضأساليب ما تتبعو من و المؤىالت 
ان مستوى بمحاظ  .والحياتية المادية والمعنوية وتوفير متطمباتيم المجتمعية ومواطنييا

في مدينة الموصل  اإلرىابية تو عصابات داعشخمفي ذالتدمير الالمخمفات الذي تركو 
 تأسيساً و ، يقة ال خالف عميياوىذه حق فراد والمجتمعخطيرة عمى حياة االكبيرة و ليا آثار 

وىما  جانين )موضوعي وذاتي(تتمثل بالدراسة ىذه ، فإن أىمية ذكره عمى ما تقدم
 :كاآلتي

 :ميمين ىما قسمينوسنقسميا لاألىمية الموضوعية:  .1
ثراء تيا الجادة في سعييا إلحاولممن تأتي أىمية ىذه الدراسة إذ أن : النظرية األىمية -

 ىكذا موضوعاتالعممية بمثل  مكتباتال سيام بإغناءاإلي و العمم التخصصي الجانب
ميمة اجتماعية  ازاويوالتي تفتقر في العادة ليكذا دراسات تخصصية تتطرق ل عممية ميمة
رة وتداعيات خط من آثارٍ  من خراب ودمار داعشما خمفتو مع ما ليذه الظاىرة وحساسة 

وتنعكس عمى أمنو واستقرار ، عمى نحٍو مباشرالمجتمع  ليا مساس بحياة الناس في
 .عمى نحٍو غير مباشر مواطنيو
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والبيانات  الحقائقِ نوٍع من البحث العممي المبني عمى عد غالبًا ما يُ : األىمية العممية -
األساسية الميمة و ما من األمور  لظاىرةٍ  وغير المباشرة والمالحظة المباشرة ،العممية

الركون والمجوء إلييا ان يتم التي يمكن و  معموماتدقيقة من بيانات و  لتوفير قاعدة 
والبحث العممي  ، فالدراسة اموضوع م ةجمعالل وتحديد حجم التدخل المطموبلتقييم 

 جمع البياناتوتفيد ب ات متداخمة ومكممة لبعضياعممياال ىي االكاديمي ما
 .والمعمومات

تتوصل ل منيجيةمن إجراءات  ىذه الدراسة عتمدهت فمن خالل ما: األىمية التطبيقية -
والمؤسسات  لمجيات يةعمم اتوسياس اتآلي عممية ُتسيم في صياغةمن نتائج  لو

 الوزاراتأجيزة إنفاذ القانون، و ذات العالقة من  ، السيما الجياتالرسميةالحكومية و 
فيما  وتكامل االجراءات العممية التنسيق بُغية ،، والمؤسسات، والدوائر الخدميةاألمنية

الصدمات لمحد من آثار يات، لتخفيف الوطأة عمى المتضررين، و تمك الج بين
سياسات ضع االسيام بو و والتدمير عمى الناس والمجتمع في المناطق المحررة، 

ثار اآل، وتحجيم ما خمفتو عصابات داعش من دمارإلعادة أعمار العمل التطبيقية 
 .والمدمرة الخطرة التداعياتو 
باحث ميما حرص عمى ان يتبنى المينية فال يمكن ألي  :األىمية الذاتية .ٕ

والموضعية ان ينفك من الشعور الذاتي السيما ان كان يكتب او ينقل ما عانو ابناء 
الوضع  ر وسوءخطمدى البوالمتمثل  مجتمعو ويوثق ما وقع عمييم من ظمم وحيف

مدينة الموصل المحررة من سيطرة والسيما المدن والمحافظات المدمرة في  المجتمعي
 .يةداعشالعصابات لا

 :Objectives of the Study :ًا: أىداف الدراسةثالث -
 :ومنياف ذه الدراسة تحقيق جممة من االىداىسعى من خالل ن

تحديد الميددات والمخاطر المتوقعة عمى صعيد الواقع الفعمي في المدن  .ٔ
المحررة لما تحتويو من عبوات ومتفجرات، وكدس االعتدة غير ُمنفمقة، فضاًل 
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ن الكشف عن الُسبل الكفيمة التي تسيم في حماية ووقاية المجتمع من ع
 مخاطر التأثيرات اإلرىابية ومعالجة ذلك خطر.

تعريف وتسويق مستوى التقدم األمني والميني في مدينة الموصل والمدن  .ٕ
الُمحررة، وما يتطمبو ذلك اليدف من تعريف أىم المفاىيم والمصطمحات 

 ية المتداولة.العسكرية الخاصة واالمن
مقوات الوطنية لجيود عمى حجم الُمنجز األمني، وتسميط الضوء عمى الالتعرف  .ٖ

 .ةعية والمجتماألمني اتويتعمى المستمك القوات  توققوما حاألمنية العراقية 
، محياة االجتماعيةالمجتمعية لعودة العمى  بيان مدى التقدم االمني وانعكاساتو .ٗ

 .بعد التحرير مدينة الموصلفي  واعادة االستقرار لمناس
 حجييمسيييم فييي الكشييف عيين ة التييي تُ يييممعتقييديم التوصيييات والمقترحييات الرفييع و  .٘

ة المجتمع دمالمتحقق لخالُمنجز األمني اىمية العمل و وتوثيق االضرار الفعمية، 
 .واألفراد

 :vision of Study:دراسةموضوعية لمرؤية الالرابعًا:  -
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اىم عن  لمكشف ي البحث والتقصيف واإلنسانية يةاالجتماعتتمثل مسؤولية العموم 
ومؤسساتو الخدمية، إذ لمجتمع تتسبب بالمعاناِة لمناس واالتي المجتمعية المشكالت 

عن ابرز  بحث والكشفال االنسانية العموم حقلفي  ومشتغلٍ  باحثٍ كل  يتوجب عمى 
. فالمشكمة (ٔ)عيةيطة المشكالت المجتمر شكالت من جية أىمية موقعيا عمى ختمك الم

ىي نوع من السموك اإلنساني المتكرر والذي يخالف القيم الثقافية والمعايير المجتمعية، 
ويتسبب بالشعور بنوٍع من عدم الرضا ألفراد ذلك المجتمع، ويتسبب بإعاقة التقدم 
السميم في المجتمع وصده عن تحقيق أىدافو، االمر الذي يصيبو بخمٍل وبتوتراٍت بنيوية 

 .(ٕ)تقدمو تحد من
فيحدث وان يمر مجتمع ما بجممٍة من المشكالِت المجتمعية والتي تختمف من 
حيث مسبباتيا وحجميا، وبالنتيجة تختمف بنتائجيا ووتيرة تأثيراتيا من مجتمع آلخر 
ومن زمان آلخر، ىذا، فمقد عانت وال زالت تعاني الكثير من المجتمعات من ويالت 

والنزاعات المسمحة التي تمزق باندالعيا النسيج  الحروب الُمدمرة، والصراعات
المجتمعي، فضاًل عن استنزافيا لمموارد البشرية والمادية، فتوقعو في شرك العيش بدوامة 
العنف، والدمار، والضياع. فقد تنعكس التأثيرات السمبية لمنزاعات وما تخمفو من اجواء 

معية، كما ان تمك النزاعات تُثير العنف  وآثاره عمى المجتمع  بمختمِف شرائحو المجت
الخوف واالضطراب في نفوس الجميع بسبب فقدانيم الشعور باألمان لما يحيطيم من 

 .(ٖ)أزمات
 المبحث الثاني

 اإلطار المفاىيمي )المصطمحات والمفاىيم(
 تمييد: -

المقصود بالمفاىيم ىي عبارات ورموز لفظية ُتستخدم لمتعبير عن أفكاٍر و 
 .(ٗ)يدىا من المالحظة العممية لممجتمعُمعممة سبق تجر 

إذ ُتعد مسألة تحديد المفاىيم والمصطمحات العممية من األمور الضرورية في 
. فمن أولويات وواجبات الباحث العممي الجيد ان يحرص (٘)البحث العممي واالنساني
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عمى العمل عند صياغتو لممشكمِة عمى تحديد المصطمحات والمفاىيم التي يستعمميا 
ضمن ميدان تخصصو فكمما اتسم التحديد بالدقِة والوضوح، كمما سيل عمى القرّاء 
إدراك المقاصد والمعاني التي يريد الباحث إيصاليا والتعبير، لذا يتوجب عمى كل باحٍث 
أن نحدد المفاىيم األساسية والثانوية في معرض دراستو، ودراستنا الحالية إذا ما ادركنا 

ا فستساعدنا في إدراِك المقصود بيا عند استخداميا وذلك ألن المفاىيم واحاطنا بي
التعريف يحدد طبيعة الوقائع وخصائصيا ويمكن دراستيا في سياٍق اجتماعي 

.وقد اشتممت الدراسة الحالية عمى عدٍد من المفاىيم والمصطمحات األساسية (ٙ)مُعين
 والميمة، والتي تحتاج لمتبيان والتوضيح ومنيا اآلتي:

 : : مواقف الُمنجز األمني الرسميةأوالً  -
وىي كل البيانات، والتصريحات الرسمية الصادرة بشكل رسمي عن الحكومة 
العراقية، وتنشر عمى وسائل اإلعالم والمحطات المحمية والوكاالت الدولية، أو بصيغِة 
تقارير دورية، وغالبًا ما تصدرىا الحكومة عمى نحو: مؤتمرات صحفية رسمية، ومواقف 
العمل اليومية، أو األسبوعية، أو الشيرية، أو السنوية، أو قد تكون عمى ىيئة تقارير 
رسمية ُمقدمة من الوحدات والجيات الفّعالة إلى الجيات العميا الُمختصة ذات العالقة، 
وأحيانًا تكن عمى نحِو مواقٍف يومية صادرة من الجيات الُمختصة بحسب ما تتطمبو 

ا تطمبو رسميًا الجيات المعنية في مراكز القيادات المركزية، طبيعة المنجزات، أو م
 وتبث إلى الجميور الُمتمقي ليا من خالل:

 .المؤتمرات الصحفية واإلعالمية المباشرة 
 .مواقع الجيات الحكومية الرسمية ذات العالقة 
  البيانات الرسمية المكتوبة والتي تمرر عبر قنوات رسمية لوسائِل اإلعالم ُبغية

 طالع عمييا واإلذاعة بيا وتمريرىا لمرأي العام والجميور الداخمي والخارجي.اال



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 
 
 

546 

 :ثانيًا: الُمعدات وأدوات القتل والموت اإلرىابية الداعشية -
غالبًا ما تستعمل عصيابات داعيش االرىابيية ادوات ومعيدات ماديية وآليية، طوعيت 

اسيتعماالتو الصيحيحة،  من خالليا التقانيات واالسياليب الحديثية بشيكٍل مغميوط وفيي غيير
فينالك العدييد مين الوسيائل واألسياليب واألدوات التيي تيم اسيتخدميا مين ميا يسيمى تنظييم 
داعيييش بييييدف إثيييارة الرعيييب واالراجييييف فيييي نفيييوس الميييواطنين االبريييياء ومييين وأىيييم تميييك 

 االدوات اآلتي:
(: وىي السيارات التي يقوم ما Car bombsالعجالت و)السيارات المفخخة:  -1

تنظمميم داعممل والعصممابات االرىابيممة بتمغيميمما وتفخيخيمما بممالمتفجرات  يسمممى
 -لتستعمل كإدة قتٍل وتدمير ويتم استعمالو بأساليب قذرة بطريقتين:

  :ويييتم فييييا قيييادة العجميية الُمفخخيية ميين شييخٍص انتحيياري الطريقممة المباشممرة
)ذكر/أنثييى( ليقييوم بتفجيرىييا ميين خييالل اسييتيداف النيياس االبرييياء واالميياكن 

 والمباني العامة والخاصة.
  :وىيي العجيالت والسييارات المعيّدة لمتفجيير بالمؤقيت الطريقة غير المباشمرة

اآللي، ويتم فييا قيادة العجمة الُمفخخة من ارىابٍي ناقل يقوم بركنيا وايقافيا 
بأمييياكن محيييددة )األىيييداف المقصيييودة( ثيييم ييييتم تفجيرىيييا  بطيييريقتين: العيييداد 

جيرىا عن بعد بواسطة جياز التحكم الذي يكون لدى )التايمر االلي(، أو تف
 المنفذ الذي يتصل عمى الدائرة الكيربائية المربوطة بصاعِق التفجير.

نفيييذا ميييا يسيييمى تنظييييم داعيييش (: Explosive Belts)األحزممممة الناسمممفة:  -ٕ
اإلرىيييييابي الكثيييييير مييييين العممييييييات اإلرىابيييييية البغيضييييية باعتمييييياد ىيييييذا األسيييييموب 

نفيييييذ التفجيييييرات باألحزميييية الناسييييفة بواسييييطة مييييا يسييييمى اإلجرامييييي ميييين خييييالل ت
 باالنتحاريين.

: تعييد عمميييات التفخيييخ ميين االركييان األساسييية (Bombingعمميممة )التفخممي  : -ٖ
فيييي العقييييدة القتاليييية ليييدى ميييا يسيييمى بتنظييييم داعيييش اإلرىيييابي، إذ ييييتم االعتمييياد 

عة، حيييث عميييا بشييكٍل كبيير وأساسييي، حتيى عييّد ذليك العمييل مين اسيياليبيم الشيائ
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عميييل ميييا يسيييمى بتنظييييم داعيييش عميييى تفخييييخ كيييل شييييء مييين:  اإلنسيييان )نسييياًء  
ورجييييييااًل، وأطفييييييااًل(، والمؤسسييييييات والمبيييييياني، والشييييييوارع والطرقييييييات، والعجييييييالت 

 والسيارات.
 أساليب وأدوات ومصطمحات أخرى )المتفرقة(: -4

 نيع وتصي ومين خاللييا أعيداد  فيي ييتم التيي االمياكن وىيي: ومصانع التفخييخ معامل
 .الُمفخخة وتجييزىا الناسفة، وتييئة السيارات العبوات

 والعبيوات المتفجيرات تصينيع فيي ييتم اليذي المصينع أو األماكن وىي: التفخيخ ورش 
 خمييط أو الخييام المييواد الييياون باسييتعمال وقنييابر والصييورايخ المحييورة )محمييية الصيينع(

العسيكرية لتسيتعمل  معيداتوال األسمحة لتحوير تستعمل أو. الخاصة الكيمائية المواد
 .كأدوات قتل وتدمير

 ( مييييادة السييييي فييييورC4 المتفجييييرة: وىييييي مييييواد شييييديدة التفجييييير تسييييتعمل ألغييييراض )
 التفجير بشكل مباشر أو تعبئتيا بالسيارات المفخخة، والعبوات الناسفة الُمصنّعة.

  صواعق التفجير أو القوداح: وىي شمعات صاعقة تستعمل لتولييد  القدحية االوليى 
 التي ُتشعل إليصال الدائرة الكيربائية إلى داخل الوعاء الحاوي لممواد المتفجرة.

  أشرطة/أسالك وفتائل القدح والتفجير: وىو عمى عدة أنواع ومنيا المقمش، والُمسمح
ومنيييا المعييدني وأشيييرىا وأقواىييا )شييريط الكييورنفمكس( ويكييون عمييى ىيئيية أسييطوانات 

 ممفوفة )بكرات(.

 ة )الجمكيييان(: وىيييي قنييياني البالسيييتيكية أو معدنيييية تعبيييأ بميييواد سيييائمة األوعيييية الحاويييي
متفجرة وتربط بدائرة كيربائية أو صاعق تفجيير وتوضيع فيي السييارات المفخخية، أو 

 في المباني المستيدفة بعد ربطيا بدائرة تفجير، أو تدفن في األرض.

 ائرة أو دوائير أسموب المساطر: ومفردىا المسطرة وىو أسموب تفخيخ خاص يربط بد
دائرتييا كيربائية تيدفن تحيت األرض بأسيموٍب تتيابعي أو عميى شيكل الشيبكة وتكتميل 

الكيربائية لتنفجر بعد الضغط عمييا فتنفجر بأسموب تتابعي. وغالبًا ما تستعمل في 
 الطرقات الرئيسية والفرعية لشل حركة وتقدم القوات األمنية، أفرادًا وارتااًل مسيرة.



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 
 
 

548 

  ىي كل ما يقذف عبر منصات اإلطالق من: الصيواريخ الُمصينّعة، أو المقذوفات: و
مييييا يرمييييى بالييييييد المباشييييرة، او بالمعيييييدات واالسييييمحة القاذفييييية )كالرمانييييات اليجوميييييية 

 والدفاعية( وقنابر الياون بمختمف األحجام.
  ،أكييداس العتيياد/ والمتفجييرات: وىييو كييل مييا ُيعثيير عميييو ميين مييواد وأسييمحة، واطالقييات

كيييون ميييدفون فيييي األرض أو مخزونييية فيييي مشييياجب خاصييية أعيييدت لييييذا وذخييائر. وت
 الغرض، ليتم تجميعيا وتكديسيا بأسموٍب تجميعٍي خاص ويسمى )الكدس(.

  األنفيياق والييدىاليز: وىييي االخاديييد والشييقوق، والثغييور االرضييية، والخنييادق األرضييية
متنقل واليروب التي يستعمميا أفراد وجماعات اعش اإلرىابية لإلستتار والتخفي، أو ل

واالختباء بيا أو تستعمل لتخزين ممتمكاتيا كمشاجٍب ومستودعات أو تتخذىا كمقير 
 لقيادة عممياتيا اإلرىابية الخاصة لتتوارى عن االنظار.

 المبحث الثالث
 جتمعي في المدن المحررةالمؤشرات الكمية والنوعية عمى الُمنجز المُ 

 تمييد: -

 والتيدييييدات رلمخييياطا الحيييروب واألزميييات، أوميييا يجيييري فيييي لفييييم أيييية محاولييية أن 
بصييييغتيا المباشيييرة، أو مييين خيييالل ميييا تثييييره مييين تيييداعيات، أو محييياوالت فييييم  اإلرىابيييية

االجتماعيية اإلنسيانية و الدراسيات حقيل أىمية خاصة فيي  ، لودوافعيا السموكيةواستيعاب 
 والنفسية.

لمتمثمية بأىميتيو خيالل تميك إذ كان لذلك التعياون اليدولي واالقميميي فوائيده وثمياره، ا
المرحمييية، فييياليوم وبعيييد ان اصيييبح ميييا يسيييمى بانبعييياث الداعشيييي السيييريع جيييدًا، يمييييل إليييى 
الييزوال والتالشييي، فقييد تضكييل واضييمحل ولييم يبييق منييو إال الفمييول الُمسييتترة، بعييد ان كانييت 
االوضاع السابقة تعكيس حالية مين عيدم رضيا الميواطنين عميى الحكومية فيي المحافظيات 

اطق التي كانت ترزح تحت وطأة االحتالل الداعشي، وفي ذات الوقيت فيأن سييطرة والمن
من العجز الحكومي عن التصدي لذلك عصابات داعش عمى مدنيم كانت تعكس حالة 
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، إذ ان مييا يسييمى بتنظيييم داعييش اسييتغل حاليية الضييعف (ٚ)الخطيير والحييد ميين ذلييك التمييرد
عيض الظيروف ونقيص الخيدمات، والوىن التي كانيت تعيشييا بعيض المحافظيات بسيبب ب

ومييا يشيييده المجتمييع العراقييي ومييا يميير بييو ميين أوضيياٍع الداخمييية، فتمكنييت ميين الييدخول 
 :(ٛ)من خالل جممة تداعيات ومنياو المشيد الداخمي العراقي. 

فييييالجميع يعمييييم مييييا أثارتييييو  تممممداعيات عصممممابات داعممممل الممممداخمي )المحميممممة(: -
ر، وترويييع، وقتييل، كييان قييد عصييابات داعييش التكفيرييية ميين موجيياِت عنييف ودمييا

انعكس فعاًل  عمى ىيئة تصعيدات وتداعيات إرىابية روجت ليا بعيض القنيوات 
الُمحرضيية عمييى العنييف واالحتقييان الطييائفي ممييا أحييدث الكثييير ميين االسييتجابات 

 السمبية والميددة ومنيا:

 نشوب نوع من أزمة الثقة بين المواطن والحكومة العراقية. -
بالسمطات الرسيمية وتيقنيو مين انعيدام قيدرتيا عميى الحيل  أضعاف ثقة المواطنين -

 والخالص.
إثييييارة مشيييياعر الخييييوف والرعييييب و تفشييييي القمييييق عنييييد المييييواطنين فييييي المجتمييييع  -

 العراقي.
 انتشار االراجيف وتفشي اإلشاعات في المجتمع العراقي. -
 صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وانعدام التخطيط المنطقي. -
وجيياِت النييزوح واليجييرة بعييد التيويييل ومحيياوالت اليينفخ أزمييات  ومعانيياة انسييانية م -

 .والتيويل اإلعالمي في صورة العدو الداعشي، فمبعض القنوات والمحطات
أواًل: المنجزات األمنية الوطنية: مؤشرات رصد مواجية التيديدات الداعشي  -

  بمغِة االرقام:
ية، ومحاوالت لقد مر المجتمع العراقي بأزماٍت عديدة، تمثمت في ثورات عشائر 

انقالبية، وانقالبات عسكرية، أدْت الى تغيير نظاميا من نظام ممكي الى نظام جميوري 
، وشيد وقوع  الكثير من األزمات، والحروب، والنازعات داخمية وخارجية، ٜٛ٘ٔعام 
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انتيت بيا الى كيان ىش ضعيف ليجيز عميو االحتالل االمريكي بما خمفو من 
ذلك فإن المجتمع العراقي تفرد بميزة الصمود والقوة وحب مشكالت وتداعيات، ومع 

لم يكن طيعًا، وظمت رواسبو الكامنة وفاعمة،  -المجتمع العراقي–استمرارية البقاء، فإنو 
)غريزة  Vilfredo Pare) :فمفريدو باريتو) االيطالي والسيما ما أسماه عمم االجتماع

، تتحكم في سموك (ٜ)(Instinct of group Persistenceاستمرار التجمعات: 
العراقيين ووالءاتيم، فظل الوالء لموطن، ولأسرة،  ولمعشيرة، ولأرض، راسخًا في 
عقيدتيم. فكانت تمبيتيم لنداء العقيدة والفداء ففي تحرير اراضي الوطن من ربقة 
االحتالل الداعشي، فكان ىنالك جيد مجتمعي، وعمل اجتماعي، يتساوق مع الُمنجز 

ي واألمني، وأىم تمك الجيود كانت تحظى بتوثيق وعمل مجتمعي كان سببًا في العسكر 
تقوية القطعات االمنية والتأثير بيم وبصالبة ثباتيم وقوة عقيدتيم من جانب، قبالة 
الماكنة الدعائية الداعشية التي تحاول ان تكسر تمك العزيمة، وتشق الصف العراقي، 

وال سيما ممن كانوا يرزحون تحت وطأة االحتالل والتأثير عمى المواطنين والمجتمع 
 الداعشي في المدن المحررة من جانٍب آخر.

التسويق كان البد من إدامة زخم التقدم واالنتصار من خالل العمل المجتمعي ب
 نسبياً  ةحديثال ميىامفمن ال لتمك التقدمات، رغم ان التسويق االجتماعي كان االجتماعي

االجتماعية والعمل االجتماعي خدمات الالعربية في مجال لمحمية و العممية افي األدبيات 
كحقٍل عممٍي الخدمة االجتماعية  وادبيات وفي الكتابات ،الرعاية االجتماعيةفي ميادين 

ات ميمة وتسيم ذا موضوعكل ىفي مث حاجة ماسة لمكتابةِ  كانت ثمة؛ لذا يٍ تخصص
االجتماعية، بما تمثمو من انفتاح حول  في نقمٍة نوعية لجيود العمل االجتماعي والخدمة

يمكن  أو باكورة نواةلتكن مثل ىكذا منجزات عممية بمثابة  مياديٍن حديثة وأكثر شمولية،
 , بحيث يكون قابالً )التسويق االجتماعي( في تطوير مفيوم االستناد عمييا معرفياً 

اف سياسات جتمعية تحقق أىدمحمالت تسويق  لمتطبيق واالستفادة منو في تنظيمِ 
ُبغيِة ؛ والتي تحرص عمى خدمة االفراد في مجاالٍت مختمفة الرعاية االجتماعية اليادفة

االنسانية.  والمجتمعاتإحداث تغيير اجتماعي يساعد عمى تحسين مستوى حياة األفراد 
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ىي تمك الحمالت التي تقترض من لمُمنجزات المنية  جتمعي لمحمالت التسويق اف
 من شأنو ان ينفع ويفيد في التأثير ما كلتجاري لمتفاعل االجتماعي تقنيات التسويق ال

فادة لتغيير سمو  جميور  المجتمع المحمي المستيدف عمى  المجتمعكياتيم االجتماعية وا 
عي لو غايات ربحية!!! لكن جتممالكثير من الناس أن التسويق الالعام، وقد يظن 

جتيمعي ىو أكثر مالتسيويق المبذول في الجيد المجتمعي ال  منيجيةاتباع الحقيقة ان 
جاءت فكرة  فكرة الحديثة نسبياً ال همن ىذوانطالقًا  بكثير من مجرد التواصل مع الناس

تطور عرض بعض تطبيقات الباحث ومن خاللو فيو  حرصوالذي ىذا البحث حيث 
قوم التسويق المجتمعي إذ ي  (Societal Marketing):  جتمعيممفيوم التسويق ال

رف والمفاىيم واألساليب التسويقية لتحقيق غايات اقتصادية واجتماعية، االمع طويعتب
كما ييتم أيضًا بالعواقب االجتماعية لسياسات وقرارات وأنشطة التسويق. وُيعراف 

م في برامج التسويق المجتمعي )االجتماعي( أيضًا بأنو التصميم، والتنفيذ، والتحكّ 
السكان المحميين من لمتأثير عمى كومية والجيد المجتمعي المُنجزات األمنية الح تسويق

لتطمين الناس وتقديم المعمومات  ةالساعي االجتماعيةفكار حيث تحقيق مقبولية لأ
 والتواصل، لتخطيط، واالتصال،: اتضمن األساليب التسويقيةت، و والبيانات الحقيقة

ات ضمن جتمعي ىو تطبيقملفالتسويق ا ،الميام، واختيار التوقيتات المناسبة وتوزيع
التحديات ساليب التسويق التجاري لمواجية حقول العمل االجتماعي باستعمال أ

قناع األفراد بتغيير سموكياتيمو  ، والتفاعل االيجابي مع الوضع المشكالت المجتمعية وا 
جتمعي م. وتتبع ممارسات التسويق الالجديد ُبغية المساعدة في استمرارية الحياة وتقدميا

تكون خطوات الحريصة عمى حياة الناس وممتمكاتيم، وغالبًا ما  لمبادئ األخالقيةا
 :(ٓٔ)كاآلتيالتسويق االجتماعي )المجتمعي( 

 جمع المعمومات عن المجتمع اليدف. -
 .تحديد الجميور المستيدف -
 .، مع توفير البدائل المجتمعيةتغييره طموبالمالمجتمعي تحديد السموك  -
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 يا قدر االمكان.تقميصو  ،رتحديد عوائق التغيي -
 واطالع المجتمع عمى حقيقية ما يجري من امور. تقديم المعمومات والبيانات -
أنيا أداة جديدة تعمل عمى لممنجزات االجتماعية عي جتمممن مزايا التسويق الو 

 فضاًل عن امكانيتياصحيح، عمى نحٍو عممي تم استخداميا ما تحقيق فوائد عظيمة إذا 
ميمة تنفع في تحقيق  أفكار ومفاىيم لمستيدف في مجتمع محمي ماإكساب الجميور ا

حيث يسعى التسويق االجتماعي نحو تطوير ودمج المفاىيم السالم وحل المشكالت 
 .التسويقية مع وسائل أخرى لمتأثير عمى السموك بما يجمب المنفعة لأفراد والمجتمعات

 المنية:التسويق المجتمعي وتطبيقاتو العممية: الُمنجزات ا -

بعد المتابعات النظرية والميدانية وجدنا انو من الضرورة بمكان إشعار الناس في 
المناطق المحررة عمى نحٍو خاص، وبقية المناطق والمحافظات عمى نحٍو عام، بحقيقة 
طالعيم عمى آخر المستجدات التي تّخُص مجتمعيم  ما يدور وما يجري من احداث وا 

ومن خالل المتابعات المستمرة لعينة من المؤتمرات الصحفية المحمي، وقد لمسنا فعميًا 
اإلعالمية، والبيانات والوثائق التي تبث عبر المواقف الرسمية التي ُيصرح بيا 
المسؤولون عبر شاشات التمفاز أو من خالل المواقع  الرسمية في برامج التواصل 

لسياسية واألمنية ويقل فيو االجتماعي، وتحديدًا )موقع تويتر( لكونو يعنى بالقضايا ا
الجانب الترفييي كما في بعض المواقع االخرى. فقد تمت المتابعة خالل األشير القميمة 

رئيس الوزراء العراقي بعد اطالق ما يسمى بإعالن أو بيان النصر والتحرير الذي تاله 
ليعمن  ٕٚٔٓبتاريخ العاشر من تموز لعام: االثنينيوم  ( فيحيدر العباديآنذاك )السيد 
تنظيم داعش في الموصل، وانتياء دولة الخرافة ما يسمى بنصر عمى عن تحقيق ال

 . واإلرىاب الداعشي
 :االحصاء الرقمي والتسويق المجتمعي لمُمنجزات االمنية الحكومية -

فقد حرصت الحكومة العراقية متمثمة بمؤسسات وجيات ودوائر إنفاذ القانون عمى 
مد جسور الثقة والتعاون من خالل اطالع اعي من خالل تنفيذ مبادى العمل االجتم
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الناس في المناطق المحررة ممن كانوا تحت سيطرة عصابات داعش التكفيرية، وبقية 
تنفيذىم  المحافظات العراقي والتي كانت تقمق من تنامي الميددات االرىابية عبر

عمى اوالدىم الذين  وتبنييم لتفجيرات دامية وعمميات عسكرية، تُقمق االسر واالىالي
التحقوا بالجبيات والميادين لممشاركة في الحرب ضد كيان داعش االرىابي والقضاء 
عميو وتجفيف منابعو، فكانت تطمع المجتمع عمى كل مُنجز أمني يتحقق لتحقيق 
التدعيم والتماسك المجتمعي من جية، ولبث المعنويات في نفوس المقاتمين من القوات 

ية عمى اختالف صنوفيا من جانٍب آخر ومن ىذه المنجزات ما تحتويو االمنية والعسكر 
 تية:آجداول من احصاءات 

 (*)( يوضح الميددات والنشاطات اإلرىابية في مدينة الموصل لعصابات داعل خالل شير واحد1جدول )

انتسهسم 

 انمرتبي

)انتكتيك/ نىع 

االستهذاف(

Tactic 

 ث Groups)مجمىعت/ انعذد(

2 232 Armed Attack1 انهجىو انمسهح 

5 44 Arson     2 إشعال  انحرائق 

4 041 Assassination3 االغتياالث 

4 61 Barricade/Hostage   4 احتجاز انرهائن 

0 520  Bombing5 انتفجيراث 

6 54 Hijacking 6 أعمال خطف نشخصياث معينت 

3 046 Kidnapping 7 االختطاف 

2 24 Other  8 أعمال أخري 

01 01 
Unconventional Attack انهجىو غير

 انمأنىف
9 

8 35 Unknown10 أعمال متفرقت أو غير محذدة 
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( في أعاله يمكننا ان نتخيل ٔبمحاظ المعمومات والبيانات التي يتضمنيا الجدول )
التيديدات المجتمعية التي كان يعاني منيا المواطن الموصمي والمؤسسات حجم 

ي مدينة الموصل من استيداف، وقتل، وتدمير، بمختمِف الوسائل اإلرىابية، الحكومية ف
ومن خالل ذلك النشاط االرىابي الكبير والحافل بالموت والدمار مع جداول الُمنجزات 
االمنية التي وثقت بواسطة العمل المجتمعي الميداني يمكننا ان نمحظ مدى التقدم 

ة من جانب، ومدى صمود وتالحم ابناء المجتمع واالنتصار الذي احرزتو قواتنا األمني
من خالل العراقي من جانٍب آخر رغم ما يتعرضون لو من استيداٍف وقتٍل وتدمير. ف

مقارنة تمك الحصيمة الُمجدولة مع الجداول اآلتية والتي تمثل حصيمة الجيد األمني 
مميا بالدعم والعسكري لمقوات العراقية بمختمف انواعيا وصنوفيا، فضاًلال عن تكا

والجيد المجتمعي، ومن خالل أدامة زخم المعارك واستمرار أعمال التطيير والمداىمة 
لفمول عصابات داعش اإلرىابية الُمنكسرة، وتضييق الخناق عمييا واجبارىا عمى 

، ويمكن تأشير ذلك الُمنجز األمني لمعمل اليروب أو التسميم لقوات االمن العراقية
 .من خالل التسويق المجتمعي لممنجز كما في الجداول في أدناهاالجتماعي واألمني 

أواًل: جداول الُمنجزات االمنية التي تم االعالن عنيا وتسويقيا مجتمعيًا من  -
خالل عدة آليات وادوات ووسائل مختمفة، ومنيا حصيمة شير تشرين األول 

 :8118( لعام/11)العاشر:
 دواعلالقتمى والمعتقمين الإحصائيات ( 8جدول )

 التسمسل المرتبي العدد )التكرارات( المتحقق الُمنجز األمني ت
 ٕ ٕٔ القتمى من اإلرىابيين عدد  1
 ٖ ٔ المشتبو بيممن القبض عدد الممقى عمييم  8
 ٔ ٕٚ المتيمين ييم منالقبض عمعدد الممقى  3
 ٗ ٓ المطموبين منالقبض عدد الممقى عمييم  4
 ٓٗ المجموع الكمي 5
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( فييي أعيياله نمحييظ ان نسييبة القتمييى ٕل االطييالع عمييى مضييمون الجييدول )ميين خييال
عييين عميييى نحيييٍو كبيييير يختميييف والمعتقميييين مييين عصيييابات داعيييش التكفيريييية قيييد انخفيييض 

 التحرير المباشرة. بو حر ت القتمى المقبورين خالل أيام معدال
 ( عدد الواجبات الجوية3جدول)

 كرارات(العدد )الت عدد الواجبات الجوية الُمنفذة ت
 ٗأكثر من  جويةال اتضربعدد ال 1
 ٕ جويةال عدد الطمعات 8
 ٙأكثر من  المجموع الكمي 3

نمحييظ بييأن ىنالييك (  فييي أعيياله ٖميين خييالل القييراءة السييريعة لمحتويييات الجييدول )
تراجعييًا وانخفاضييًا كبيييرًا  فييي معييدل الطمعييات الجوييية لمقييوات األمنييية العراقييية واقتصييارىا 

( طمعية وضيربة جويية فيي ٓٔ-ٗ( طمعيات، بعيد ان كانيت مين )ٖت و)( ضرباٗعمى )
  اليوم الواحد.

 (االماكن الُمطيرة والُمداىمة4جدول )

نوع االمكان الُمستمكنة  ت
 العدد )التكرارات( والُمطيرة

 ٖٕ عدد األوكار والمضافات 1
 ٚٔ عدد األنفاق الُمكتشفة 8
 ٖ عدد الورش والمعامل 3
 ٖٗ المجموع الكمي 4
( فييييي أعيييياله يتضييييمن مجمييييوع عمميييييات الييييدىم، والتفتيييييش، وأعمييييال ٗوالجييييدول )

التطيييير االمنيييية التيييي تسيييتيدف مالحقييية بقاييييا فميييول عصيييابات ميييا يسيييمى تنظييييم الدولييية 
االسييالمية االرىييابي فيينمحظ ىنالييك زيييادة وارتفيياع ممحييوظ بحجييِم، وعييدد األوكييار واألنفيياق 

اإلرىابييية كمييالذاٍت  ةيا تمييك العصييابات التكفيريييوالمضييافات السييرية التييي كانييت تسييتخدم
 .مالحقتيا من قوات األمن العراقيةآمنة عند 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 
 
 

556 

 ( ُمنجز ما تم الستيالء والمصادرة عميو من ألسمحة والمعدات 5جدول )

أنواع االسمحة والُمعدات المسولى  ت
التسمسل  العدد )التكرارات( عمييا

 المرتبي
 ٔ ٕٕٚٔ العبوات الناسفة 1
 ٕ ٕٗٔ لرمانات والمقذوفاتا 2

أطالقة+ كدس  ٜٗٙ كدس االعتدة 3
 متفجرات

ٖ 

 ٗ ٜٜٔ قنابر الياون 4
 ٘ ٓٗ المساطر المتفجرة 5
 ٙ ٖٔ RBG7 قاذفة صواريخ 6
 ٚ ٕٔ جمكان المتفجرات 7
 ٛ ٗٔ السيارات الُمفخخة 8
 ٜ ٔٔ صواعق التفجير وقداحات القدح 9
 ٓٔ ٜ PKC الرشاشات والبنادق و 10
 ٔٔ ٘ األحزمة الناسفة 11
 ٕٔ برميل تفجيرٔكغم+ ٕٕ مواد متفجرة نترات+ براميل تفجير 12
 ٖٔ ٖ مشالح تدريع 13
 ٗٔ بكرة ٔ فتيل التفجير 14
 ٗٔ ٔ المسدسات الشخصية 3
 ٜٖٕٙ المجموع الكمي 16

( فيي أعياله نمحيظ بيأن ٘من خالل مراجعية سيريعة لمحتوييات ومضيمون الجيدول )
الناسييفة، والصييواريخ، والمتفجيييرات، واالحزميية الناسييفة، وبراميييل التفجيييير،...الخ  العبييوات

التي تم العثور عمييا أو استخراجيا وتفكيكيا بجيوِد رجال االستخبارات وخمية الصيقور، 
 واليندسة العسكرية.
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جداول الُمنجزات االمنية التي تم االعالن عنيا وتسويقيا مجتمعيًا من ثانيًا:  -
آليات وادوات ووسائل مختمفة، ومنيا حصيمة شير تشرين الثاني  خالل عدة

 :8118( لعام/11)الحادي عار:
 ( يوضح اعداد القتمى والمعتقمين الدواعشٙجدول )

العدد  الُمنجز األمني ت
 )التكرارات(

التسمسل 
 المرتبي

 ٔ ٖٖٔ إلقاء القبض عمى المطموبينأعداد  1
 ٕ ٚ٘ اعشالقتمى من اإلرىابيين الدو أعداد  
 ٖ ٖٖ إلقاء القبض عمى المتيمين أعداد 8
 ٗ ٛٔ ميداني اعتقال أعداد 3
 ٘ ٓٔ بيم المشتبو عمى القبض إلقاء أعداد 4
 851 المجموع الكمي 5

 جيدول الطالعنيا من خيالل حصييمة منجيزات التسيويق االجتمياعي لممنجيز المنيي الرسيمي يُ 
بعيييد إعيييالن بييييان أي  ٕٛٔٓام ( مييين عييئٔحصييييمة شيييير تشيييرين الثييياني )( ضيييمن ٙ)

تيم قيتميم مين قيوات ازدياد واضح وممحوظ بأعداد اليدواعش اإلرىيابيين اليذين ثمة النصر 
  .األمن العراقية

 ( يوضح عدد الضربات والطمعات الجويةٚجدول )

الميام والواجبات   ت
 الجوية

العدد 
 )التكرارات(

 5 ضربة جوية 1
 3 طمعة جوية 8

 الجوييية والضييربات الطمعييات معيدل فييي ارتفيياعبأنييو ثمية  نمحييظ اله( فييي اعيٚمين جييدول )
 كانيييت التيييي الُمسيييتمكنة غيييير والجييييوب النائمييية الخالييييا بعيييض نشييياط عيييودة يعنيييي وذليييك
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والظييور عميى السياحة مين جدييد األمير اليذي اسيتدعى زييادة عيدة  بالخفياء العميل تحاول
 .الطمعات الجوية بعد ان شيدت انخفاضاً 

 ت التطيير والمداىمة( عممياٛجدول )

 التسمسل المرتبي العدد )التكرارات( الُمنجز األمني ت
 1 44 األوكار والمضافات  1
 8 18 األنفاق الُمكتشفة 8
 3 1 الورش والمعامل 3
 63 المجموع الكمي 4

 .التي تم استمكانيااألنفاق واألوكار عدد يتعمق ب ( في أعاله والذيٛونمحظ في جدول )
 عمميات االستيالء والمصادرة لأسمحة والمعدات: ( ٜجدول )

التسمسل  العدد )التكرارات( الُمنجز األمني ت
 المرتبي

 ٔ ٜٚٙ العبوات الناسفة ٔ
 ٕ أطالقة+ كدس متفجرات ٖٔٙ كدس االعتدة ٕ
 ٖ ٕٓٙ متفرقات كدس+ متفجرات ٖ

ٗ 
غير مصنع  C4 مواد متفجرة

 ٗ طن ٕ/ٔ )خام(

 ٘ ٕٚٔ لغم ارضي ٘
 ٙ ٖٓٔ الرمانات والمقذوفات ٙ
 ٚ ٜٗ األحزمة الناسفة ٚ
 ٛ ٖٖ C4 عبوات ٛ
 ٜ ٕٙ قنابر الياون ٜ
 ٓٔ ٕٗ المساطر المتفجرة ٓٔ
 ٔٔ ٕٓ نضائد التفجير ٔٔ
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 ٕٔ ٗ أسالك تفجير ٕٔ
 ٖٔ ٖ جمكان المتفجرات السائمة ٖٔ
 ٗٔ صاروخ روسي ٔ رطل ٕٓٓصاروخ زنة  ٗٔ
 ٘ٔ ٓ السيارات الُمفخخة ٘ٔ
 طن 1/8+ ٖٕٓٗ المجموع الكمي ٙٔ

( فييي أعيياله وبجيييود الخيييرين ميين رجييال ٜبيياالطالع عمييى مضييمون ومحتويييات جييدول )
القييييوات األمنييييية وبمسيييياعدة األىييييالي فييييي مدينيييية الموصييييل، الييييذين تمكنييييوا ميييين السيييييطرة 
واالسيييتيالء عميييى االحزمييية الناسيييفة، واكيييداس العتييياد، والعبيييوات الناسيييفة، وقنيييابر اليييياون 

 .الصواريخ، والمتفجرات وغيرىا و 

 ( يوضح أعداد القتمى والمعتقمين الدواعل11جدول )

العدد  الُمنجز األمني ت
 )التكرارات(

التسمسل 
 المرتبي

المتيمين ييم منالقبض عم ممقىلأعداد ا 1  ٔٓٔ 1 
 8 ٖٙ المطموبين ييم منالقبض عم الممقى أعداد 
 3 ٗ٘ لقتمى من اإلرىابيين الدواعشا أعداد 
 4 ٛ إلقاء القبض عمى المشتبو بيمأعداد  8
 5 ٓ عتقال ميدانيأعداد اال 3
 886 كميالمجموع ال 5

شيييير) الثييياني خيييالل مطالعييية سيييريعة لمجيييدول اعييياله ضيييمن حصييييمة المنجيييزات االمنيييية ل
تميك ( فيي أعياله بيأن ٓٔ)ول نمحيظ فيي الجيد ٕٛٔٓمين عيام  ( كانون األول/ٕٔعشر:

في مستوى األداء الداعشي وتوسع وازدياد في مستوى  كبيرٍ  نحسارٍ ا تدلل عمىالحصيمة 
معادلية ميمية تكشيفيا لنيا بمختمف صنوفيا، وىيذه ال األداء األمني لمقوات األمنية العراقية

 .تمك الجداول وىي كمما انحسر مستوى األداء اإلرىابي لعصابات داعش التكفيرية
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 ( الضربات والطمعات الجوية11جدول )
لمواجبات  نجز األمنيالمُ  ت

 الجوية
العدد 

 )التكرارات(
 3 ضربة جوية 1
 11 طمعة جوية 8

( ٔٔ( فييي أعيياله يبييين بتنفيييذ )ٔٔامييا عمييى مسييتوى الواجبييات والميييام الجوييية فالجييدول )
 .( ضربة جوية ألىداٍف داعشيةٖطمعة جوية عراقية، و)

 ( عمميات التطيير والمداىمة18جدول )

 لعدد )التكرارات(ا الُمنجز األمني ت
 81 األنفاق الُمكتشفة  1
 84 األوكار والمضافات 8
 1 الورش والمعامل 3

مداىميية وتفتيييش  وخييالل ذلييك الُمنجييز االمنييي الييذي تييم تسييويقو لممجتمييع المحمييي، فقييد تييم
إرىابيية تعيود  ( وكر ومضافة سريةٕٗ) واكتشافو، فضاًل عن تطيير ( نفقٕٓوتدمير )

 .بيلكيان داعش اإلرىا
 ( عمميات االستيالء والمصادرة لألسمحة والمعدات 13جدول )

العدد  الُمنجز األمني ت
 )التكرارات(

التسمسل 
 المرتبي

 1 1819 العبوات الناسفة 1
 8 144 الرمانات والمقذوفات 8
 ٖ ٖٓٔ قنابر الياون 3
 ٗ ٙٛ الصواريخ 4
 ٘ ٖٛ المساطر المتفجرة 5
 ٙ ٖٙ لغم ارضي 6
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 ٚ ٜٕ لمتفجرات السائمةجمكان ا 7
 ٛ ٛٔ قاذفات وبنادق ورشاشات 8
 9 11 صواعق وقداحات تفجير 9
 ٓٔ ٚ األحزمة الناسفة 11
 ٔٔ ٜ أسالك تفجير 11
 ٕٔ ٖ السيارات الُمفخخة 18
 ٖٔ ٕ C4 عبوات 13

 ٗٔ ٓ متفرقات كدس+ متفجرات 14
 ٗٔٚٔ  المجموع الكمي 15

تضيييييمن عممييييييات االسيييييتيالء والمصيييييادرة لأسيييييمحة ( والمٖٔاميييييا فيميييييا يتعميييييق بجيييييدول )
والمعيييدات، فالجيييدول اعيييياله ُيطالعنيييا عمييييى حجيييم الخسييييائر التيييي ُمنيييييت بييييا العصييييابات 
المتطرفيييية التابعيييية لمييييا يسييييمى بتنظيييييم داعييييش اإلرىييييابي، لييييأدوات التييييي كييييانوا يرمييييون 

 استخداميا لمقتل والتدمير.
 سويق الُمجتمعي لممنجز األمني:رابعًا: الُمنجز األمني: المؤشرات النوعية لمت -

لقييد ادى تطييور االنجييازات األمنييية الميدانييية إلييى تطييور الُمنجييز األمنييي الييذي تييم تسييويقو 
لممجتمع المحمي، وبالنتيجة أسيم وبشيكٍل كبيير بتطيور الواقيع المجتمعيي عميا كيان عمييو 

ئل عميى ثمية العدييد مين المؤشيرات واليدالابان سيطرة عصيابات كييان داعيش االرىيابي، ف
انحسييار وتراجييع الفعييل اإلرىييابي وتيديييدات الجماعييات المتطرفيية والمسييمحة المتمثميية بمييا 
يسيييمى تنظييييم داعيييش اإلرىيييابي، سيييواء إن كيييان ذليييك االنحسيييار والتراجيييع عميييى المسيييتوى 

أعمين الفعمي )األرضي( أم عمى مستوى االفتراضي )المنشورات والتسويق اإلرىابي( فقيد 
تحيييالف اليييدولي، لمحاربييية عصيييابات ميييا يسيييمى بتنظييييم داعيييش المتحيييدث باسيييم قييييادة ال

اإلرىابي)العقيييد رايييان ديمييون(، تراجييع نسييبة المشيياركة المرئييية الدعائييية لمتنظيييم المزعييوم 
، مقارنية بالشيير ذاتيو مين ٕٚٔٓعمى موقيع تيوتير االلكترونيي، خيالل شيير تميوز لعيام 
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ة ومرتفعة تدلل عميى حجيم ، وىي نسبية كبير (ٔٔ)%ٕٜ، إلى ما يقارب نسبة ٕٙٔٓعام 
 المنجز االمني الحافل.

 النتائج:أىم  -
أما التقدم الممحوظ الذي احرزتو قوات االمين العراقيية بمختميف صينوفو، ىناليك   -ٔ

 .اإلرىابي وتيديداتو مخطرممحوظ أيضًا ل تراجع وانحسار 

ان ابنيياء الموصييل لييدييم حييب لمحييياة ميين خييالل مسييتويات الشييراكة الفاعميية فييي  -ٕ
الشخصية الموصمية شخصية وطنية ورافضة لكل أنواع االعتداءات مدنيم، فتحرير 

 .، واختارت سبل العيش الكريموتقييد الحريات

ىنالييك أىمييية بالغيية فييي تسييويق الُمنجييزات االمنييية عمييى مسييتوى القييوات االمنييية  -ٖ
 المنخرطة في قتال داعش، وعمى مستوى الناس في المجتمع المحمي أيضًا.

تماعي والخدمة االجتماعية دورًا ميمًا وبارزًا في توثيق وتسويق كان لمعمل االج -ٗ
 تمك المنجزات األمنية والوطنية.

حرصت قوات االمين العراقيية عميى تحقييق مفييوم الشيراكة الوطنيية وحيث النياس  -٘
 وحمميم عمى المشاركة في تحرير مدنيم.

لعراقييية األشييير األولييى بعييد إعييالن بيييان النصيير والتحرييير ميين الحكوميية ا تانييك -ٙ
الداعشيي وذليك بسيبب دخيول  ة والمييدداتل اإلرىابيافعتصعيدًا في األخطورة و اقل 

تمييك العصييابات التابعيية لتنظيييم داعييش اإلرىييابي فييي حاليية سييبات مؤقييت السييتجالء 
 األمور.

انحسرت عدد الضيربات والطمعيات الجويية، وتراجيع فيي معيدالت المييم الجويية،  -ٚ
 لداعشي وتقميل ميدداتو.فذلك دليل عمى انحسار الوجود ا

 مسيييييتوى التراجييييع نشييييياط ميييييا يسيييييمى بعصيييييابات تنظييييييم داعيييييش اإلرىيييييابي عميييييى  -ٛ
منصييييات مواقييييع التواصييييل االجتميييياعي تراجعييييًا وانحسييييارًا ممحوظييييًا االفتراضييييي وفييييي 

 .، وىذا دليل عمى انعداميم التدريجيلممتابعين
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عكسييييت حاليييية تحرييييير مدينيييية الموصييييل وبقييييية المحافظييييات التييييي عانييييت ميييين   -ٜ
االحييتالل الداعشييي وميدداتييو، نوعييًا ميين الييتالحم والتماسييك المجتمعييي، وعييززت ميين 

 خريطة التنوع الديمغرافي العراقي.

، ٕٙٔٓ-ٕٗٔٓازدياد في أعيداد اليوالدات الجيدد بشيكل ممحيوظ أكثير مين عيام  -ٓٔ
فضييياًل عييين انحسيييار وتقمييييل عيييدد الوفييييات والقتميييى بعيييد ان كانيييت عصيييابات داعيييش 

 بدٍم بارد.تمارس القتل والدما 
 

                                                           

، ٔد. معن خميل عمر، مناىج البحث في عمم االجتماع، دار الشروق، عمان، ط (ٔ)
 .ٕٚ، ص ٜٜٚٔ

نيج العممي وتطبيقاتو في العموم االجتماعية، دار د. إبراىيم خميل أبراش، الم (ٕ)
 .ٕٕٚ، صٜٕٓٓ، ٔالشروق، عمان، ط

كرستين نصار، واقع الحرب وانعكاساتيا عمى الطفل، جروس بروس، لبنان،  د. (ٖ)
 .ٕ٘، صٜٜٔٔ، ٔط

ناىدة عبد الكريم حافظ، من الميثولوجيا إلى العمم والمعرفة، دراسة في مناىج عمم د.  (ٗ)
 .ٜٙ، صٜٕٓٓ، ٔ، دار مكتبة البصائر، بيروت، طاالجتماع

ناريمان يونس ليموب، استراتيجية البحث العممي، دار اسامة لمنشر والتوزيع، عميان،  (٘)
 .ٗٔٔ، صٕٔٔٓ، ٔط

قيييدوري حنفيييي، دراسييية الشخصيييية االسيييرائيمية )االسيييتكنازيم(، منشيييورات مركيييز بحيييوث  (ٙ)
 .ٗٗ، صٜ٘ٚٔالشرق األوسط، جامعة عين الشمس، القاىرة، 

باتريك كوكبيرن، داعش: عودة الجياديين، ترجمة: ميشمين حبيب، دار الساقي،  (ٔ)
 .٘ٛٔ، صٔبيروت، ط

 .ٜٗعمي بكر، العنف في العراق وصعود النمط الداعشي،  المصدر السابق، ص (ٖ)
 لمعموماٍت أكثر حول الموضوع راجع كتاب:( ٖ)



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 
 
 

564 

                                                                                                                                                      

، ٘ج ، يمفريدو باريتو : دراسة نقدية/النظرية في عمم االجتماعد. سمير نعيم احمد، 
 .ٜٜٚٔبيروت،   مؤسسة المعارف لمطباعة والنشر, ،ٖط

من موقع المجرة  ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٕبتاريخ استرجع ( ٖ)
  /https://hbrarabic.comااللكتروني:

رىابية، لعام موقع مؤسسة صميل الصوارم، من منشورات عصابات داعش اإل )*(
ٕٓٔ٘.  

مقابمة تمفزيونية مباشرة مع العقيد رايان ديمون، قناة الحرة األمريكية الفضائية، بتاريخ  (ٔ)
ٕٛ/ٚ/ٕٓٔٚ. 

 المصادر والمراجع بحسب تسمسل ورودىا في الدراسة:
، ٔد. معن خميل عمر، مناىج البحث في عمم االجتماع، دار الشروق، عمان، ط  -ٔ

ٜٜٔٚ. 
يل أبراش، المنيج العممي وتطبيقاتو في العموم االجتماعية، دار د. إبراىيم خم -ٕ

 .ٜٕٓٓ، ٔالشروق، عمان، ط
كرستين نصار، واقع الحرب وانعكاساتيا عمى الطفل، جروس بروس، لبنان،  د. -ٖ

 .ٜٜٔٔ، ٔط
المكتب اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية، الصحة في الظروف الصعبة، اثر  -ٗ

مى صحة اإلنسان: البمدان المأزومة في إقميم شرق الحرب والكوارث، والعقوبات ع
 .ٕٛٓٓالمتوسط )فمسطين، العراق، أفغانستان(، 

لمزيد من المعمومات حول الفرق بين المفيوم والمصطمح، اطمع عمى المقال  -٘
من الموقع  ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٕ٘البحثي منشور عمى شبكة االنترنت، استرجع بتاريخ 

www.almrsal.com. 
د.عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، مكتبة االنجمو المصرية،  -ٙ

 .ٜٔٚٔ، ٖط

https://hbrarabic.com/
http://www.almrsal.com/
http://www.almrsal.com/
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د. ناىده عبد الكريم حافظ، من الميثولوجيا إلى العمم والمعرفة، دراسة في مناىج  -ٚ
عمم االجتماع، من إصدارات المركز العممي العراقي، دار مكتبة البصائر، بيروت، 

 .ٜٕٓٓ، ٔط
محمد الغريب عبد الكريم، البحث العممي التصميم والمنيج واإلجراءات، مكتبة  -ٛ

 .ٜٚٛٔنيضة الشرق، القاىرة، 
 قاموس المعاني، النسخة االلكترونية. -ٜ

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فينا، دليل التعاون الدولي  -ٓٔ
 .ٜٕٔٓ، في المسائل الجنائية لمكافحة اإلرىاب، نيويورك

د. سمير نعيم احمد، النظرية في عمم االجتماع: دراسة نقدية/ يمفريدو باريتو،  -ٔٔ
 .ٜٜٚٔبيروت،   مؤسسة المعارف لمطباعة والنشر, ،ٖ، ط٘ج 

من موقع المجرة  ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٕبتاريخ استرجع  -ٕٔ
  /https://hbrarabic.comااللكتروني:

اختيار : سسة راند االمريكية الموسوم: التغمب الدولة اإلسالميةتقرير مؤ  -ٖٔ
/  Connable Ben استراتيجية جديدة لمعراق وسوريا، من اعداد بن كونوبال:

، Jackson Kimbe  /كيمبرلي جاكسون: Lander Natasha وناتاشا الندر:
القيود  ، وتمت ازالةٕٗٔٓوىو تقرير خاص ُمعد لوزير الدفاع االمريكي بتاريخ: 

 .ٕٙٔٓعنو واطالقو لمنشر بتاريخ 
محمد احمد عوضو الزىراني، دور السياسة الجنائية في مكافحة انتشار  -ٗٔ

األسمحة والمتفجرات في المممكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية لمعموم 
 .ٕٙٓٓاألمنية، الرياض، 

العربي عبد الرحمن بكر ياسين، اإلرىاب باستخدام المتفجرات، المركز  -٘ٔ
 .ٜٜٔلمدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 

https://hbrarabic.com/
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توماس إنكو، األلغام األرضية والمتفجرات من مخمفات الحرب و العبوات  -ٙٔ
 .ٕٙٔٓ، ٖالناسفة بدائية الصنع، دليل السالمة، األمم المتحدة، ط

 الموسوعة االلكترونية ويكيبيديا. -ٚٔ
الفارابي لمنشر، محمد خواجة، القاعدة الجيل الثالث: رؤية عسكرية، دار  -ٛٔ

 .ٕٙٔٓ، ٔبيروت، ط
محمد عبد المحسن سعدون، مفيوم اإلرىاب وتجريمو في التشريعات الجنائية  -ٜٔ

 .ٕٛٓٓالوطنية والدولية، بدون ذكر دار النشر،
باتريك كوكبيرن، داعش: عودة الجياديين، ترجمة: ميشمين حبيب، دار  -ٕٓ

 .ٔالساقي، بيروت، ط
لنمط الداعشي، دراسة منشورة في مجمة عمي بكر، العنف في العراق وصعود ا -ٕٔ

، مؤسسة األىرام ٕٗٔٓ، أكتوبر ٜٛٔالسياسة الدولية العممية المحكمة، العدد 
 لمدراسات، القاىرة.

تقرير توثيقي عن جرائم عصابات  ،المفوضية العميا لحقوق اإلنسان في العراق -ٕٕ
حزيران  ٓٔمن داعش اإلرىابييية واألوضياع اإلنسانييية في محافظة نينوى لممدة 

 .ٕٚٔٓ، العراق بيغيييداد ، كييانيييون الثانيييي ٕٙٔٓكانون األول  ٖٔولغاية  ٕٗٔٓ
تابع لدار اإلفتاء  المتشددة : ىو مركز بحثيمرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء  -ٖٕ

 المصرية، في جامعة األزىر. 
لؤي عمي، مرصد اإلفتاء: "داعش" انتيى وتحول لجماعات تدير حروب  -ٕٗ

 .ٕٛٔٓات، دار اإلفتاء المصرية، عصاب
موقع مؤسسة صميل الصوارم، من منشورات عصابات داعش اإلرىابية، لعام  -ٕ٘

ٕٓٔ٘ . 
مقابمة تمفزيونية مباشرة مع العقيد رايان ديمون، قناة الحرة األمريكية الفضائية،  -ٕٙ

 .ٕٚٔٓ/ٚ/ٕٛبتاريخ 
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الجيش  مؤتمر صحفي مباشرة مع الجنرال جوزيف دانفورد رئيس ىيئة أركان -ٕٚ
 .ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٕٗاألميركي ، قناة الحرة األمريكية الفضائية، بتاريخ 

 . ٕٛٔٓإحصائية دائرة صحة نينوى،  -ٕٛ
حسين حسن سممان وآخرون، الممارسة في الخدمة االجتماعية مع الجماعة  -ٜٕ

 .ٕٗٓٓ, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، ٔوالمؤسسة والمجتمع، ط
 .ٕٓٓٓتماعية، مطبعة ىومة، الجزائر، رشيد زرواتي، مدخل لمخدمة االج -ٖٓ
غانم جواد، السمم األىمي في العراق، بواعث قمق، دراسة في مجمة المواطنة  -ٖٔ

 .ٕٚٓٓشباط  –والتعايش، العدد األول 
جون برنارد، دراسات عائمية :منيج تمييدي، ترجمة احمد رمو، دمشق، دار  -ٕٖ

 .ٕٕٓٓعالء الدين، 
 


