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واملناطق  اعتمدت   في سورية  داعش  تنظيم  بخاليا  الدراسة  مجتمع  تحديد  بعد  الوصفي،  املنهج  على  الدراسة 

ثم   ومن  واملعلومات  البيانات  لجمع  واملقابلة،  املالحظة  أداتي  باستخدام  ذلك  كان  بها.  تنشط  التي  الجغرافية 

، والعمل على صياغة النتائ
ً
 ج. تحليلها وتركيبها للوصول إلى صورة أكثر وضوحا

خبرتهم   من  أو  الجغرافي،  موقعهم  عبر  إّما  الدراسة،  بمجتمع  مباشر  الع 
ّ
اط على  أشخاص  مع  املقابالت  جرت 

 ومتابعتهم املستمرة لشؤون التنظيم، وتم التواصل معهم بشكل افتراض ي وواقعي.

خسارته العسكرية ربيع عام  وتكمن مشكلة البحث التي يحاول اإلجابة عنها في معرفة واقع التنظيم في سورية بعد  

. إضافة إلى  2021، وبعد العمليات األمنية والعسكرية التي تعّرض لها شرق وغرب الفرات ال سيما عام  2019

إلى   أّدت  التي  والعوامل  نفسها  تمويل  وُسبل  انتشارها،  ومواقع  لنشاط خالياه  الحقيقي  الحجم  ملعرفة  السعي 

م مصير داعش في سوري
َ
 ة في املستقبل القريب.استمرارها، ومن ث

 

مارس   آذار/  في  الباغوز  في معركة  االستسالم  اتفاق  على  تنظيم داعش  ع 
ّ
وق أحد مسؤوليه  2019عندما  كان   ،

األمنيين يتلو البنود على العناصر والتي تتضمن فتح طريق آِمن للمصابين بعد انتهاء العالج إلى "الواليات األمنية"،  

 .(1)ارج مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطيةشرط أن تكون الوجهة خ

 بشكل ملحوظ، وكأنه متعارف عليه بين    حينها   بدا
ً
مصطلح "الواليات األمنية"، والذي سيتم استخدامه الحقا

الثاني/ يناير   الهجوم على سجن غويران في الحسكة نهاية كانون  التنظيم، الذي عاد بعد  ، على  2022عناصر 

دعوة األنصار والعناصر إلى تكثيف العمليات ضمن "الواليات األمنية" مع جعل األولوية  لسان الناطق باسمه ل

 .(2) ضد قسد

ف من عملياته ضد مصالح النظام السوري وقسد في محافظات دير الزور    2020ومنذ عام  
ّ
بدأ تنظيم داعش ُيكث

ة والحسكة وحمص، مع نشاط محدود في محافظة درعا، ومحدود للغاية ضد 
ّ
مصالح املعارضة في حلب    والرق

 وإدلب.

التي يتم تنفيذها   العسكرية واألمنية   بالحمالت 
ً
التفاوت امللحوظ في االستهداف بين منطقة وأخرى مقترنا كان 

الكافية   البيانات  على  والحصول  للخاليا  اللوجستي  والدعم  اإلمداد  توفير  على  القدرة  مدى  وبالتالي،  ضده. 

 
القادة   (1) لأحد  صويت  جسور  مقطع  مركز  أأرش يف  الزور.  دير  بريف  الباغوز  يف  العنارص  عىل  الأويل  االتفاق  نص  يتلو  للتنظمي  امليدانيني 

 . 2019-3-4لدلراسات، 
مقطع صويت لأيب محزة القريش الناطق ابمس التنظمي وقد نرش بعد /أأو خالل الهجوم عىل جسن الصناعة يف احلسكة. أأرش يف مركز جسور   (2)

 . 2022-1-25لدلراسات، 
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إمكانية تجاُوز   األمنية  لألهداف. عدا  املراكز  أو  أو الحواجز  التماس  العسكري على خطوط  الرقابة واالنتشار 

 والعسكرية.

 من غياب االستقرار وضعف أداء السلطات املحلية واستياء السكان  
ً
وهذه التقديرات تحكم عليها الظروف أيضا

ه
ّ
أن التنظيم الذي يبدو   على توجيه    املحليين، وهي عوامل مساعدة على الوصول بالنسبة لخاليا 

ً
ما يزال قادرا

، والثاني عبد  2019تشرين األّول/ أكتوبر    27تهديدات كبيرة حتى بعد مقتل زعيمْيِه األّوِل أبي بكر البغدادي في  

 للتغيرات التي طرأت على بنية القيادة والتنظيم    2022كانون الثاني/ يناير    3هللا القرش ي في  
ً
شمال إدلب؛ نظرا

 لديه.

 

 مع َمن بقي من قيادات التنظيم تحّدد بموجبه  2019في شباط/ فبراير  
ً
 أمنيا

ً
، أجرى أبو بكر البغدادي اجتماعا

التنظيم والتي ستكون مختلفة عن سابقتها املرحلة الجديدة لنشاط  . كان ذلك قبل أسابيع قليلة من  (3) شكل 

بالتنسيق مع قسد حملة عسكرية على آِخر معاقل التنظيم في قرية الباغوز بريف دير  إطالق التحالف الدولي  

 الزور الشرقي.

تم االتفاق خالل االجتماع على أن يكون عنوان املرحلة الجديدة "الواليات األمنية"، والتي تم فيها إعادة تنظيم  

إليه التدريجية  بالعودة  بدأ  للتنظيم والذي  النشاط األمني  مايو    وهيكلة  أيار/  العراق ثم سورية    2018منذ  في 

 ضمن املناطق التي خسر فيها السيطرة العسكرية.

، وصارت املحافظات مناطق بدل واليات، فيما  
ً
إمارة سابقا الشام والية بعدما كانت  بذلك أصبحت سورية أو 

الواليات على حالها أي بالتعامل معها كقواطع أو ق التقسيمات اإلدارية داخل  أمنية، التي ألغى بقيت  طاعات 

سورية   بين  ملفارزه  األمني  النشاط  مناطق  حسب  مسؤولياتها  بتوزيع  وقام  الفرات،  مثل  بعضها  عمل  التنظيم 

 والعراق كونها كانت موّزعة بين جانَبي الحدود.

منطقة    مناطق في سورية، ويختلف النشاط من  7التابعة للتنظيم ضمن    -الخاليا-وعليه، تنتشر املفارز األمنية  

 ألخرى ألسباب لوجستية وعسكرية واقتصادية.

 منطقة )الخير(:  (1

الخير   منطقة  أو  الزور  دير  محافظة  يقع    5تضم  أمنية،  سورية    4قواطع  قوات  سيطرة  مناطق  ضمن  منها 

 .(4)الديمقراطية شرق الفرات، بينما يقع األخير ضمن مناطق سيطرة النظام السوري غربه

 
، ومقابلة أجراها  2021معلومات االجتماع وردت في اعترافات خاليا تتبع تنظيم داعش تم اعتقالها في شمال غرب سورية مطلع عام   (3)

 فريق البحث مع مسؤول في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري.
رية خالل مقابلة أجراها معه فريق البحث، أرشيف مركز  معلومات أوردها زين الدين العكيدي وهو صحافي وناشط موجود في سو (4)

 . 2022-3-12جسور للدراسات،  
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بريف   • يقع  هجين  التابعة  قاطع  القرى  معظم  في  تنشط  أمنية  )خلّية(  مفرزة  وتتبعه  الشرقي  الزور  دير 

 للبوكمال في الضفة اليمنى لنهر الفرات.

بين   • الواقعة  القرى  في  أمنية تنشط  الزور الشرقي وتتبعه مفرزة )خلّية(  يقع بريف دير  أبو حردوب  قاطع 

 هجين والطابية على الضفة اليمنى لنهر الفرات. 

الشرقي  الحو قاطع   • الزور  دير  بريف  يقع  والشحيل  ايج  ذيبان  قرى  في  تنشط  أمنية  )خلّية(  مفرزة  وتتبعه 

 والحوايج والزر وغيرها. 

وتتبعه مفرزة )خلّية( أمنية تنشط في الصور والقرى املحيطة بها.  يقع بريف دير الزور الشمالي  قاطع الصور   •

ا قوافل  عمليات ضد  بتنفيذ  القاطع  هذا  يقوم  ما   
ً
والعسكرية  وغالبا للنظام  التابعة  االقتصادية  إلمداد 

 التابعة لقسد وذلك على طريق الخرافي الذي يصل دير الزور بالحسكة.  

قاطع الشولة يقع في ريف دير الزور الغربي وتتبعه مفارز )خاليا( أمنية تنشط في جزء من البادية الشامية   •

 غرب الفرات. 

 منطقة البركة:  (2

منطق أو  الحسكة  محافظة  البركة  تضم  سورية    4ة  قوات  سيطرة  مناطق  ضمن  جميعها  تقع  أمنية  قواطع 

 .(5) الديمقراطية وهي الدشيشة والشدادي والهول وتل حميس

 منطقة الرقة:   (3

 يقع ضمن مناطق سيطرة النظام غرب الفرات. وتتبعه مفارز )خاليا(  
ً
 أمنيا

ً
تضم محافظة أو منطقة الرقة قاطعا

البوادي   في معظم  البشري غرب دير  أمنية تنشط  الرقة وجبل  الرصافة جنوب  بين  الواقعة  والقرى والبلدات 

الغربي   الريف  في  الرقة  ومدينة  الطبقة  بين  النشاط  إلى  إضافة  حماة.  شرق  البلعاس  جبل  إلى   
ً
وصوال الزور، 

 للمحافظة.

اإلمدادات للنظام االقتصادية  ويستخدم التنظيم هذه املنطقة كنقطة انطالق لتنفيذ عمليات تستهدف قوافل  

 .(6) السلمية" وطريق الطبقة الرصافة  –والعسكرية كطريق "إثريا 

 منطقة حمص:  (4

مفارز   وتتبعه  الفرات.  غرب  النظام  سيطرة  مناطق  يقع ضمن   
ً
أمنيا  

ً
قاطعا منطقة حمص  أو  محافظة  تضم 

الثالثة  املحطة  والسخنة والبوكمال و )خاليا( أمنية تنشط في البوادي والقرى والبلدات الواقعة بين مدن تدمر  

T3 . 

 
معلومات أفاد بها أحد األشخاص المطلّعين في الحسكة خالل مقابلة أجراها معه فريق البحث، أرشيف مركز جسور للدراسات،   (5)

24-1-2022 . 
العايد خالل مقابلة أجراها معه فريق البحث، أرشيف مركز جسور للدراسات  معلومات أفاد بها مدير شبكة تدمر اإلخبارية محمد  (6)

19-1-2022 . 
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ز ِضمن الحزام األخضر، وهو ضعيف مقارنة مع بقية القرى والبلدات  
ّ
، أّن نشاط التنظيم في البوكمال يترك

ً
علما

 .(7)واملواقع التي ُينّفذ فيها عملياته وتحركاته

 منطقة حلب:  (5

 يقع ضمن مناطق  
ً
 أمنيا

ً
سيطرة املعارضة السورية غرب الفرات وانتشار  تضم محافظة أو منطقة حلب قاطعا

 القوات التركية. وتتبعه مفارز )خاليا( أمنية تنشط بين مدن الباب وجرابلس والراعي وأعزاز. 

 منطقة إدلب:  (6

 يقع ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. وتتبعه مفارز )خاليا(  
ً
 أمنيا

ً
تضم محافظة أو منطقة إدلب قاطعا

ز نشاطه 
ّ
 ا في الريف الشمالي.أمنية يترك

 منطقة حوران:  (7

تضم منطقة حوران قاطعين أمنيْيِن أحدهما في محافظة درعا واآلخر في محافظة السويداء. وتتبع األوَل مفارُز  

 )خلية( أمنية تنشط في تلول الصفا  
ٌ
ز أنشطتها بين الريف الشمالي لدرعا بينما تتبع الثانَي مفرزة

ّ
)خاليا( أمنية تترك

 .(8)وبادية السويداء

 

 الهيكلية:   .1

باستثناء اإلعالن عن تنصيب الخليفة وأخبار العمليات واألنشطة األمنية التي يقوم بها التنظيم، يتعّمد إخفاء  

ى  بما يتناسب مع االنتقال إلى مرحلة   2019البناء الهيكلي له، والذي تغّير منذ عام  
ّ
الواليات األمنية دون أن يتخل

 ، لكن مع تقليص حجمها وآلية عملها.2014عن وظائف ومهاّم األجهزة والهيئات التي أنشأها منذ عام 

مناطق تتبعها قواطُع ومفارز أمنية، وهيئات ومكاتب تنوب عن الدواوين التي تم التخلي    7والية الشام باتت تضم  

 جلس الشورى واللجنة املفّوضة.عنها، إضافة إلى وجود أعضاء من م

 مثل الزراعة والتعليم والصّحة واألمن  
ً
وفي األصل، تم تعطيل عمل العديد من الدواوين التي كانت موجودة سابقا

والفتاوى والقضاء واإلعالم   للدعوة  أجهزة ومكاتب وهيئات  التنظيم على  أبقى  بينما  والركاز.  والخدمات  العاّم 

 ة والغنائم. إضافة إلى هيئة شؤون األسرى والشهداء ومكتب البحوث والدراسات. والجند والِحْسبة والزكا

لكّن هذه املكاتب والهيئات ليست موجودة في كل املناطق األمنية التي ينشط فيها التنظيم، كحلب وإدلب وحوران  

ع نشاطها بشكل واضح في دير الزور والحسكة وحمص.   والرقة. في حين ُيمكن تتبُّ

 
معلومات أوردها زين الدين العكيدي وهو صحافي وناشط موجود في سورية خالل مقابلة أجراها معه فريق البحث، أرشيف مركز  (7)

 . 2022-3-15جسور للدراسات،  
 . 2022خالل المالحظة والمتابعة لنشاط التنظيم في درعا منذ عام  معلومات حصل عليها فريق البحث من  (8)
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وإد العسكريين  في حلب  القادة  على  املفارز  مسؤولي  ويغلب وجود  اإلعالم،  مكتب  ينشط سوى  ال  لب وحوران 

أبا بكر البغدادي وعبد هللا   التنظيم  باستثناء الخليفة وبعض أعضاء مجلس الشورى، على اعتبار أّن زعيَمْي 

تال شمال إدلب.
ُ
 قرداش قد ق

بعض أو معظم املكاتب واألجهزة والهيئات، حيث يستطيع قادة  أّما في دير الزور والحسكة فُيمكن مالحظة عمل 

ومسؤولو التنظيم الدعوة له في بعض املساجد، والحكم بين األهالي في بعض املنازعات، وفرض الضرائب على  

كاللباس   الدينية  التعاليم  ببعض  يلتزم  ال  َمن  معاقبة  أو  والتهديد  مالية،  قدرة  لديه  َمن  وكل  واألطباء  التجار 

 الختالط والتنّقل دون َمْحَرم وغيرها.وا

 منذ أن خسر التنظيم السيطرة  
ً
 مع الدواوين فإّن حجم املكاتب واألجهزة والهيئات تراَجع بشكل كبير جدا

ً
ومقارنة

والتجنيد   الدعاة  بمهام  الشرعيون  يقوم  املثال،  االختصاصات. على سبيل  في  التداخل  إلى  إضافة  العسكرية، 

 بمهاّم الحسبة والقتال واإلعالم وغيرها، وكذلك بالنسبة لإلداريين.  والقضاء، واألمنيون 

أمني وآخر إداري وعناصر؛ للرصد، وتنفيذ االغتياالت، واإلمداد، وهؤالء   املفارز تتكّون من مسؤول  أّن   ،
ً
علما

 عند الحاجة
ً
 .(9) يقومون بمهاّم اإلعالم أيضا

بمثابة مرونة يبدو  في االختصاص  التداخل  أّن  التنظيم  ومع  بها  الكوادر    يتمتع  في  النقص   
ً
أيضا ه يعكس 

ّ
أن  

ّ
إال

 البشرية والتخّوف من عمليات مكافحة اإلرهاب التي يقوم بها التحالف الدولي وقسد.

غرب   البادية  مناطق  يوجد ضمن  ما   
ً
وغالبا الشورى  مجلس  في  وهو عضو  املناطق  جميع  على  َواٍل  وللتنظيم 

 يقوم به بشكل  الفرات. وعلى كل منطقة يوجد أم 
ً
ير يشغل منصب القائد العسكري وهو اختصاص لم يكن سابقا

م مسؤول شرعي وآخر إداري، ومسؤولو املفارز. 
َ
 مباشر، ومن ث

يتم تعيين الوالي عبر أعضاء مجلس الشورى بشكل مباشر، ويقوم الوالي باختيار األمراء ومسؤولي املفارز، الذين  

 بالضرورة، وك
ً
إلى جعل  ال يعرف بعضهم بعضا ذلك بالنسبة لعناصر املفارز، حتى ال يؤدي اعتقال أحد منهم 

 للمالحقة
ً
 .(10) التنظيم مكشوفا

القطاعات    على قيادة 
ً
أيضا ينطبق  في سورية هم محلّيون، وهذا  التنظيم  القسم األكبر من عناصر  أّن   ،

ً
علما

اقيون، وفي مناطق البادية يتجمع العدد  واملفارز، بينما تحوي مناطق شرق الفرات قادة غير محليين، معظمهم عر 

 .(11) 2019األكبر من عناصر التنظيم غير املحليين والذين وصلوا إليها بعد خسارة معركة الباغوز مطلع عام 

 
لهيا فريق البحث من خالل مطابقة عدد من املقابالت مع جسناء لتنظمي داعش ومعلومات من خرباء. "اعتقال أأحد أأمراء   (9) معلومات وصل ا 

 الرابط ، SDF PRESS ،25 -12-2021داعش مسؤول عن خمطط اقتحام جسن احلسكة". 
معلومات حصل علهيا فريق البحث خالل مقابةل مع أأحد اخلرباء يف امجلاعات اجلهادية واذلي فّضل عدم ذكر امسه، أأرش يف مركز جسور   (10)

 . 2022-3-5لدلراسات، 
خالل مقابةل مع أأحد اخلرباء يف امجلاعات اجلهادية واذلي فّضل عدم ذكر امسه، أأرش يف مركز جسور  معلومات حصل علهيا فريق البحث   (11)

 . 2022-3-5لدلراسات، 

https://www.youtube.com/watch?v=Izg-7EHZZz0&ab_channel=SDFPRESS
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 آلية العمل:  .1

آلية غير مركزية   يعتمد   ،
ً
الشام، لكنه عمليا في والية  التنظيم قيادة واحدة  يمتلك   ،

ً
القرار  نظريا على مستوى 

 والعمليات واإلمداد واإلدارة.

ة ودير الزور 
ّ
وهناك انقطاع كبير بين قيادة داعش في شرق الفرات وغربه، حتى أّن قواطع البادية في حمص والرق

 تكاد تكون مستقلة عن نظيراتها في املناطق األخرى.

يات األمنية ضد فصائل املعارضة وقوات  ويقتصر عمل املفارز في قواطع حلب وإدلب وحوران على تنفيذ العمل

 للدعم اللوجستي وبشكل محدود.
ً
 كمناطق إيواء آمنة وأحيانا

ً
 النظام. لكن، يعتمد عليها أيضا

ق آلية سرّية،  
ْ
عبر الدوريات أو  أّما جهاز الحسبة الذي ينشط فقط في مناطق الحسكة ودير الزور فهو يعمل َوف

م األهالي والتجار واألطباء بتنفيذ مطالبه وهي: عدم التعامل مع قوات سورية  املداهمات واملالحقات، لضمان التزا

الديمقراطية والتحالف الدولي، واالستقالة من املجلس املحلية والهيئات املدنية التابعة لإلدارة الذاتية، ودفع  

 الزكاة، والتزام اللباس الشرعي وغيرها.

ه ال  والِحْسبة، كغيره من هياكل التنظيم الفّعال
ّ
 من حيث الحجم والقّوة، وهذا يعني أن

ً
 محدودا

ً
 جهازا

ّ
ة، ليس إال

يمتلك تجهيزات وكوادر كافية. لذلك، يقوم عناصر املفارز بتنفيذ مهامه؛ عبر إيفاد شخص واحد لقتل أو تهديد  

وُيالَحظ   وغيرها.  االقتصادية  واملنشآت  الشخصية  كالعربات  مصالحه  أو  املستهَدف  الشخص  تحذير  أّن  أو 

 كثيرة استخدام الدراجات النارية
ً
 . (12) التجهيزات اللوجستية ال تتعّدى أحيانا

على   لصقها  يتم  منشورات  عبر  أو  اإللكتروني  والبريد  باليد  تسليمها  يتم  نصّية  رسائل  عبر  إّما  التهديد  ويكون 

 الجدران وتحوي تحذيرات لألهالي والعشائر بما في ذلك منع ملس الورقة أو إزالتها. 

، بين قيادة وصفوف التنظيم  
ً
 كان أم افتراضية

ً
أّما بالنسبة آللية التواصل الداخلي، املكتوبة والشفوية واقعية

مستويات؛ أي التواصل بين أعضاء مجلس الشورى،    3فهي مختلفة حسب التقسيم اإلداري والبناء الهيكلي على  

 والتواُصل بين املناطق، والتواصل بين القواطع. 

حال  وباستثناء   في   
ّ

إال األحيان  معظم   
ً
بعضا بعضهم  يعرف  ال  الذين  والعناصر،  املفرزة  مسؤول  بين  التواصل 

وإمداد   واشتباك  رصد  من  منّسق  هجوم  لتنفيذ  العناصر؛  بين   
ً
اتصاال لب 

ّ
تتط قد  التي  العملياتية  الضرورة 

وسيط  (13) وإسناد شخص  عبر   
ً
غالبا الثالثة  للمستويات  الواقعي  التواصل  يكون  ينتمي  ،  ال  والذي  أكثر،  أو 

املعلومات    تباُدل 
ً
 يستطيع األمير مثال

ً
الوالء له. بهذه اآللية اآلمنة نسبيا بالضرورة لصفوف التنظيم مع شرط 

 والقرارات مع مسؤولي املفارز. 

إعال  ر 
ّ
تأخ فرّبما  التنظيم؛  داخل  والقرارات  املعلومات  إيصال  بتأخير   

ً
أحيانا اآللية  هذه  تتسّبب  ذلك،  ن  ومع 

القرش ي   الهاشمي  الحسن  أبو  له  الثالث  الخليفة  أعضاء مجلس    40التنظيم عن  بين  التواصل  ، لضعف 
ً
يوما

 
معلومات أوردها زين الدين العكيدي وهو صحافي وناشط موجود في سورية خالل مقابلة أجراها معه فريق البحث، أرشيف مركز   (12)

 . 2022-3-15جسور للدراسات،  
 الرابط ، Asayish ،29-3-2022ة". لقوى األمن الداخلي في شمال وشرق سوري ان صادر عن المركز اإلعالمي العامّ بي"  (13)

https://asayish.com/?p=3493&fbclid=IwAR0IUxbMIF0cfK8AV862y-NoHi_U6m5MuJ3wFILG5hd2VEKaMJ2BSAIipKs
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الشورى بعدما بات االنتقال بين مناطق شرق وغرب الفرات أكثر خطورة نتيجة منع السلطات املحلية للمدنيين  

 نظيم.من دخول البادية، عدا نشر األلغام بشكل كثيف لتقويض نشاط عناصر الت

 أّن ذلك ال ُيلغي املخاطر بشكل كامل، ال سيما عندما يكون  
ّ

، ورغم عامل األمان الذي تحمله هذه اآللية إال
ً
أيضا

هناك ضرورة للتواصل بين مسؤولي املفارز بطلب من األمير لتنسيق تنفيذ خطة تحتاج لكوادر ودعم لوجستي  

 
ً
 .(14)باعتقال أكثر من مسؤول أمني تابع للتنظيم وغير ذلك. تسّبب مثل هذا النمط من املخاطرة أحيانا

بتاريخ   بالحسكة  حي غويران  في  الصناعة  الهجوم على سجن  يناير    20وُيعتبر  الثاني/   عن  2022كانون 
ً
مثاال  ،

التنسيق بين مسؤولي املفارز وأمراء املناطق، وهو أوسع مستوى من التواصل الداخلي الذي قام به التنظيم منذ  

العمل، من  اآللية  هذه  األمنية.  الواليات  مرحلة  إلى  والتنسيق    االنتقال  العسكرية  القدرة  اختبار  فيها  تم  التي 

 عن  
ً
العملياتي بين قّوة االقتحام وخاليا اإلسناد واإلمداد اللوجستي، كانت تحمل مخاطر عالية كالكشف نسبيا

ات بعض القيادات املحلية.   أنشطته وعملياته وُهِويَّ

 َعْبر وسطاء دون أن يكون  وبالنسبة لنقل التجهيزات اللوجستية كاملواد املتفجرة واألسلحة  
ً
 يتم نقلها أحيانا

ً
أيضا

لهم بالضرورة علم بذلك؛ ويكون ذلك بتحميل بضائع معهم مقابل دفع مبالغ كبيرة وطلب إيصالها إلى إحدى  

 النقاط. 

 بقدرة التنظيم على رفع مستوى وطبيعة التواصل الداخلي لديه بما  
ً
ُيحّقق  كان الهجوم على سجن الصناعة إيذانا

في   النقص  بتعويض  أو  الدولي وقسد  التحالف  لقدرات  أكبر  اختراق  إمكانية  بإظهار  املكاسب سواًء  من  املزيد 

ن من فك العديد  
ّ
العنصر البشري الذي يؤثر على حجم ووتيرة وانتشار أنشطته. وبالفعل، يبدو أّن داعش تمك

 . (15) من العناصر

، أّن التنظيم منح العناصر إمكانية
ً
إجراء التسوية واالنخراط في األجهزة اإلدارية والعسكرية التابعة لقسد،    علما

  .
ً
 وهي آلية تمنحه مرونة كبيرة للوصول وفرصة إلعادة تجميع صفوفه الحقا

 للخبرة التي يمتلكها معظمهم في االختباء  من جانب آخر،  
ً
ُيعتبر عناصر التنظيم في البادية األكثر كفاءة؛ نظرا

الهجمات   والوصول.  وتنفيذ  االتصال  املوارد والقدرة على  وتأمين  القوات  تجميع  وإعادة  ما دفع املباغتة  وهذا 

الرقة"، نتيجة    –دير الزور"، و"حلب    –النظام السوري وروسيا إلى االكتفاء بمحاوالت تأمين طريقي "دمشق  

 .(16)صعوبة التوغل في البادية السورية بعناصر من خارجها وال يمتلكون الخبرة فيها

 
 الرابط ، SDF PRESS ،26 -9-2021"اعتقال ثالثة من مزتمعي خالاي داعش يف الرقة".  (14)
 2022- 1-27، 5من حصيفة النبأأ التابعة لتنظمي داعش، ص:   323العدد  (15)
 الرابط ،  2021-3-16 البادية". معهد الرشق الأوسط،  محمد حّسان، "داعش والنظام.. الاسرتاتيجية والاسرتاتيجية املضادة يف (16)

https://sdf-press.com/?p=34682
https://www.mei.edu/publications/dash-walnzam-alastratyjyt-walastratyjyt-almdadt-fy-albadyt
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يتم   ما 
ّ
قل لكن  العراقية  السورية  الحدود  عند  األنبار  بادية  من  الفرات  البادية غرب  مناطق  بعض  قرب  ورغم 

عليها كطريق التابعة    االعتماد  امليليشيات  املوارد والنتشار  إلى  الوصول  القدرة على  العسكري؛ بسبب  لإلمداد 

 . (17)2019ائم في تشرين الثاني/ نوفمبر إليران في املنطقة بعد خسارته السيطرة على البوكمال والق

 

ما   تأمين  يمتلك قدرة عالية على الوصول ملصادر تمويل وتسليح عديدة، تساعده على  تنظيم داعش  يزال  ما 

 تحتاجه املفارز خالل تنفيذ العمليات. 

 مصادر التمويل:  .1

عمل التنظيم على توفيره خالل فترة سيطرته على آبار وحقول النفط والغاز في   الذياملخزون االحتياطي:   •

في  منها  بجزء  وليرات ذهب، واحتفظ  إلى سبائك  تحويلها  األموال عن طريق  تخزين  إلى  لجأ  سورية، حيث 

 مناطق البادية السورية. وُيشرف عليها بيت املال بشكل مباشر. 

امل • عنه،  الية:  التحويالت  نيابة  وتصريفها  األموال  تحويل  في  الصرافة  شركات  على  يعتمد  التنظيم  زال  ما 

أو   ألفراد  تكون  تحويلها  يتم  التي  األموال  ومصادر  الشركات.  هذه  أو حصر  تعّقب  من صعوبة   
ً
مستفيدا

برعات له، أو  جمعيات يصل إليهم التنظيم إّما عبر مواقع التواصل االجتماعي ويستطيع إقناعهم بجمع الت

 .(18)عبر التواصل املباشر خارج سورية

 عن الزكاة ضريبة تحمل اسم "الكلفة السلطانية"؛ كونه لم يعد يحكم  الضرائب:   •
ً
استحدث التنظيم بدال

جمع   فرصة   
ً
أيضا أفقده  مما  للسكان  الخدمات  تقديم  على  القدرة  وبالتالي  العسكرية  السيطرة  وفقد 

 عناصر  اإلتاوات. ويتم دفع هذه  
ً
الضريبة من ِقبل مستثمري آبار النفط في دير الزور والحسكة، وأحيانا

قسد، وأصحاب رؤوس األموال ممن لديهم محالت تجارية وشركات ومصانع وورش عمل كبيرة وحتى سائقي  

 الشاحنات. 

 مصادر التسليح:     .2

في عملياته على   في سورية، وذل  4يعتمد داعش  لتسليح عناصره   عام  مصادر رئيسية 
ً
ك منذ خسارته عسكريا

 ، وهي: 2019

؛ وتتراوح بين    املخابئ واملستودعات:  •
ً
التي قام التنظيم بتجهيزها إلخفاء األسلحة التي كانت بحوزته أصال

واملتوسطة   الخفيفة  النارية  الوسائط  وبين  الرباعي،  الدفاع  وعربات  والجرف  الحفر  كآالت  املعدات 

  كالذخائر والبنادق والرشاشات، وبين الوسائط الثقيلة كالصواريخ قصيرة املدى والصواريخ املضادة 

 للدروع ومدافع الهاون. 

 
مركز جسور  معلومات حصل علهيا فريق البحث خالل مقابالت أأجراها مع نشطاء من حمافظات دير الزور ومحص، أأرش يف   (17)

 . 2022-1-18لدلراسات، 
ندبندنت عريب،  (18)  الرابط ،  2020-12-2"تتبع حوالات رمقية متول فرار ُأَسر داعش ية من اخملاميت بسورية". ا 

https://www.independentarabia.com/node/173196/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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البادية غرب الفرات لصعوبة استخدامها أو   • في مناطق  التنظيم بمعظم املعدات املتوسطة  ويحتفظ 

ه أنشأ خزانات كبيرة مملوءة بمادة املازوت من أجل  
ّ
اقعة شرقه. ويبدو أن استخراجها في املناطق الو

 أن ينال منها الصدأ، فيما قام بتغلي
ً
با

ّ
ف املعّدات بمواد بالستيكية ودّسها في حفر  حفظ األسلحة وتجن

اقعها.   مستودعات كبيرة، بعد أرشفة مو

صاَدرات: •
ُ
التي يحصل عليها التنظيم أثناء تنفيذ العمليات ضد الحواجز والنقاط العسكرية    الغنائم وامل

صادَ 
ُ
انية. ومع ذلك، ال تتعّدى الغنائم وامل رات الذخائر  التابعة لقسد وقوات النظام وامليليشيات اإلير

ب شّن هجمات كبيرة أو مكلفة وتحرص على 
ّ
 مفارزه تتجن

ّ
واألسلحة الخفيفة واملتوسطة بدرجة أقل ألن

طرق   من  تمر  التي  والقوات  التدريب  ومنشآت  كاملهاجع  واملتحّركة  الثابتة  الضعيفة  األهداف  ضرب 

 اإلمداد والنقل أو تتمركز بالقرب منها.  

الشراء:  • به  عمليات  يقوم  وامليليشيات  التي  املعارضة  وفصائل  وقسد  النظام  قوات  من  التنظيم  ا 

َعْبر وسطاء محليين يعملون على التواصل مع األطراف األخرى لتوفير الذخائر   اإليرانية. ويكون ذلك 

واألسلحة الخفيفة واملتوسطة وما يدخل في صناعة املواد املتفّجرة. وهو يستفيد من انتشار الفساد  

حة على اختالفها لتأمين عمليات الشراءضمن املجموعات ا
ّ

 . (19)ملسل

ز في ما  اإلمداد عبر الحدود: •
ّ

بين بادية األنبار والبادية الشامية ويكون إّما عبر وسطاء مدنيين    والذي يترك

عبر   بالتنقل  العناصر  يقوم  حيث  مباشر؛  بشكل  أو  والذخائر  السالح  نقل  مقابل  األموال  يتقاضون 

  
ً
الحدود عبر الدراجات النارية أو السيارات ويكون ذلك بموجب نقاط نقل وتسليم يتم تحديدها مسبقا

 ناطق والقطاعات.من قبل قيادة امل

 مصادر الغذاء:  .3

إلى   الوصول  في  التنظيم  يحتاجها    4يعتمد  التي  الغذاء  من  األساسية  املواد  في  النقص  لسّد  رئيسية  مصادر 

 . (20) العناصر للبقاء في سورية ال سيما أولئك الذين ينشطون في مناطق البادية

يقومون بتوفير األنواع األساسية له كالحبوب  والتي تتم عبر وسطاء يتعاون معهم التنظيم و   عمليات الشراء: •

 والبقوليات من مناطق سيطرة النظام وقسد.  

التي يقوم بها التنظيم ملصادرة محاصيل أو االستيالء على َمَواٍش تعود ملدنيين ال عالقة    عمليات السطو: •

الن املحلية على اختالفها، ويكثر هذا  السلطات  أمنية مع  أو  بأي أعمال عسكرية  في لهم  العمليات  وع من 

مناطق جنوب الحسكة وجنوب الرقة، حيث يعمد عناصره لقتل الرعيان أو املزارعين من أجل الحصول  

 على األغنام أو الحبوب أو غيرها من األنواع. 

 )املزارع( ُيسيطر عليها التنظيم    املستودعات: •
ً
وهي عبارة عن مخازن موجودة في وحدات سكنية صغيرة جدا

.لحفظ أنواع ال
ً
 حبوب واللحوم التي يشتريها أو كان يمتلكها مسبقا

 
 . 2022-1-24مقابةل أأجراها فريق البحث مع خرباء يف نشاط التنظاميت اجلهادية من داخل سورية، أأرش يف مركز جسور لدلراسات،   (19)
معلومات أأوردها زين ادلين العكيدي وهو حصايف وانشط موجود يف سورية خالل مقابةل أأجراها معه فريق البحث، أأرش يف مركز جسور   (20)

 . 2022-3-15لدلراسات، 
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الحدود: • عبر  املواد   اإلمداد  إلى  للحصول  التنظيم  عناصر  بها  يقوم  مباشرة  نقل  عمليات  عبارة عن  وهو 

 بشكل  
ً
الغذائية من العراق، ويتركز ذلك في مناطق البادية غرب الفرات عبر بادية األنبار، بينما يبدو ضعيفا

الش الحشد  انتشار  بسبب  الحدود  من  اآلخر  الطرف  على  الروضة  وبادية  الحسكة  مناطق  من  عبي  كبير 

الكثيف وبناء جدار عازل في املنطقة. تقوم آلية اإلمداد بتحديد نقاط تسليم ونقل على طرفي الحدود وهي 

ي الحدود.
َ
 عبارة عن مستودعات مؤقتة يلجأ إليها عناصر التنظيم على طرف

 

 

مكافحة اإلرهاب ضد تنظيم داعش في سورية، ويبدو أن هذه العمليات    تتولى جهات إقليمية ودولية إدارة عمليات 

. مثلما  
ً
وقائية في قسم كبير منها، وتسعى إلى تقويض مقومات انبعاث التنظيم لتجنب املواجهات املفتوحة الحقا

 هو موّضح أدناه:

 تقويض مصادر التمويل:  .1

املّتحدة  استمّرت   داعش  الواليات  تمويل  مصادر  عام  بمالحقة  وفرضت  عليه  القضاء  إعالن  بعد   2019حتى 

عقوبات على عدد من الشركات واألفراد السوريين في تركيا بتهمة تقديم الدعم املالي لجماعات مصّنفة على قوائم  

عام  (21) اإلرهاب لسوريين  وشركات  أشخاص  أموال  بتجميد   
ً
قرارا تركيا  أصدرت  كذلك  تمويل    2021.  بتهمة 

 . (22) اإلرهاب

أّن  الشركات  ومع  استهداف  لكّن  الخارجية،  التحويالت  عبر  األموال  إلى  الوصول  على   
ً
قادرا زال  ما  التنظيم   

د من عملية الوصول إلى  والوسطاء يؤثر عليه بشكل كبير. كما   ب واعتقال مسؤولي بيت املال لديه قد ُيعّقِ أّن تعقُّ

 . (23) مخزونات الذهب التي أخفاها في سورية والعراق

 شبكات التجنيد: تقويض   .2

بدي السلطات املحلية في سورية أي أولوية ملالحقة شبكات التجنيد التابعة للتنظيم على خالف السلطات في 
ُ
ال ت

 
ً
مثال من  (24) العراق  السكان  له؛ بسبب خوف  التابعين  للدعاة  الوصول   بصعوبة 

ً
أيضا  

ً
مرتبطا يكون ذلك  . قد 

مناطق سيطرة قسد التي ُيسارع فيها عناصر جهاز الحسبة    التعاون وعدم وجود ضمانات وحماية لهم؛ كحالة

 لتهديد وقتل أي شخص يتعاون أو يؤثر على نشاطه في التجنيد والدعوة. 

بالتالي، ال يوجد أي تأثير على التنظيم في سورية من حمالت مكافحة شبكات التجنيد ضده والتي تجري في العراق  

ه يس
ّ
 تطيع الوصول لألفراد وإلحاقهم بصفوفه.  وتركيا وغيرها من الدول؛ طاملا أن

 
(21) “Treasury Targets Wide Range of Terrorists and Their Supporters Using Enhanced Counterterrorism 

Sanctions Authorities” U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 10-9-2019, link 
(22) CUMHURBAŞKANI KARARI. Karar Sayısı: 4713, 28-10-2021, link 

 الرابط ،  2021- 11-12"الاكظمي يعلن اعتقال القلب املايل دلاعش". حصيفة الرشق الأوسط،   (23)
 الرابط ، 2020-1-12"اس هتداف ش باكت التجنيد التابعة دلاعش يف العراق". موقع دايران،  (24)

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm772
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211029-32.pdf
https://aawsat.com/home/article/3240906/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%80%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB
https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2020/12/01/feature-01
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 العمليات األمنية:  .3

في شرق   ز 
ّ
يترك أكثرها  لكن  داعش،  تنظيم  أمنية ضد خاليا  بعمليات  في سورية  املحلية  السلطات  تقوم جميع 

 الفرات، وهي تتنوع بين املداهمات واإلنزال الجوي وحمالت التمشيط ضمن املناطق الصحراوية والحدودية. 

املثال، بلغ عدد العمليات التي شّنها التحالف الدولي وقسد بشكل منفرد ومشترك في محافظات حلب  على سبيل 

ة والحسكة ودير الزور 
ّ
 ، (25) 2021عام   115الرق

 وتقوم بها كل من قوات التحالف الدولي  
ً
عتبر العمليات األمنية ضد التنظيم في شمال غرب سورية قليلة نسبيا

ُ
وت

 إلى ضعف نشاط داعش  والقوات  
ً
التركية وفصائل املعارضة وهيئة تحرير الشام. وهذا االنخفاض قد يرجع أصال

 في منطقَتْي حلب وإدلب.

 على نشاط تنظيم داعش، فقد تسّببت بمقتل زعيمْيِه أبي  
ً
ُيمكن تصنيف العمليات األمنية على أنها األكثر تأثيرا

إلى انخفاض نسبي في معّدل العمليات التي ُينّفذها شرق  بكر البغدادي وعبد هللا القرش ي شمالي إدلب ، وأّدت 

الثاني من عام   النصف  في  ينعكس على 2021الفرات  قد  املفارز  القطاعات ومسؤولي  قادة  فاعتقال ومقتل  ؛ 

 عمليات التخطيط والتنسيق والتجنيد وحتى التنفيذ. 

 العمليات العسكرية:   .4

ش على مناطق البادية الشامية، وتقودها روسيا بشكل مباشر منذ  تقتصر العمليات العسكرية ضد تنظيم داع

شارك فيها قوات النظام وامليليشيات اإليرانية، وقد  2020إطالق عملية الصحراء البيضاء في آب/ أغسطس  
ُ
، وت

محاور وهي السخنة شرقي حمص، وأثريا شرقي حماة،    5على األقل ضمن    8بلغ عدد العمليات من ذلك الوقت  

 جنوبي حلب، والرصافة غربي الرقة، والبشري جنوب غربي دير الزور.  ومسكنة

التي   التحتية  َية 
ْ
الِبن تدمير  بهدف  وتمشيط  قصف  من  والبرية  الجوية  الحمالت  العسكرية  العمليات  وتشمل 

  يستخدمها التنظيم كاملزارع والكهوف واألنفاق واملستودعات ونقاط االرتكاز ومنشآت التدريب ومراكز القيادة

 .(26)وغيرها

واإليرانية   الروسية  القوات  ضد  البادية  في  داعش  تنظيم  يشّنها  التي  العمليات  وتيرة  تنخفض  لم  ذلك،  ومع 

 على ترميمها وتعويضها،  
ً
ه ما زال قادرا

ّ
 أو أن

ً
ية التحتية التي يستخدمها لم تتضرر كثيرا

ْ
والسورية، فيما يبدو أّن الِبن

 من طبيعة وشكل نشاط خالي
ً
اه والذي ال يعتمد على التمركز الدائم والتنقل والسرعة مما يرفع التكلفة  مستفيدا

 على القوات املهاجمة. 

 

 
 الرابط ، SDF PRESS ،3-1-2022". 2021"رضابت استباقية ومعليات عسكرية انحجة ضد داعش خالل عام  (25)

(26) “В Сирии к северу от Пальмиры российские военные 

обнаружили и уничтожили пещеру-бункер боевиков ИГИЛ”. 

Tvzvezda, 11-5-2021, link  

https://sdf-press.com/?p=35720
https://tvzvezda.ru/news/2021511013-bjtyI.html
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إّن تصاُعد عمليات خاليا التنظيم يعطي مؤشرات على امتالكه املقومات التي قد تساهم في استمرار تماُسكه  

في   جديد  من  مرحلة  وانبعاثه  إلى   
ً
وصوال القيود"  "فك  مرحلة  إلى  "االستنزاف"  مرحلة  من  واالنتقال  سورية؛ 

ه ما يزال يواجه عقبات كبيرة وهي:
ّ
 أن

ّ
 "التمكين". إال

من ِقبل التحالف الدولي وتركيا وروسيا، والتي من شأنها تقليص قدرة    استمرار عمليات مكافحة اإلرهاب، •

التنظيم على استعادة السيطرة العسكرية على أقل تقدير، عبر تقويض أنشطته واستهداف البنية التحتية  

 واعتقال وقتل القادة واملسؤولين من الصف األول فيه. 

ن من سياسات السلطات املحلية وعدم تعاُونهم  ، فعلى الرغم من استياء السكاضعف القبول االجتماعي  •

فه وعنفه،    أّن ذلك ال ُيعّبر عن وجود قبول أو تأييد محلّي له؛ بسبب تطرُّ
ّ

معها للتبليغ عن أنشطة التنظيم إال

 أمام استعادة كامل قدراته أو توسيع أنشطته في الكثير من املناطق الحضرية.
ً
ل عائقا

ّ
 مما قد ُيشك

، وهي بين التيار الحازمي، الذي تقوده شخصيات منحدرة من  2015التي تعود إلى عام  ،  الخالفات الداخلية •

. وصل الخالف إلى اتهام تيار الحازمية للتيار  (27)املغرب العربي ودول الخليج وفلسطين، وبين التيار العراقي

تهى بين التيارين منذ  اآلخر باالنحياز ملصالح العراق على حساب مصالح التنظيم، وال يبدو أّن الخالف ان

 بهذا  2019االشتباكات املتبادلة في الباغوز عام  
ً
ر اإلعالن عن الزعيم الثالث له قد يكون مرتبطا ، حتى أن تأخُّ

 الخالف إلى جانب ضعف التواصل بين أعضاء مجلس الشورى املوجودين في سورية.

النزاع، • إنهاء  أو  عدم    تجميد  بيئة  توظيف  على  التنظيم  قدرة  من  ص 
ّ
يقل أن  شأنه  من  والذي  سورية  في 

ي السلطات املحلية الدعم املالي واللوجستي للحفاظ على االستقرار واالنتقال   االستقرار، بل إن استمرار تلّقِ

يات والتهديدات   بما فيها نشاط  نحو التعافي سيضعها أمام ضرورة التركيز على أولويات األمن ومواجهة التحّدِ

 خالياه في مناطق النفوذ.

 ما سيكون  
ً
مما سبق، ال يبدو أّن التنظيم قادر على االنتقال إلى مرحلة "التمكين" أو السيطرة الكاملة، لكّنه غالبا

 الختبار أنشطة ذات طابع عسكري َعْبر تنفيذ عمليات نوعية على غرار هجوم سجن الصناعة دون أن  
ً
ُمستِعّدا

 ؛ ألسباب عديدة، أبرزها:(28) تخلي عن آليات النشاط األمنييعني ذلك ال

أمام عناصر وُمعتَقلي التنظيم، مما يجعل من خيار استمرار القتال األفضل بالنسبة  انعدام الخيارات،   •

 مع املصير املجهول واحتمال التصفية.  
ً
 لهم ُمقاَرنة

التنظيرغبة االنتقام،   • الثأر، بسبب  املوجودة لدى غالبية عناصر وُمعتَقلي  عين بفكرة  م الذين باتوا ُمشبَّ

 استهدف عوائلهم
ً
 عشوائيا

ً
َسرهم؛ خاصة بعد معركة الباغوز التي شهدت قصفا

ُ
. (29) مقتل أقاربهم أو أفراد أ

، فإن أبناء مقاتلي داعش الذين فقدوا آباءهم، ويقبعون في مراكز االحتجاز يتغذى  
ً
 أيضا

 
ن يقيم في "دار الكفر" وال يأخذون  تفرض التكفير على م   فقيادات األّول؛  ي تماما  فكر تياري الحازمية والعراقيةأصل الخالف بين   (27)

 التي تقبل به.  يادات الثانيقبأي عذر، على خالف 
 الرابط. 2022-1-27". مركز جسور للدراسات،  اختبار داعش لخطة هدم األسوار الهجوم على سجن الحسكة نموذجا  "  (28)
 الرابط ،  2019-3-26"الباغوز.. لحظات ما قبل الكارثة وما بعدها". الجزيرة نت،  (29)

https://www.jusoor.co/details/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B%E2%80%8E%E2%80%8E/1019/ar
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/26/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B3%D8%AF
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أكثر   • وهم  النقمة،  تقديم  لديهم شعور  عدم  في حال   
ً
مستقبال القتالية  العمليات  في  لالنخراط   

ً
استعدادا

 الرعاية النفسية واالجتماعية لهم. 

الفاعلين:   • سياسات  فبعض  تراخي  في سورية،  نشاطه  استمرار  أجل  من  ُمالِئمة  بيئة  للتنظيم  ر 
ّ
توف التي 

مخ مع  التعامل  في  التراخي  تفّضل  أّنها  يبدو  والدولية  املحلية  ق الُقوى 
ّ
تتعل ألسباب  التنظيم  عودة  اطر 

العديد من عناصر   اليقين. ومثال ذلك، إطالق قسد سراح  في ظل حالة عدم  الدعم  بالتمويل واستمرار 

، دون الحصول على ضمانات لعدم استئناف نشاطهم أو  (30)التنظيم بين الفترة واألخرى بوساطات عشائرية

 وجود مبّرر كاٍف.  

املحليين: • السكان  هذا  م  استياء  ل 
ّ
ُيشك ال  ذلك،  ومع  املحلية ضدهم.  السلطات  تمارسه  وقمع  تهميش  ن 

الخيار سوى بيئة مالئمة للتنظيم من أجل الوصول إلى القواعد االجتماعية السابقة له إضافة للحفاظ على  

 ألي تعاُون مع 
ً
 قدرته في النشاط والحركة َعْبر سياسات الترهيب للمجتمع املحلي الذي لن يكون متشّجعا

 طرف آخر ضده. 

 

 للعودة إلى النشاط األمني والتكّيف مع الواقع الجديد بعد  
ً
استفاد تنظيم داعش من الخبرة التي يمتلكها سابقا

لكنه   أجل تكثيف عملياته،  له من  انطالق  إلى قاعدة  السورية  البادية  . وعليه، حّول منطقة 
ً
خسارته عسكريا

العديد من مصادر قوته في مناطق محافظَتْي دير الزور والحسكة، ووظف بعض اإلمكانيات  سرعان ما استرجع  

 لها بين عاَمْي 
ً
 بما كان متوفرا

ً
 . 2018و 2014املالية والعسكرية املتاحة، والتي ال تقارن أبدا

 على االستفادة من سياسات الفاعلين في سورية الستمرا
ً
ر نشاط خالياه،  من الواضح، أّن التنظيم ما زال قادرا

ه قادر على االنتقال أو القفز نحو مرحلة السيطرة العسكرية، لكنه باملقابل لديه قدرة أكبر على  
ّ
لكن ال يبدو أن

ق آليات عمل أمنية.  
ْ
 توجيه ضربات ذات طابع عسكري َوف

ف بالكامل،  زواله  بالضرورة  يعني  ال  السابق،  التنظيمي  بشكله  جديد  من  داعش  انبعاث  عدم  تنظيم  وإّن  هو 

 أيديولوجي يستند على وحدة األفكار واملعتقدات، ويستغل الفرص لتنفيذها على أرض الواقع. 
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https://www.al-monitor.com/ar/contents/articles/originals/2020/02/syrian-democratic-forces-release-islamic-state-arab-tribes.html
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