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لضوءاتسلیطاألولالمحوریتضمنسوف.محاورثالثإلىالبحثیةالورقةهھذتنقسم•
ظیفتوعلىالثانيالمحوریركزثمومنالعصابات،حرب"لمفھومالنظرياإلطارعلى

زیمةھأسبابعلىالثالثالمحوریركزحینفي،العصاباتحربالستراتیجیةداعش
.العصاباتحرباستراتیجیةعنالتخلياثارزاویةمنأيوظیفیاداعش
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حرب "اإلطار النظري لمفھوم -:المحور األول
"العصابات

منةصغیرمجموعةفیھاتستخدمالتيالنظامیةغیرالحربأشكالمنشكلھيالعصاباتحرب•
لتكتیكاتا-النظامیینغیرأوالمسلحینالمدنیینأوالعسكریةشبھالقواتأفرادمثل–المقاتلین

الفروالكروتكتیكاتالصغیرةوالحروبوالغاراتوالتخریبالكمائنذلكفيبماالعسكریة
مننوعھياباتالعصمجامیعإن.للتنقلقابلیةوأقلأكبرتقلیديجیشلمحاربةوالتنقلوالتفجیرات

.أھدافھالتحقیقكوسیلةالعنفتتبنىالتيالحكومیةغیراالستراتیجیةالفواعل

فیمااقوالنطوالحجمالعددفياالختالفاتتصغیراستخدام"العصاباتحرب"مصطلحیستحضر•
.للدولةوالمھنيالرسميوالجیشالعصاباتجیشبین

العصاباتحربماھیة-:األولالمطلب



ألسالیباالستراتیجیة والتكتیكات وا: حرب العصابات: المطلب الثاني

غیرصومخبینتنافسفھي:المتماثلةغیرالحربمننوعھيالعصاباتحربفإن،االستراتیجیةالناحیةمن•
بلطة،بسابكلعدوھزیمةإلىتھدفالأنھاأي:النظامیةغیرالحربمننوعأیضاوھي.القوةفيمتكافئین

زیادةإلىاباتالعصحرباستراتیجیةتھدفوبالتالي،.العدوحسابعلىالسیاسي،والنفوذالشعبيالدعمكسب
طریقعنوھمعدإضعاففيالعصاباتمقاتلونجحإذا.تعقیًداوأكثرأكبرقوةعلىمتحركةصغیرةقوةتأثیر

.النھایةفياالنسحابإلىیضطرأوینھارسوفاالستنزاف،
العدو،تقواوتشكیالتالكبیرةالوحداتمعالمواجھةالعصاباترجالیتجنبماعادة،التكتیكیةالناحیةومن•

ً تدریجالمناوئةالقوةلیستنزفوومھاجمتھم،العدوأفرادمنصغیرةمجموعاتمھاجمةإلىیسعونولكنھم معیا
.خسائرھمتقلیل

أسالیبلعصاباتاجماعاتتستخدمالتقلیدیة،العسكریةاألسالیبإلىفباإلضافة،األسالیبمستوىوعلى•
العبواتاستخدامبوذلكالتحتیة،البنیةتدمیرعلىأیضاتعتمدفقدالمسلحة،أنشطتھافيتقلیدیةغیر

المحلیینكانالسمنوالسیاسياللوجستيالدعمعلىأیضایعتمدونماوعادة.المثالسبیلعلىالناسفة،
.بشريكدرعالسكانباقياستخدامعلىالقدرةیمتلكونوبالتالي



أبرز ُمنّظرو حرب العصابات: المطلب الثالث
عرضيسیجرالحرب،فيالنموذجھذااستخداممنالفائدةوماھيالعصابات،حربمفھومحولعمیقفھمإلىالتوصلبغیة•

.المطلبھذاخاللالمسلحوالعصیانالعصاباتحربحول"جیفارا"و"تونغتسيماو"منكلنظروجھات
.العصاباتوحربتونغتسيماو:أوالً •
عسكریةاسیةسیاستراتیجیةعبروذلكبكثیر،أضعفقوةقبلمنأقوىقوةلھزیمةمخططا"تونغتسيماو"كتاباتتوفرعامة،بصورة•

ماوفلسفةتتجسدو.للصراعالمتعّمدوالتمدیدللفالحین،الكاملةشبھوالتعبئةالریف،علىالسیاسیةالسیطرةزیادةعلىتنطويمتطورة
:للحربمراحلثالثمننھجعبر

المراحلروطشاستیفاءإن.انسحابھأوانھیارهأوالعدواستنزافإلىالنھایةفيسیؤديواضحانتصاربدونلھنھایةالالذيالصراعبإن"ماو"یفترض
مع.للمتمردینجیاوخارداخلیادعماستولدبدورھاالمالحظةالشرعیة.للسكانالمتفوقةشرعیتھملیُظھرواللمناورةمجاالللمتمردینیوفرالذكر،آنفةالثالث
.النصروتحقیقجرأة،أكثرھجماتوإطالقمتفوق،جیشإنشاءمنالمتمردونسیتمكنالشعبي،الدعم



 ً حول حرب العصابات" فوكو"جیفارا ونظریة الـ : ثانیا
تشيأرنستو"الُمسمىالعصاباتحربحركةفيالبارزاالشتراكيالثوريالمقاتلطرحھاالعصابات،حربطریقعنللثورة"فوكو"الـنظریة
ة،الحركسریعةعسكریةشبھصغیرةكوادروبواسطةالطلیعةأن:ھوالمركزي"فوكو"الـنظریةمبدأ.1959عام"جیفارا
باللغة"التعجیلأوتركیز"الـأي()فوكو""foco(لـالطلیعةتوفیرخاللمنوذلك،"للثورةالظروفخلق"بـتقوم

فيتمردكةوحرعامعصیانإلىیؤديوبالتاليالقائم،النظامضدالشعبيوالسخطاالستیاءتكریسعلى)اإلسبانیة
.الدولة

طلباتالمتعنكشفبأنھ)الثالثالقاراتإلى"رسالة"و"أسلوب":العصاباتحرب(كتابھفيجیفارااقترحوقد
ثالثةالكوبیةالتجربةتقدمقائالً،لخصھاوقد.بنجاحالعصاباتحربلخوضالالتینیةأمریكافيدولةألياألساسیة

:أساسیةدروس
.الجیشضدالحربكسبالشعبیةللقوىممكن)1(
نأیمكنالمسلحالعصیانوإنما..الثورةإقامةشروطجمیعتتوافرأنإلىاالنتظارالضروريمنلیس)2(

.یخلقھم
فةالریفیةالمناطقفي)3( .حالمسلللقتالاألساسيالمجالالریفیُعدالالتینیة،أمریكافيالمتخلّ



تسببملذاتھاحدفيوالتيالجماھیر،تدعمھاعندماالعصاباتحربقوةعلىشھادةببساطةھياألولىالنقطة
باسمعموًماإلیھایشارممیزة،ثوریةنظریةإلى)3(و)2(النقطتانأدتفقدذلك،ومع.النقاشمنالكثیر
ً إذالتقلیدیة،الماركسیةالنظریةعنكبیراخروجا)2(النقطةوتمثل."foco-فوكو"الـنظریة ریةللنظوفقا

المتقدمة،ةالرأسمالیتطّورخاللمن"الطبقيالوعي"بناءالبرولیتاریاعلى":یتعینالتقلیدیةالماركسیة
ماركسقالفقد."البرولیتاریاثورةالنھایةفيثمالطبقي،للقمعالجماعیةالتجربةخاللمن"الثوريالتضامن"و

بینما،"فسھمأنالعمالصنعمنیكونإنینبغي)االشتراكیةالثورةاي(العاملةالطبقةتحریرإن":الشأنھذافي
الفوكونظریةتفترضذلكمنبالرغموقلیلإال"المسلحالعصیان"فعلفيالعمالیشاركالالفوكونظریةفي
!!لھامةالمالئالظروفتوفیرخاللمنوذلكالثورة،إشعالإلىالمطافنھایةفيیؤديالمسلحالعصیانبأن

خاذاتإلىدعاذلكمنوبدالمفرط،بشكلومریضةانھزامیةنظرةبانھافترضھماجانباجیفاراتركلقد
یتمسوفوالتيالعصابات،حربفدائیوإیجادضرورةھيجیفارادعوةإن.قلیلةنخبةقبلمنفوریةإجراءات

نظرةوجھومن.للعنفالحصريواحتكارھاالحكمفيالحكومةحقلشرعیةتھدیًداتشكلأنھاعلىلھاالنظر
منحدةأكثرمستویاتالستخدامقمعیةحالةإلىالحكومةیدفعأنینبغيالمفتوحالتحديھذامثلفإن"جیفارا"

الحكومةداماستخإنالالتینیة،أمریكاسیاقوفي.المعارضةمستویاتجمیعتطّرفوبالتاليالحكومي،القمع
منفبدالً .الثالثةیفاراجنقطةیحققوبالتاليالریفیین،الفالحینعلىمتناسبغیربشكلیقعسوفالشدید،للقمع

فدائيلـالدعمیوفرواأنالریفیینللفالحینیمكنثوریة،ُمثلعلىوالحصولالعاملةالطبقةظھورانتظار
الـیشیاتمیلإلىاالنضمامخاللمنثمبالمعلومات،وتزویدھمالمقاتلینإخفاءطریقعنأوالً العصابات،حرب

.العسكریة"فوكو"



تحتومیةالقللحدودعابرةبدولةالحدیثةالدولةالستبدالاإلرھابیةالتنظیماتوباقيداعشسعىلقد
ھذهلدىةالسیاسیالحكمأنظمةضدالثورةفتیلإشعالذریعةتحتذلكتملقد."الخالفةدولة"مسمى
رغیحربوممارسةشنخاللمنوذلك!!استبدادیةشمولیةأمتعددیةدیمقراطیةأكانتسواءالدول

نّظرالتيوريالثاألدبفيالمطروحةالنظریاتوتبنّيالعصابات،حرباستراتیجیةإلىتستندنظامیة
عھاوضالتي"فوكو"الـنظریةجوھراعتمادخاصوبشكل"جیفارا"و"تونغتسيماو"منكالً لھا
في-"فوكو"لـالنظریةتبعا–كفیالً یعدوالذي"المسلحالعصیان"فتیلإشعالعلىوالقائمة"جیفارا"

!!بعدفیماالثورةلخلقالالزمةالشروطتوفیر
أنشطتھالمختلفتنفیذھاضمن"فوكو"الـلنظریة"داعش"تبنيعلىالقائماالفتراض،لھذاوتبعا

:النظریةعناصربتوظیفداعشتنظیمالتزممدىأيإلىبتحلیلنقومسوفاإلرھابیة،

اباتتوظیف داعش الستراتیجیة حرب العص: المحور الثاني



:على"فو�و"الـنظر�ةعناصرمناألولالعنصرینص1.
".الجیشضدالحربكسبالشعبیةللقوىممكن"•

القواتلمواجھةھاوتعبئتالشعبیةالمجامیعتجنیدفياإلرھابیةالتنظیماتومختلفوالقاعدةداعشقیامھوالعمليالمستوىعلىالمالحظمن•
المجامیعبئةلتعسعیھافي-داعشخاصوبشكل–التنظیماتھذهخلفتھالذيالفكرياألدبيالموروثمنرصدهتممالذلكویضاف.الحكومیة

وّظفهاالتيكر�ةالفالنظر�اتأهمبینمن"ناجي�كرأبي"لصاحبها"التوحشإدارة"نظر�ةالصددهذافيوتبرز.األمنیةالقواتضدالشعبیة
شو�ة"مرحلة:وهيفةالخالبلوغاجلمنرئ�سةمراحلثالثتحقیقعلى"التوحشإدارة"نظر�ةوتقوم.النهائ�ةأهدافهتحقیقُ�غ�ةداعشتنظ�م

..-الحكوم�ةاتالقو لمواجهةشعب�ةمجام�عتعبئةخاللمن–الفوضىمنحالةو�حداثالحدیثةالدولةنظاماستقرارزعزعةأي"واإلنهاكالنكا�ة
.الخالفةدولةإقامةمنالتمكنأي"التمكینشو�ة"مرحلةثم..الفوضىإدارةأي"التوحشإدارة"مرحلةثم
:بأنھا"واإلنھاكالنكایةشوكة"مرحلةاھدافالتوحشإدارةنظریةحددتوقد•
.أو األثرإنهاك قوات األنظمة وتشتیت جهودها والعمل على جعلها ال تستط�ع أن تلتقط أنفاسها �عمل�ات و�ن �انت صغیرة الحجم-١
 .نظار الناسجذب ش�اب جدد للعمل الجهادي عن طر�ق الق�ام �ل فترة زمن�ة مناس�ة من حیث التوقیت والقدرة �عمل�ات نوع�ة تلفت أ-٢
.من س�طرة األنظمة ومن ثم العمل على إدارة التوحش الذي س�حدث فیها" المحددة سلفا"إخراج المناطق -٣
وعمل�اً نفس�اً هیئینمُ ل�كونواالعمل�ةوالممارسة�التدر�بالنكا�ة�مجموعاتاالرتقاءهو"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"مرحلةأهدافمنالرا�عالهدف-٤

.التوحشإدارةلمرحلة
سعیهابرعوذلك"فو�و"الـنظر�ةعناصرمناألولالعنصرحذوتحذوالتنظ�ماتهذهأن"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"مرحلةأهدافمنیتضح•

.متهاهز�إلىوالسعيالحكوم�ةالقواتمواجهةعلىالقدرة�متلكون أنفيوماد�اً نفس�اً وتهیئتهمشعب�ةمجام�عتعبئةفي



:على"فو�و"الـنظر�ةعناصرمنالثانيالعنصرو�نص.2
".لقھمیخأنیمكنالمسلحالعصیانوإنما..الثورةإقامةشروطجمیعتتوافرأنإلىاالنتظارالضروريمنلیس"•
أسلوببنيوت�ممارسةاإلرهاب�ةالتنظ�ماتو�اقيالقاعدةوحتىداعشق�امهوالس�اقهذافيأ�ضاالمالحظومن•

و�ع�ارةوغا�اتها،�أهدافهاالشعبوقطاعاتفئاتمختلفإقناعمنالتنظ�ماتهذهتتمكنلمولوحتىالمسلح،العص�ان
فإن"فو�و"الـنظر�ةلوت�عاً ولكن،!!الثورةأشكالمن�شكلللق�امعامشعبيتأییدتحقیقمنتتمكنلمولوحتىأخرى،

بدا�ةأثناءعموماةاإلرهاب�التنظ�ماتو�اقي"داعش"بتنفیذهقامتماوهوالثورة،ظروف�خلقأن�مكنالمسلحالعص�ان
.اإلرهاب�ةألنشطتهاممارستها

ي •
ي أي–الـفوكونظ��ةمنالعن� هذا من"داعش"تنظ�ماستفاد فقد الس�اق،هذا و�ف وأسلوبلمسلحاالعص�انتبيف

ي -العصاباتحرب
ف �ف ي االحتقانترك�ي ي التأي�د دائرةوتوسيعالشعيب

ي المسلحاألسلوبهذا يتبيف لمفإنعمله،بدا�ة�ف
�ف

ف دعوةع�القائمالمجرد التثق�فع�مقت�ا ل�كونكان�شاطهفإنوالدعم،التأي�د دائرةتوسيع فكإ�المسلمني
ألج�النتظار اال ع�ذلكو�نطوي.عنهابدال إسالم�ةدولةوتأس�س-القوم�ةالدولةأي–الحديثةبالدولةارتباطهم

ي .إطالقاتقتنعال أو الخطاببهذا تقتنعقد ط��لة
ف �ف العص�ان"من"داعش"تنظ�موانتفاعاستفادةتمثلتحني

ي والتفج�ي والفر ال�ر وعمل�ات"المسلح
ي �شاطهبادئ�ف

التعسف�ةجابةاالستتوقعخاللمنوذلك،المراحلحرق�ف
ي المسلحةاأل�شطةمنالممتعضةالحكوم�ة،القواتقبلمن ي ملعباعتبارها "داعش"عصاباتتنفذها اليت منإرهايب

ع�ةو�طعنجهة، أدىمثومنبأخر،أو �شكلتمما وهو .أخرىجهةمنالغاشمةللقوةالح�يالدولةامتالك��ش
ف ا�بالنت�جة الحكوم�ة،االستجابةاءجرّ لديهمالثور�ةالُمثلوتنا�ي معينة،شعب�ةفئاتلدىوالنقمةاالحتقانترك�ي

.لهوالدعمالتأي�د أشكالمنكشكلوالنقمةاالحتقانتوظ�فمن"داعش"تنظ�متمكنثم،ومن



:على"فو�و"الـنظر�ةعناصرمنالثالثالعنصرینصبینما.3

فةالریفیةالمناطقفي"• ".المسلحللقتالاألساسيالمجالالریفیُعدالالتینیة،أمریكافيالمتخلّ
�اعت�ارهفالر�على"واإلنهاكالنكا�ةشو�ةمرحلة"بـوصفهاالتيالتكو�نمرحلةفي"داعش"أعتمد��فهناالمالحظومن•

أنغیرأ�ضا،الحضر�ةالمراكزداخلاإلرهاب�ةألنشطتهداعشتنفیذمن�الرغموذلك!!المسلحللقتالاألساسيالمجال
.داعشأنصارمنالمحلیینوالمؤ�دینللُمجندینال�شري الخزان�مثا�ة�انتالر�ف�ةالمناطق

فيالواردالمفاه�مياإلطارذاتالىیرتكزمنهجهانالى"داعش"تنظ�متأكیدهوالس�اقهذافيال�هاإلشارةتجدرومما•
األساسيلالمجاُ�عدالر�فإنعلىوتأكیده"دابق"مجلتهفيالمفاه�مياإلطارهذاعرضإعادةعبر"التوحشإدارة"نظر�ة
:2014للعاماألولعددهافي"دابق"مجلةمن38الصفحةمنالمقتطفات�عضیليوف�ما.المسلحللقتال

بئآلذئصىلكجزئ�ااالنسحابعلىالطاغوتقواتتجبرسوفالمجاهدینهجماتاستمراران"• صفوفهمعتجم�واعادةئكد�غ�
إلىتصلتىحالفوضىإشاعةبز�ادةوتقومالوضعهذااالسالم�ةالجماعةتستثمروسوف.الرئ�س�ةالحضر�ةالمناطقفي

".)الفوضى"(التوحش"إلىالرجوعال�عض�سم�هالوضعوهذاالمناطق،�افةفيالطاغوتلنظام�املانه�ار

الذيعصا�اتالحربحولالفكري األدبيللموروث"داعش"توظ�فبـالقائلاالفتراضصحةإمكان�ةتقدمممایتضحوهكذا،•
اشعالسبیلفيصا�اتالعحرباسترات�ج�ةعلىالقائمة"فو�و"الـبنظر�ةالموسومةنظر�تهوالس�ما"ج�فارا"و"ماو"منُ�الً خّلفه
.الثورة



نظریةعناصرعلىیقتصرلماإلرھابیةالتنظیماتتركیزفإنتقدم،لمایضاف
إلىةالجھادیالتنظیماتھذهأضافتولكنبذلك،االدعاءیصحوالفقط"فوكو"الـ

قدتف،"الطائفي/الدیني"البعدوھوعملھاأثناءجدیداعنصراً "فوكو"الـنظریة
االحتقانوالنقمةتصعیدبغیةأیضاالطائفیةالتعبئةعلىالتنظیماتھذهاعتمدت
ذلكوظیفوتوالعسكریة،السیاسیةومؤسساتھاالحاكمةالسیاسیةالنظمضدالشعبي

.شعبيودعمتأییدشكلعلىوالنقمةاالحتقان

نظریةقتحقیفي ًمعاساھما"الطائفیة"و"المسلحالعصیان"عناصرفإنثم،ومن
الثوریةثلالمُ الطائفیةالتعبئةوفرتإذ!!الجھادیةالسلفیةالطریقةعلىالفوكو
فيا،وسوریالعراقفيالحكومیةوالقواتالجیشضدالنظامیةغیرالحربلخوض

إخفاءقطریعن-المجاھدین–العصاباتحربفدائیولـالدعمالریفیینوفّرحین
ھمتنظیماتإلىاالنضمامخاللمنثمبالمعلومات،وتزویدھماألجانبالمقاتلین
."طائفیة/فوكو"الـاإلرھابیة



ھزیمة داعش: المحور الثالث
وسوریا،العراقفيالمدنمنوغیرھا2014عامحزیران/یونیوفيالموصلسقوطأعقابوفي
السیطرةاتتبفقد.الكبرىالتنظیماستراتیجیةفيمھمتحولجرىاالرھابي"داعش"تنظیمیدفي

تھمخالفوتوسیعإقامةفيالكبرى"داعش"استراتیجیةتمثلوالتضاریساألراضيعلى
.بالقوةالُمفترضة

علىداعش�طرةستلتالتياللحظةُتعتبرالتوحش،إدارةفيالواردالنظري لإلطاروفقاثم،ومن•
�صفهااكم–"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"مرحلةمنوالتحولاالنتقال�مثا�ةاألخرى والمدنالموصل

ناطق،المتلكفيالنظامانه�ارعنالناجمةالفوضىإدارةأي"التوحشإدارة"مرحلةإلى-داعش
سلطةو�ناء�ةالعسكر القوةإلىمستنداالمناطقتلكعلىالماد�ةالس�طرةفي"داعش"تنظ�موشروع
.الخالفةُمسمىتحتس�اس�ة

تغییرىعل"التوحشإدارة"مرحلةإلى"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"مرحلةمنالتحولهذاأشتمللقد•
:لهاالمرافقةواألسالیبوالتكت�كاتلداعشالعسكر�ةاالسترات�ج�ةفيجذري 



:العسكریةاالستراتیجیةفيتحّول•
القواتمةهز�إلىتهدفال"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"مرحلةإ�انالعسكر�ة"داعش"استرات�ج�ة�انتلقد

علىالس�اسي،ذالنفو وتعظ�مالشعبيالدعم�سبإلى�السعيتمثلتو�نما،�ساطة�كلالعراق�ةالحكوم�ة
إلىالرام�ةاتوالتفجیر والفرالكروعمل�اتالعصا�اتحربعلىذلكفيمستندةالعراق�ة،الحكومةحساب
العسكر�ة"داعش"ج�ةاسترات�قامتحینفي.تعقیًداوأكثرمنهاأكبرقوةعلىمتحر�ةصغیرةقوةتأثیرز�ادة
لدولامنوالمدناألراضيانتزاععلى"التوحشإدارة"مرحلةوأثناء"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"مرحلة�عد

�ش�هماىإلذلكفيمتحولثان�ا،علیها"الخالفة"الدین�ةالسلطةإقامةثمأوال�القوةالحدیثةالقوم�ة
.دخولهامنعدوهتمكندون و�حولاألرضعلىفعل�ا�ق�ضالذيالنظامي،الج�ش

التكتیكاتفيتحّول•
معالمواجهة"داعش"مقاتلویتجنبأنعلىتقوم"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"مرحلةتكت�كات�انتفقدكذلك،

القواتدأفرامنصغیرةمجموعاتمهاجمةإلىالسعيمعالحكوم�ة،القواتتشكیالتمنالكبیرةالوحدات
مرحلةمنوالتحولالاالنتق�عدو لكن،.خسائرهمتقلیلمعتدر�ج�اً الحكوم�ةالقوةا�ستنزفو لكيالحكوم�ة،

مواجهةالعلىالثان�ةالمرحلةتكت�كاتقامتفقد،"التوحشإدارة"مرحلةإلى"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"
منأخرى اً أح�انالحكوم�ةالقواتتقدمصدومحاولةأح�اناً لهاوالتعّرضالحكوم�ةالقواتمعالمفتوحة

.والسور�ةاق�ةالعر الحكومةق�ضةمنانتزعتهاالتيوالمدناألرضيعلىالس�اس�ةداعشس�طرةتدو�مأجل



األسالیبفيتحّول•
تخلىإذات،العصا�حربفيالسائدةاالسالیب�عضفيتحول"التوحشإدارة"مرحلةإلىاالنتقالرافقوقدكما•

والمنشئاتافقالمر و�اقيوالجسوروالطرق والماءالكهر�اءمحطاتواستهدافالتحت�ةالبن�ةتدمیرعنداعشتنظ�م
و�اتت.فقطاعلیهس�طرالتيالمناطقفيوذلك،"واإلنهاكالنكا�ةشو�ة"مرحلةأثناءلههدفا�انتالتيالمدن�ة

�الطرق المنشئاتو المرافقهذهمنواالستفادةالناسعلىسطوته�سطإلىالتنظ�مسعيعلىتقومالجدیدةاألسالیب
.وغیرهاوالمستشف�اتوالجسور

تخلىعندماداعشُهزمفقد.وظ�ف�االتنظ�مهز�مةبذرةعلىداعشاسترات�ج�ةفيالتحولهذاانطوى وهكذا،•
هذاإن�ة،الس�اسواإلدارةالس�طرةومارسنظاميج�شش�هالىوتحولالعصا�اتحرب�إسترات�ج�ةالعملعن

:التال�ةلألس�ابوذلكبنجاح،المهمةهذهأداءفياالتزان�فقدجعلهالتحول
:عسكر�ا1.
�إنهالوقتمع"داعش"أذعنفقد.العصا�اتحربواسالیبوتكت�كاتاسترات�ج�ةعنتخلىأن�عدداعشأخفقلقد•

الكرتكت�كات�ستخدم�انفقدالعراق�ة،الحكوم�ةالقواتمعالمفتوحةالمواجهات�أسلوباالستمرارعلىقادرغیر
تكت�كاتهعلىتعدیالأجرى لذلك.العصا�اتحربالسترات�ج�ةتبن�هفترةأثناءالمفتوحةالمواجهاتول�سوالتفجیروالفر

بدمن�ُكنفلمذلك،ومع.الحكوم�ةالقواتتقدمدون للحیلولةالقناصینونشروتفخ�خهااألرضتلغ�مس�اسةواستخدم
."داعش"هز�مةإلىتكت�ك�اأدتم�اشرةاشت�اكاتفيمعهاواالنخراطالحكوم�ةالقواتمواجهةفي



:س�اس�ا.2
�مهامهمنهوضعندالدولة�مثلون الذینأولئكعلىاألخالقيالتفوق إظهارفي"داعش"قادةأخفقلقد•

.مقنعةرسالةنشرفي"داعش"قادةوأخفق�ماالمحلي؛المستوى علىالدولة
العامةاتواإلعدامعلني�شكلالرؤوسقطععلىاشتملتالتيالسلب�ةللتدابیر"داعش"تبنيأنإذ•

علىالس�اس�ةهمس�طرتتقو�ةأجلمنهائل�شكلوالطائفيوالدینيالعرقيوالتطهیر�العنفوالتهدید
أنهمعلىبهاتدُ�عسكان�ةفئةقبلمنالیهمُینظر�انأن�عدمنهمالسكانتنفیرإلىانتهىالسكان،

ماوهوینالمحلیالسكانأكثرأعینفيحكمهمشرع�ةسقطتثمومن.واجتماعییندینیینمصلحین
داعشقادةخفقأفقدوالدولي،اإلقل�ميالمستوى علىأما.للتنظ�مالمحليالدعمعلىو�آخر�شكلانعكس

الصعیدعلىةالس�اس�رسالتهم�انتإذومساعدتهم،�حكمهماالعترافتستحقُمقنعةرسالةإ�صالفي
فيلالنزالقتعداد�االسو�شرتالمنطقةعمومفيالحدیثةالدولةمفهوم�إزالةأنذرتُمر�عةوالدولياإلقل�مي
."هرمجدون "بـ�عرفماتحتالغربمع�برى مصیر�ةمواجهة

منالتمكنعدمو الدعمفقدان�سبب�انتالوظ�فيالمستوى علىداعشهز�مة�إنیتضحتقدم،لماوت�عاً •
�مسكنظاميج�شش�هالىوالتحولالعصا�اتحرباسترات�ج�ةعناالستعاضة�عدوالس�ماالشرع�ة،تحقیق

.والدوليل�مياإلقالصعیدعلىُمقنعةرسالةتقد�موعدمالمحلي،الصعیدعلىهذا،علیهاو�س�طر�األرض



:االستنتاجات والتوصیات
كیةوالتكتیاالستراتیجیةلألھدافالدقیقواالستیعابالفھمضرورةتبرز-1

القواتیمكندقیقبشكلاالھدافھذهفھمانإذ.المسلحةاالرھابیةللجماعات
رھابیةاالالجماعاتتلكتحرموفعالةمناسبةاستجابةصیاغةمنوالحكومیةاألمنیة

.بیةاالرھاالعصاباتتتوقعھاالتيالحكومیةاالستجابةمناالستفادةامكانیةمن

علىةاالستجابعندالحكومیةوالقواتالحكومةتستخدمھاالتيللطرقبالنسبة-2
علىظالحفافيحاسمبشكلھادفةتكونانالضروريمنالمحلیةاألمنیةالتھدیدات

ً تُفھملكياإلجراءات،قانونیة .شرعیةوأخالقیة:استجابةبأنھاسیاسیا

لمتمردةاحتىأواالرھابیةالمسلحةللجماعاتالسیاسیةالرسالةاستھدافیعتبر-3
المفالمظ.المحلیینالسكانعنالجماعاتھذهوتغریبوعزلفصلفيللغایةمھمة

والحصولالعصاباتتلكقِبلمنللتوظیفقویًامصدًراتشكلالتيالنطاقواسعة
أومردتحركاتتواجھحكومةأيقبلمنتخفیفھایجببسببھاالشعبيالدعمعلى

.إرھابیةتنظیمات



شكرا إلھتمامكم
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