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  در عراق یپس از شکست نظام ها يرتکفی اقدامات انداز چشم
  

   امیرحامد آزاد
  

  
  

  30/05/1396تاریخ پذیرش نهایی:         03/05/1396تاریخ دریافت: 
  
  

  چکیده
ان و سازمکامل عنوان مراکز ثقل فیزیکی داعش به معنی نابودي نابودي نمادهاي خالفت به

تواند یک مرحله مهم از نابودي آن تلقـی   اگرچه میداعش در عراق نیست. اقدامات پایان 
اي بـراي اقامـه    طور خاص بغداد داراي جایگاه ویژهاز منظر ایدئولوژیک، عراق و به .گردد

بـه پایـان   دادن تـن  داعـش بـا   . آمـد  به حسـاب مـی   داعش دولت و اعاده خالفت براي
اگرچـه از بخـش زیـادي از    واسپاري آن به مراکز ثقل کوچـک،   گیري یکپارچه و تصمیم

ي مهم و اقـدامات  ها امکان شناسایی تواناییتوانایی خود دست کشیده است در عین حال 
بـر ایـن اسـاس    هاي زیادي روبرو ساخته است. را با دشواري یت خودگذار علیه مرکز اثر

دامات بازدارنده و مهارکننده سـیال  اي از اق نابودي کامل داعش نیازمند مجموعهباید گفت 
و البته تا آن زمـان   گروه است ي حیاتی مراکز ثقل محلی اینها پذیري براي شناخت آسیب

  یابد.   منطقه ادامه می قاعدتاً اقدامات تروریستی داعش در
  
  گان کلیدياژو

  داعش، مرکز ثقل، ایدئولوژي، منابع قدرت، خالفت 
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  مقدمه
از مبـدأ آنهـا بـراي    آیـد کـه    به حساب میل فیزیکی داعش موصل و رقّه دو مرکز ثق

شود. بر همین اساس،  ریزي میدر سرتاسر جهان برنامهي دیگر ها هدفعملیات علیه 
  مد نظر قرار گرفت.   توأمان اقدام دو انجام واسطهبه داعش کامل نابودي استراتژي

 محاصره؛از طریق رقّه با قطع ارتباط موصل  .1

  حمله مستقیم.از طریق موصل و رقّه از دست داعش خارج کردن کنترل  .2

بر اساس نظرسنجی مؤسسه گرینبرگ، به موازات افزایش فشار نظامی به مرکز 
تـا   95(آذر مـاه   2017ثقل فیزیکـی داعـش در موصـل از ژانویـه تـا آوریـل       

رتبـه صـعود    26با  ها ، وضعیت امنیت در افکار عمومی عراقی)96اردیبهشت 
رسیده است. بر اساس همین نظر سنجی، جایگاه امنیت » بهترخیلی «به درجه 

روبرو بوده اسـت.   12با رشد  ها عنوان یک اولویت در افکار عمومی عراقیبه
(Greenberg quinlan rosner research, 2017: 3-7)  

بهبود وضعیت امنیت و تنزّل دغدغـه امنیـت در افکـار عمـومی مـردم عـراق       
اراضی تحت سیطره داعش از اختیـار ایـن سـازمان    منبعث از خارج شدن کنترل 

عنوان مرکز خالفـت و مرکـز ثقـل فیزیکـی     که آزادي موصل بهویژه ایناست؛ به
داعش در عراق نقش بسزایی در بهبود وضعیت امنیـت نـزد افکـار عمـومی ایـن      

ي هـا  کشور داشته است. عالوه بر مردم، دولت و نخبگان سیاسی عراق نیز برنامـه 
حیـدر  «عنـوان مثـال    انـد؛ بـه   را موکول بـه دوران پسـاداعش نمـوده    کالن کشور

با اشاره به بهبود شرایط امنیتی اعالم کـرد بـا فـراهم    وزیر عراق ، نخست»عباديال
برگزاري ي نینوا و انبار ها گیري و تأمین امنیت انتخابات در استانامکان رأيشدن 

 2018آوریـل  ونی خـود یعنـی   در زمان قانانتخابات پارلمانی و شوراهاي استانی 
سید عمار حکیم نیز بعد از ارائه طرح تسویه ملّی، اجراي آن را به  .شود انجام می

  (Sowell, 2017)بعد از آزادي موصل موکول نمود.

آید که  این سؤال پیش میبه موازات روند حمله به مراکز ثقل فیزیکی داعش، 
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وزارت دفاع آمریکـا  ر این میان میزان تأثیر این حمالت بر بقاء داعش چیست؟ د
ـ . جان کرداند می ایدئولوژي این سازمان را مرکز ثقل اصلی داعش ی، سـخنگوي  ب

بر این منطق تصریح کـرده بـود کـه     تأکیدبا  93شهریور  21وزارت دفاع آمریکا 
کند و بـه همـین دلیـل،     داعش نیرو و مشروعیت خود را از ایدئولوژي کسب می

بـا اشـاره بـه فقـدان     وي حل براي نابودي داعش نیسـت.   هاقدامات نظامی تنها را
توانایی ارتش آمریکا در مواجهه مؤثر با رویکردهاي عقیدتی داعش گفت: نقـش  

ي داعش و تقویت نیروهـاي محلـی بـراي گـرفتن زمـین و      ها توانایی ما تضعیف
  (U.S Department of Defence, 2014). است مشروعیت از داعش

  
  چارچوب نظري

ن کالوزویتز کارل« طـور  ایـن مفهـوم را ایـن    2،»مرکز ثقل«شارح اولیه نظریه  1،»و
  کند:  تعریف می

چیز در چـارچوب آن بـه هـم    اي از قدرت و حرکت در جنگ که همهشبکه«
عنوان یک نقطه معـارض بایـد معطـوف بـه آن     وابسته هستند و همه نیروي ما به

  (Lewis, 2014: 16) »باشد.
اصـالح شـده نظریـه مرکـز ثقـل، جایگـاهی را بـراي         يها هیچ یک از نسخه

ي موجود از این نظریه، نگاهی مادي ها اند و تمام قرائت ایدئولوژي در نظر نگرفته
ي موجـود دربـاره محوریـت    هـا  به این مفهوم دارند. بر این اساس، تمام دیـدگاه 

بزارهاي ، در مرکز ثقل اشتراك نظر دارند و این منابع را متشکل از ا»منابع قدرت«
چهارگانه ملّی اعمال قدرت (نظامی، دیپلماتیک، اطالعـاتی و اقتصـادي) قلمـداد    

کنند که در قلمروهاي چندگانه زمینی، هوایی، دریایی، فضایی و سایبري فعال  می
  (Potter, 2013: 7)هستند.

یـا   ها ي فیزیکی منبعث از مفهوم قدرت در مرکز ثقل، قابلیتها یکی از ویژگی

                                                                                                                                        
1. Carl von Clausewitz 
2. Center of Gravity: COG 
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نظمی در مرکز ثقل و بدون شکل بودن ایـن   ست که حتی در صورت بیها توانایی
گـذار   همواره منسجم و قابل تشخیص هستند. بر همین اساس، اقـدام اثـر    پدیده،

ي مهمی است کـه قـدرت فیزیکـی در    ها علیه مرکز ثقل مستلزم شناسایی توانایی
  (Rueschhoff and Dunne, 2011: 2) کند. می  سیستم را به سمت نبرد هدایت 

ي مهـم را  هـا  ي مهم، تهیه نیازمنـدي ها پذیريبرداري از آسیبدر بعد نظري، بهره
سـازد. لـذا اخـالل در     ناپذیر مـی ي مهم در مرکز ثقل امکانها براي دستیابی به توانایی

تواند در نهایت سیستم طرف تخاصم را به سمت نـابودي کامـل    می  ي مهم ها توانایی
- واسـطه بـه  کنند بـه ریزان دکترین نظامی تالش می اس برنامهبر همین اس هدایت کند.

ي بـالقوه و بالفعـل در مرکـز ثقـل     هـا  پـذیري  کارگیري یک الگوي غیرمعمول، آسیب
قدرت دشمن را شناسایی و تعیین کنند که کدام یک از آنها حیاتی و مهـم هسـتند. از   

جموعـه ارتـش چنـین    ریزي مشترك براي تمـام نیروهـاي زیرم  این منظر، ستاد برنامه  
کند تا نحوه  می  ریزان کمک  معمول به برنامه کارگیري الگوي غیرکند که به می  استدالل 

ي مهـم در  هـا  پـذیري و آسیب ها ، نیازمنديها جنگ طرف تخاصم را تحلیل و توانایی
  (Strange, 1993: 3)مرکز ثقل قدرت آن را تعیین نمایند.

ي مهـم  هـا  پـذیري ط داخل مرکـز ثقـل و آسـیب   معمول با تمرکز بر ارتبا مدل غیر
ریزان براي شناسایی عوامل مهـم و هـدف قـرار دادن آنهـا و بـه      درونی آن، به برنامه

ي دشـمن  هـا  گیري و توصیف محیط عملیـاتی سیسـتم   ریزان عملیاتی در اندازه برنامه
حت عنـوان  این دکترین ت  در  1(IPB)سازي اطالعاتی میدان نبرد رساند. آماده می  یاري 

محـیط    مـی   و غیرنظـا  مـی    ي نظـا ها شود که شامل جنبه می  متغیرهاي عملیاتی تعریف 
در برگیرنده هشت عنصر مرتبط به یکدیگر هستند کـه بـه    ها عملیاتی است. این جنبه
گانـه شـامل   شود. ایـن عناصـر هشـت    می  یاد  2(PMESII-PT)اختصار از آنها با عنوان 
قتصادي، اطالعات، زیرساختی، فیزیکی، محیط و زمان اسـت  عوامل سیاسی، نظامی، ا

ایـن وصـف، مـدل      شـوند. بـا    مـی   که هر یک از آنها یک مرکز ثقل جداگانه قلمـداد  
                                                                                                                                        1. Intelligence Preparation of the Battlefield 
2. Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure, Physical, Environment, Time. 
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ي مسـتقیم و غیرمسـتقیم،   هـا  ریزان عملیـاتی بـا تجـویز رهیافـت     غیرمعمول به برنامه
کـامالً از ویژگـی   کند که  را تعیین می» مرکز ثقل درست«چگونگی مؤثرترین حمله به 

  (Headquarters Department of the Army, 2012: 1-2) فیزیکی برخوردار است.
  

  مفاهیم و تعاریف مرکز ثقل
  تعریف  مفهوم

آینده را   منابعی از قدرت که توانایی ذهنی یا فیزیکی، آزادي عمل یا توانایی اقدام در   1مرکز ثقل
  سازند. می  فراهم 

مستقیم به مرکز ثقـل   می   کارگیري نیروي رزکه فرماندهی بر اساس آن، با به روشی  2رهیافت مستقیم
  کند. می  یا قدرت اصلی دشمن حمله 

رهیافت غیر 
  3مستقیم

اي   مستقیم به مجموعه  می  کارگیري نیروي رزروشی که فرماندهی بر اساس آن، با به
  سازاز نقاط سرنوشت

  کند. می  دارد، حمله  اجتناب گویی متقابل)(پاسخکه دشمن از اعمال قدرت بر آن  

یـابی   دهد و براي دست می  یک عامل ضروري که به مرکز ثقل، توانایی انجام وظیفه   4ي مهمها توانایی
  به اهداف تعیین شده یا فرضی حیاتی است.

  ي مهمها عیار تواناییسازي تمام یک شرط، منبع و مفهوم ضروري براي عملیاتی  5ي مهمها نیازمندي
ي ها پذیريآسیب

  6مهم
مسـتقیم را در   ي ضروري که یـک حملـه مسـتقیم یـا غیـر     ها یک جنبه از نیازمندي

  کند. می  پذیري  دستیابی به نتایج عمده و مهم، دچار نقص یاآسیب
(Headquarters Department of the Army, 2013: 2) 

  
  مبانی نظري داعش براي اولویت عراق در ترتیبات جنگ 

اي سخت از اسـتراتژي   خالف القاعده، ایدئولوژي داعش با تکفیر شیعیان نمایهبر
گذارد که بر تمرکز جغرافیایی این سازمان تأثیر قطعـی دارد.  خود را به نمایش می

فرمانده وقت نیروهاي آمریکایی در عراق طی گزارشی کـه   ،7»ري اودیرنو«ژنرال 
  د، در این رابطه نوشته بود:توسط وزارت دفاع آمریکا منتشر ش 2010ژوئن 

دنبـال شکسـت کامـل    اهداف القاعده در عراق هیچ تغییري نداشته است. آنها بـه «
                                                                                                                                        1. Center of Gravity 
2. Direct approach 
3. Indirect approach 
4. critical capability 
5. critical requirement 
6. critical vulnerability 
7. Ray Odierno 
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، ایـن  2005- 6ي هـا  دولت و تأسیس خالفت در عراق هستند، حاال نسبت بـه سـال  
رود؛ اما بـا وجـود    شمار میتر براي آنها به مسئله (تشکیل خالفت) یک وظیفه سخت

اند و این موضوعی نیست که ایاالت متحـده   ي آن ثابت قدم ماندهاین در اندیشه اجرا
 (U.S Department of Defense (A), 2010) »بتواند کاري براي آن انجام دهد.

که خأل قدرت بعد از فروپاشی بود احیاي خالفت در ارض عراق، آرمان داعش 
حکومت جدید  کرد. البته استقراروسوسه تحقق آن این سازمان را براي رژیم بعث، 
، المللی برخوردار شـد  از مشروعیت الزم در محیط داخلی و محیط بیندر عراق که 

یک متغیر بازدارنده در مقابل تحقق آرمان احیاي خالفت در عراق بـود. ایـن یـک    
فرضیه جدي است که حتی اگر دولت جدید در عـراق بـر پایـه اکثریـت جمعیـت      

ي احیاي خالفت بود. این ادعا ناظر بـه  گرفت، باز هم یک مانع برا شیعه شکل نمی
کننده در روند دموکراتیک جدید از سـوي   ي مشارکتها خائن و مرتد خواندن سنّی

داعش است. با این وصف، غلبه عددي شیعیان در ساخت جدیـد از یـک سـو بـه     
 هـا  سنّیبخشی از شدن تکفیر شیعیان منجر شد و از سوي دیگر تحریک تر برجسته

  پدید آورد.  را کزي دولت مرعلیه 
عراق در امتداد نظریات زرقاوي دربـاره ترتیبـات،   داعش در استراتژي جنگی 

ي عملیـاتی  ها . این شیوه ناظر به ایجاد هستهبود ي عملیاتیها و تکنیک ها تاکتیک
اي مشتمل بر سه ویژگی تخصص، تجربه و صبر است که باید اهداف زیـر   حرفه

  را محقق کند:
 کی؛اداره منابع فیزی .1

 یی که نیروهاي دولتی از آن بیرون رانده شدند؛ ها اداره بخش .2

 معارض خالفت داعش.حمله به نیروهاي  .3

را بر پایـه ایجـاد بیشـترین آشـوب بـراي       »دولت اسالمی«داعش اصول ثابت 
نشینی از قلمروي خود و سـپس پـر   آن به عقبو واداشتن ثبات ساختن دولت  بی

ولت خالفت تعریف کرده است. این بخـش  کردن خأل قدرت ایجادشده توسط د
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حکـومتی کـه آن را نامشـروع    سازي  ثبات از سوي داعش در چارچوب اصول بی
بندي شده و بعد از هجرت و جماعت قرار دارد. مراحل بعدي نیز  طبقهخواند  می

تمکین و خالفت هستند که داعش در تمام مراحل چرخه حیات سـازمانی خـود   
  (Dabiq (Issue1) 1435, 36-38)پذیر بین آنها بوده است. نادر حال جابجایی پایان

ناپـذیر بـا شـیعیان     نتیجه تمرکز استراتژیک داعش بر عراق، رویارویی اجتناب
نّیسازي مبانی ایدئولوژیک به که آن برجستهبود  طور و به ها طور عام براي اقناع س

اره سـیزدهم از  . شـم بود منظور حمله به شیعیانبهداعش خاص افراد تحت بیعت 
اي از ابومصـعب زرقـاوي خطـاب بـه      ، ارگان رسمی داعـش نامـه  »دابق«ماهنامه 

داعـش  استراتژي جنگی منتشر کرده است که بر مبناي آن مخاطب اصلی الدن  بن
  نویسد: . وي میدهند شیعیان تشکیل میرا در عراق 

دشـمن   گـر جـرّار،  مانع عبورناپذیر، مارهاي در کمین، عقرب حیله ها رافضی«
جنگـیم؛ جنـگ    کننده و سم کشنده هستند. ما اینجا (عراق) در دو سطح مـی دنبال

م، سخت و  ل آشکارا با دشمن متجاوز و کفر واضح است (ائتالف) و جنگ دو او
گري جریان دارد که لباس دوست به تـن کـرده اسـت.     رحمانه با دشمن توطئه بی

در حالی که شیطان مخفـی و  کند؛  دهد و دعوت به وحدت می نمایش پذیرش می
ق باطنیه، زخمی ها بخش یی از روز و شب است که بعد از مصادره میراث همه فرَ

بر صورت دارد که از نمایش آن در روز ناتوان است. نـاظر دقیـق و موشـکاف و    
 کند که مذهب شیعه، یک خطر فوري و یک چالش واقعـی اسـت.  عاقل درك می

 ]اند؟ یافته انحراف  حقیقت از کجا تا بکشدشان، داخ بپرهیز، آنان از دشمنند، آنها[
  )  4(المنافقون :
شوند که شیعه مذهبی  ي تاریخ به خوبی توسط شواهد جاري تائید میها درس

را زیـر   هـا  و مسـیحی  را مسـتثنی  هـا  است که برخالف اسالم، عالقه دارد یهودي
ستش قبرها و عنوان اهل کتاب جمع کند. شیعه شامل همه مظاهر شرك اعم از پر

طواف آنها، تکفیر صحابه و لعـن رهبـران مـؤمنین و بهتـرین افـراد امـت اسـت.        
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(ابوبکر و عمر) ادعاي تحریف قرآن، نتیجه منطقی افتراي آنها بـه حـاملین قـرآن    
عنوان یکی عالوه ادعاي معصومیت امامان و اعالم پذیرش آشکار آنان بهاست. به
شـان  ها و بر زبان مراجـع شکال کُفر که در رسالههاي دین، همراه با دیگر ااز پایه

ها یک خـائن  رافضی کشند. جاري است و از چاپ و نشر و توزیع آن دست نمی
صورت مستقیم بـا  اي هستند که به هستند، خیانتی براي همه تاریخ و ادوار و فرقه

نّت می جنگند. اهل س «(Dabiq (Issue13) 1437, 42)  
اره دالیل اولویت جنگ با شیعیان در سازمان دولـت  منطق ابومصعب زرقاوي درب

عنوان یک اصل نهادینه پذیرفته شده است. دابـق  اسالمی عراق و پس از آن داعش به
    نویسد: می ها در توجیه تقدم مقابله با شیعیان مقابله با امریکایی

ي شـیعه  هـا  میلیشیاي خود را منحل کردند (اشاره به بدر و سایر گـروه  ها رافضی«
و  ها عراقی) و به دولت جدید، ارتش و نیروهاي امنیتی پیوستند که زیر نظر آمریکایی

ـنّت   می ها با کمک آنان شکل گرفته بود. رافضی دانستند که درگیري مستقیم با اهل س
واسطه بیداري اهل سنّت بـراي جهـاد بـه خطـر انـدازد.      تواند منافع آنان را به تنها می
 ها نین درگیري باید تا زمان ثبات دولت مورد حمایت صلیبیمعتقد بودند چ ها رافضی

شد بـه تـأخیر بیفتـد. آنهـا جنایـات زیـادي را قبـل از        کنترل می ها که توسط رافضی
تأسیس دولت به شکل مخفیانه علیه اهل سنّت انجام دادند که شامل کشـتن بسـیاري   

 هـا  ت کـه رافضـی  از مجاهدان، پزشکان، روشنفکران و مهندسان بـود؛ بـا ایـن تفـاو    
گفتند، نگاهی عراقی داشتند و قلمـروي   به زبان عربی سخن می ها برخالف آمریکایی

تـر از   تر و خطرناكاز آنان دشمنی بزرگ ها شناختند. این ویژگی عراق را به خوبی می
کـار  سنّت بهره بردنـد و بـا بـه   لوحی برخی اهلساخته است. آنها از ساده ها آمریکایی
کُفر خود را پنهان کردند. در نتیجه اجراي این طرح، بیشـتر مجاهـدین در    بردن تقیه،

» آنـان را کشـتند.   هـا  کشته شدند کـه در واقـع رافضـی    ها طول تهاجم اولیه آمریکایی
(Dabiq (Issue13) 1437, 42)  

داعش با اتکا به استراتژي ابوعمر بغدادي هر نوع تالش علیه اسـرائیل را موکـول   
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  در عراق نمود و این مسئله را چنین تبیین کرد:  شیعیان ل به شکست و اضمحال
کنـد و راه را  اند تقویت می جهاد در عراق، مناطق جهادي را که تضعیف شده«

» سـازد. المقـدس همـوار مـی    گیـري بیـت   پـس  براي حمله به دولت یهودي و باز
(Dabiq (Issue1) 1435, 35)  

این بود که جنـگ علیـه شـیعیان     علیه شیعیان،استراتژي زرقاوي یکی از ابعاد 
توان در پناه یک جنـگ   کشاند و از این طریق می آنان را به جنگ با اهل سنت می

  مذهبی بر شیعیان و حکومت عراق غلبه کرد بر این اساس او تصریح کرده است:
شـان  هدف قرار دادن و نابود کردن آنان (شیعیان) در عمق مذهبی، سیاسی و نظامی«

ي تیزشـان را کـه   هـا  نشان دهند و دندان ها آنها هاري خود را به سنّی باعث خواهد شد
اند، نمایان سازند. اگر ما موفق به کشانیدن  توزشان مخفی ساختههاي کینهدر پشت قلب

ها نسبت به نزدیـک بـودن خطـر و    آنها به یک جنگ مذهبی شویم، امکان بیداري سنّی
      (U.S. Department of State, 2009) »ارد.نابودي آنها به دست این سفّاکان وجود د

  
  کنش نظامی داعش قبل و بعد از اعالم خالفت

بررسی و انطباق اطالعات موجود ضـمیمه اطالعـات آمـاري گـزارش کشـوري      
منتشـر شـد، نشـان     2017که توسط وزارت خارجه آمریکا در جوالي  1تروریسم

ل مـورد   دهد عراق بعد از حمالت گسترده ائتالف همچنان در می بین ده کشور او
هجوم حمالت تروریستی در رتبه اول و سوریه در هسته مرکزي فعالیت داعـش،  
با فاصله معناداري در رتبه هفتم بعد از عراق قرار گرفته است. این تفاوت بـدین  

عنوان کانون تمرکز عملیاتی داعش بـاقی  معنی است که عراق در آینده همچنان به
دي مرکز ثقل فیزیکی داعش در موصل و اراضی دیگـر ایـن   نابوبا خواهد ماند و 
  رود. شود اما از بین نمی ضعیف می سازمان در عراق

  
                                                                                                                                        

مرکـز  آن اسـت. ایـن مرکـز،    و پاسـخ بـه    سـم یورمطالعه تر يبرا یمل ومیکنسرس. مجري این طرح، 1
 استقرار دارد.   لندیدانشگاه مر ی است و درمل تیامن يوزارت علوم و فناور یقاتیتحق
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 )2016تا  2013ي ها مقایسه حمالت داعش در عراق و سوریه (طی سال

  متوسط تلفات  مجموع تلفات  مجموع حمالت  
  متوسط زخمی  مجموع زخمی  در هر حمله

  در هر حمله
مجموع 

  ربایی آدم
  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  سال
  2658  267  4,79  6,10  15137  14976  3,07  2,59 9929  6387  3337  2501  عراق
  827  214  9,32  9,45  1473  1776  8,24  5,19  1698  1084  232  222  سوریه

  
  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  سال
  8586  4008  4,74  5,25  13314  11900  3,44  3,01  9764  6973  2965  2417  عراق
  1406  1476  9,19  9,63  2656  2830  6,42  7,91  2088  2768  363  387  سوریه

(Country Reports on Terrorism 2014& 2016) 
  

و افزایشـی  ، نسـبت   2016تـا   2013ي ها مقایسه نرخ حمالت داعش طی سال
ایجاد و اضمحالل خالفت توسط داعش دارد. نسبت مجموع حمـالت   معناداري با

سیطره بـر موصـل و   در تالش براي که داعش  2014تا  2013هاي داعش طی سال
درصد افزایش یافته است. ایـن حمـالت بعـد از اعـالم      05/25، بوداعالم خالفت 

سـال   درصد در 56/27روند کاهشی خالفت و استقرار مراکز ثقل فیزیکی داعش با 
با آغـاز شـدت عمـل نظـامی علیـه داعـش و افـزایش        بار دیگر . شد روبرو 2015
درصـدي روبـرو    48/18ي سقوط موصل، حمالت داعش در عراق با رشد ها نشانه
با کاهش و افـزایش  اقدامات نظامی داعش رسد روند  به نظر نمیبر این اساس بود. 

توان گفت عملیـات ایـن    ل میدر عین حا .داشته باشدزیادي ارتباط آن توان نظامی 
و استقرار در سرزمین بوده به طـور طبیعـی   که در اوج ثبات  2015در سال سازمان 
که این سازمان زیر شدیدترین حمـالت هـوایی و    2016کاهنده و در سال روندي 

اي روبـرو بـوده    بـا نـرخ فزاینـده   براي حفظ بقا و موقعیت خود زمینی قرار داشته، 
الت داعش در عراق و سوریه نیـز حکایـت از یـک فاصـله     است. مقایسه نرخ حم

معنادار، عمیق و ثابت است که در مورد تمرکـز عملیـاتی داعـش بـر عـراق جـاي       
     گذارد. تردیدي باقی نمی
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  سیالیت و تغییرات تاکتیکی
نش نظامی داعش در عراق، شواهد عینی مستند دیگر  فارغ از نگاه آماري درباره کُ

از دسـت دادن  بـا  ز این دارند کـه داعـش بعـد از سـقوط موصـل،      نیز حکایت ا
ي هـا  روشي نظـامی و  ها به تغییر تاکتیکناگزیر سرزمین و یکپارچگی سازمانی، 

در قالـب  شده است. پس از این مقطع، داعش حیات خود براي ادامه تأمین مالی 
نش نظامی شدت بخشیده است.   گزارشـات مراکز ثقل فیزیکی کوچک محلی به کُ

گزارش دبیر کـل سـازمان ملـل متحـد کـه اطالعـات آن توسـط        متعدد از جمله 
   :استناظر به این روند مأمورین میدانی این نهاد گردآوري شده 

گـزارش  » 2016توسـعه تهدیـد از ژانویـه    «وي در پاراگراف چهارم از بخش 
به تداوم فشار شدید نظامی علیـه  منتشر کرد، ضمن اشاره  96خرداد  10خود که 

نشینی مهم بر  و چندین شکست و عقب 2016داعش در عراق و سوریه از ژانویه 
  .کـرد  تأکیـد ي نظـامی در هسـته مرکـزي داعـش     هـا  تداوم پدیده تغییر تاکتیـک 

(Security Council (S/2017/467), 2017: 3)  
با  1395دي ماه  23) از گزارش مورد اشاره دبیر کل که روز 16در پاراگراف (

منتشر شده بود کارشناسان شوراي امنیت بـه روزآمدسـازي    (S/2017/35)شماره 
  ي نظامی داعش اشاره کرده و درباره آن چنین توضیح داده بودند:ها تاکتیک

ي نظامی خود را با شرایط وفـق داده اسـت.   ها فرماندهی مرکزي داعش، تاکتیک«
زه داده تـا  پـردازد و بـه فرمانـدهان محلـی اجـا      وي تنها به توسعه استراتژي کلی می

کار گیرند. سازمان در تالش است تحرك نیروهاي خود را ي ابتکاري خود را بهها راه

91.84% 93.49% 86.19% 89.09%

8.15% 6.50% 13.80% 10.90%

2013 2014 2015 2016

)2016-2013(نسبت مجموع  حمالت داعش در عراق و سوریه  عراق سوریه
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در کارزارهاي سبک ادامه دهد (حرکت در شب، استفاده از موتورسیکلت، دوچرخـه  
 (Security Council(S/2017/35), 2017: 8)» ي کوچک).ها و کاروان

گـاه   ه فرمانـدهی داعـش هـیچ   در عین حال باید به ایـن نکتـه تأکیـد کـرد کـ     
اسـت و هـر   متمرکـز نکـرده   ي نظامی خود را در یک ستاد ها فرماندهی عملیات

فرمانده میدان اختیارات خود را داشته است. با این حال داعش پـس از از دسـت   
ي بیشتري تقسیم شده و بـه همـین   ها دادن سرزمین و مرکزیت حکومتی به شعبه

در این بین نکته جالـب ایـن   آن افزوده شده است. يها میزان نیز بر تعداد عملیات
رونـد  گویـد   خـود مـی   (S/2017/35)) گزارش 3پاراگراف (در دبیر کل است که 

کند و در مقابل بازگشت اعضاي داعش الحاق نیروهاي خارجی به هسته مرکزي 
در ایـن  تبدیل به تهدید اصلی شـده اسـت. البتـه    تشدید و خارجی به نقاط مبدأ 

هـاي انبـار و نینـوا در    شده بود که داعش به آموزش نیرو در استان دتأکیگزارش 
  دهد.  عراق ادامه می

اذعان کـرده بـود کـه     2016دبیر کل با اشاره به کاهش درآمد داعش از ژانویه 
میلیون دالر درآمد ماهانه خود را حفظ کـرده اسـت. او    ها این سازمان همچنان ده

اعالم کرده بود درآمد داعش  S/2017/97)ش (با ارجاع به پاراگراف ششم از گزار
میلیـون دالر در فوریـه    260به  2015میلیون دالر در سال  500از فروش نفت از 

درصد از درآمد سازمان  80تا  70. در حال حاضر، 1کاهش یافته است 2017سال 
وابسته به اخذ زکات است و ارسال هدایاي مردمی از سایر نقاط دنیـا نیـز ادامـه    

تـا   35. تخمین سازمان ملل از میزان دریافت هدایاي خارجی معـادل ماهانـه   دارد
عالوه بر این، داعش اخذ مالیات از کارمندان حقوق بگیـر   2میلیون دالر است. 45

دولت در مناطق تحت کنترل خود را نیز افزایش داده است. این مسئله شامل اخذ 
ـ    ، از 2016ا قبـل از فوریـه   زکات و مالیات از شهروندان فقیري بوده اسـت کـه ت

                                                                                                                                        
 S/2017/97گزارش شماره صفحه سوم از  )6(ارجاع به پاراگراف . 1
  S/2016/92) از صفحه هفتم گزارش شماره 22. ارجاع به پاراگراف (2
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اند. دلیل این افـزایش، از دسـت رفـتن منـابع     پرداخت وجه به داعش معاف بوده
  دریافت مالیات از حقوق کارمندان در مناطق خارج شده از کنترل داعش است. 

شعبه بانکی فعال در محدوده  90موصل، از دست دادن سیطره بر داعش تا قبل از 
کـرد و   حقـوق کارمنـدان را پرداخـت مـی    ز طریق آنهـا  اتحت کنترل خود داشت که 

میلیـون دالر   675درآمد مالیاتی از آنها نیز معادل یک میلیارد دالر در سال بود که تنها 
، 1394دي از این رقم مربوط به شعب مستقر در موصـل بـود. داعـش همچنـین تـا      

 ،رفـتن زمـین  کرد کـه بـا از دسـت     میلیون دالر حق ترانزیت دریافت می 900ساالنه 
در دو سـال  . بنابراین براي جبـران ایـن کسـري،    بود بخش زیادي از آن کاهش یافته

دریافت هزینه تأمین آب و برق، عوارض گمرکی، حق ترانزیت و اجاره امـالك  اخیر 
میلیـون دالر در مـاه    30کرد که رقم آن معادل آن جایگزین افزایش و و مستغالت را 

کـاهش سـطح خـدمات و دیرکـرد در     اهش بودجـه،  کـ نتیجه به طور طبیعی  1است.
ي سـازمان بـا از دسـت دادن    ها هزینههر چند پرداخت حقوق و دستمزد افراد است، 

ي اداره جنـگ  هـا  یافتـه و در هزینـه  ویژگی کارگزاري و پاسخگویی به مردم کـاهش  
  متمرکز شده است.  

در شـوراي  بعد از ارائه گزارش پنجم دبیر کل درباره داعش، نماینـده آمریکـا   
به این مسئله اشاره کـرد کـه    2017امنیت نیز در خالل جلسه روز بیستم جوالي 

داعش با وجود قرار داشتن زیر فشار شدید در عراق و سوریه، ایـدئولوژي خـود   
ي جدیـدي را رادیکـالیزه کـرده و در نقـاط جدیـدي      هـا  را گسترش داده، گـروه 

در راستاي تـداوم   2368عنامه انشعاب ایجاد نموده است. این جلسه به صدور قط
 (Security Council (8007TH Meeting), 2017) مبارزه با تروریسم منجر شد.

گزارشات متعدد بیانگر آن است که داعش بـه  شواهد عینی و اطالعات مندرج در 
رغم شکست در حفظ سرزمین و حکومت، توان عملیاتی خود در سوریه و عـراق را  

بعـد از   انـد  ت بر این اساس بعضـی از ایـن منـابع گفتـه    در حد زیادي حفظ کرده اس

                                                                                                                                        
 S/2016/629) از صفحه هشتم گزارش شماره 14اف (. ارجاع به پاراگر1
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هزار عضو غیرنظامی داعـش کـه در سـازمان     3هزار نیروي رزمی و  4آزادي موصل 
 3مشغول به کار بودند همچنان در عراق حضور دارند و این نسبت به سوریه شـامل  

  (Business Insider, 2017)هزار نیروي رزمی و پنج هزار نیروي غیرنظامی است. 
و افـزایش   2016ي داعش در سال ها درصدي نرخ رسمی عملیات 23افزایش 

قـدرت  بخش قابل توجهی از حفظ قربانیان خود به تنهایی بیانگر درصدي  5/28
ابقـاي الگوهـاي جنگـی    در عین تأییـد   ها مانور جنگی داعش است. این گزارش

خبـر  نیـز  ی و مـالی  ي نظـام ها و ارتقاي توانمندي ها سابق داعش از تغییر تاکتیک
در اسـت کـه   اشاره شده چهار محور اصلی به متعدد ي ها گزارشدر دهند که  می
  د:ناي دار آینده اهمیت ویژهشرایط بینی  پیش
مثـل گذشـته ترکیبـی از    رغـم فشـار شـدید نظـامی     ي داعش بهها عملیات .1

  ؛ي نظامی و امنیتی استها عملیات

 است؛ي محلی تغییر یافته ها اتعملیتاکتیک سازمان از عملیات فراگیر به  .2

با ابتکار عمـل فرمانـدهان محلـی و بـر اسـاس       ها عملیاتبیش از گذشته،  .3
 شوند؛  اي طراحی می مقتضیات منطقه

از منـابع بقـاي محلـی (مـالی و نیـروي      داعـش کماکـان   ي محلی ها شاخه .4
  انسانی) برخوردارند.

داعـش  کـه بعـدها   گروهی تغییر تاکتیک عملیاتی ذکر این نکته الزم است که 
از کالن به محلی در کنـار افـزایش توانمنـدي نظـامی و مـالی در      خوانده شدند، 
دولـت  گـروه موسـوم بـه    به بعـد اسـت.    1387آذر ماه مربوط به مناطق کوچک 

 1392،7681تا دوم مرداد  1391دوم مرداد از  1،عراق و پس از آن داعش  اسالمی
ــات ــوع 15از  عملی ــف را در  ن ــه  4مختل ــی،   29و مرحل ــاوت طراح ــوج متف م

حکایـت از تغییـرات   ایـن سـازمان   سازماندهی و اجرا کرد. تحلیل روند عملیاتی 
                                                                                                                                        

کـرد و   عنوان شاخه القاعده فعاایـت مـی  با نام دولت اسالمی عراق و به 1392فروردین  20. داعش تا 1
پس از آن با اعالم تشکیل دولت اسالمی با افزودن قید جغرافیایی شام به دولت اسالمی عراق و شـام  

 ده جدا شد.تغییر نام داد و از سازمان القاع
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جزیی در حجم و تناسب جغرافیایی اجراي عملیات توسط این سازمان داشـت و  
بـا یـک نـرخ ثابـت در توزیـع      این گروه در آن زمان د که هد به وضوح نشان می

لولی خود در عراق و افزایش تهدید کمربند جغرافیایی، مشغول بازسازي شبکه س
   1است.بوده امنیتی بغداد 

پذیري داعش به عراق و بازسازي توان عملیاتی این سـازمان   بنابراین بازگشت
ارتـش و نیروهـاي امنیتـی    شـود.   پدیده جدید و غیر قابل انتظاري محسوب نمی

 يهـا  عملیات 24، 2010عراق با همراهی صحوات (نیروهاي قبایل) تا پایان سال 
برگزار کردند که هدف از آنها پاکسازي دولت اسالمی عراق بود، اما تنهـا   یبزرگ

ایـن  ماهانـه ناشـی از حمـالت    قربانیان ، تثبیت متوسط آمار ها عملیاتنتیجه این 
ي نظامی ضـد  ها با کاهش عملیاتنفر در ماه بود. این نرخ  400تا  300بین گروه 

تقریبـاً نزدیـک بـه دو برابـر      1392اواخر سـال  و تا دوباره افزایش یافت داعش، 
   رسید. 1387رکورد تلفات در سال 

  
  

  )410-1: 1434(النبأ، 
  

                                                                                                                                        
هاي دولت اسالمی عراق و شام انجام شده  . این توزیع بر اساس تجزیه و تحلیل آمار تجمیعی عملیات1

منتشر شده بود. این اطالعات بنیان کلیـه نمودارهـا و    410نامه النبأ و در قالب  است. این آمار در سال
) در ایـن  1392اواسط مرداد ا هاي دولت اسالمی عراق و داعش (ت جداول تحلیلی مربوط به عملیات

  دهند.  متن را تشکیل می

غداد  مرکزب نینوا غداد   جنوب ب دیالی  انبار صالح الدین و شمال 
بغداد

کرکوك

2013روند عملیات هاي دولت اسالمی عراق در سال 

2012روند عملیات هاي دولت اسالمی عراق در سال 
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- داعش براي بازسازي هستهنسبی ترین دالیل توانایی رسد یکی از مهم به نظر می

هاي سلولی و بقا در جغرافیاي عراق، پذیرش اجتماعی این سـازمان نـزد بخشـی از    
و سـوري تشـکیل    ینیروهاي داعش را اتباع عراقکم سه چهارم  دستجمعیت است. 

در فلوجـه   درصـد و  50این رقـم را در رمـادي حـدود    دهند. وزارت دفاع عراق،  می
تخمـین زده   95اردیبهشـت  . این نهاد همچنین تـا  اعالم کرده است درصد 80 حدود

صـد از  در 92درصـد از نیروهـاي عملیـاتی داعـش در داخـل موصـل و        70بود که 
  )15: 1395اند. (آزاد (الف)،  نیروهاي مستقر در حومه آن محلی بوده

طـی   »مؤسسه مطالعات حکومـت و جامعـه مـدنی   «نتایج نظرسنجی براساس 
ـ و پس از سیطره داعش  2015و  2014ي ها سال بخـش قابـل توجـه و    ر عـراق  ب

نّی عراق داراي گرایش عقیدتی به داعش انـد  دهبـو  تأثیرگذاري از مردم مناطق س .
 10تنهـا   1393این در حالی است که پیش از سیطره داعش یعنی اواسـط خـرداد   

دهنده، داعش را نماینده عقیده و منافع خود قلمـداد   درصد از جامعه آماري پاسخ
ایـن   2015حدود یک سال و نیم پس از سیطره داعـش، در دسـامبر    .کرده بودند
  (IIACSS, 2015: 7-8)افزایش پیدا کرد.  درصد 39نسبت به 

  
  

2015: 7)  (IIACSS, 

  
  

  منابع قدرت پیچیده
عنوان یک مرکز ثقل فعـال در  ایدئولوژي بهشواهد عینی حکایت از این دارند که 

آیا داعش نماینده عقاید و منافع مردمی مثل شماست؟ 
72% 67%

10%
26%

39%
57%

بله خیر 

ژوئن-14

ژوئن-15

دسامبر -15
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منظم، به منابع قـدرت در مراکـز ثقـل فیزیکـی داعـش نظـم و انسـجام         شرایط نا
 سـتقیم م غیـر  یا مستقیم حمالت را براي تداوم ضروري يها بخشد و نیازمندي می

دهـد تـا    کند. این روند به سازمان امکان مـی  ي حیاتی حفظ میها پذیري از آسیب
 بـراي اقـدامات   طـور نسـبی توانـایی   حتی بعد از فروپاشی نمادهاي خالفـت بـه  

ایدئولوژي با تمام  در عین حال باید گفترا حفظ کند خود  اهداف به یابی دست
زکارهاي کمکی که مبتنـی بـر بسـتر    بدون استفاده از سا ،العاده خود کارایی خارق

  حفظ توازن عملیاتی داعش نیست. نسبی اجتماعی است قادر به 
اي در عراق به دالیل متعدد نظیر افزوده شدن جمعیت شهري،  ساختار قبیلههر چند 

 ،اي ي عشـیره ها فروپاشی عصبیتبراي داعش ي ها تالشاقدامات سلبی صدام و سپس 
ـنّیِ مسـتقر در غـرب و      به طور جدي دچار فرسایش و  تزلزل شده است؛ امـا قبایـل س

طـور  اند و به ي بدوي خود را حفظ کردهها فرات میانی به دلیل نزدیکی به بیابان، ویژگی
  (Lang, Jr & others, 2006:44-45)کلی از قبایل شرقی عراق متمایز هستند. 

سیاسـی   با این وجود آنچه قبایل سنی عراقـی را وادار بـه مخالفـت بـا رونـد     
در چه اینکه  .ماهیت سیاسی دارد ،اي داشته باشد کند بیش از آنکه ماهیت قبیله می

ـنّی همـواره از یـک         طول تاریخ عراق جدید (بعـد از تأسـیس کشـور)، قبایـل س
و بـه ثـروت و قـدرت      موقعیت ممتاز اجتماعی در جامعه عراق برخـوردار بـوده  

را بعـد از فروپاشـی رژیـم بعـث از      اند؛ اما چنین مزایایی سیاسی دسترسی داشته
یی که بر عراق تسلط ها از حکومت درصد 95، 1383دست دادند. تا پیش از سال 

نّی ـنّی بـه ورود   هـا  ي شدید جریـان ها اند و تمام واکنش مذهب بودهیافتند س ي س
گیـري نیـز از همـین منظـر قابـل تحلیـل اسـت.         شیعیان و کردها به هرم تصـمیم 

  )85: 2013(الهاشمی، 
نّی بعد از سقوط رژیم بعث، دستیابی و حفظ سه عنصر را در اولویت  قبایل س

  اهداف خود قرار دادند:
بـر اسـاس ایـن اصـل تـالش      آنان  دستیابی به بیشترین اندازه ممکن از هر چیز:. 1
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کردند تا قدرت نظامی را براي خود حفظ کنند، همچنین ابزارهاي کلیدي سیاسی 
   که البته موفقیت چندانی پیدا نکردند. گاه دارندرا نیز در کنترل خود ن

قبایل سنّی خواسـتار نـوعی روابـط حکومـت بـا قبایـل       اي:  ثبات قدرت درون قبیله. 2
آل براي این قبایـل،   هستند که به ایجاد محدودیت براي آنان نیانجامد. یک وضعیت ایده

که بر اسـاس آن، یـک   اي است  ساالري قبیلهایجاد یک موازنه ظریف بر اساس شایسته
کنـد. قبایـل    عضو قبیله مطابق وفاداري، خدمات پایدار و منش اجتماعی پیشـرفت مـی  

اي هستند که بر اساس آن، ضـمن پیشـرفت در   عراق به دنبال احیاي تعادل پویاي قبیله
  اي دور بمانند.   ثروت و قدرت، در عین حال از معرض خطر تنش بین قبیله

اي  ي اجتمـاعی در سـطوح سـازمانی قبیلـه    ها گروهعی: ي اجتماها رقابت گروه. 3
اي به رقابت بر سر منـابع   ساالري قبیلهکنند در چارچوب شایستهعراق تالش می

محدود بپردازند و در این راستا در دوره بعد از صدام نیز به طـور دائـم در حـال    
  (Lang, Jr & others, 2006: 130) سبقت از هم بر سر کسب منافع بیشتر بودند.

نّی عراق براي اعاده منافع خود، همواره متکی به سازمانی بوده اند کـه   قبایل س
ق میدانی برخوردار است. به عنوان مثال، فرماندهی کـل جهـاد و آزادي بـه    از تفو

منتشر کرده بـود   رهیعشو  لهیقب 1564از  ياسناددوري، الفرماندهی عزت ابراهیم 
ي عـزت دور  میابـراه بـا   خود ندگانیاعزام نما با ،2012تا  2007 يها سالدر که 
 للرجـال  الرسمی (الموقع. بودند بیعت کردهبازگرداندن عراق به دولتی سنی  يبرا

  )2015النقشبندیۀ،  الطریقۀ
تـا   91نیـز از اسـفند   با نمایش ویدئوهایی از شیوخ قبایل انبار و نینـوا  داعش 
کـه نمـادي از   ایش گذاشـت  را بـه نمـ  داعش ، بیعت آنان با خلیفه 94اردیبهشت 

یی هـا  در آخرین نمونـه از چنـین بیعـت   تالش براي احیاء قدرت اهل سنت بود. 
ي زیرمجموعه قبیله دلیم در استان انبار پـس از آغـاز پاکسـازي اراضـی     ها عشیره
بـا برگـزاري دو کنفـرانس تحـت عنـوان      بود کـه  الدین  ي دیالی و صالحها استان

در رمادي، ضمن بیعت با رهبري  1394خرداد  14 خرداد و 10در » سفینه واحده«
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نت را به جهاد داعش، گیري عراق فراخواندنـد. در ایـن بـین     براي باز پس اهل س
نّی که پیش از این با عزت ابـراهیم بیعـت کـرده     30مجموع سران  قبیله بزرگ س

  1با ابوبکر بغدادي نیز بیعت کردند. 2015تا پایان سال  ،بودند
نّی بر اساس اقلیم سکونت آنان متفاوت است. بر همین اساس ویژگی قبایل س
نّی استان انبار، خشن 2/1شـود کـه حـدود     نشین عراق محسوب میترین استان س 

عراق را در خـود جـاي داده اسـت. فلوجـه و     میلیونی  34میلیون نفر از جمعیت 
ام ي بعد از سـقوط صـد  ها عنوان دو شهر بزرگ این استان، قلب شورشرمادي به

ــه خــود اختصــاص داده ــه  را ب ــگ قبیل ــد و مرکــز ثقــل فرهن اي و احساســات  ان
شوند. با وجود این، رفتار دوگانـه مبتنـی بـر     ناسیونالیستی در عراق محسوب می

  تنازع براي کسب منابع در استان انبار نیز مشهود بوده است.
ـنّی عـراق   گانه و پیچیده در قبای ي بارز رفتار دوها قبیله دلیم یکی از نمونه ل س

همکـاري داشـته و   آمریکـایی  است که بخشی از بدنه آن با حکومت و نیروهاي 
ـنش عشـایر انبـار         بخش دیگر نیز در رونـد شـور   اهـا مشـارکت کـرده اسـت. کُ

، نمونـه بـارز   سقوط رژیم صـدام حسـین   ي بعد از ها ي الدلیم) در سالها (شاخه
گویـد   مـی این قبیلـه  عضو یمی، اي در عراق است. سعدون الدل رفتار دوگانه قبیله

میلیون عضو پراکنده در عراق است و عالوه بر افـراد   3شعبه و  150الدلیم داراي 
وارد شده به ساختار حکومت، تعداد زیادي از افسران پلیس و نیروهاي ارتـش و  

زیرمجموعه قبیله دلیم  21همین قبیله هستند. مشارکت تمام از اعضاي امنیتی نیز 
و نیروهـاي زرقـاوي   در کنـار   2005تـا   2003ي هـا  ش طـی سـال  در روند شور

نمـاد رفتـار    2005بعـد از  آمریکـایی  همکاري برخی از همان قبایل با نیروهـاي  
  )Lang, Jr & others, 2006: 135( شود.  قبایل محسوب میاین دوگانه 

نظیـر البـوحردان، الجنابـات،     هـا  در بین این شبکه گسترده برخـی زیرمجموعـه  

                                                                                                                                        
البو بـدران، البـو حمـدان، طـي، النعـيم، العبـاده، العكيـدات، الجبـور، اللهيـب، الـدليم، بنـي ربيعـه، اين قبايل شامل . 1

الحيالي�، البو الحمدون، البكاره، الجحيش، السبعاويينن، الرشيفات، بني عت، البو سالمه، الجرجريه، الراشد، اللويزي�، 
 گردند. متيوت، الصميدع، البو حيان، الخفاجه، الجواله، الجنابي�، املعامره، البو عجيل و  الزبيد مي
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ر، الهایس و البوریشه به نیروهاي حکومتی در سرکوب دولت اسـالمی عـراق   البونم
و  مـی  يهـا  عنوان مثال، در نبرد چهارم فلوجه کـه در مـاه  و داعش کمک کردند. به

هزار نفـر از نیروهـاي عشـایر انبـار مشـارکت       4دست کم انجام شد،  2016ژوئن 
بسـترهاي بسـیج نیـروي    مـذهب و از  داشتند. در عین حال، الدلیم یک قبیله حنفی

فرمانده مؤثر سازمان منتسب به این قبیلـه   18شود و حداقل  داعش نیز محسوب می
سـه  ـ البوفهـد، البومحـل و البوعیسـی     براسـاس آنچـه گفتـه شـده اسـت،      بودند. 

 اي قبیلـه  مراتـب  سلسـله  در رفیعـی  جایگـاه ـ اگرچـه از  زیرمجموعه دلیم در انبار  
که اي  نقش برجسته و قابل مالحظهبه دلیل ، 2003سال اما بعد از  نیستند برخوردار

  )18: 1395. (آزاد (ب)، اند ي استان انبار بازي کردند، مهم تلقی شدهها شورش در
زیرمجموعـه   13البوفهد از سه مرکز ثقل جغرافیایی برخوردار است. البومحـل بـا   
 2003د از سـال  روابط خوبی با البو نمر، دیگر شاخه الدلیم دارد و هر دو شـاخه بعـ  

انـد.   همواره در نبردهاي مشترك علیـه دولـت اسـالمی عـراق و داعـش فعـال بـوده       
و  10البوعیسی داراي دو زیرمجموعه اصلی البو مهنا و البوصالح است که بـه ترتیـب   

شـد، از   البوعیسی از سوي صدام حمایـت نمـی   اگرچه قبیله در زیرمجموعه دارند. 6
برخوردار بود و بـر همـین اسـاس در زمـره مخالفـان       عقاید سرسختانه ناسیونالیستی

حضور آمریکا در عراق قرار گرفت. البوعیسی جزو اولـین قبایـل شورشـی در سـال     
ي قبیلـه  هـا  بود که بـه بسـیج نیـرو در فلوجـه پرداخـت. عمـده زیرمجموعـه        2003

ي دوره اشغال شرکت کردند. آنها در همکاري با قبیله زوبـع  ها البوعیسی، در شورش
تــرین کردنــد و یکــی از فعــال ر همــه ســطوح بــه نیروهــاي شورشــی کمــک مــید

  شدند.  ي خود در سوریه محسوب میها ي سالح از طریق شاخهها قاچاقچی
ترین نمادهاي معارض در قبیله البوعیسی است کـه   العیساوي از سرسخت رافع

نّیها مبناي آغاز آشوب در استان وزیر شود. عیساوي  نشین عراق محسوب میي س
او  شـود  هرست العراقیه شـناخته مـی  ترین عضو ف دارایی در دولت مالکی، افراطی

و نمـوده  به شـیعیان تـوهین   شیعه بدون هیچ پرهیزي در حضور اعضاي فهرست 
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نّی می تأکید شـیعیان   ،انـد و امکـان نـدارد    بر عراق حاکم بوده ها سال ها کرد که س
  )19-25: 1395حکومت عراق را به دست گیرند. (آزاد (ب)، 
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  روند صعود بحران و بسیج منابع قدرت توسط داعش
  محافظ رافع عیساوي وزیرِ سنّیِ کابینه مالکی 4دستگیري   1391آذر  28
  نشیندر مناطق سنّی ها حمله به خانه رافع عیساوي و آغاز اعتراض  1391آذر  30
  ها)خواهی سنّی میتها (نماد تماگانه سنی 13تنظیم فهرست مطالبات   1391دي  17

  اولین درگیري مسلحانه در فلوجه  1391بهمن  6
  تهدید ابو ریشه به رویارویی نظامی  1391بهمن  7
  تهدید عیساوي به مقاومت در رمادي تا پاي مرگ  1391اسفند  22
  یافته نظامیآغاز تحرکات حاکی از ورود بحران به مقابله سازمان  92فروردین  5
  »سازش هرگز«شعار سراسري   92فروردین  10

نی   92فروردین  20 هـا بـه زور و بـدون اعطـاي     اعالم تشکیل داعش (پس از اعاده مطالبات سـ
  هرگونه امتیاز به دولت)

  نشینهاي مسلحانه سراسري در مناطق سنیآغاز درگیري  92فروردین  5و  4
  آمیز مطالبات)مسالمت فایدگی اعادهجمعه آتش گرفتن مطالبات (اعالم بی  92اردیبهشت  7

  عطف عملکرد یک ساله دولت اسالمی عراقعنوان نقطهنفر به 700آزادي   92مرداد  1
  هاي اعتراض در رماديصدور دستور برچیدن اردوگاه  92دي  11
 تهدید به مقابله مسلحانه با نیروهاي دولتی در فلوجه  92دي  2
  م سلیمان به دفاع از خوددستگیري احمد علوانی و دعوت علی حات  92دي  8
  هاي اجتماعی به جهاددعوت وسیع از بلندگوهاي مساجد فلوجه و شبکه  92دي  9

  در حومه رمادي هکرمو  هصقالوی، سقوط کامل فلوجه  92دي 12
  و اعالم خالفت داعش الدین و دیالیهایی از صالحموصل، بخشسقوط کامل   92بهمن  11

  )13: 1394(آزاد (ج)، 
  

  ها و تحلیل یافته تجزیه
بررسی شواهد عینی حاکی از این است که برخالف باور عمـومی نـابودي    .1

سازمان کامل عنوان مراکز ثقل فیزیکی داعش به معنی نابودي  نمادهاي خالفت به
از منظـر   هـا  چـه اینکـه تکفیـري   در عـراق نیسـت.   آن نظـامی  اقـدامات  و پایان 

تحقـق   اي بـراي  داراي جایگاه ویـژه را طور خاص بغداد ایدئولوژیک، عراق و به
. از این منظر، داعش با هر نـوع دولـت مسـتقر    آوردند اهداف خود به حساب می

نّی وارد نزاع وجودي می شود. این رونـد بعـد از سـقوط رژیـم      اعم از شیعه یا س
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بعث و تشکیل دولت دموکراتیک آغاز شد و با حمله توأمان به مواضع شـیعیان و  
نّی رسد بعد از اعالم پاکسازي کامل اراضی عراق از و به نظر میت شکل گرف ها س

داعش نیز ادامه یابد. این ادعا بـه خـوبی از طریـق سـنجش نسـبت بـه مجمـوع        
هاي داعش در عراق و سوریه که دو مرکز ثقل فیزیکی خالفت (موصل و عملیات

عـراق  ي داعـش در  هـا  رقّه) در آن قرار داشتند، قابل اثبات است. نسبت عملیات
ي سـازمان در  ها درصد از کلّ عملیات 89تا  92بین  2016تا  2013ي ها طی سال

 8ي داعش در سوریه در همین بازه زمانی بین ها عراق و سوریه و نسبت عملیات
  ي این سازمان در عراق و سوریه بوده است.ها درصد از مجموع عملیات 11تا 

ي از افزایش و کاهش حمالت مقایسه نرخ آمار عملیاتی داعش، نسبت معنادار .2
گـذارد کـه بـه نظـر      این سازمان در دوره قبل و بعد از اعالم خالفت را به نمایش می

رسد ناشی از یک ارتباط معنادار بین این روند عملیاتی و پدیـده خالفـت اسـت.     می
 و موصـل  بر منتهی به سیطره داعش که 2014 تا 2013 سال نرخ حمالت داعش طی

 اعـالم  از بعـد  حمـالت  ایـن . اسـت  یافتـه  افـزایش  درصد 05/25شد، خالفت اعالم
 سـال  در درصـد  56/27منفـی   رشـد  بـا  داعش فیزیکی ثقل مراکز استقرار و خالفت

 يهـا  نشـانه  افزایش و داعش علیه نظامی عمل شدت آغاز با. است بوده روبرو 2015
 وروبـر  درصـد  48/18رشد  با عراق در داعش حمالت مجموع نسبت موصل،آزادي 
گیري یکپارچه و واسپاري آن به مراکز ثقـل   داعش با پایان دادن به تصمیم. است بوده

گذار علیه مرکـز ثقـل را    ي مهم و اقدام اثرها اي، امکان شناسایی توانایی کوچک منطقه
 با دشواري زیادي روبرو ساخته است.  

ظـامی  ادامه اقدامات نمراکز ثقل کوچک و محلی، داعش در ایجاد ي ها توانایی .3
داعـش بعـد از سـقوط موصـل، بـا ایجـاد تکثـر در         .سـازد  علیه دولت را ممکن می

منابع مـادي، تسـلیحات و   تري به خود گرفته و  تهاجمیحالت  ،فیزیکیي ها موقعیت
نیروي انسانی را به جاي دفاع از قلمرو خالفت و امور کارگزاري دولت به شکل غیر 

    .کار گرفته است عملیات نظامی بهافزایش متمرکز در روند 
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 ها است. این جنبهامنیتی و  می   ي نظاها متغیرهاي عملیاتی داعش شامل جنبه .4
تمامی هشت عنصر مرتبط به همِ سیاسی، نظامی، اقتصادي، اطالعات، زیرساخت، 

گیرد که هر کـدام، یـک مرکـز ثقـل جداگانـه       فیزیکی، محیط و زمان را در بر می
  ا به دلیل تکثّر با دشواري روبروست. شوند و شناسایی آنه می  قلمداد 

  
  گیرينتیجه

فیزیکی این سـازمان  ي ها موقعیتدلیل تأثیرپذیري و هدایت نابودي کامل داعش به
پـذیر اسـت.    از مرکز ثقل ایدئولوژیک، تنها در صورت نابودي این مرکز ثقل امکان

ی است کـه بـه   اجتماع ـ چنین عملیاتی غیرنظامی و مبتنی بر فرایند طوالنی فرهنگی
توان دورنماي نزدیکی بـراي تحقـق آن    گر فراوان نمیدلیل وجود متغیرهاي مداخله

اي از اقـدامات   بایسـت بـا مجموعـه    ترسیم کرد. لذا رونـد مهـار ایـدئولوژیک مـی    
ي هـا  پـذیري  واسـطه اعمـال آن، آسـیب   بازدارنده و مهارکننده سیال توأم باشد تا به

طور صحیح، شناسـایی و مـورد هـدف    داعش به محلیي فیزیکی ها موقعیتحیاتی 
 ضـروري  شـرط  عنوان یـک  ي حیاتی داعش بهها قرار گیرد. از این طریق نیازمندي

مهم بـا چـالش جـدي روبـرو و توانـایی       يها توانایی عیارتمام سازي عملیاتی براي
شـود.   مراکز ثقل محلی براي طراحی و اجراي عملیـات نظـامی دچـار خدشـه مـی     

ي مهم مراکز ثقل فیزیکی محلی داعش نیازمنـد همکـاري   ها پذیري شناسایی آسیب
شبکه نیروهاي محلی قبایل سنّی عراق است که به میزان زیادي از تنازع دائم بـراي  

پذیر است. لـذا دولـت مرکـزي عـراق قـادر خواهـد بـود بـا          دستیابی به منابع تأثیر
راضی سنّی براي ضـربه بـه   اي مستقر در ا مدیریت این تنازع، از ظرفیت شبکه قبیله

  مراکز ثقل فیزیکی محلی داعش استفاده نماید.
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  منابع و مآخذ
  سازان نور.تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه، 1394، هینقش عراق در جنگ سور ی، بررسرحامدیآزاد، ام - 
  سازان نور.، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه1395، داعش در عراق بعد از موصل ندهیآـــــــــــــ،  -
، تهـران: مؤسسـه   1395، عـراق  یتـ یداعش در بحـران امن  یاجتماع يها تیظرف یبررســــــــــــ،  -

  سازان نور. مطالعات اندیشه
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