
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

س   سقوط قيادته المؤ سير تنظيم الدولة نحو عهده الثاني بعد  ن ة مس  بين أحكام الزوال أو البقاء المحفوف بالنار، ي

 ديولوجّية البقاء لألقوى.يالدول الكبرى التي حددتها أ حة الصراع المشرقي المطّوق بمطامعسااألول وغيابها عن  هصّف

ستراتيجّية  ستمرار في مخرجات تأتي بعد  من أجلنناقش في هذا التقرير تنظيم الدولة وخططه اال ر تقديالبقاء واال

حة أ  كذلك دير الزور الالعملياتي على نقاط ارتكازه في الساااحل األيمن من الموصاال، والرّقة، و هموقف تكو  مرشااّ

 المنّصة األخيرة في خطوط حماية مستقبله القادم. 

 

 مقّدمة: 

  :-النشوء واالرتقاء-تنظيم الدولة 

ق على يد قوى على وقع االشتباك المفتوح والحاصل ّإبا  سقوط حكومة الرئيس العراقي صدام حسين واحتالل العرا

ا، 13002أبريل//نيسا  9إقليمّية ودولّية  أفرزت مواجهات طائفّية  العنف والعنف المضاد دخلت العراق بموجة منم

كالّية يدابين مذاهب ومكونات العراق التي اسااتندت في عمليتها على قوى إقليمّية مثل إيرا ، أو تنظيمات جهادّية ر

 ذات خبرة طويلة في القتال ضمن بيئات سكانّية وكثافة مدنّية َكاتنظيم قاعدة الجهاد. 

المقتول في غارة ال الخاليلة وكنيته أبو مصااعب الزرقاوي الزرقاوي "أحمد فاضاال نّزوبرز نجم األردني أبو مصااعب 

سنّية-ه و"، َكاااأحد أبرز الوجمااا33002يونيو /حزيرا 7 أمريكّية ضوّية تحت التي تقاتل األمريكا ،  -ال والقوى المن

" المتهم بتنفيذ جرائم ضااد 2الالميإسااماعيل حاف   النفوذ اإليراني ومنهم جماعات جيش المهدي، وقوات أبو درع "

 اإلنسانّية والمقيم اآل  في حي الصدر ببغداد. 

حدف في العراق بعد مقتل أبو مصااعب  فدين أّ  تالشااى من واجهة ال قاعدة الجهاد في بالد الرا بث تنظيم  وما ل

 بن الد ااختلف الزرقاوي بشكل كبير مع الذي أراد من خالل "التوحيد والجهاد" إيجاد فكرة منافسة للقاعدة، " الزرقاوي،

ته، عدة واسااتراتيجي قا هداف تنظيم ال قاوي  حول أ ما خط  بإذ لم يهتم الزر ناشاادة جميع المساالمين، فعند م

شعال النار. وقد  ستغالل التوترات الطائفية وإ ُسن ي عن طريق ا شد الدعم ال صة لح ستراتيجيته في العراق، رأى فر ال

                                                           
 1- https://goo.gl/QJkSls  //RT  :مـ. .4.20149نشر في  .عاما على "سقوط بغداد" 11وكالة أنباء روسيّة  

 2- https://goo.gl/rLpExZ  //YouTube  :مـ. 11.2.2.11غتيال الزرقاوي. شوهد إعالن المالكي والسفير األمريكي اموقع ويب 

 1- https://goo.gl/EmqyiY  //rem NewsE  :مـ. 11.2.2.11. نشر للصراع الطائفي بالعراقرمزا  ”أبو درع“موقع ويب إخباري 

https://goo.gl/QJkSls
https://goo.gl/rLpExZ
https://goo.gl/EmqyiY


 
 
 
 
 
 
 

سبق  تعززت جهوده في التجنيد شهد به وزير الخارجية األمريكي األ ست ، عن طريق الخطأ، كحلقة "كولن باول"عندما ا

  ". 4عوصل بين تنظيم القاعدة والرئيس العراقي السابق صدام حسين، األمر الذي أكسبه شهرة وأتبا

سبات العملياتّي سكو  أو ال صالح إعادة هيكلة  ليدخل التنظيم في حالة من ال صل التنظيم عن إيجاد بدائل تول ف

قدرة على إدارة مشاااريع بقائه الخاصااة، مما  ،دعراقي الموِلوتعطي التنظيم -تنظيم قاعدة الجهاد-القاعدة األّم 

قيادات  لبالد الرافدين، والذين كانوا ظيم قاعدة الجهادجعل الساااحة متهيئة لساايطرة قيادات الصااف الثاني في تن

 األمريكي. ت في حكومة العراق قبل االحتالل َلِمع  واستخباراتيةعسكرّية 

 :دولة العراق والشام اإلسالمّية/ وهنا نذكر مجموعة من القيادات االستخباراتية الهاّمة التي أسست مشروع

حجي داوود، أو أبو عبد الساالم الدليمي، أبو مهند الساويداوي المقدم في المخابرات العامة العراقية "إساماعيل  .1

اهلل، قائد عمليات السيطرة على عمق األنبار العراقّية، وشغل منصب المستشار العسكري للزرقاوي،  لطيف عبد

شرطة االتحادية التابعة  مااا،3014 يناير /كانو  الثاني/ 30وكا  مركز ثقل التحرك الميداني، قتل في  سب ال ح

 . "5قرب الرمادي رات،لحكومة المنطقة الخضراء، في منطقة الكرطا  على الضفة اليسرى ِلا الف

أبو علي األنباري، العميد عبد الرحمن القادولي، الشخص الذي أجاد التخفي وأضاع مالمح شخصيته الحقيقية التي  .3

لم يكشاافها سااوى بعم المتابعين عن طريق شاابكة من ضااباط القيادة واألركا  العراقّية السااابقة، وكذلك 

ْوَلُة  صدار "ص  شفًا عن صورته وهو مع التنظيم، وصورة 6األبرار على البيشمركة الكفارالتنظيم الذي نعاه في إ " كا

ستخبارات العراق أثناء خدمته فيها، وقتل ِباااغارة لطيرا  التحالف على مسجد  سمي ِلا أخرى وهو يرتدي الزي الر

  .1البنتاغو   عالحسب إ/، 3012في الموصل أذار /

سابقين فذاته ها التنظيم بنى فيوالتي  األمنّية الهيكليةفكرة أّما  ضباط  ستخبفي كانت معتمدة على  ارات األمن واال

سرّية ح  سب وثائق  سس هذه الفكرة ح شبيجل األلمانية،  ْتَلص  العراقية ومؤ سمير عبد محمد  كا عليها مجلة دير "

ستعار هو حجي بكعقيد  الخليفاوي، سم م صدام، وكا  للرجل ا قتل في " الذي 8رفي مخابرات القوات الجوية في عهد 

 . 9ما3014يناير/الثانيسوريا كانو  

سالمية قد انتهت شام اإل صّف األّول المؤسس في دولة العراق وال ليبقى الهيكل الخارجي وغابت  وبهذا تكو  قيادات ال

تحمي أطرافه من ُيااادار بال مركزية على التنظيم الذي عبئًا ثقياًل الذي بات في دولة البغدادي، الُمغ يَِّب، والمعزول، و

                                                           
 2- https://goo.gl/xodvJR مـ. 12.11.2.11. نشر ، ويل ماكانتس، وهارون ي. زيلينالبقاء والتوّسع، جوبي واريك: الدولة اإلسالميةد واشنطن، تنظيم همع 

 1-  https://goo.gl/8V92s5 .مـ. 1.0.2.11  الجزيرة نت موقع إخباري 

  https://goo.gl/K5Cjj5 6مـ. 2.16، أيار.الحقيقية هويته ويكشف األنباري، علي أبو ينعي الدولة تنظيم إلكترونية، صحيفة 21عربي 

- https://goo.gl/8V92s5 1  // مـ. 1.0.2.11نت، موقع إخباري، الموقع الرسمي، نشر. الجزيرة 

- https://goo.gl/XkgT8V 1  //2.11نشر .. عن مجلة ديرشبيجل رويترز، وكالة أخبار، الموقع الرسمي، تقرير صادر . 

 0- https://goo.gl/VYA4sr  //RT  :مـ. 21.2.2.11. نيزافيسيمايا غازيتا، من الذي أنشأ "الدولة اإلسالمية" وكيف؟وكالة أنباء روسيّة 

https://goo.gl/xodvJR
https://goo.gl/8V92s5
https://goo.gl/8V92s5
https://goo.gl/K5Cjj5
https://goo.gl/8V92s5
https://goo.gl/XkgT8V
https://goo.gl/VYA4sr


 
 
 
 
 
 
 

 المصرية، وما بينهما القلمو  ءالتشّظي على األرض الممتّدة من بعشيقا شمال العراق، حتى ِسْرت الليبية مرورًا بسينا

 لتنظيم المنهك. عب القادم والساحة الخلفّية ِلاوظهير البادية السورية، المل

ستطاع ةوالناظم ةأّ  العقلّية األمنّية االستخباراتّية الحاكم على ة من االنتقال بسالمت لبناء هيكلية تنظيم الدولة، ا

ا وتقودهتتمّتع بالوالء الفكري للتنظيم،  ّيةفصااائلات إلى مجموعشااكل التنظيم الواحد المؤتمر برمرة رجال الظل، 

ملّية والعتحظى بالحرّية التقنّية شخصيات نافذة بمناطق السيطرة ذات بعد عشائري أو َقب ِلي، أو حتى مالي سلطوي، 

ار، وصااواًل على األرض، وكذلك في مصااادر التمويل التي تعتمد على صاافقات بالغالب سااوداء من تهريب نف ، و ث

 . 10لصفقات األسرى والسبي

فقدانه القيادات الرئيسّية، ومعها مواقع كثيرة في العراق  طوق أزمة ج الذي وصل إليه التنظيم لكسرر ْخوهذا كا  الم 

التي أّدت مخرجات اليكو  فهم الموقف القتالي واالساتراتيجي للتنظيم على األرض ضارورة لمعرفة وساورّية، وعليه 

 نتقال من العهد األول االمنتهيا إلى العهد الثاني الذي يسير فيه تنظيم الدولة. ِلال

 في نقاط اشتباكه الرئيسّية:  للتنظيمتقدير الموقف العملياتي 

 األيمن من الموصل:  الساحل-أوًلا

سّية األولى لتنظيم الدولة  سيا صمة ال صل العا طبته األولى معلنًا دولته كو  زعيم التنظيم ألقى فيها ختعتبر المو

ا، 3014يوليو///تموز5 ا اعتبارها نقطة السيطرة والتحّكم الرئيسّية في قدرات التنظيم المالّية ابيت 11م وهذا ِب

  . أوامر تحرك القطعاتمنها قرارات تعين األمراء، وة واألمنّية العسكرّية التي تصدر مال المسلمينا والسياسّي

 الموصل استراتيجّيًا )الموقع الجيو سياسي(: 

صل هي مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مد  العراق بعد  صمة مدينة المو سكا  البالغ العا  3حوالي  من حيث عدد ال

/كلم، ولم يكن للدولة العراقية الحديثة أ  425مليو  نساامة، تعتبر حاضاارة الشاامال العراقي، وتبعد عن بغداد 

لو لم تلحق بها الموصل التي ظلت موضوع تجاذب حاد بين بريطانيا  ينيات من القر  المنصرمتتشكل في بداية العشر

سلطات  سا منذ الحرب العالمية األولى، وبين  صل إّلوفرن سي وتركيا التي لم تتنازل عن المو ، 1932ا عام االنتداب الفرن

 . 13بعد التوقيع على معاهدة أنقرة

                                                           
 1.- https://goo.gl/2vF2Vm  :مـ. 21.12.2.11. وثائق لرويترز: هكذا يدير تنظيم الدولة دوائر غنائم الحرب والعبيد واآلثار// القدس العربي، جريدة إلكترونيّة 

 11- https://goo.gl/WqUmFu مـ. 11.2.2.11شوهد  ، موقع ويب: خطبة أبو بكر البغدادي، في الجامع الكبير.// مؤسسة الفرقان 

 12- https://goo.gl/CmNsPU  //مـ. 2.16..12.1، نشر مستند تركيا للمشاركة في معركة الموصل اتفاقية أنقرة ويب: ،الجزيرة نت 

https://goo.gl/2vF2Vm
https://goo.gl/WqUmFu
https://goo.gl/CmNsPU


 
 
 
 
 
 
 

 الموصل )تقدير موقف قوات التنظيم، والقوات المعادّية له(: 

ال يبدو أّ  تنظيم الدولة الذي استطاع تمديد فترة المعارك في الجانب األيسر اشرقيا الموصل يملك نفس معطيات 

 االتزا كو  القوات المهاجمة تجاوزت كثير من أخطائها السابقة والتي أفقدتها  ،-الغربي-الجانب األيمن المعركة في 

 :.  القوات المهاجمة تتأّلف من12  وثبات قتالي حينهاأكثر اتزاظهر الهجومي على مواقع التنظيم الذي 

ا مجاميع من الحشد  وفرق مكافحة يحكومّية تتبع للجيش العراق قوات-   اإلرهاب ومنها الفرقة الذهبّية، مسنودة ِب

 .م بالطائفّية والوالء إليرا ه ت الشعبي التابع لمرجعيات دينّية ُت

  ،ائري تحت مسّمى حراس نينوىعاملة في بعشيقا، ومسنودة بحشد عش بيشمركة تنسق مع قوات تركّية قوات-ب 

دولّية تقوم باالسااتطالع ومساااندة القوات المهاجمة بأمن المعلومات وتنفيذ طلعات نارّية على مواقع  قوات-ج

جاع اسااتر . ونتيجة لهذا االختالف في نوعّية وطبيعة وأهداف القوات المهاجمة، تأخر14يعتقد أّنها لقيادات التنظيم

ن خسائر كبيرة ألسباب عبت بشلل ناجم صيأِلالقوات المهاجمة التي  تعبويهوقفات  فيهاالجانب األيسر شهور ظهرت 

يقذفهم خلف خطوط  يةانغماسااالتي نفذها التنظيم معتمدًا على قوات )كوماندوس( المفاجآت الميدانية منها: 

صومه، معتمدًا على الفجوات  ستخباراتية خ واألخطاء التعبوّية في خطة العزل والتطويق التي أعلنت عنها حكومة اال

سوء  ضافة إلى  سيق بغداد إ شتاء أثناء القتال بين القطعات على األرض التي عانت التنفيذ والتن سبب وجود فصل  ب

 . 15سيء

سناد الجوي للقطعات المهاجمة التي أدت إلى ب ء تقأّما الملمح األبرز كا   سائر  دمضعف تقديم اإل القوات ووقوع خ

سوء األحكبيرة  ضًا نتيجة ل ساندة جوًا بمواقع كل الفرقاء، ووجود كفيها، وهذا أي ثافة وال الجوّية وجهل القوات الم

ة األهم في تدمير أحياء مدنّية كاملة فوق الذين باتوا الحّج مدنّية كبيرة تعيق تحييد السااكا ، عن عناصاار التنظيم

 . 12رؤوس نسائها وأطفالها

 

                                                           
 11- https://goo.gl/BEjzUR  //مـ. 22.1.2.12. نشر معركة الجانب الغربي من حرب الموصل، موقع ويب: الجزيرة نت 

 12- https://goo.gl/sxnDxN  // :مـ. 1.1.2.11من منظور عسكري. نشر  حرب الموصلالجزيرة نت، موقع ويب 

 11- https://goo.gl/BEjzUR  // :مـ. 22.1.2.12. نشر معركة الجانب الغربي من حرب الموصلالجزيرة نت، موقع ويب 

 16- https://goo.gl/9qjN4v  مـ. 27.03.2017. نشر زرة الموصلمج: الحضاريّة واالستراتيجّية// مركز الشرق العربي للدراسات 

https://goo.gl/BEjzUR
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صالح أّما بعد كل ما أبداه التنظيم من مقاومة أّث سر ل ضطّر إلخالء الجانب األي صالبة النواة المركزّية لقواته ا رت على 

سناده في خطوطه المتراجعة نحو الجانب األيمن الغربي والذي تقع قوات التنظيم فيه تحت  خطر عزل تعزيز نقاط إ

 تهدد الحسم التام في المعركة ومنها:  ٍدَقمن ُعخرى هي األوالتي تعاني  وتطويق القوات المعادّية

بين  الفصلصعوبة سم النهر، قل القوات الثقيلة والخفيفة عبر جنصب وتثبيت وحماية الجسور العائمة المصممة لن

بين الفرقاء على األرض مما  االشااتباكالمدنيين وعناصاار التنظيم، خطورة الموقف الجوّي الناجم عن قرب خطوط 

 . 17ل عليه التنظيم في مساندته برّيًايعيق كفاءة الضربات، وكذلك البعد العشائري الذي يعّو

 الرّقة: -ثانيًّا

يق في العراق نظرية الخروج من عنق زجاجة التطو ى سااابقًاتعتبر الرّقة هي المعقل الثاني لتنظيم الدولة الذي تبّن

سوري، وتّم هذا بمعّية وتخطي  حاجي بكرِبااا التمدد اتجاه  شرق ال سابق في ) ال سمير عبد محمد الخليفاوي، عقيد 

صدام( سورّية وإنهاء  18مخابرات القوات الجوية في عهد  ضم أجزاء من  سر عزلة التنظيم في العراق، ب العقل المدبر لك

مختلف عن الكيانات والدول كيا   هوهالة أّن معركة التنظيم ووجوده قدسّية الحدود القائمة بين البلدين وهذا إلعطاء

 الغرب بعد اتفاقات سايكس بيكو.  اشأهأنالتي 

  استراتيجّيًا )الموقع جيو سياسي(: :الرقة

منذ أواس  و ،كم شرق مدينة حلب 120مدينة في شمال سوريا، تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، على بعد حوالي "

في الرقة متحف تاريخي  ،الزراعة وعلى الحقول النفطية المجاورةوعلى سااد الفرات  هاالساابعينيات يعتمد اقتصاااد

تحتوي  (،1358- هااا 750صغير يسمى متحف الرقة، وقد كشفت الحفريات فيها عن  ثار تعود إلى العصر العباسي )

أويس القرني، عدد سكا  المدينة القديمة أيضًا على أضرحة عدد من أعالم المسلمين، منهم الصحابي عمار بن ياسر و

 ".19نسمة 330،000المدينة يزيد على 

سبب اختيار التنظيم للرّقة   صمة ثانّية أما عن  شابه معطياتها من معطيات الموصل من حيث َكااا عا فهو عائد لت

سقاية مزروعات، وكذلك عنفات توليد الموقع الحدودي الهام مع تركيا،  شرب و سّد مائي كبير فيها يؤمن مياه  ووجود 

ا  كهربائي،  بداخلها بين قوات النظام وقوات الجيش الحّر إّب إضااافة لحجم العمرا  فيها كونها لم تشااهد معارك 
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باتت بعد دخوله بفترة  تحريرها على يد األخير، ولم تتعرض لحجم معارك وقصف كما دير الزور مثاًلااا إضافة لكونها

 محررة بالكامل من أّي وجود لقوات النظام. 

سوري  س  إلدارة الجناح ال صاره إليها، واعتمد على موقعها المتو فكانت وجهة مدنّية جميلة تجذب المهاجرين من أن

  )الشامي( لتوزع إداراته )في واليات الشام(، وأنشئ فيها هيئة الخدمات العامة اإلسالمّية. 

 التنظيم، والقوات المعادّية له(:ّقة: )تقدير موقف قوات الر

مااا. بعد صراع مع جبهة النصرة وأحرار 3014استطاع تنظيم الدولة السيطرة على مدينة الرّقة في كانو  ثانيايناير.

ضع بعدها ستقر الو سلمين، لي سّم حماية دماء الم ضمنها تحت م سالمّية التي أخلت المدينة دو  قتال  شام اإل  ال

سائر الشمال، والشمال الشرقي السوري عدا مدينة الحسكة التي بقيت تحت سيطرة قوات  ام، النظلتنظيم الدولة في 

 الكردّية، وقوات النظام السورّي. تركة من وحدات حماية الشعب بحماية مش ومدينة القامشلي التي حظيت

  هي:و )فرعي( رابع، ومحور ضاغ  ُته اج م الرّقة حالّيًا من ثالف محاور رئيسّية

د(  .أ س  سورّية الديمقراطّية )َق شرقي: تقوده قوات تتبع لمجلس  شمالي  صر  معتمدة على تجميعمحور  غربي عنا

 في ة وإجباره على التقهقر غربَا والتموضااعّم التحرك بها لتضاايق الخناق على التنظيم شاارق الرّقخ  الخابور ث

 المربعات السكنّية داخل المدينة. 

 .مكونات عشائرّية عين عيسى، أغلب عناصر هذا المحور هم من من)قسد(  شمالي: تقوده قوات محور .ب

محور جنوبي غربي: فيه قوات كردّية تتبع ِلااا )قسد( بمساندة قوات أمريكّية، استطاعت فصل الرّقة عن مدينة  .ت

 . الطبقة

سوري محور جنوبي: تناور فيه قوات  .ف صحراء نظام  صقور ال شبه نظامّية: تتبع في هيكليتها للمدعو ) شيات  "ملي

سهيل حسن أو النمر كما يسميه مؤيدوه، وتتولى مهام االشتباك مع التنظيم في محاور البادّية التدمرّية الشمالّية 

 "(. 30ومنطقة الكامب جنوب الرّقة

ضع الرّقة ال يقل خطورة عن صل، إّلى أّ  الفارق يكمن في إمك وبهذا يكو  و د التنظيم بدائل في الرّقة انّية إيجاالمو

ضب  وتدريجي لقواته قبل تطويقها وعزلها ومن ثّم تدميرها تؤمن ا سحاب من ّسك ن صل التي تم صل في المو كما يح

بها التنظيم معتمدًا على طريق واحد يمر عبر جبال سنجار لتأمين مناورة ِبااا قواته ووسائطه النارّية تخفف الضغ  
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صره داخل ا ضد اإلرهاب ومن ثّم برّيًا على على عنا صل، ولكن الطريق قطع نارّيًا عبر الجو على يد التحالف الدولي  لمو

 تطويقه في الجانب األيمن للموصل. يد عناصر البشمرجة البرزانّية، مما أدى لحصار التنظيم وقضم أراضيه حتى 

 

 ونقاط "اإلزدالف" وتجميع القوات التي يعتمد عليها في المستقبل المنظور: ، بدائل التنظيم

 دير الزور: حصن التنظيم، وخزانه االقتصادي.

سورّية في  ستراتيجّية هامة، وهذا من تنّوع مصادر الدعم الذي كانت تؤمنه لخزينة الدولة ال تعتبر دير الزور محافظة ا

شآت سرير نهر الفرات، مما  خزا  مهم للغاز، والنف ، وفيها من ضافة لوقوعها على  ضخمة للقطاع النفطي والغازي، إ

 َكا القمح، والقطن، والذرة، والشوندر. يعطيها بيئة مناسبة لزراعة محاصيل استراتيجّية 

سورّية والعراق عبر عّدة منافذ حدودّية برّية، وفوق هذا تعّد  صل بين  سي الوا سيا ضافة لموقعها الجيو هذا باإل

صواًل لحقول الم صحراء طريبيل و سّية من الخليج عبر  حافظة مح  أنظار الدول الكبرى لمرور خطوط نقل الغاز الرئي

 . 31الشدادي والجبسة ومن ثّم تركيا عبرها

سكري في دير الزور يختلف، وهذا نتيجة لوجود  ضع الع شّكل  تتمركز في جزء من مدينة دير الزور قواتإّلا أّ  الو اة نوت

(  ، الجورة والقصور وهرابش، )مطار عسكري، ومجموعة أحياءفي جنوب غربي المدينة لنظام السوريصلبة ِلاااقاعدة 

مطّوقة بشكل كامل من تنظيم الدولة، وال يزال يصعب على أي طرف ، وهي 33من مساحة المحافظة %5والتي ال تتجاوز 

ثير من قدراته في محاوالت ِلااا انهاء تواجد النظام حسم الصراع فيها لصالحه سواء النظام، أو التنظيم الذي استنزف ك

  فيها.

التي تهيئ أ  ترف عواصم التنظيم السابقة وتكو  قاعدة ولهذا يسعى تنظيم الدولة لتطهير المحافظة بشكل كامل 

عمليات وتحكم بعد خسااارة الموصاال والرّقة )المحتملة( من خالل فتح معارك مع النظام المحاصاار باالعتماد على 

ساتقدام القوات المنساحبة من الموصال، والرّقة وزجها في معارك المدينة ضاد النظام، وتجميع الفائم منها في ا

عميقة للتنظيم مع  اشتباكعمق صحراوي يصلها بالعاصمة السورّية دمشق، ويؤمن خطوط مناطق أكثر اتساع عبر 

 أّي خصم عبر البادّية الممتّدة حتى ظهير القلمو  الشرقي. 
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 نظيم وإمكانّية تأقلمه مع العهد الجديد: تت: مصير المخرجا

كّل ما ساابق وعودًا على حقيقة أّ  التنظيم بات يعمل بنظام الحلقات غير المتصاالة بعد تمكنه من ب عد عرض 

صناع إدارة التوحش صّفه األول، أو  ضربات المرّكزة التي أفقدته قيادات  صدمة ال ستيعاب  ، التي ظهرت من خالل فيه ا

وجه البغدادي دو  أ  يقف أحد وراءه في المشهد الظاهر، وسكاكين التنظيم التي أثبتت عبر إصدارات عّدة أ  ال مكا  

 لإلنسانّية في هذا التشكيل األيديولوجي والمبني على عقيدة الهالك للمخالف. 

 التعامل مع التنظيم، اقليمّيًا ودوليًا: 

 عربًيا: اقليمّيا و-أوًلا

ًصا في  ةنظرًا لحالة التمترتس خلف الطائفيااا واالصطفاف اإلثني والمذهبي الذي يعانيه الحوض المتوسطي وخصو

ضنة لتنظيم الدولة، ال يملك االقليم بدائل للتعامل دو  ايجاد  سورّية والعراق َكاااا بؤرة حا محي  الدول الملتهبة 

لُمهارة والممزقة، وهذا الخيار مفقود نظرًا لعدم وجود حّل في األفق حكومات متوازنة وقّوية تعيد فرض هيبة الدول ا

ودولية لم يشهده العالم ني من صراع داخلي تتورط فيه قوى إقليمّية اممكن أ  يفضي لتسوية أزمات الشرق الذي يع

والذي أّدى ااا. م1914.حزيرا ايونيو.38مقتل األرشدوق النمساوي وولي عهد امبراطوريتها على يد متطرف صربي منذ 

شاكلها قدرات التعامل 32الندالع الحرب العالمية األولى ، ولهذا يفتقد اإلقليم ومن ورائه الدول العربية الغارقة ِبااا م

 ، مجموعة ضمن بنية عسكرية متطورة.منفردًا مع ظاهرة تنظيمية لها أذرع استخباراتية ومالية اقتصادية وفكرية

 دوليًّا: -ثانًيا

األوساا  في مرمى النيرا  الدولية المتمثلة بمحاوالت الساايطرة ومّد النفوذ المتكرر ليس بجديد بل  إّ  وقوع الشاارق

 ( على أرض شعب مهّجر ومستباح الدّم والحقوق. / حسب األدبيات األممية)دولة إسرائيل د لما قبل إعال  قياميعو

طرف دو  حل عادل وشامل ألّم القضايا، والشماعة لهذا ال يمكن للعالم أ  يصل لحل يزيل البؤر الفكرية ألي تنظيم مت

ساطير الفكر  سوى بأ سطينية، التي ال تظهر  ضية الفل التي بنت عليها كل التنظيمات المتطرفة أديولوجيتها وهي الق

المتشاادد وتغيب عن منهجية العمل للتظيمات لتحل محلها نظريات الوالء والبراء، وإقامة أو تحكيم ما ينادونه شاارع 

 ، أو الحاكمية.اهلل
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تشعباته من وجود أنظمة قمعية متوافر ومعه قائم و بري على األرض كو  السبأّي حل أمني أو عسك سيفشلولهذا 

 دكتاتورية تحظى بحماية وتأمين الدول الكبرى. 

 بدائل التنظيم: 

 لم أمام سيناريوهات عّدة منها: االتنظيم والع

التنظيم المتطرف فكرة ذوبانه، واسااتسااالمه للقتل التدريجي الذي تقوم به دول الحلفاء المتجهة نحو  قبول-أّوًلا

سة  سيا صحراء العراقّية، ثّم تدميره باالعتماد على  سورّية وال ي، النار االحتواءتثبيت مواقع التنظيم في البادّية ال

 التي تساهم في تفتيت التنظيم. المحدودة  اإلنزالوالضربات الجوّية المركزة، وعمليات 

 :فعليًّا منذ فترة فيالتنظيم على خطة مضادة لتشتيت الخصم )الحلفاء ضد اإلرهاب(، وهذا ما بدأه  االعتماد-ثانيًّا

ستطاع من خاللها تحيركالت .1 صدمة والرعب الدوليين يفوق قز على نظرية "الذئاب المنفردة" والتي ا يق حجم من ال

اإلعالمّية والتقنّية لخصومه، وكذلك األمنّية التي فشلت في ضب  هذا النوع من العمليات القائم على كل القدرات 

 . 34الفردّية والتصرف الكيفي بأبس  المعدات المميتة وقت تتهيئي الظروف

فريقّية، ء اإلالصحرا، في مناطق المغرب العربي، و35عمل على توسيع خالياه في أماكن أكثر قربًا من أوربا والغربال .3

 . والبلوشستا  32أقاليم الظهير الروسي في القوقازوأفغانستا ، و

حقول النف ، والغاز، في مناطق على ، من خالل تجميع قدراته المالية عبر الحفاظ قتصااادّيةتأمين مصااادره اال .2

 سيطرته أينما وجد، سواء في المشرق أو المغرب العربي والشمال األفريقي. 

له، في دير الزور، التي سااتكو  منصاّاة إدارة  .4 ة المأهولة  محاولة تثبيت موقعه القتالي في أخر المواقع المدنّي

سريعة مدولبة أو حتى  صوم معتمدة على قوات  ستنزاف للخ ستنفذ مناورات ا عمليات متقدمة لقطعاته التي 

شاعر ومهر، محي  تدمر( تتحرك بأريحّية  سورّية حتى راجلة )كما حدف في حقول  شرق  برّية من بادّية البوكمال 

 مناطق بير قصب وعموم ظهير القلمو  والعاصمة السورّية دمشق. 

شرقالتي امتدت على م ىوهكذا يغلق التنظيم عهدته األول سيس، والتمدد نحو ال سوري، وانتهت بزوال  رحلتي التأ ال

ة، ويبدأ عهده الثاني بتجاوز مرحلة الصدمة وإيجاد بدائل للبقاء، وتطوير شكله  وتصفية قيادات الصّف األّول المؤِسس 
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مرتبطة والتي تعطي التنظيم بعدًا هالميًّا ال يمكن ضاابطه أو الغير الصاالبة المركزّية، إلى الحلقات الهرمي من البنّية 

  إنهاؤه كليًّا.
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