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تطور دعاية التجنيد في داعش في ضوء الخسائر اإلقليمية
كانون الثاني/يناير 2017

ملخص تنفيذي
بحلول نهاية العام  ،2016فقدت داعش  %43من مجموع األراضي التي تسيطر عليها ،بما في ذلك المدن الرئيسية
في العراق (الفلوجة والرمادي وتكريت) ،وسوريا (كوباني وتل أبيض ومنبج) 1.وفي ضوء التقدم الذي أحرزته مؤخ ار
قوات األمن العراقية ،يبدو أن اإلطاحة بقوات داعش وإخراجها نهائيا من الموصل أصبح أيضاً أم اًر محتوماً .هذه

الخسائر اإلقليمية الكبيرة تشكل اختبا ار لتكيف داعش مع استراتيجيات التجنيد.

وردا على خسائرها اإلقليمية ،قامت داعش بتطوير استراتيجيات االتصال لديها بثالثة طرق هامة ومترابطة فيما بينها:
انه من المرجح ص تتمود أيديولوجية داعش رغم خس تتارتها

دينيا واس تتتراتيجياً وتكتيكيا .ويخلص تحليل مركز كارتر إلى
اإلقليمية الكبيرة؛ فالتدخل العست ت تتكري وحده غير قادر على القضت ت تتاء على التطرل العنيف .وعلى الرغم من النكست ت تتات،

ست ت ت ت ت تتتواصت ت ت ت ت تتل داعش جذب مجندين جدد اليديولوجيتها والتحريض على العنف .لذلك ،ما لم تُعالج األست ت ت ت ت تتباب الجذرية
للتطرل العنيف على نحو كال ،بما في ذلك المظالم االجتماعية والست ت تتياست ت تتية وست ت تتوء اإلدارة وانعدام التنمية والتوست ت تتع
ضتري الستريع وزيادة التنافس على الموارد المحدودة والصتراعات التي طال أمدها مثل الصتراع في ستتوريا ،ستتتستتتمر
الح َ
َ
اإليديولوجيات مثل أيدولوجية داعش بإنتش ت تتارها الس ت تترطاني عبر مواقع التواص ت تتل اإلجتماعي وش ت تتبكات اإلتص ت تتال غير
المت صلة باإلنترنت .إن االستنتاجات المقدمة هنا تستند إلى تحليل شامل لمصادر داعش األولية ،بما في ذلك أشرطة
الفيديو والخطب السمعية والمجلتين اإللكترونيتين دابق 2ورومية.
 1التهديد الجهادي :الدولة اإلسالمية والقاعدة وما بعدها "،معهد السالم األمريكي ،ديسمبر /2016يناير .2017

 2دابق هو اسم بلدة في شمال سوريا حيث ستجري فيها بحسب النبؤة المعركة المروعة النهائية ،وأيضا هو اسم مجلة إلكترونية باللغة اإلنجليزية لداعش .من اآلن فصاعدا،
سول تسمى البلدة دابق وأيضا منشور داعش الدعائي سيسمى دابق.
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إعادة التفسير الديني :بناء مظلة مقدسة
تعتمد مواد الدعاية الداعشية باستمرار على ادعاءات دينية ،بما في ذلك تحريف النصوص الدينية اإلسالمية األساسية
من أجل بناء سلطة دينية وايجاد تبرير أخالقي للعنف اإلرهابي خدمة لمشروع سياسي أكبر 3.فاإلدعاءات الدينية تُ ِّ
عوم

رواية داعش وتعزز الدعاية لديها .غير أن التفست ت ت ت ت ت تتيرات الدينية لألحداث من قبل داعش ليست ت ت ت ت ت تتت ثابتة إذ أنها تتطور

لوضع إطار آخر التطورات بطرق تعزز أهدال داعش السياسية والتجنيدية.

في تسجيل صوتي ُبث على وسائل إعالم الفرقان بتاريخ  2نوفمبر  ،2016تكلم فيه أبو بكر البغدادي ،زعيم داعش،
عن الفهم الديني للفتنة (المحاكمة) ،ملقيا بمظلة مقدسة على خسائر المعركة الدينية" :وإذا كنا المصابين بالقتل

وجروحنا أصبحت كثيرة ،والعواصف والغضب ضدنا ،والمحن لدينا أصبحت كبيرة ،فأنه سيكون أيضا ما لم يكن

مفاجئاً .فمن هللا وعد لنا .بل فتنة وهو أمر ال مفر منه 4".وبذلك إن إعادة هيكلة دينية واسعة لشرح النكسات األخيرة
على أنها سابقة إلهية محتمة للنصر النهائي ال تزال سائدة في مقاالت ُنشرت أيضا في اآلونة األخيرة في رومية .لقد
استشهد العديد بالحكايات التاريخية واآليات القرآنية التي تؤكد ان الهزيمة األولى أو القوة غير المتكافئة عالمة على
أن هللا سول يتدخل وينقذ جنوده .إن محاولة داعش إعادة تفسير مواقفها الدينية تشير إلى االعترال بالخسارة
اإلقليمية وتطور استراتيجية االتصاالت لديها.
وهذا التحول يبدو األكثر وضوحاً في إعادة تفسير داعش لنبؤتها األساسية المتعلقة بساحة المعركة المروعة في دابق.

تُ َس تلم داعش أن خستتارتها العستتكرية في منطقة دابق ،والتي تحتفل بها كموقع لنصتتر مؤكد على الكفار ،يمكن أن تؤثر
سلباً على جهودها المتعلقة بالتجنيد .وعليه ،فإن إعادة تفسير ديني لقصة دابق المروعة ،مقرونا بإعادة تصور أهدافها
االستراتيجية ،أمر حيوي لدوافع داعش التوسعية .وقد تحقق ذلك بالتحول من مجلة دابق الى نشرة جديدة -أي رومية.
وفي حين أن داعش لم تفقد منطقة دابق رس ت ت تتميا الى القوات الس ت ت تتورية المدعومة من تركيا حتى أوائل أكتوبر من العام

 ،2016فإن وقف دابق عن الص ت ت ت ت تتدور في يوليو ،متبوعة بنش ت ت ت ت تتر رومية في س ت ت ت ت تتبتمبر ُيظهر أن المجموعة اإلرهابية
إستبَقت سقوطها الوشيك وعملت بالتالي على إعادة تصميم مهمتها .ويصبح األمر أكثر وضوحاً في العدد الثالث من
َ

رومية حيث تخصص مقاال عن خسارة دابق .وما بدا أنه هدل استراتيجي وديني أساسي لداعش -أي التعجيل بنهاية
العالم في دابق -أُعيد تعريفه في ضوء الخسائر اإلقليمية ،وفتحت كل قضية من قضايا دابق مع اقتباس ألبو مصعب

الزرقاوي 5القائل باستمرار كفاح الجهاد "حتى تُ ِّ
حرق جيوش الصليب في دابق".
رومية ،مع ذلك ،تميز بين معارك طفيفة في دابق والمعركة النهائية المروعة" .الست ت ت ت ت تتاعة األخيرة" في دابق أضت ت ت ت ت تتحت
6

وشيكة ،ولكنها ُمرجأة .وهكذا تتم إعادة تفسير الخسائر العسكرية كمجرد انتكاسات على طريق النصر المحتوم ":حرب
 3من المهم أن نؤكد أن داعش هي أساسا مجموعة سياسية ،حتى لو كانت تلك األهدال مصاغة في إطار يتعلق بالخطاب الديني والنداءات الدينية.
 4أبو بكر البغدادي ،أبو الفرقان وسائل إعالم الفرقان 2 ،نوفمبر .2016

 5أسس أبو مصعب الزرقاوي تنظيم القاعدة في العراق في العام  2004بعد تعهده بالوالء لتنظيم القاعدة .أقوال الزرقاوي غالباً ما تتم اإلشارة إليها في الدعاية الداعشية ألغراض
بالغية وااستراتيجية.
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الكر والفر الدائرة في دابق والمناطق المحيطة بها -معركة دابق الص ت ت ت ت تتغر  -ست ت ت ت ت تتؤدي حتما إلى الملحمة الكبر في
دابق ،حتى ولو ست تتبقها انست تتحاب بأمر هللا" 7وهكذا توفر داعش تغطية دينية للخست تتائر التي تكبدتها بينما تحذر أعدائها
وتُطمئن مؤيديها.
رواية " الرابح " :االعالم االستراتيجي في الفضاء اإللكتروني
أتاح االبتكار الديني لداعش توفير الغطاء الديني لخسائر المعركة وتغيير حظوظها ،ولكن استراتيجية االتصاالت

اليومية الخاصة بها قد تطورت أيضا في محاولة للتنافس على أرض المعركة اإلعالمية .وتدرك داعش أنه من المهم

لجهود التجنيد التي تبذلها أن ترشد وتبرر تقهقرها اإلقليمي من أجل تهدئة نفسيات مقاتليها ومناصريها والمجندين
المحتَملين لديها.
تاريخيا ،إشت ت تتملت إص ت تتدارات داعش من أفالم الفيديو على ِّنس ت تتب مئوية كبيرة من لقطات عرض للحياة داخل أ ارض ت تتي

داعش تشت ت ت ت تتبهاً بالمدينة الفاضت ت ت ت تتلة (اليوتوبيا)  -أطفال يلعبون ،توفير الخدمات اإلجتماعية وفرض القانون والنظام في

المناطق التي كانت في حالة مست ت ت تتتمرة من الحرب ألكثر من عقد من الزمن .لقد تحولت إصت ت ت تتدارات الفيديو في أواخر

العام  ،2016خاصت ت تتة تلك الصت ت تتادرة من محافظة نينو (التي تشت ت تتمل الموصت ت تتل) إلى تركيز أكبر على تمجيد الجهاد
العس تتكري ،وكثي اًر ما تُظهر جنود داعش في وض تتع الهجوم ض تتد القوات العراقية .على س تتبيل المثال ،فإن مس تتلست تالً من
اثنين من أفالم الفيديو المنتجة في منطقة الموص ت تتل في أواخر أكتوبر  2016تحت عنوان "إش ت تتعال الحرب" يعرض ت تتان
معركة الموصت تتل بصت تتورة بطولية ،حيث يصت تتوران مقاتلي داعش بأنهم ليس ت توا مجرد مقاتلين شت تتجعان فق بل و رابحين
أيضاً.
وهناك ص تتور تظهر مقاتلي داعش وهم يقومون بتدمير دبابات أبراهامز وغيرها من المعدات العس تتكرية العراقية ،فضتتال
عن اإلستتتيالء على كميات كبيرة من ذخائر العدو .وقد صتتدر فيلم فيديو آخر من الموصتتل في ديستتمبر العام 2016
تحت عنوان "صائدي الدبابات" يعرض قصص وتكتيكات
مقاتلي داعش في تعاملهم مع العربات المدرعة .وتزخر أفالم الفيديو المماثلة بالرسوم المعلوماتية 8التي توضح عدد
أعتدة العدو المدمرة.

إن إعتماد داعش الشتتديد على الرستتوم المعلوماتية في الدعاية على اإلنترنت تهدل الى وضتتع الخستتائر اإلقليمية حتى
في الموصتتل في إطار نجاح استتتراتيجية حرب إستتنزال تبدو داعش فيها مقتنعة دينياً انها ستتتحقق لها النصتتر .أيضتاً،

هناك صور مشابهة تهدل إلى إذالل األعداء والسخرية منهم وبخاصة الشركاء في التحالف الغربي .إن نشر قصص
7رومية ،العدد  ،3صفحة 26
8
الرسوم المعلوماتية تمثيالت مرئية متطورة للمعلومات والبيانات .داعش تعتمد اعتماداً كبي ار على الرسوم المعلوماتية كأداة استراتيجية لنقل رسائلها ،بوصفها بسيطة الفهم ،وسهلة لجذب انتباه الجمهور،
ويمكن أن تترك آثار نفسية دائمة .
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حربية في أشتترطة فيديو مثل تلك المذكورة آنفا تؤكد نقص الموارد المتاحة لداعش مقارنة بثروة وقوة أعدائها ،بحيث يتم
تست تتلي الضت تتوء على رجولة وشت تتجاعة وتقو مقاتلي داعش .وفي حين كان النداء إلى الجهاد المست تتلح ست تتائداً تماما في
دابق ،فإن النداءات المستتتمرة بإعتبارها موضتتوعاً مركزياً في معظم المقاالت في رومية تشتتير أيضتتا إلى تكثيف شتتامل

للست ت ت ت تترد العست ت ت ت تتكري .وهذا يدل على أن االتصت ت ت ت تتاالت االست ت ت ت تتتراتيجية عبر مراكز داعش اإلعالمية اإلقليمية والمجالت

اإللكترونية تس تتعى على نحو متزايد ،ال س تتيما في أعقاب فش تتلها العس تتكري في اآلونة األخيرة ،الى تقديم "رواية الظافر"
التي تشجع األنصار وتسخر من األعداء .
التغييرات التكتيكية :تشجيع الجهاد كل في بالده

عموما ،دأبت داعش على الدعاية للتجنيد عبر اإلنترنت بحيث ينبغي على جميع األنصار أن ي َؤدوا ال ِّهجرة أو يهاجروا
الى األ ارض ت ت تتي الخاض ت ت تتعة لس ت ت تتيطرة داعش .فوجود مناطق للجهاديين الطامحين للجهاد كان جزءا ال يتج أز من نداءات
داعش .أيض ت ت ت ت ت تتا ،تميزت داعش عن القاعدة التي لم تدع للهجرة الجماعية إلى أفغانس ت ت ت ت ت تتتان  ،ثم فحص ت ت ت ت ت تتت عن كثب
المجندين الجدد وشت تتجعت الهجمات من خارج أ ارضت تتي "الخالفة" .ونظ ار لفقدانها لأل ارضت تتي ،تقوم داعش حالياً بتشت تتجيع

مناصت تريها من خالل الفيديو والمطبوعات على البقاء في بلدانهم األص تتلية ،واالنخ ار في اإلرهاب بأي وس تتيلة ممكنة.

ويتجلى هذا في التحول الخطابي من اإلعالن األول لدابق  " ،حياة الجهاد مستتتحيلة ما لم تحزم أمتعتك وتنتقل للعيش
في دولة الخالفة" 9"،الى بالغ رومية " ،إحتشت ت تتدوا من عرائنكم لتخفيف اآلالم التي تصت ت تتيب قلوب المست ت تتلمين بضت ت تترب
الكافرين في أوطانهم "،ألنه " فق من حكمة هللا أنه قد ش ت تتتتكم في األرض وفي مختلف أ ارض ت تتي الص ت تتليبيين لير من

منكم هو األفض ت تتل باألفعال" 10.وبعبارة أخر  ،إن ِّ
الهجرة الى دولة الخالفة لم تعد ش ت تترطا مس ت تتبقاً ض ت تتروريا للجهاد وال
الت ازمت تتا ديني ت تاً .بت تتدالً من ذلت تتك ،يجري است ت ت ت ت ت تتتفزاز األنصت ت ت ت ت ت ت ت تتار لشت ت ت ت ت ت تتن هجم ت تتات فرديت تتة في بلت تتدانهم األصت ت ت ت ت ت تتليت تتة.
ولتسهيل هذه الهجمات َ ،ش َرعت داعش بتوفير أفالم فيديو إرشادية تعليمية ومواد لإلرهابيين
المحليين .وهناك قسم جديد يسمى "هجمات إرهابية فق "ُ 11قدم في العدد الثاني عشر من مجلة دابق وحاليا ينشر
بانتظام في رومية ،وهو مخصص حص ار لتشجيع الهجمات الفردية .فهو يصف متى وكيف يمكن أن ينفذ هجوم واسع
النطاق وما هي األسلحة المعقولة التي يمكن أن تستخدم فيه .فمقاالت مثل "دم الكافرحالل لك ،حتى تسل
عليه"12و"وحشية وقسوة تجاه الكفار"

13

تحاول ترشيد وتطبيع وتمجيد العنف بهدل إزالة أي قلق محتمل قد يردع

أنصار داعش في البلدان األجنبية عن األعمال اإلرهابية الفردية.

وعلى نحو مماثل ،فقد صدر فيلم فيديو في أواخر نوفمبر  2016بعنوان " أيها الموحدون! يجب أن تحاربوهم"،

للمشاهد نداءات معرفية (روايات عن
يتضمن برنامج تعليمي على الهجمات بالسكين وصنع المتفجرات ،ويعرض ُ
9

دابق ،العدد  ،3دعوة إلى الهجرة ،صفحة 31

رومية ،العدد  ،1صفحة 17
 11دابق ،العدد  ،12هجمات إرهابية فق .
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 12رومية ،العدد  ،1صفحة 34
 13رومية ،العدد  ،2صفحة 22
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الضحايا واالضطهاد) وعاطفية (التضامن الجماعي القائم على الهوية الدينية) وسلوكية (تعليمات مفصلة حول
األسلوب) .وبهذا تتضح كيفية تطور اإلعالم المرئي والمطبوع لد داعش الستخدامه ،جزئياً ،كأرضية للتدريب

اإلفتراضي.14

أهمية استخدام الشبكات غير المتصلة باإلنترنت للتجنيد
على الرغم من التحوالت الهامة في اس ت ت تتتراتيجيات االتص ت ت تتال عبر اإلنترنت ،ربما ست ت ت تتكون أهم نتيجة لخس ت ت تتائر داعش
اإلقليمية األخيرة هي اإلعتماد المتزايد على شبكات التجنيد غير المتصلة باإلنترنت .فبحوث مركز كارتر الميدانية في
شمال أفريقيا تشير إلى أن شبكات التجنيد السلفية التكفيرية التي تستند إلى العالقات الشخصية المباشرة .ومع تقلص

إمكانية السفر إلى حد كبيرإلى إقليم داعش  ،سول تزداد أهمية الشبكات الجهادية المحلية ،وربما يتم تحويل المقاتلين
األج ت ت ت تتان ت ت ت تتب الت ت ت ت تمت ت ت ت تحت ت ت ت تتت ت ت ت تمت ت ت ت تلت ت ت ت تي ت ت ت تتن إل ت ت ت تتى مت ت ت ت تن ت ت ت تتاط ت ت ت تتق أكت ت ت ت تث ت ت ت تتر قت ت ت ت تربت ت ت ت تاً م ت ت ت تتن مت ت ت ت تن ت ت ت تتاط ت ت ت تتق الت ت ت ت تنت ت ت ت تزاع.

15

تركز استراتيجيات داعش التجنيدية في المجتمعات المهمشة على تدارك دقيق للشكاو المحلية التي يرجع تاريخها الى
إست ت ت ت تتتياء وضت ت ت ت تتعف العالقات المركزية المحلية ،واالفتقار إلى الترقي وضت ت ت ت تتعف الخدمات االجتماعية ونهج أمني قاس
لمجتمعات محافظة دينياً .وفي مدينة ساحلية فقيرة في شمال المغرب ،هناك محامي يعمل على موضوع التطرل رو
قص ت تتة ش ت تتاب ُيدعى كوكيتو ،أش ت تتتهر في وقت الحق من خالل ظهوره في فيلم فيديو تص ت تتويري عن التجنيد في داعش

حيث عرض كوكيتو س ت تتبعة رقوس مقطوعة .وقبل أن يهاجر إلى س ت تتوريا لالنض ت تتمام إلى داعش ،كان كوكيتو ض ت تتحية

نظام تعليمي ض ت تتعيف ومتعثر مع عدم وجود فرص للعمل أو التعليم العالي أوالزواج أو الوظيفة .أص ت تتبح كوكيتو أكثر
شتتهرة بعد وفاته ،والتداول المستتتمر لصتتورته في العديد من المنصتتات اإلعالمية زادت من شتتهرته ،مما إستتتَثَار تجنيد
المزيد من الشباب في الحي الذي يقيم فيه .في مثل هذه الحالة ،يتم االحتفاظ بجهات االتصال بعد التجنيد عن طريق

ماسنجر الفيسبوك وتطبيق الواتسأب لتسهيل عملية التجنيد من أحياء معينة .فالخلل في نظام التعليم العام وعدم وجود

برامج للش تتباب والفرص المحدوة تُنشت تئ حالة ش تتبهها أحد المحاورين بت ت ت ت ت ت ت ت ت "طنجرة الض تتغ " .حتى لو اختفت داعش من
العراق وسوريا ،فإن الظرول التي غرست التطرل العنيف عبر المنطقة ستبقى مستمرة ومنهجية .

 14البيانات المتعلقة بالفعالية لتشجيع الهجمات "المحلية" أو "الفردية" للفترة قيد النظر ليست متاحة بعد ،والعالقة بين الهجمات البارزة في عام  ،2016مثل أورالندو ونيس وداعش من الصعب قياس
الدعاية مع اليقين .ومع ذلك ،تظهر البيانات أن نم الهجمات الفردية اآلن أكثر انتشا ار من أي وقت مضى .راجع "قاعدة اإلرهاب العالمي" في برنامج  STARTفي جامعة

ماريالند: <http: www.start.umd.edu/gtd/="">.

 15أجر موظفو مركز كارتر ما يزيد عن  50مقابلة عن اس ت ت تتتراتيجيات داعش التجنيدية وااليديولوجية التكفيرية مع المقاتلين األجانب الس ت ت تتابقين وأعض ت ت تتاء المجتمعات الس ت ت تتلفية
المعزولة وأسر المجندين المزعومين .مقابالت أولية جرت في أكتوبر  2016مع مقابالت المتابعة في ديسمبر عام .2016
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االستنتاجات
إن فقدان داعش لألراضي هو أمر مهم عسكريا ورمزيا .ومع ذلك ،فإن هزيمتها في دابق أوالموصل أو حتى في الرقة

ليس ت ت ت تتت مؤشت ت ت ت ت ار على الهزيمة الكاملة لداعش ،إذ أن مد المناطق اإلقليمية التي تس ت ت ت تتيطر عليها في العراق وس ت ت ت تتوريا

وحيازتها الست ت تريعة لها في العام  2014س ت تتتبقى جزءا من أس ت تتاطير داعش ،األمر الذي ش ت تتدد عليه البغدادي نفس ت تته في
الخطب األخيرة الموجهة ألنصتتاره .إن قوة داعش األستتاستتية هي في قدرتها على التحكم في الستترد الروائي (حول "نحن
مقابل هم "،الحرب والستتالم ،الفظائع واللوم) وتحفيز األفراد ،من باريس إلى الفليبين ،للتعهد بحياتهم إلى "الخالفة ".لقد
قامت داعش بدور طليعي في استخدام وسائل اإلعالم على اإلنترنت وطورت استخدام شبكات غير متصلة باإلنترنت
للتجنيد بطريقة غير مسبوقة إذ ال يحتاج المرء الى قاعدة إقليمية لكي يغرد على تويتر (أو ارسال برقي أو إرسال على

موقع  .(JustPaste.it.إن التدخل العس ت ت ت تتكري وحده غير كال لمنع التطرل العنيف .ولكن هذا ال يعني أن الهزيمة
العس تتكرية لن تش تتكل ضت تربة خطيرة لمطلب داعش بإنش تتاء "الخالفة" النبوية ،الذي كان من المفترض أن تكون "باقية".

بيد أنه من غير المحتمل أن تؤثر الهزيمة العستتكرية على القضتتاء نهائياً على مصتتداقية التنظيم الخطابية وخبراته في

مجال التجنيد .

مركز كارتر

ون كوبنهيل

 453فريدوم باركواي

أتالنتا ،جورجيا 30307
www.cartercenter.org
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