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التهديدات اإلرهابية في قواطع تنظيم الدولة اإلسالمية
داخل العراق بين عامي ()2022 - 2021
محاولة إعداد أداة لتحليل أنماط النشاطات ومُستوياتها
شاهين فوزي *

ُتاول ِ
هذه الورقة إعداد أداة حتليلية لتقييم طبيعة التهديدات اليت ُياول تنظيم الدولة فرضها
ِ
مؤخرا ،إذ يؤشر
داخل األراضي العراقية سيما بعد الزايدة املُقلقة يف أنشطة عملياته ومستوايهتا ً
املستوى املتزايد يف األنشطة إيل نوع من أنواع اليقظة ،اليت تُشري ابلضرورة لتنامي مستوى التخطيط،
ُ
طردي تصاعُد نشاط العمليات العسكرية ،إن املرونة العالية يف احلركة اليت ظهر هبا
الذي يستلزم ً
ِ
عملياته يف العراق قد ُتكنه من بناء «جمال» حيوي يؤمن ِعربه التغطية
مؤخرا يف بعض قواطع
التنظيم ً
ِ
الالزمة ملركز إمداداته العسكرية واللوجستية ،ألن الضغط الذي مارسهُ ابجتاه قواتنا على األرض ُمنذ
أكتوبر  2021حىت يناير  2022يؤكد أنهُ ابت يتمتع ابملنعة من جديد ،وابلوقت الذي نعتقد
أن نزواته ابلسيطرة امليدانية أصبحت بعيدة املنال ،نؤكد ابلوقت ذاته أن أتمينه نطاق حيوي سببًا
يدعو للقلق.
ونظرا لتنوع التهديدات األمنية دائمة التغيري اليت ُياول التنظيم فرضها ومع تعقيد حجم
ً
املعلومة نعتقد أن تطوير إمكاانت حتليل البياانت واملعلومات أمر جوهري يُساهم يف إجراءات
ُمستقبلية أكثر فاعلية لعرقلة نشاط التنظيم امليداين ،وتعزيز وضع أفضل ُمالئم للقوات على األرض.
ِ
هذه الورقة تعتمد االستقراء كمنهج ومرجع أساس بتحليل البياانت للوصول الستنتاجات
وتنبؤات ُمتملة عرب حتليل أمناط النشاطات ومستوايهتا ،والعالقات املتشاهبة بينها ،ألن عملية
التحليل بناء على االستقراء من شأهنِا التنبؤ ابلسلوك امليداين املستقبلي ُللهجمات وحتديد طبيعتها
اليت يكشف وجه التشابه بينها ضرورة عن خطط القواطع ُ
العسكرية واخلُطط اإلسرتاتيجية املركزية
ً
ُ
ُ
عموما .ترتكز ِ
هذه األداة يف حتليلها ابلدرجة األساس على البياانت واملستندات الرمسية للتنظيم
ً
ُ
نفسه ،وابإلمكان اختبار فاعلية هذه األداة يف حتليل البياانت عرب استخالصها نتائج فاعلة ُمتملة
التجربة.
ُيكن احلُكم عليها أثناء ُ
* ابحث خمتص يف شؤون مكافحة االرهاب.
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حتدي حقيقيًا شأنهُ شأن أي
 إزاء النمو املُتواصل لإلرهاب يُعترب تطوير أدوات التحليل ًٍ
حتد أمين أو عسكري ،لذا يُعد الفهم الواضح للتهديدات اإلرهابية ُجزء رئيسي وحساس يف جمال
ُمكافحة التهديدات العنيفة على حنو فعال.

قُمنا بدايةً جبمع وحتليل بياانت تتعلق ابلنشاط العمليايت امليداين ُمنذ « أكتوبر  2021حىت
يناير  « 2022متفحصني االجتاهات املتعلقة هبا ،حيث اعتمدت ِ
هذه الورقة يف مجع البياانت
ُ
ُ
على املستندات الرمسية للتنظيم «صحيفة النبأ» الصادرة عن ديوان اإلعالم املركزي بشكل أسبوعي.
وقد ُ
غطت ِ
هذه الورقة نشاط التنظيم من العدد « »299حىت « »314حيث مت تقسيم مقاييس
اهلجوم ،إىل عينات ُتدد أنواع اهلجمات األكثر فاعلية «كالغارات واالشتباكات» على اإلجراءات
األقل أتثري اليت يباشرها العدو «كاإلستهدافات ابلعبوات الناسفة والصواريخ» و «االختطاف أو
والتخريب» .أتخذ ِ
هذه املنهجية يف حتليل البياانت النظر يف السياق االسرتاتيجي األوسع الذي
حدثت ِ
فيه العمليات ،حيث قُمنا بتقسيم ما يُسمى بـ» والية العراق» إىل دوائر ثالثة ،األوىل «
ذات خماطر عالية املستوى» والثانية « ذات خماطر نشطة متوسطة املستوى و ُمتفاوتة « والثالثة «
ُ
ذات خماطر واطئة التأثري ُمنخفضة املستوى» مشَلت:
ُ
الدائرة األوىل :قاطعي ،كركوك  -دايىل.
الدائرة الثانية :قواطع ،األنبار  -مشال بغداد  -دجلة
الدائرة الثالثة :قاطعي ،نينوى  -اجلنوب.
 الدائرة األوىل :مشلت قاطعي كركوك ودايىل اللذان يُصنفان األخطر ضمن القواطع اليتَعزز التنظيم فيها انتشاره ابلعراق ،والسبب يف ذلك يُعزى إىل طبيعة املهام اليت أُسندت هلذين
القاطعني ،اليت ُيكن اإلشارة إليها بنح ٍو من اإلمجال يف ِ
هذه الورقة ال التفصيل.
أشهر ونصف بني عامي
خالل استقراء ُمفصل أجريناه لنشاط قاطعي كركوك ودايىل لثالثة ُ
يشنها ُمقاتلو التنظيم يف ذلك القاطع
 2022 - 2021الحظنا برتكيز أن طبيعة اهلجمات اليت ُ
«استباقية هجومية» حيث شكلت «الغارات» ضد الثكنات الثابتة و «االشتباكات» ضد القوات
الراجلة النسبة األعلى من إمجايل النشاط العام  -هبدف إحلاق إصاابت مجاعية وأضرار جسيمة يف
القوات املنتشرة ضمن القاطع -بينما تلتها عمليات االستهداف «الغري ُمباشر» املتمثلة ابهلجمات
ُ
ُ
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«طردي» لتأيت بعدها عمليات إحراق املزارع وختريب
ِعرب العبوات الناسفة وقذائف اهلاون بنسبة أقل
ً
كيزا ،حيث بلغت» الغارات» يف قاطع كركوك خالل املدة املذكورة
املُمتلكات اخلاصة بشكل أقل تر ً
ُ
أعاله من إمجايل نشاطه العام  ، % 85بينما احتلت « االشتباكات» نسبة  ٪ ٩٠من إمجايل
ثبات
قياسا بباقي النسب األخرى من النشاطات ،ليأيت قاطع دايىل كأكثر القواطع ً
نشاط عملياته ً
يف مستوى النشاط العام بعد قاطع كركوك  -وهذا قد يُعزى للتضاريس املادية والبشرية املتنوعة
ٍ
ومكتف ذاتيًا
طابعا مستقالً إىل حد ما
والديناميكيات الطائفية الفريدة اليت أعطت هذا القاطع ً
تصدرا «ابلغارات» ضد ثكنات القوات بنسبة ٣٠
ً
مميزا عن مناطق عمليات التمرد -حيث جاء ُم ً
 ٪و « االشتباكات» بنسبة .% 20
حتديدا؟
إ ًذا ماهي الدالالت اليت يستلزمها هذا النشاط ً
يستلزم نشاط اهلجومات اليت تشتمل على الغارات واالشتباكات املسلحة املباشرة مع
ُ
ُ
وتبعا لطبيعة
تدفق ُمستمر ابملقاتلني واألموال ،مبعىن أن هذين القاطعني ً
القوات على األرض ُ
حتديدا ً
ُ
باشرا من القيادة املركزية للتنظيم ،خالفًا
املهام املُسندة إليهما يتلقيان مبا ال يقبل جمال للشك ً
دعما ُم ً
للقواطع األخرى اليت تستمد دعمها من نشاطها القائم على « اغتنام» املوارد اللوجستية والعسكرية
ِ
تفصيله الح ًقا.
للقوات وهذا ما سنأيت على
متاما عن أي نشاط ُيارسهُ أي قاطع
إن طبيعة النشاطات يف قاطعي كركوك ودايىل ختتلف ً
من قواطع التنظيم يف العراق ،فاملرجح التنظيم حياول فعليا بناء جمال أو نطاق حيوي جديد ملركز
عملياته ابلعراق ،وعلى ما يبدو ُأن دايىل وكركوك ُها حموري هذا النطاق ،سواءً كان هذا احملور
لوجسيت أم حمور قيادة وسيطرة ،يؤمن الدعم والتخطيط واإلسناد لباقي القواطع ابإلضافة إىل
مهامهما كقاطعني .لذا جيب تصنيف هذين القاطعني كمناطق عمليات ساخنة (محراء) فقد أظهر
مقياس «مسح اهلجمات» متيُز قاطع كركوك بشكل ُملفت للنظر بثبات مستوى األنشطة وطبيعتها
يف املستوى العام ،حيث تُظهر املقاييس أن «كركوك» ال زالت حىت اآلن تتمتع ابملنعة والصمود إزاء
جدا
احلمالت اليت تشنها القوات العراقية على األرض .أما مستوى اخلطورة فقد تركز بشكل عايل ً
حتديدا يف مناطق «جنوب داقوق» ُث «الرشاد» ُث «غرب طوزخورماتو» ،ويف
داخل قاطع كركوك ً
دايىل جاءت مناطق «املقدادية» «جوالء» «العظيم» إضافةً إىل «هبزر» كأكثر املراكز نشاطًا وقد
تركزت اهلجمات بشكل أخص يف قُرى (شروين ،الوقف ،اهلامشيات ،بودجة ،املخيسة ،قرة تبة).
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 الدائرة الثانية :اليت تشمل ُكل من قاطع ،األنبار  -مشال بغداد  -دجلة ،وهي الدائرةاليت تُصنف مستوايت أنشطتها ابملتوسطة املتفاوتة و يف ذات الوقت ُمعقدةُ ،معقدة ألهنا متفاوتة
السلوك فعمليات العرقلة اإلعاقة ُو التدمري والكمائن املركبة املزدوجة وعمليات األسر واالغتيال
تستنزف القوات الثابتة واملتحركة على مجيع األصعدة سوُاء ُ
التكهن
أم
ا
لوجستي
عسكري ،لذا يُعد ُ
ً
ً
ً
ُِ
التكهن بناتج إمجايل مستوى النشاط،
بطبيعة النشاطات يف هذه الدائرة صعبًا للغاية ،لكن ُيكن ُ
ِ
«طردي» على عمليات االستيالء واحليازة (الغنائم) لذا فالالزم يتم
هبذه الدائرة ألهنا تعتمد ابلغالب
ً
تقييم نوع الذخائر املستوىل عليها وأعدادها من قبل مسؤويل القاطع بغية اختاذ إجراءات احرتازية
أمنية تُناسب طبيعة الذخائر املستوىل عليها.
ُ
ٍ
إن نشاطات الدائرة الثانية ابلرغم من كوهنا ُمعقدة أال أن تفاديها ُمكن إىل حد كبري،
ِ
طردي
وابلتايل ُيكن للقوات املُنتشرة ضمن نطاق تلك الدائرة تقييم مستوى اهلجمات وطبيعتها ً
مع ما يستوىل ِ
عليه ابإلمجال ،فمن املؤكد أن التنظيم ال يعتمد على الغنائم فحسب ،فقد يكون
كدا حمدود وال يتعدى إمجايل ُمعدل اإلستهدافات العام ،والغنائم بوصفها مورد
ُهنالك دعم لكن مؤ ً
ِ
وطبيعته.
دعم ذايت ُيكن اعتمادها كمرجع ابلدرجة األساس يف تلك الدائرة لتقييم مستوى النشاط
لكن مثة حتديث يف غاية األمهية ينبغي اإلشارة ِ
إليه داخل نشاطات الدائرة الثانية ضمن
ظهورا ُم ًيزا نسبيًا يف طبيعة اهلجمات ال مستوايهتا ،فقد مت رصد
«قاطع األنبار» الذي أبدى ً
هجمات دورية ُمنظمة ضد املخافر احلدودية ،السيما خمفري طريبيل وعرعر يف توجه واضح قد
يؤشر إىل إحداث أضرار ُمتعمدة مبساحات ُمعينة من الشريط احلدودي بغية فتح ثغرة يف اجلدار
احلدودي.
 الدائرة الثالثة :تشمل قاطعي نينوى واجلنوب ،وهي الدائرة اليت صنفنا نشاطها ابلواطئاألشهر الثالثة
املنخفض ُمنعدم التأثري ،ألهنا وف ًقا إلعالم التنظيم نفسه مل يُكن هلا على مدار
ُ
ُ
قياسا إبمجايل نشاط
املُنصرمة أي نشاط عمليايت ملحوظ ،وأن نسب نشاطها ابلكاد تكون معدومة ً
الدائرتني الثانية واألوىل.
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توصيات:
قد يوفر النظام الالمركزي املتبع من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية ابلوقت احلايل  -حلني
استعادة وظائف القيادة املركزية ُ -
نطاقًا و ِاس ًعا من الصالحيات ملسؤويل القواطع من حيث توفري
الدعم و اخلُطط بشكل ُمستقل تبـًُعا للضرورايت األمنية ،ومن خصائص النظام الالمركزي أنهُ خيول
حصرا (أي مبا يشتمل عليها من تكتيكات عسكرية
مسؤويل القاطع بتحديد إسرتاتيجية القاطع ً
وإجراءات دعم) وبشكل ُمنفصل عن سائر القواطع ،لذا ي ُكمن التحدي يف هذا النظام ابختالف
اإلسرتاتيجيات املتبعة من قاطع آلخر تبـًُعا للظروف واملتغريات اليت يُقررها مسؤولو القواطع ،لذا
تبدو ُمهمة حتليلُ اإلسرتاتيجيات ُمهمة جمنونة للغايةُ ،كوهنا تُلزم الباحثني بتقييم ُكل قاط ٍع على
متاما ،لذا ال ميكن حتديد معامل إسرتاتيجية عامة
حدى وحتليل مستوى أنشطته بشكل ُمنفصل ً
ً
للتنظيم يف العراق وف ًقا هلذا النظام ،إال وفق ما اعتمدانه من أسلوب يف حتليل أنشطة القواطع بشكل
ومستقل.
ُمفصل ُ
اجع الديناميكي» بني فرتة وأخرى ألنشطة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
قد يبدو «الرت ُ
التمرد يف مسرح العمليات العراقي ،وتدهور حاد
ُيثل مرحلة ُمتقدمة من مراحل كسر زخم موجة ُ
تناسق
يف طبيعة األنشطة ،لكنهُ ال يشري ابلضرورة إىل تدهور دائم ُ
ومستمر يف ظل احلفاظ على ُ
السكان واملدن
ملحوظ للعمليات بشكل دوري .قد يُعطي التصا ُل مع فكرة  -احنياز التنظيم عن ُ
ُ
واحنسارِه بشكل مقيد ابلصحاري وغريها من البيئات غري املأهولة انطباعا عن تالشيه ،ألنهُ ال حيكم
إال أجزاء ضئيلة من العراق يستطيع معظم العراقيني العيش بدوهنا -انطباعا كافيًا عن سبب احتفاظ
تنظيم الدولة اإلسالمية بقدر ِ
حتديدا.
اته اهلجومية يف بعض مناطق العراق يف بعض مناطق العراق ً
ُ
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اخلامتة:
هتديدا فعليًا على األراضي العراقية ،بل
حىت اآلن اليزال تنظيم الدولة اإلسالمية يشكل ً
التمرد يشهد اخنفاضا
يُشكل َ
حتدي حقيقيًا من ُجلة التهديدات اليت تواجه دولة العراق ،ومع أن ُ
ددا توجيه
شهرا املاضية
وخصوصا يف املراكز احلضرية ،حياول التنظيم ُم ً
ً
و ً
اضحا على مدار العشرين ً
عملياته «بشكل نوعي» اجتاه املدن ابلرغم من عمليات الضغط الفعالة اليت متارسها القوات العراقية
ضد التنظيم بشكل مستمرُ .
ُ
التكهنات ابلتكتيكات املستقبلية اليت ُياول التنظيم فرضها على أراضينا واحلد من
ليست ُ
ُ
ِ
خطورهتا أقصى ما نتطلع إليه يف جمال ُمكافحة اإلرهاب ،بل أعتقد أننا نستطيع وبشكل فاعل
ومستوايهتا بعد ُماولة السيطرة عليها ،فالتكتيكات اليت ُياول
التأثري يف طبيعة تلك النشاطات ُ
ِ
حتييده عنها ابلضغط إىل مساحات يضطر معها
التنظيم فرضها ِعرب عملياته العسكرية ،إبمكاننا
للجوء إيل تكتيك ُمعني حنن نعلم أنهُ سيزج نفسه فيه عنوةً كخيار البديل عنه ملواصلة الصراع
وماولة اإلفالت من ضغط القوات ،ما ُكتب يف ِ
طوابوي إطالقًا ،بل نتائج طردية
هذه الورقة ليس
ُ
ً
ضرورية إبمكاننا احلصول عليها فيما لو وضعنا ُخطة شاملة لتقييم وحتليل نشاط التنظيم بشكل
دوري.
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