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 مركز كارتر
 
 بحث موجز

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

 
 تنفيذي ملخص

 
مدن الرئيسية ، بما في ذلك الاألراضي التي تسيطر عليها موعمج % من43ش ع، فقدت دا 2016عام النهاية بحلول 

مؤخرا  تهالذي أحرز  لتقدمفي ضوء او  1منبج(.و  وتل أبيض كوباني) الرمادي وتكريت(، وسوريافي العراق )الفلوجة و 
. هذه محتوماً أمرًا أيضًا  أصبح من الموصل نهائيا وإخراجها شاعقوات األمن العراقية، يبدو أن اإلطاحة بقوات د

 التجنيد.مع استراتيجيات  داعش فالخسائر اإلقليمية الكبيرة تشكل اختبارا لتكي  
 
هامة ومترابطة فيما بينها:  طرق  ثالثةلديها ب ر استراتيجيات االتصاليتطو قامت داعش بردا على خسائرها اإلقليمية، و 

 رغم خستتتارتهاش اعأيديولوجية د صتتتمود انه من المرجح   إلى تحليل مركز كارترويخلص واستتتتراتيجيًا وتكتيكيا.  دينيا
التدخل العستتتتتتكري وحده غير قادر على القضتتتتتتاء على التطرل العنيف. وعلى الرغم من النكستتتتتتات، فكبيرة؛ ال اإلقليمية

األستتتتتتتتتتتتباب الجذرية  ُتعالجما لم  لذلك، اليديولوجيتها والتحريض على العنف. جدد مجندين جذبش اعستتتتتتتتتتتتتواصتتتتتتتتتتتتل د
التوستتتتتتتع و  والستتتتتتتياستتتتتتتية وستتتتتتتوء اإلدارة وانعدام التنمية االجتماعية المظالم، بما في ذلك على نحو كال   للتطرل العنيف

ري  ، ستتتستتتمر ستتورياالتي طال أمدها مثل الصتتراع في والصتتراعات  دة التنافس على الموارد المحدودةوزيا الستتريع الَحضتتَ
غير  تصتتتتتالإلوشتتتتتبكات ا مواقع التواصتتتتتل اإلجتماعياإليديولوجيات مثل أيدولوجية داعش بإنتشتتتتتارها الستتتتترطاني عبر 

األولية، بما في ذلك أشرطة  داعش االستنتاجات المقدمة هنا تستند إلى تحليل شامل لمصادرإن . صلة باإلنترنتالمت
 .ورومية 2دابق ين اإللكترونيتينالفيديو والخطب السمعية والمجلت

                                                           
 .2017يناير /2016التهديد الجهادي: الدولة اإلسالمية والقاعدة وما بعدها،" معهد السالم األمريكي، ديسمبر  1
يزية لداعش. من اآلن فصاعدا، دابق هو اسم بلدة في شمال سوريا حيث ستجري فيها بحسب النبؤة المعركة المروعة النهائية، وأيضا هو اسم مجلة إلكترونية باللغة اإلنجل 2

 سول تسمى البلدة دابق وأيضا منشور داعش الدعائي سيسمى دابق.
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 مظلة مقدسة بناءإعادة التفسير الديني: 
 

األساسية  اإلسالميةالنصوص الدينية  تحريف، بما في ذلك دينيةعلى ادعاءات  استمرارب الداعشيةمواد الدعاية تعتمد 
م  الدينيةفاإلدعاءات  3مشروع سياسي أكبر.للعنف اإلرهابي خدمة ل أخالقي تبريرايجاد و دينية ة بناء سلطمن أجل  ُتعو ِّ

تتطور  أنهاإذ داعش ليستتتتتتتتتتتتتتت ثابتة  من قبللألحداث  الدينية. غير أن التفستتتتتتتتتتتتتتيرات لديها وتعزز الدعاية رواية داعش
 .يةالتجنيدداعش السياسية و  تعزز أهدال بطرق آخر التطورات لوضع إطار 

 
، داعشأبو بكر البغدادي، زعيم فيه  تكلم، 2016نوفمبر  2بتاريخ  الم الفرقانوسائل إع على ثبُ صوتي  تسجيلفي 

 كنا المصابين بالقتل : "وإذا الدينيةمقدسة على خسائر المعركة  بمظلةملقيا فتنة )المحاكمة(، عن الفهم الديني لل
 لم يكن ماأنه سيكون أيضا فأصبحت كبيرة، والمحن لدينا ، ناالغضب ضدو أصبحت كثيرة، والعواصف جروحنا و 

النكسات األخيرة لشرح  دينية واسعة هيكلةإعادة  إنوبذلك  4."ال مفر منه أمروهو فتنة  بلفمن هللا وعد لنا.  ئًا.مفاج
 لقد أيضا في اآلونة األخيرة في رومية.ال تزال سائدة في مقاالت ُنشرت  النهائيلنصر مة لحت  مسابقة إلهية على أنها 

الهزيمة األولى أو القوة غير المتكافئة عالمة على  انالتاريخية واآليات القرآنية التي تؤكد  بالحكاياتاستشهد العديد 
بالخسارة تشير إلى االعترال  الدينية هاعادة تفسير مواقفإ  شداع محاولةإن نقذ جنوده. يتدخل و يأن هللا سول 

 .لديهاوتطور استراتيجية االتصاالت  اإلقليمية
  

دابق.  في ةالمعركة المروعبساحة  المتعلقةاألساسية  لنبؤتها داعشاألكثر وضوحًا في إعادة تفسير  يبدو وهذا التحول
ؤثر تأن على الكفار، يمكن  مؤكد لنصتتركموقع  ابه التي تحتفلو أن خستتارتها العستتكرية في منطقة دابق،  داعشلم ستتَ تُ 

ر  ، مقروناةالمروع لقصة دابقديني إعادة تفسير  وعليه، فإن. لتجنيدها المتعلقة باعلى جهود سلباً  أهدافها بإعادة تصو 
رومية. أي  -نشرة جديدة دابق الى تحول من مجلةبالتحقق ذلك قد التوسعية. و  داعشاالستراتيجية، أمر حيوي لدوافع 

ام من الع حتى أوائل أكتوبر تركيامن  لقوات الستتتتتتتتورية المدعومةرستتتتتتتتميا الى ا دابقمنطقة  تفقدوفي حين أن داعش لم 
أن المجموعة اإلرهابية  ُيظهر في ستتتتتتتتتتتبتمبربنشتتتتتتتتتتتر رومية ، متبوعة وقف دابق عن الصتتتتتتتتتتتدور في يوليو فإن، 2016
أكثر وضوحًا في العدد الثالث من األمر  يصبحو مهمتها.  تصميمإعادة  ىعل بالتالي وعملت الوشيك سقوطهاإستَبَقت 
التعجيل بنهاية أي  -وديني أساسي لداعشأنه هدل استراتيجي  وما بدادابق.  عن خسارة خصص مقاالحيث ت رومية

بو مصعب ألدابق مع اقتباس  قضايا كل قضية منوفتحت  ،في ضوء الخسائر اإلقليمية تعريفه عيدأُ  -العالم في دابق
  6ق جيوش الصليب في دابق."حرِّ تُ لجهاد "حتى ا كفاحباستمرار  القائل 5الزرقاوي 

 أضتتتتتتتتتتتتتحت " في دابقاألخيرةستتتتتتتتتتتتتاعة ال". ةميز بين معارك طفيفة في دابق والمعركة النهائية المروعترومية، مع ذلك، 
 " حربالمحتوم: إعادة تفسير الخسائر العسكرية كمجرد انتكاسات على طريق النصر تموهكذا ت. رجأةمُ  ها، ولكنةوشيك

                                                           
 الدينية. والنداءاتياسية، حتى لو كانت تلك األهدال مصاغة في إطار يتعلق بالخطاب الديني من المهم أن نؤكد أن داعش هي أساسا مجموعة س 3
 .2016نوفمبر  2أبو بكر البغدادي، أبو الفرقان وسائل إعالم الفرقان،  4
لزرقاوي غالبًا ما تتم اإلشارة إليها في الدعاية الداعشية ألغراض بعد تعهده بالوالء لتنظيم القاعدة. أقوال ا 2004أسس أبو مصعب الزرقاوي تنظيم القاعدة في العراق في العام  5

 .بالغية وااستراتيجية
 15-1دابق، األعداد  6
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الملحمة الكبر  في ؤدي حتما إلى تستتتتتتتتتتتت -الصتتتتتتتتتتتتغر   معركة دابق -في دابق والمناطق المحيطة بهاالكر والفر الدائرة 
أعدائها بينما تحذر تكبدتها للخستتتتائر التي  دينيةتغطية  داعش توفر وهكذا  7هللا" بأمرانستتتتحاب ستتتتبقها  ، حتى ولودابق

  ها.مؤيدي وُتطمئن
 

  في الفضاء اإللكتروني االعالم االستراتيجي": الرابح  " رواية
 

، ولكن استراتيجية االتصاالت حظوظها وتغييرتوفير الغطاء الديني لخسائر المعركة  الديني لداعشأتاح االبتكار 
المهم من  هأن داعش وتدركفي محاولة للتنافس على أرض المعركة اإلعالمية. قد تطورت أيضا  االيومية الخاصة به

والمجندين  ومناصريها مقاتليهاات نفسيتهدئة من أجل اإلقليمي  تقهقرهاترشد وتبرر أن التي تبذلها  التجنيد لجهود
 المحَتملين لديها.

 
أراضتتتتتي لحياة داخل لكبيرة من لقطات عرض  مئوية ستتتتتبنِّ  على داعش من أفالم الفيديوملت إصتتتتتدارات تشتتتتتإتاريخيا، 
وفرض القانون والنظام في  جتماعيةاإلخدمات التوفير أطفال يلعبون،  - بالمدينة الفاضتتتتتتتتتتلة )اليوتوبيا( تشتتتتتتتتتتبهاً داعش 

أواخر  في إصتتتتتتتتدارات الفيديولقد تحولت  .من الزمن المناطق التي كانت في حالة مستتتتتتتتتمرة من الحرب ألكثر من عقد
د من محافظة نينو  )التي تشتتتتتتتمل الموصتتتتتتتل( إلى تركيز أكبر على تمجيد الجها الصتتتتتتتادرة خاصتتتتتتتة تلك، 2016عام ال

على ستتتبيل المثال، فإن مستتتلستتتاًل من  .الهجوم ضتتتد القوات العراقية وضتتتع في داعش ظهر جنودالعستتتكري، وكثيرًا ما تُ 
ت عنوان "إشتتتتتعال الحرب" يعرضتتتتتان تح 2016اثنين من أفالم الفيديو المنتجة في منطقة الموصتتتتتل في أواخر أكتوبر 

 رابحين  معركة الموصتتتتتل بصتتتتتورة بطولية، حيث يصتتتتتوران مقاتلي داعش بأنهم ليستتتتتوا مجرد مقاتلين شتتتتتجعان فق  بل و
 .أيضاً 
 
أبراهامز وغيرها من المعدات العستتتكرية العراقية، فضتتتال  اتتدمير دبابيقومون ب وهم داعش هناك صتتتور تظهر مقاتليو 

 2016عام المن الموصتتتل في ديستتتمبر  آخر فيديووقد صتتتدر فيلم ذخائر العدو. على كميات كبيرة من  اإلستتتتيالءعن 
 قصص وتكتيكات يعرضدي الدبابات" ئاصتحت عنوان "

التي توضح عدد  8بالرسوم المعلوماتية ةثلامالمفيديو أفالم ال وتزخر عة.لعربات المدر تعاملهم مع اش في اعد مقاتلي
  رة.المدمة العدو عتدأ 

 
 حتى الخستتائر اإلقليميةوضتتع تهدل الى في الدعاية على اإلنترنت الرستتوم المعلوماتية  الشتتديد علىإن إعتماد داعش 

، تبدو داعش فيها مقتنعة دينيًا انها ستتتحقق لها النصتتر. أيضتتاً تنزال حرب إستتنجاح استتتراتيجية  في إطار في الموصتتل
 قصصنشر  إن الشركاء في التحالف الغربي.والسخرية منهم وبخاصة  إلى إذالل األعداء تهدلصور مشابهة  هناك

                                                           
 26، صفحة 3رومية، العدد 7
استراتيجية لنقل رسائلها، بوصفها بسيطة الفهم، وسهلة لجذب انتباه الجمهور، كأداة  الرسوم المعلوماتية تمثيالت مرئية متطورة للمعلومات والبيانات. داعش تعتمد اعتمادًا كبيرا على الرسوم المعلوماتية 8

  .ويمكن أن تترك آثار نفسية دائمة
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 بحيث يتم أعدائها، وقوةمقارنة بثروة  لداعش تؤكد نقص الموارد المتاحة آنفاحربية في أشتترطة فيديو مثل تلك المذكورة 
تماما في  ستتتتائداً النداء إلى الجهاد المستتتتلح  كانوفي حين . داعش شتتتتجاعة وتقو  مقاتليرجولة و تستتتتلي  الضتتتتوء على 

تكثيف شتتامل  إلى أيضتتا شتتيرتفي معظم المقاالت في رومية  اً مركزي اً موضتتوع هابإعتبار  ةالمستتتمر  النداءاتفإن دابق، 
اإلقليمية والمجالت  يةاإلعالمداعش مراكز  عبراالتصتتتتتتتتتتتاالت االستتتتتتتتتتتتراتيجية وهذا يدل على أن  العستتتتتتتتتتتكري. للستتتتتتتتتتترد

" الظافررواية تقديم " الى األخيرة، في اآلونة ستتتتيما في أعقاب فشتتتتلها العستتتتكري ال تستتتتعى على نحو متزايد،  اإللكترونية
  .األعداء من سخرتنصار و تشجع األ التي

 
 كل في بالده  تكتيكية: تشجيع الجهاد التغييرات ال
 

يهاجروا  أوجرة هِّ ال وادؤَ يأن  األنصارميع عبر اإلنترنت بحيث ينبغي على ج للتجنيدعلى الدعاية  داعش عموما، دأبت
نداءات كان جزءا ال يتجزأ من الطامحين للجهاد للجهاديين  مناطقوجود ف. داعشاألراضتتتتتتتي الخاضتتتتتتتعة لستتتتتتتيطرة  الى

عن كثب فحصتتتتتتتتتتتتتت ثم ، التي لم تدع للهجرة الجماعية إلى أفغانستتتتتتتتتتتتتتان القاعدة  عن عشدا  تميزت. أيضتتتتتتتتتتتتتا، داعش
بتشتتتتتجيع  تقوم داعش حالياً  ألراضتتتتتي،ل هاونظرا لفقدان .من خارج أراضتتتتتي "الخالفة" الهجمات وشتتتتتجعت الجدد المجندين
. ممكنةعلى البقاء في بلدانهم األصتتتتلية، واالنخرا  في اإلرهاب بأي وستتتتيلة  والمطبوعاتالفيديو من خالل  مناصتتتتريها

حياة الجهاد مستتتحيلة ما لم تحزم أمتعتك وتنتقل للعيش  دابق ، "ل األول من اإلعالن يخطابال التحولفي يتجلى هذا و 
لتخفيف اآلالم التي تصتتتتتتيب قلوب المستتتتتتلمين بضتتتتتترب  عرائنكممن  واشتتتتتتدتحإ"،  روميةغ الالى ب 9"،في دولة الخالفة"

من ر  يراضتتتتتي الصتتتتتليبيين لوفي مختلف أ في األرض شتتتتتتتكمأنه قد  " فق  من حكمة هللا هالكافرين في أوطانهم،" ألن
جرة الى دولة الخالفةوبعبارة أخر ،  10فضتتتتتتل باألفعال".منكم هو األ وال عد شتتتتتترطا مستتتتتتبقًا ضتتتتتتروريا للجهاد تلم  إن الهِّ
 .في بلتتتتتدانهم األصتتتتتتتتتتتتتتليتتتتتة فرديتتتتتةلشتتتتتتتتتتتتتتن هجمتتتتتات األنصتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  استتتتتتتتتتتتتتتفزاز. بتتتتتداًل من ذلتتتتتك، يجري دينيتتتتتاً التزامتتتتتا 

 
 فيديو إرشادية تعليمية ومواد لإلرهابيين  أفالمتوفير عت داعش برَ شَ ،  الهجماتهذه  لتسهيلو 

 وحاليا ينشر دابق  ُقدم في العدد الثاني عشر من مجلة 11"فق  يسمى "هجمات إرهابيةوهناك قسم جديد . المحليين
. فهو يصف متى وكيف يمكن أن ينفذ هجوم واسع الفرديةهجمات المخصص حصرا لتشجيع وهو بانتظام في رومية، 

تسل   حتىحالل لك، الكافر  دم"مثل  فمقاالت. فيه يمكن أن تستخدموما هي األسلحة المعقولة التي النطاق 
ردع يمحتمل قد  قلقأي  ع وتمجيد العنف بهدل إزالةترشيد وتطبيتحاول  13الكف ار"وحشية وقسوة تجاه "و12عليه"

 .الفردية يةرهاباإلعمال األ عنفي البلدان األجنبية  داعشأنصار 
"، همو يجب أن تحارب أيها الموحدون!بعنوان "  2016وعلى نحو مماثل، فقد صدر فيلم فيديو في أواخر نوفمبر 

يتضمن برنامج تعليمي على الهجمات بالسكين وصنع المتفجرات، ويعرض للُمشاهد نداءات معرفية )روايات عن 

                                                           
 31، دعوة إلى الهجرة، صفحة 3دابق، العدد  9

  17، صفحة 1رومية، العدد 10
        .، هجمات إرهابية فق 12دابق، العدد  11
 34، صفحة 1رومية، العدد  12
 22، صفحة 2العدد رومية،  13
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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، جزئيًا، كأرضية للتدريب 

 .14اإلفتراضي
 
 

 لتجنيدل اإلنترنتبة متصلالشبكات غير استخدام الأهمية 
 

 داعش تكون أهم نتيجة لخستتتتتتتتائرستتتتتتتتعبر اإلنترنت، ربما  لهامة في استتتتتتتتتراتيجيات االتصتتتتتتتتاالتحوالت العلى الرغم من 
الميدانية في  مركز كارتر بحوثغير المتصلة باإلنترنت. ف التجنيدعلى شبكات  المتزايد عتمادإلاهي  اإلقليمية األخيرة

تقل ص  معو . الشخصية المباشرةالتي تستند إلى العالقات التكفيرية السلفية  التجنيدشمال أفريقيا تشير إلى أن شبكات 
تحويل المقاتلين  يتم ، وربماالشبكات الجهادية المحلية أهمية ، سول تزداد  داعشإلى إقليم إلى حد كبير  السفر إمكانية

  15متتتتتتتتتنتتتتتتتتتاطتتتتتتتتتق التتتتتتتتتنتتتتتتتتتزاع. أكتتتتتتتتتثتتتتتتتتتر قتتتتتتتتتربتتتتتتتتتًا متتتتتتتتتن األجتتتتتتتتتانتتتتتتتتتب التتتتتتتتتمتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتلتتتتتتتتتيتتتتتتتتتن إلتتتتتتتتتى متتتتتتتتتنتتتتتتتتتاطتتتتتتتتتق
 

 التي يرجع تاريخها الى المحلية شكاو  للتدارك دقيق شة على المجتمعات المهم   التجنيدية في داعش استراتيجيات تركز
 قاس  العالقات المركزية المحلية، واالفتقار إلى الترقي وضتتتتتتتتتتعف الخدمات االجتماعية ونهج أمني إستتتتتتتتتتتياء وضتتتتتتتتتتعف 

 رو  التطرل  موضوع محامي يعمل علىهناك المغرب،  شمال في مدينة ساحلية فقيرة فيو لمجتمعات محافظة دينيًا. 
فيلم فيديو تصتتتتتويري عن التجنيد في داعش في من خالل ظهوره في وقت الحق أشتتتتتتهر ، كوكيتو ُيدعى قصتتتتتة شتتتتتاب

 ضتتتتتحية كوكيتو، كان داعشقبل أن يهاجر إلى ستتتتتوريا لالنضتتتتتمام إلى و ستتتتتبعة رقوس مقطوعة. كوكيتو عرض حيث 
أكثر  كوكيتو . أصتتتتتبحالوظيفةأو  أوالزواج التعليم العالي مع عدم وجود فرص للعمل أو ومتعثرنظام تعليمي ضتتتتتعيف 

تجنيد   إستتَتَثارمما شتتهرته، زادت من اإلعالمية  المنصتتاتتداول المستتتمر لصتتورته في العديد من الشتتهرة بعد وفاته، و 
 عن طريق التجنيد، يتم االحتفاظ بجهات االتصال بعد لةالحي الذي يقيم فيه. في مثل هذه الحا الشباب في المزيد من
عدم وجود العام و تعليم النظام فالخلل في . معينةحياء أمن وتطبيق الواتسأب لتسهيل عملية التجنيد  فيسبوكماسنجر ال
من  لو اختفت داعش"طنجرة الضتتتغ ". حتى  ين بتتتتتتتتتتتتتتتتتتمحاور شتتتبهها أحد الحالة  ئشتتتُتن ةمحدو الفرص الو  للشتتتباببرامج 

  .مستمرة ومنهجيةستبقى التطرل العنيف عبر المنطقة  تالظرول التي غرسفإن العراق وسوريا، 
 
 

                                                           
من الصعب قياس  ، مثل أورالندو ونيس وداعش2016زة في عام البيانات المتعلقة بالفعالية لتشجيع الهجمات "المحلية" أو "الفردية" للفترة قيد النظر ليست متاحة بعد، والعالقة بين الهجمات البار  14

في جامعة  STARTالفردية اآلن أكثر انتشارا من أي وقت مضى. راجع "قاعدة اإلرهاب العالمي" في برنامج الدعاية مع اليقين. ومع ذلك، تظهر البيانات أن نم  الهجمات  
 .<""=/http: www.start.umd.edu/gtd> :ماريالند

وااليديولوجية التكفيرية مع المقاتلين األجانب الستتتتتتتابقين وأعضتتتتتتتاء المجتمعات الستتتتتتتلفية  مقابلة عن استتتتتتتتراتيجيات داعش التجنيدية 50ما يزيد عن  أجر  موظفو مركز كارتر 15
 .2016مع مقابالت المتابعة في ديسمبر عام  2016المعزولة وأسر المجندين المزعومين. مقابالت أولية جرت في أكتوبر 
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 االستنتاجات
 
أوالموصل أو حتى في الرقة  فإن هزيمتها في دابقعسكريا ورمزيا. ومع ذلك، هو أمر مهم داعش لألراضي  فقدانإن 

في العراق وستتتتتتتتتوريا المناطق اإلقليمية التي تستتتتتتتتتيطر عليها مد  إذ أن  لداعش،ليستتتتتتتتتت مؤشتتتتتتتتترا على الهزيمة الكاملة 
نفستتتتته في  عليه البغدادي شتتتتتدداألمر الذي  ،داعشستتتتتاطير ستتتتتتبقى جزءا من أ 2014 العام في ة لهاوحيازتها الستتتتتريع
 نحن)حول "الروائي في قدرتها على التحكم في الستترد  هي األستتاستتيةإن قوة داعش  .ألنصتتاره الموجهة الخطب األخيرة

لقد  تعهد بحياتهم إلى "الخالفة."للبين، يواللوم( وتحفيز األفراد، من باريس إلى الفل الفظائعابل هم،" الحرب والستتالم، مق
غير متصلة باإلنترنت استخدام شبكات  تاإلعالم على اإلنترنت وطور  لفي استخدام وسائ داعش بدور طليعي  قامت
 علىإرسال برقي أو ارسال )أو  لكي يغرد على تويترقاعدة إقليمية الى ال يحتاج المرء إذ  غير مسبوقة طريقةب للتجنيد
هذا ال يعني أن الهزيمة ولكن لمنع التطرل العنيف.  التدخل العستتتتتتتتتكري وحده غير كال  إن  .JustPaste.it). موقع

. ة"ن المفترض أن تكون "باقي، الذي كان مالنبوية بإنشتتتتاء "الخالفة" داعشب تشتتتتكل ضتتتتربة خطيرة لمطلالعستتتتكرية لن 
في  هوخبرات التنظيم الخطابيةعلى مصتتداقية  نهائياً لقضتتاء ا أن تؤثر الهزيمة العستتكرية على  بيد أنه من غير المحتمل

  .التجنيدمجال 
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