
 

 الوالدة الثالثةوتنظيم داعش 

الربيع  مع الثانية وقبل انبعاثته 2007هزيمته في العراق عام  دداعش بعلم يكن تنظيم 

عنصر تائهين في صحراء األنبار  700 أكثر منيمتلك  2011العربي وقيام الثورة السورية بعد 

ألف دوالر أمريكي في بيت ماله دفع نصفها  300مع كالشنكوف  بارودة 150ومسلحًا ب 

يعلن جاء البغدادي ل السورية والذيبعد قيام الثورة  سوريابناء التنظيم في  للجوالني ليعيد

   2013والدته في 

بناء نفسه ويسيطر على أكبر  التنظيم المتهالكن يعيد لم يكن يخطر في بال أحد حينها أ

وصول مع محافظتين سوريتين هما دير الزور والرقة مع محافظتين عراقيتين في االنبار والم

 أجزاء كبيرة من حلب وحمص وحماة والحسكة. 

واليوم يطرح نفس السؤال هل يمكن أن نشهد االنبعاث الثالث للتنظيم في البادية السورية 

 التي أعلن فيها الرئيس األمريكي ترمب النصر 2019فبراير  9من جديدة بعد معركة الباغوز في 

 داعش.تنظيم  النهائي على

هر الواقعة جنوب نإنه بالنظر إلى منطقة البادية السورية التي ينشط بها التنظيم اليوم و

 استراتيجية كبيرة لألطراف المتصارعة في سوريا.  أهمية الفرات فإنها

 

  



 

ة وتنفيذ بحري منطقة هشة أمنيًا تستطيع التحرك فيها داعش تعتبرفهي بالنسبة لتنظيم ر -1

غارة والكمين للقوات المتحركة فيها فاتساع المنطقة ووعورتها تجعلها عصية عمليات اإل

ة المتحركعلى أي قوة برية ان تحكم سيطرتها عليها وتجعلها عرضة لالستهداف من الخاليا 

  فيها.والمتوزعة 

ا هران وبغداد ومنهبين ط البري الوصل ممرإليران فتشكل البادية السورية البالنسبة أما  -2

ومن خالل السيطرة على هذه المنطقة تضمن طهران التواصل البري بين  وصواًل إلى لبنان

  مناطق نفوذها الممتد من طهران إلى لبنان.

 والغاز المهربوالقمح  من النفطله  طريق إمدادللنظام السوري فالبادية هي أهم بالنسبة و -3

من مناطق سيطرة قسد في الجزيرة السورية إلى المناطق الداخلية في حلب ودمسق 

  والساحل.

تشكل أهمية جو استراتيجية في مواجهة النفوذ اإليراني  وبالنسبة للواشنطن فالمنطقة -4

ي ف المصالح اإليرانية تصنعه لتعطيلالذي يمن للواليات المتحدة أن  تشكل الحاجزفهي 

 سوريا 

بة لروسيا فالمنطقة لها أهمية جو سياسية تتعلق بمواجهة روسيا للتواجد أما بالنس -5

خلصت االتفاقات بين موسكو وواشنطن إلى أن مهمة مواجهة ، حيث األمريكي في سوريا

اإلرهاب في هذه المنطقة هي مهمة روسيا بالدرجة األولى بحسب تقاسم النفوذ والعمليات 

بعد التدخل الروسي في سوريا ، وإن بقاء  2015ي  نهاية كير   -الذي أسفر عنه اتفاق الفروف 

تنظيم داعش في هذه المنطقة يجعل من المطالبة الروسية للواليات المتحدة بسحب 

قواتها من سوريا مطالب غير منطقية في ظل الفشل الروسي في تنظيف المنطقة من 

 اإلرهاب الذي هو من مهمة روسيا بالدرجة األولى . 



 

 

 ًا لمسرح األهمية االستراتيجية للمنطقة قد ترشها لتكونهذه 
 
جديد محتمل يمتد من  صراع

أسود  ثقبتحولت المنطقة إلى  بعد أنالبادية العراقية خصوصًا وصواًل إلى  البادية السورية

يبتلع قوافل اإلمداد من النفط والغاز والقمح الذاهبة للنظام ومنطقة مناسبة الستهداف 

 النظام من قبل خاليا تنظيم داعش.قوافل جنود 

فقد عملياتها  إليها لتنفيذوالعودة  نحو العراقالنطالق خاليا داعش كما تشكل قاعدة 

من قبل تنظيم الدولة وقع على فوج المغاوير األول  أن هجوماً  أشارت بعض المعلومات إلى

نصرين وفقا ، أسفر عن مقتل عمنطقة مطيبيجةالتابع لقيادة عمليات صالح الدين في 

 للتقديرات األولية

عناصر، تزامًنا مع قصف  3آخرين بينهم آمر الفوج و 4كما أشارت المعلومات إلى جرح 

 مما أدى الشتعالها. منطقة بيجيصاروخي على مصفاة النفط الصينية في 

الف فيتشسوهنا جاءت تأتي العملية الروسية الصحراء البيضاء بعد مصرع الجنرال الروسي 

في دير الزور،  2020أغسطس  18عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه يوم خ غالدكي

 بغية مالحقة فلول مسلحي تنظيم "داعش"

إن المرجحات التي تؤيد فرضية الوالدة الثالثة لتنظيم كثيرة يدخل فيها األسباب السياسية 

   ومنها:جدة في المنطقة اواالجتماعية وطبيعة الصراع بين القوى المتو



 

استئصال وإنهاء بقدر ما كانت حرب إزاحة عن األرض  اإلرهاب حربالحرب الدولية على  لم تكن -1

وإعادة ترتيب ودفع للتنظيم نحو البادية التي شكلت مالذًا له إلعادة تنظيم صفوفه 

وهذا ما كان يشير إليه عمليات االنسحاب التي  نفسه،استراتيجيته وفق خطة جديدة لبناء 

  .لدولي تجنبًا للخسائر واالستنزافم في حربها من التحالف انفذها التنظي

 

عد جديد ب بالتنظيم منمن الشباب الملتحق  التنظيم خصوصاً البشري أدى وفرة العنصر    -2

ومن مساجين داعش الذين تم االفراج عنهم من سجون قسد فقد إطالق ترتيب صفوفه 

قالت إنهم متعاملين مع تنظيم الدولة و"لم معتقاًل من سجون اإلدارة الذاتية ممن  631سراح 

العراق وسوريا بين  التنظيم فيعدد عناصر  يقدر " واليومتتلطخ أياديهم بدماء السوريين

 غيدو شتاينبيرغ ".بالجماعات المتطرفة الخبير  بحسب 3000إلى  2000

 

هاية ن بينما يتحدث السفير األمريكي الخاص بالتحالف المعادي لداعش، جيمس جيفري في

 ارهابي في سوريا والعراق. 18.000وصواًل إلى  14.000كانون الثاني/ يناير المنصرم عن 

 

وقوع القبائل العربية تحت الضربات االنتقامية من األسباب التي ترشح عودة التنظيم بقوة   -3

روسيا ضد أو إيران أو النظام السوري أي عالقات تحالف مع  يمنعها من إقامة لداعش والذي

 المعركة. ما يعني تحييد المجتمع المحلي عن هذه التنظيم خوفًا من انتقامه منهم وهو 



 

عدم إشراك المجتمعات المحلية في الرقة ودير الزور في إدارة مناطقهم التي تقع تحت  -4

تقاسم نفوذ قوات قسد المدعومة امريكيًا وتحت نفوذ الميليشيات اإليرانية والروسية التي 

 تحاول تجنيد أبناء العشائر لمحاربة داعش. 

 

مساحة أخرى للحركة والمناورة ضعف الدولة العراقية وحالة عدم االستقرار تعطي للتنظيم  -5

وهو ما  على الحدود السورية العراقية من خالل تنويع أهدافه وقيادة عمليات لكر والفر هناك

  يؤمن لها موارد مادية وأسلحة تضمن لها االستمرار وزيادة وتيرة عملياتها.

 

 برها ضمنعدم مشاركة التحالف الدولي في الحرب على اإلرهاب ضمن هذه المنطقة التي يعت -6

صعبة مما يجعل من مهمة روسيا  التنف،مناطق النفوذ الروسية واالكتفاء بحماية قاعدة 

 السوري وميليشيات إيران من النظامضعيفة  على ميليشيات للغاية حيث تعتمد روسيا

  عش.دالتحقيق النصر على تنظيم  "لواء القدس" التي تشكل القوة الرئيسية في الهجوم.

 

وهو ما اتساع منطقة البادية وعدم قدرة القوات النظامية السيطرة عليها بشكل كامل  -7

يعطي التنظيم مساحة واسعة للحركة وتغيير المواقع وتبديل االستراتيجية باستمرار 

  .ربين رعاة األغنام وقوافل التجا خصوصاً أنه ال يتحرك وفق سياسة االحتفاظ باألرض ويتخفى



 

 

حرب على اإلرهاب على مكون مرفوض شعبياً هو تنظيم بي واي دي التابع لحزب االعتماد في ال -8

الكردستاني بالنسبة للواليات المتحدة وعلى الميليشيات اإليرانية وميليشيات العمال 

ما يجعل المجتمعات المحلية تنظر  النظام المرفوضة هي األخرى من المجتمع المحلي وهو

واعتبارها حربا سياسية لتأهيل قوة إرهابية بديال عن داعش  بعين الريبة للحرب على اإلرهاب

 لتتحكم في المنطقة وتسيطر عليها. 

 

السبب األخير هو غياب الحلول السياسية المقنعة للشعب السوري عمومًا ولسكان  -9

المنطقة خصوصًا وتقديم الحلول األمنية والعسكرية التي من شأنها أن تعالج العرض دون 

المرض والنتائج دون األسباب، وهو ما يسمح بترسيخ بيئة سائلة وفوضوية وهشة ال تمتلك 

  مفاجئة.ي وهو ما يجعل المنطقة سهلة السقوط أمام أي قوة أدنى مقومات الصمود الذات

 

 وحدة التحليل والدراسات

 في مركز مقاربات للتنمية السياسية


