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تعتبر فترة الشهرين من بداية شهر رمضان من العام  2016مرحلة خطرة ومهمة بسبب موجة الهجمات التي
سوف يشنها تنظيم داعش .سوف يستخدم التنظيم شهر رمضان الذي يبدأ بتاريخ  5حزيران وينتهي في  6تموز
 -2016كتبرير لهجماته وكمناسبة إلعادة توجيه استراتيجيته .سوف يقوم التنظيم أيضا في هذه السنة باتخاذ تدابير
وإجراءات حاسمة لتبرير خسائره الفادحة في العراق وسوريا مع توسيع هجماته ضد العالم غير اإلسالمي في
محاولة إلشعال فتيل حرب شاملة ومروعة  .وحتى اليوم ال يزال التنظيم قادرا على العمل في التضاريس األمامية
ويتوقع أن يتجه في توسيع عملياته خالل األسابيع الستة المقبلة تجاه تركيا ولبنان واألردن.
سوف تلخص هذه التوقعات األهداف الخطرة والمتوقعة التي قد يسعى تنظيم داعش للقيام بعمليات ضدها.
سوف ينفذ التنظيم استراتيجيته العالمية ضمن حمالت متزامنة ومترابطة عبر عدة حلقات جغرافية.

مخ اب ئ تنظيم داع ش
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و قد اقترح معهد دراس ات الحرب ) ( IS Wتقسيم نش اط ات داع ش المقبل ة وف ق أربع دوائر جغرافي ة:


األول ى :التضاريس األساسية (جوهر تضاريس داعش) وهي المنطقة التي تشمل ً
كال من سوريا
والعراق واألردن ولبنان وفلسطين وإسرائيل وسيناء.



الث اني ة :مراكز القوى اإلقليمية وتشمل السعودية وتركيا ومصر.



الث الث ة :تمثل باقي مناطق العالم اإلسالمي.



الرابع ة :تشمل مناطق العالم األخرى غير اإلسالمية.

سوف يسعى تنظيم داعش لتحقيق أهداف استراتيجية مختلفة في كل حلقة من أجل تعزيز هدف التنظيم
االستراتيجي الكبير لتوسيع الخالفة في جميع األراضي اإلسالمية مقابل الفوز في الحرب المروعة ضد الغرب .لقد
تكبد التنظيم خسائر ضخمة داخل العراق وسوريا ،وهو يسعى لتغيير هذا األمر من خالل وضع شروط جديدة خالل
شهر رمضان .سوف يحاول التنظيم استغالل األزمة السياسية في العراق باستهداف تجمعات أو أهداف سهلة
أخرى لتحقيق إصابات في حدث جماعي ضخم من شأنه دفع التعبئة العراقية الشيعية ،وإثارة عمليات انتقامية ضد
السنة العراقيين.
سيقوم تنظيم داعش بشن هجمات في مدينة حمص وطرطوس ومحافظة الالذقية في سوريا الستغالل التركيز
الحالي من العناصر الموالية للنظام على غيرها من المدن الكبرى مثل حلب ودمشق .وقد اثبت التنظيم فعليا هذه
القدرة في أوائل  2016وسوف يستمر في متابعة هذه الدورات من العمل في نيسان وأيار  2016حتى شهر
رمضان.
أيضا إلنتاج ظروف جديدة في العراق وسوريا وذلك بشن هجمات داخل البلدان المجاورة،
سوف يسعى التنظيم ً
بما في ذلك تركيا ولبنان ،واألردن .وسوف يقوم على األرجح بتحديد األهداف في الدول المجاورة التي تخفف
الضغط على الجماعة في سوريا مقابل وضع شروط للتوسع في المستقبل في تلك الدول .وتشمل هذه
األهداف التي تخدم هذا الغرض المزدوج السياح األجانب ،قوات أمن الدولة ،وعناصر الجيش األميركي في تركيا
واألردن  .وقد سارع التنظيم في تكثيف هجماته داخل تركيا ولبنان منذ تشرين الثاني عام  .2015وكشفت قوات
العمليات الخاصة األردنية عن عمليات جاهزة للتنفيذ في أربد وأشارت إلى أن التنظيم يطور قدرته على شن هجمات
داخل األردن .يقوم التنظيم بتنظيم حمالت مماثلة إلضعاف مراكز القوى اإلقليمية  -بما فيها المملكة العربية
السعودية وإيران وتركيا ومصر  -من أجل القضاء على منافسيه وذلك لتولي القيادة داخل العالم اإلسالمي.
وفي السياق نفسه ،واصل التنظيم القيام بحمالت غير مباشرة ضد إيران التي تركز على وكالئها في العراق
وسوريا .كما يواصل في تصعيد هجماته ضد قوات األمن في المملكة العربية السعودية مع أهداف محددة منها
العاصمة الرياض ،والسكان الشيعة في شرق المملكة العربية السعودية ،ويحتمل أن يتم استهداف المدينة
المقدسة مكة المكرمة وذلك بناء على محاضر االعتقاالت األخيرة .وقد تعمل هذه الهجمات على زيادة التجنيد
اإلقليمي لتنظيم داعش ،في حين يخطط التنظيم وعلى المدى الطويل للسيطرة على المدينتين المقدستين مكة
المكرمة والمدينة المنورة .ومن المرجح أن يستفيد التنظيم من السخط السياسي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي لمواصلة االضطرابات في األراضي المصرية ونزع الشرعية عن النسخة المنافسة لإلسالم الذي يعتنقه
جماعة اإلخوان المسلمون .
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أيضا أن يعلن التنظيم عن اتحاد عالمي جديد في أماكن أخرى من العالم اإلسالمي وهم بذلك
ً
من المحتمل
مواصلين هذا االتجاه منذ سنوات .وقد أعلن التنظيم عن تشكيل واليات جديدة منها والية الساحل ،على الساحل
الشمالي الغربي لسوريا بتاريخ  23أيار من العام  ،2016ومن المرجح أن يعلن التنظيم عن تشكيل واليات جديدة
في بنغالدش وجنوب شرق آسيا على مدى الخمسة واألربعين سنة المقبلة ،ومن الممكن أن يتم تشكيل واليات
أيضا أن يقوم التنظيم بشن هجمات في هذه المواقع من اجل المطالبة
ً
في الساحل والصومال .ومن المتوقع
بحضور واسع في هذه المناطق البعيدة عن العالم اإلسالمي حيث يتنافس مباشرة مع تنظيم القاعدة لشن
هجمات مستقبلية ضد العالم غير اإلسالمي .ومن الممكن أن يعلن التنظيم عن تشكيل والية في تونس ،على
الرغم من أن الظروف قد ال تكون مهيأة لمثل هذا اإلعالن في المدى القريب .وسيقوم التنظيم بتوسيع سيطرته
ونفوذه في ليبيا من معقله في سرت إذ من الممكن استخدام هذه المنطقة كمنصة لتصعيد توسعه في تونس
وشمال أفريقيا.
ومن المرجح أن يقوم التنظيم بمهاجمة الغرب وخاصة أوروبا ،وقد يحاول استهداف األحداث الرياضية الكبرى
وغيرها من األماكن العامة المزدحمة ،بما في ذلك بطولة أمم أوروبا يورو  2016ما بين 10حزيران إلى  10تموز
 .2016سوف ترتفع " هجم ات الذئب الوحيد" في أوروبا كما هو مبين في الخطاب األخير للمتحدث باسم التنظيم
عندما حث إتباعه على استهداف الصليبيين في الغرب.
تتزامن الزيادة المتوقعة لهجمات داعش خالل شهر رمضان مع االتجاهات الجغرافية السياسية غير المستقرة
األخرى التي قد تسمح للتنظيم بتحقيق تأثيرات ضخمة ضد خصومه .وقد يحاول التنظيم ا ستفزا ز التصعيد في
الصراع الكردي-التركي وذلك بشن هجمات عبر الحدود من التضاريس الكردية السورية أو نشر مجموعات كردية
للقيام بهجمات انتحارية في تركيا .ويمكن أن يؤدي التكثيف في هذا الصراع إلى تفاقم التوترات بين الواليات
المتحدة وتركيا على االستراتيجية المتبعة لمكافحة داعش في ظل االعتماد الحالي على األكراد الذين هم عالقة مع
حزب العمال الكردستاني كشريك أساسي على األرض ضد تنظيم داعش في سوريا .وفي الوقت نفسه سوف
تحاول روسيا االستفادة من األكراد كقوة موجهة لتحدي تركيا وسط حملة واسعة للضغط على حلف شمال
األطلسي من خالل جناحها الجنوبي.
تخلق هذه الضغوطات اإلضافية بيئة غير مستقرة وغير آمنة بحيث يمكن تنظيم داعش من إنتاج تأثيرات غير
متماثلة في غياب دعم الواليات المتحدة األميركية .وبالتالي فإن حملة التنظيم في شهر رمضان تهدد بإلحاق ضغط
خطير على النظام العالمي من التحالفات األمنية التي تقودها الواليات المتحدة حتى أن هذه الحملة تتحدى األمن
الداخلي في جميع أنحاء أوروبا .
أم ام هذه االستراتيجي ة المتوقع ة ،تتطلب مواجه ة هذه الحمل ة من الوالي ات المتحدة تكري س المزيد من
الموارد من أجل تعطيل حملته ا البري ة ،وحم اي ة األهداف المعرض ة للخطر حول الع الم  ،وتعزيز التح الف ا ت
الع المي ة واإلقليمي ة الرئيس ة لمنع سقوطه ا أم ام أ ي ضرب ة ينفذه ا التنظيم .
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الدوائر الجغرافي ة األربع الت ي تشير إل ى كيفي ة تقسيم نش اط ات داع ش المقبل ة
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استراتيجي ة تنظيم داع ش داخل تض اريسه ا األس اسي ة


حماية وتوحيد واد ي نهر الفرات



التن اف س عل ى المدن المسيطر عليها س ابقا ف ي سوري ا والعراق .



منع األكراد من التقدم نحو المدن العربي ة الت ي يسيطر عليها تنظيم داع ش شم ال ي العراق .



زيادة منفذ الحدود الخ ارجية عبر األردن ولبنان.



مه اجم ة قوات األمن العراقية ف ي بغداد و المن اط ق المجاورة ل بغداد.
منع موارد النظام المطلوبة للحكم .
السيطرة عل ى مزيد من األراض ي غرب ي سوري ا من أجل كسر الهدن ة العسكرية ،وزعزعة



ا لمح افظة عل ى الخالف ة المادية



استهدا ف الدول الحديثة داخل



العراق والشام ومنع دول جديدة



من التشكيل





االستقرار ف ي المن اط ق الت ي يسيطر عليه ا النظام


الحد من قدرات النظام المتبقية شرق ي سوريا.



إدارة هجم ات ف ي لبنان واألردن إلضع اف أمن الدول ة.

التحري ض عل ى النزاع العرق ي



مه اجم ة المدنيين الشيعة من أجل إذك اء العنف الط ائف ي.

وال صراع المحل ي



تنفيذ هجم ات تستهدف المدنيين األكراد.



تنفيذ هجوم ف ي لبن ان بهد ف دفع حزب الل ه لالنسح اب من سوري ا.



تحييد عن اصر المعارضة المسلحة السورية الت ي تتعاون مع الوالي ات المتحدة.



التسلل إل ى مع اقل تنظيم الق اعدة ف ي سوري ا.



استهدا ف القوات األمريكي ة وحلفائها بهجم ات متعددة.

استهدا ف التح الف ات بين أعداء
داع ش
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استراتيجي ة داع ش ف ي التع امل مع مراكز السلط ة اإلقليمي ة

تحد ي الدول المتنافسة عل ى قيادة



تنفيذ هجم ات مب اشرة ف ي كل من تركيا ومصر والمملكة العربية السعودي ة.

الع الم اإلسالم ي



استهدا ف السي اح الغربيين.



استه دا ف الشيعة المقيمين ف ي المملك ة العربية السعودي ة.

ت صعيد الحروب اإلقليمية العرقية



تنفيذ هجم ات تستهدف المزارات الشيعي ة.

والط ائفية



استهدا ف قوات األمن التركي ة بهجم ات ف ي من اط ق جنوب شرق تركيا .



الدفع ب اتجاه الحف اظ عل ى الوضع الراهن ف ي اليمن وإذك اء الحرب األهلي ة.

ا ستهدا ف التح الف ات بين أعداء



استهدا ف القوات األميركي ة ف ي المنطق ة.

داع ش



اضطهاد األقلي ات الدينية لنزع الشرعية عن مراكز السلطة.



استراتيجي ة داع ش ف ي الدول الغير إسالمي ة



استقط اب المجتمع ات األوروبية



زعزع ة و إضع اف استقرار الدول
الغربية وروسيا



 استغالل قمع الدول ة والعنف االجتم اع ي ضد
المسلمين ف ي أوروبا .
 زيادة المستلزم ات الدف اعية داخل الوالي ات المتحدة وأوروب ا.
 إلح اق الضرر االقت صاد ي ب الوالي ات المتحدة وأوروبا.
 تنفيذ هجم ات مختلفة ف ي المن اط ق الن اطقة ب اللغة الروسية.

التحري ض عل ى اندالع صراع ات
طبيعية بين أعداء داع ش

 التحري ض عل ى ردة فعل وطنية ف ي أوروبا .
 استغالل الصراع الترك ي – الروس ي الح ال ي.
 استغالل التناف س األمريك ي – الروس ي من أجل السلطة الع المي ة.

 ا ستراتيجية داع ش ف ي الدول اإلسالمية
 توسيع من اطق سيطرة داع ش ف ي ليبيا والدف اع عن وجودها هن اك.
 مه اجم ة قوات األمن ف ي تون س.
 استهدا ف السي اح الغربيين ف ي أفريقيا.

 تغيير الدول الحديثة

 استغالل تمرد حرك ة ط الب ان ف ي أفغ انستان.
 تعزيز ودعم حرك ات التمرد المحلية ف ي من اطق جنوب شرق آسيا.
 ازدراء جم اعة اإلخوان المسلمين والتقليل من ش أنهم.
 التسلل عبر شبك ات الق اعدة والعمل عل ى نقل والءات أع ض ائه ا إل ى داع ش.
 تحد ي

الحكوم ات

المنافسة لـ داع ش

اإلسالمية

 منع وصول الموارد إل ى الف ص ائل المتنافسة بهدف إ ط الة أمد الحرب األهلية ف ي
ليبيا.
 تنشي ط شبك ات الموارد (التجنيد) ف ي من اطق جنوب ليبيا وأفريقي ا لمح اربة انتش ار
تنظيم الق اعدة هن اك.
 دحر حرك ة ط الب ان ف ي أفغ انستان.
 اجتذاب وتعزيز مجموع ات السلفي ة الجهادية حول الع الم.

 توحيد األمة

 تجنيد المسلمين ف ي جميع أنح اء الع الم عل ى أس ا س فردي.
 اضطهاد األقلي ات الدينية بغية “تطهير ” الع الم اإلسالم ي.
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