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تبنــي آليــات مختلفــة للرتويــج لعملياتــه ونشــاطه داخــل 

ــا يف كل مــن العــراق وســوريا،  ــي يســيطر عليه املناطــق الت

ــلحة  ــات املس ــدة املواجه ــد ح ــع تصاع ــن م ــك بالتزام وذل

يف مدينــة املوصــل التــي متثــل أهميــة خاصــة بالنســبة 

ــا،  ــة م ــدد، بدرج ــوف تح ــا س ــيام أن نتائجه ــم، ال س للتنظي

ليــس فقــط مــدى قــدرة التنظيــم عــى االحتفــاظ باملناطــق 

املســارات  أيًضــا  وإمنــا  عليهــا،  يســيطر  التــي  األخــرى 

ــتمرت  ــا إذا اس ــة م ــا يف حال ــأ إليه ــد يلج ــي ق ــة الت املحتمل

خســائره البرشيــة واملاديــة بســبب الضغــوط التــي يتعــرض 

لهــا نتيجــة العمليــات العســكرية التــي تهــدف إىل اســتعادة 

ــق. ــك املناط تل

ــو  ــث فيدي ــى ب ــم ع ــرص التنظي ــياق، ح ــذا الس ويف ه

خــاص بإجــراء قرعــة بــن اثنــن مــن مقاتليــه لتنفيــذ عمليــة 

انتحاريــة، وهــو الفيديــو الــذي حظــى باهتــامم خــاص مــن 

ــع  ــى مواق ــًعا ع ــدال واس ــار ج ــام وأث ــائل اإلع ــب وس جان

ــي. ــل االجتامع التواص

ــج إىل  ــك، يف الرتوي ــع ذل ــوازي م ــم، بالت ــدأ التنظي ــام ب ك

ــن  ــة م ــات انتحاري ــذ عملي ــن لتنفي ــداد املتقدم ــاع أع ارتف

مقاتليــه، وذلــك وفــق مقــال للكاتــب حســن حســن يف 

صحيفــة »نيويــورك تاميــز« األمريكيــة يف 9 يوليــو 2016، 

ــي  ــهرية الت ــامق« الش ــة »أع ــه إىل أن مجل ــار في ــذي أش وال

ــة  ــات االنتحاري ــدد العملي ــفت أن ع ــم كش ــا التنظي يصدره

التــي يقــوم بهــا عنــارص مــن التنظيــم تراوحــت بــن 50 إىل 
ــا ارتفعــت يف  ــى نوفمــر 2015، لكنه ــة شــهريًا حت 60 عملي
ــة  ــن 80 إىل 100 عملي ــا ب ــت إىل م ــة ووصل ــهور التالي الش

ــا. ــة يوميً ــن أو ثاث ــدل عمليت ــهريًا، مبع ش

مصداقية مفقودة:
ــم  ــدة إىل أن هــدف التنظي ــد أشــارت اتجاهــات عدي وق
مــن إلقــاء الضــوء عــى هــذا الفيديــو- الــذي ال ميكــن 
ألفــكار  الرتويــج  يف  يتمثــل  مصداقيتــه-  مبــدى  التكهــن 
التنظيــم ودعــوة بعــض الشــباب املتعاطفــن معــه لانضــامم 
ــي  ــدة الت ــة املتصاع ــائر البرشي ــض الخس ــدف تعوي ــه به إلي
منــى بهــا بســبب تــوايل العمليــات العســكرية ضــد عنــارصه 

ــوريا. ــراق وس ــه يف الع ومواقع

لكــن ذلــك مل مينــع اتجاهــات أخــرى مــن طــرح تســاؤالت 
ــم،  ــز التنظي ــة تركي ــس فقــط حــول مــدى إمكاني ــدة لي عدي
ــة  ــات انتحاري ــذ عملي ــى تنفي ــة، ع ــة القادم ــال املرحل خ
نوعيــة ضــد مصالــح بعــض القــوى التــي تشــارك يف الحــرب 
ضــده، وإمنــا أيًضــا حــول مــدى قدرتــه عــى القيــام بذلــك.

مرحلة فاصلة:
رمبــا ميكــن القــول إن مقطــع الفيديــو الخــاص بـ«قرعــة 
االنتحــار«، يكتســب أهميتــه مــن توقيــت بثــه، وذلــك 
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تداعيات التراجع:
كيف يروج تنظيم »داعش« لعملياته اإلرهابية؟
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بــرف النظــر عــن مــدى مصداقيتــه. إذ يشــر بشــكل 
واضــح إىل أن التنظيــم بــات يــرى أنــه ميــر مبرحلــة فاصلــة 
ــي  ــدة الت ــائر العدي ــام، يف أن الخس ــل أوله ــن: يتمث العتباري
منــى بهــا منــذ بدايــة معركــة املوصــل كانــت كبــرة، حيــث 
ــض  ــر بع ــام خ ــه، ك ــن مقاتلي ــة م ــر قليل ــداًدا غ ــد أع فق
القــرى واملناطــق التــي كان يســيطر عليهــا يف الفــرتة املاضيــة. 

ــد  ــة املوصــل ســوف مته ــام، إىل أن معرك ــرف ثانيه وين
ــة  ــدة- يف مرحل ــكرية جدي ــة عس ــن عملي ــام ش ــال أم املج
الرئيــي  املعقــل  متثــل  التــي  الرقــة  مدينــة  يف  تاليــة- 
للتنظيــم، وهــو مــا ميكــن أن يفــرض تداعيــات وخيمــة عــى 
ــت  ــة. وإن كان توقي ــرتة القادم ــال الف ــم خ ــك التنظي متاس
تلــك العمليــة مل يتحــدد بعــد، يف ظــل تعقــد الــراع يف 
ســوريا، وتصاعــد اهتــامم القــوى املنخرطــة فيــه باملســارات 

ــًدا. ــب تحدي ــة حل ــة ملعرك املحتمل

بــدأ يف  التنظيــم  القــول إن  ومــن هنــا، رمبــا ميكــن 
حشــد  أجــل  مــن  الدعائيــة  األدوات  ببعــض  االســتعانة 
مقاتليــه وتعزيــز متاســكه الداخــي، عــى غــرار بــث مقاطــع 
فيديــو ونــرش تقديــرات دعائيــة غــر دقيقــة لتحريــض 
عنــارصه عــى تنفيــذ عمليــات انتحاريــة ومواجهــة القــوات 
النظاميــة وامليليشــيات املســلحة التــي تشــارك يف العمليــات 

ــده. ــكرية ض العس

منع االنشقاقات:
لكــن رمبــا ال يكــون ذلــك هــو الهــدف الوحيــد، إذ تشــر 
اتجاهــات عديــدة إىل أن حــرص التنظيــم عــى تبنــي هــذه 
السياســة، التــي يســعى مــن خالهــا إىل تدشــن عمليــة 
ــن أن  ــيته م ــا إىل خش ــود أيًض ــه، يع ــة ملقاتلي ــة معنوي تعبئ
يســاهم تصاعــد حــدة الضغــوط التــي يتعــرض لهــا يف الفــرتة 
الحاليــة، يف ظــل العمليــات العســكرية املتتاليــة التــي يشــنها 
ــة، يف  ــة واإلقليمي ــدويل وبعــض األطــراف املحلي ــف ال التحال
ــي  ــه، والت ــة يف صفوف ــقاقات الداخلي ــاق االنش ــيع نط توس
ميكــن أن تتســبب يف إضعافــه بشــكل كبــر وتقليــص قدرتــه 

ــات العســكرية. ــك العملي عــى مواجهــة تل

ومــن هنــا، ميكــن تفســر تعمــد التنظيــم أيًضــا- بالتــوازي 
مــع ذلــك- إلقــاء الضــوء عــى عمليــات اإلعــدام التــي يقــوم 
بتنفيذهــا ضــد بعــض العنــارص التــي تســعى لانشــقاق عنــه 
ــل ردع  ــن أج ــك م ــا، وذل ــة به ــو خاص ــع فيدي ــث مقاط وب

العنــارص األخــرى ومنعهــا مــن التفكــر يف اإلقــدام عــى تلــك 
الخطــوة.

أدوات متعددة:
ــذه  ــه ه ــذي أثارت ــدل ال ــن الج ــر ع ــرف النظ ــن ب لك
ــول  ــة ح ــم خاص ــا التنظي ــوم به ــي يق ــة الت ــة الدعائي الحمل
ــاك عوامــل عديــدة ميكــن  مصداقيتهــا، ميكــن القــول إن هن
أن تدفــع التنظيــم بالفعــل إىل محاولــة رفــع عــدد مقاتليــه 

ــة. ــات انتحاري ــذ عملي ــوا بتنفي ــن أن يقوم ــن ميك الذي

ــن  ــل م ــحاب املحتم ــتعداد لانس ــا، يف االس ــل أوله يتمث
لهــا  يتعــرض  التــي  القويــة  الضغــوط  بســبب  املوصــل، 
ــب،  ــيدفعه، يف الغال ــذي س ــة، وال ــرتة الحالي ــم يف الف التنظي
إىل اإلبقــاء عــى بعــض عنــارصه للقيــام بعمليــات انتحاريــة 
داخــل املناطــق التــي ســوف ينســحب منهــا التنظيــم خــال 
ــات  ــد العملي ــه بع ــا فعل ــرار م ــى غ ــة، ع ــة القادم املرحل

ــة. ــرتة املاضي ــرت يف الف ــي ج ــكرية الت العس

ــوازن  ــال ت ــات اخت ــواء تداعي ــا، إىل احت ــرف ثانيه وين
القــوى لصالــح األطــراف املشــاركة يف العمليــات العســكرية 
ــة  ــات انتحاري ــذ عملي ــن خــال العمــل عــى تنفي ضــده، م

ــراف. ــك األط ــة بتل ــائر نوعي ــاق خس ــتطيع إلح ــة تس نوعي

ويتعلــق ثالثهــا، بتقليــص حــدة الضغــوط املتوقعــة عــى 
التنظيــم يف مناطــق أخــرى، ال ســيام يف ســوريا، حيــث رمبــا 
تدفــع معركــة املوصــل بعــض األطــراف يف ســوريا إىل تصعيــد 

عملياتهــا العســكرية ضــد التنظيــم.

تحديات مختلفة:
ــكرية  ــات العس ــدة العملي ــد ح ــإن تصاع ــك، ف ــع ذل وم
التــي تشــنها أطــراف محليــة وقــوى إقليميــة ودوليــة عديــدة 
ضــد تنظيــم »داعــش« ميكــن أن يقلــص مــن قــدرة التنظيــم 

عــى االســتمرار يف تبنــي تلــك السياســة. 

ــم  ــي التنظي ــالة إىل مقات ــه رس ــوف يوج ــك س إذ أن ذل
بعــدم قدرتــه عــى االحتفــاظ باملناطــق التــي ســيطر عليهــا 
خــال العامــن املاضيــن، منــذ انتشــاره يف شــامل العــراق يف 
ــل  ــي متث ــة املوصــل الت ــام 2014، ال ســيام مدين منتصــف ع
للتنظيــم العتبــارات اقتصاديــة  بالنســبة  أهميــة خاصــة 

ــدة. ــرتاتيجية عدي واس
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ــدرة  ــن ق ــص م ــك ســوف يقل ــإن ذل ومــن دون شــك، ف
التنظيــم عــى دعــم متاســكه الداخــي وتجنيــد مزيــد مــن 
املقاتلــن يف صفوفــه، ألن تكــرار انســحاب التنظيــم مــن 
ــاع  ــه عــى الدف املناطــق التــي ســيطر عليهــا وتراجــع قدرت
عنهــا ســوف يزيــد مــن احتــامالت انشــقاق عــدد غــر قليــل 
ــه عــى  ــؤدي إىل تراجــع قدرت ــارصه، بشــكل رمبــا ي مــن عن
ــة. ــة القادم ــة خــال املرحل ــة نوعي ــات إرهابي ــذ عملي تنفي

ــدة  ــة العدي ــكات الداخلي ــإن املش ــك، ف ــن ذل ــا ع فض
ــع  ــل مســاعيه لرف ــم ســوف تعرق ــا التنظي ــاين منه ــي يع الت
عــدد املتقدمــن لتنفيــذ عمليــات انتحاريــة، يف ظــل التمييــز 
العرقــي الــذي يعــاين منــه، والــذي أدى إىل وقــوع اشــتباكات 
ــال  ــارصه خ ــوادره وعن ــض ك ــن بع ــلحة ب ــات مس ومواجه

ــة. ــة املاضي املرحل

ومــن هنــا، رمبــا ميكــن القــول إن تداعيــات معركــة 
املوصــل التــي تجــري يف الفــرتة الحاليــة ســوف متثــل اختبــاًرا 
ــا ملــدى قــدرة التنظيــم عــى اســتخدام أدوات دعائيــة  جديً
ســواء للرتويــج لعمليــات ونشــاطاته يف ســوريا والعــراق 
وبعــض الــدول األخــرى، أو لتجنيــد مزيــد مــن املقاتلــن يف 
ــة التــي يتعــرض لهــا يف  صفوفــه لتعويــض الخســائر البرشي

أكــر مــن منطقــة.

 All Rights Reserved Future for Advanced
Research and Studies (FARAS) © 2016

عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــام يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيام   والتــي 

باهتاممــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 

ص.ب. 111414 أبوظبى - اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futurecenter.ae :بريد إلكتروني
www.futurecenter.ae

كيف يروج تنظيم »داعش« لعملياته اإلرهابية؟
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