
 

 

 جديدة باكتاش لقواعد  والحاجة داعش تنظيم تطور 

  الموىس هللا عبد 

   المصلي    من كبي    حشد  مامأ
 
   الكبي   النوري الجامع ف

 
   الموصل ف

 
 تأسيس   يالبغداد بكر  أبو  أعلن ،2014 يونيو/حزيران 29 ف

 مناطق عىل السيطرة التنظيم عاستطا  ،الوقت ذلك منذ  . للمسلمي    خليفة نفسه وأعلن ،)داعش( اإلسالمية الدولة تنظيم

   واسعة
 
  أصبح حت   وسوريا، العراق ف

 
 والقضاء لمحاربته واتحاد، دولة ثماني    حوال   من مكون ،دول   تحالف قيام استدىع خطرا

  عليه. 

  
 
ة  مساحات التنظيم خس  ،النهاية ف  سنوات خمس مرور  وبعد  اآلن . وشيكة العسكرية الهزيمة وباتت عليها، يسيطر  كان  كبي 

.  التنظيم زالي ما  ،المعارك بداية عىل
 
   موجودا

 
    ر و ظهلل البغدادي عاد  ،أبريل/نيسان 28 ف

 
   ،مصور  فيديو  ف

 
 ،معلوم غي   مكان ف

 
 
   لهزائم الماضية السنوات لخال داعش تنظيم تعرض ،األرض لخسارته لالنتقام سعيا

 
   الطاحنة المعارك من العديد  ف

 الت 

   الدول   المجتمعو  أخرى، مرة التجمع يعيد  ولكنه خاضها،
 
اف حاجة ف اتيجيته.  وتطوير  األمر، بهذا  لالعي   اسي 

 والمكان الزمان التنظيم فرض حيث الباغوز..  معركة

ة بحكم داعش، تنظيم تمكن ، صفوفه تنظيم إعادة من ،األجانب لمقاتليه واإلدارية العسكرية الخير
 
 التحضي   أجل من رسيعا

، التحالف وقوات المتحدة الواليات مع الرئيسية للمواجهة    يكن لم كذل لكن الدول 
 
 قوات مع الرئيسية المعركة لمواجهة كافيا

 بلدات عس   من اقل عل واقترصت البغدادي، دولة حدود  انكمشت ما  ورسعان . الدول   والتحالف )قسد( الديمقراطية سوريا 

  
 
ق ىصاق ف    السوري.  الس 

ينأكتوبر/  شهري خالل / و  األول تس  يننوفمير    تس 
اسة التنظيم قاوم ،الثان     بس 

 
   ف

 منطقة أنها  رغم ،والسوسة هجي    منطقت 

   للتضاريس تفتقد 
، ،المنطقة هذه اختار  داعش تنظيم أن يبدو  . عنها  الدفاع عىل تساعد  الت  اتيجية من كجزء  هجي    أكير  اسي 

   المعركة ساحة لتجهي    الوقت سبكو  ،قسد  قوات الستدراج
، هو  سيفرضها  الت 

 
 المالصقة البلدة تلك الباغوز، وه   الحقا

   الوحيدة التلة ذات الفرات، ونهر  العراقية للحدود 
 
 . الباغوز  شفتة باسم المعروفة المنطقة ف

  التنظيم استعد 
 
خذ  بكامله.  المكان تحيط وألغام بزراعة وقام ،وخنادق أنفاق بحفر  قام حيث المعركة، لهذه جيدا

ّ
 التنظيم ات

ات من   األجانب، المهاجرين وعائالت سوريي    من المدنيي    آالف عس 
 
ي دروعا  الوقت لكسب أداةك  استخدامهمو  جهة، من ةبس 

 األجانب المقاتلي    أن عىل التنظيم اعتمد  كما   أخرى.  جهة من لهم آمن خروج ي   تأم بحجة المعارك إيقاف عير  يريده، الذي

موا  لن وبذلك استعادتهم، دولهم رفضت
ّ
هم أن بحكم الموت، حت   وسيقاتلون أنفسهم يسل  إما  فقط، بخيارين محدد  مصي 

مهم أن أو  العراق، سجون
ّ
   للنظام قسد  قوات تسل

 
 . المتحدة الواليات انسحبت حال ف

  تحوي كونها   الباغوز  بلدة التنظيم انتق  
 
   معظمها  ،الطبيعية الكهوف من الكثي   عىل أساسا

 
   )الشفتة(، التلة ف

 
 حفر  حي    ف

  التنظيم
 
   العراقية الحدود  نحو  مغّط  خندقا

، 700 من أكي   تبعد  ال  الت    وجّهز  مي 
 
ة مستودعات من عددا   الذخي 

 
 لتصنيع وورشا

 المفخخة.  العربات

   يفعل التنظيم كان  كما   للخالفة جغرافيا  بقعة استعادة أو  عىل الحفاظ بهدف تكن لم الخطة هذه
 
 وإنما  ،صعوده بدايات ف

 انتصار  تحقيق
 
  يُصوغه ا

 
ية بإصدارات الحقا  قوات أمام صمدوا  مقاتليه نخبة أن اعتبار  عىل عنارصه، من القادم للجيل تحفي  

انها  التحالف    استخدامه يمكن أمر  وهو  المتواصلة.  المعارك من أشهر  8 مدة مقاتل، ألف 45و ومدرعاتها، بطي 
 
 عمليات ف

 المستقبلية.  التجنيد 

   الخيارات هذه أن بتصورهم يكن لم هذا  لكل خططوا  الذين التنظيم قادة
 
  الظروف هذه مثل ف

ّ
 لهذه متقّبل بي    الصف ستشق

ل لها.  ورافض   القرارات
ّ
.  الباغوز  من الخروج أو  لقسد، أنفسهم يسلموا  أن العنارص  مئات فض

 
 رفضوا  الذين من قسم تمكن، هربا

   التنظيم خطة
 
   متخفي    إدلب إل الوصول من الباغوز، ف

 
 قسد.  من لقياديي    طائلة مبالغ دفع بعد  النفط، صهاري    ج ف

https://www.youtube.com/watch?v=ggEBnkcH7fg
https://www.syria.tv/content/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-2014-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B2
https://www.youtube.com/watch?v=R-m7mY_9B0Q
https://twitter.com/fadihussein8/status/1112567083416481793


 

 

   العراق نحو  الباغوز  من األول الصف قادة هرب
 
   التنظيم جيوب من بالقرب القائم، مدينة محيط ف

 
 الغربية، ر األنبا صحراء ف

  الفرات، لنهر  الغربية الضفة تمل  كانت  اإليرانية الميليشيات ألن الوحيد  هو  العراق خيار  وكان
 
 من العنارص  لهروب تحسبا

 القريبة.  البوكمال بادية نحو  الباغوز 

  
 
   التنظيم والة من العديد  ومقتل ،الباغوز  معركة انتهاء بغداديال أعلن ،األخي   ظهوره ف

 
   البغدادي توعد  . عركةمال ف

 
 هذا  ف

   التنظيم ار ر واستم ،قتلوا  الذين التنظيم لعنارص  بالثأر  الفيديو 
 
 . عدائهأ د ض قتاله ف

  الجغرافيا  عامل سقوط للتنظيم..  الجديد  الشكل

  هجي    من المعارك خالل التنظيم كسبه  الذي الوقت أن يبدو 
ا
، خطة لصالح هو  الباغوز، إل وصول  همجموعات منح عير  أكير

ة -اآلالفب عددها  البالغ–    المنتس 
 
   السورية البادية عمق ف

 
  . للتجمع الفرصة ،معدان( – الميادين – )السخنة مثلث ف

 
 انطالقا

قية، السويداء بادية إل الوصول التنظيم عنارص  يستطيع الجيوب هذه من  الميادين، وبادية الغربية، البوكمال وبادية الس 

ق شمال السلمية وبادية    اإليرانية الميليشيات ودوريات أرتال عىل مباغتة غارات وشّن  حماة، رس 
 الضفة طول عىل تنتس   الت 

  . الميادين مدينة وحت   البوكمال بادية من الفرات لنهر  الغربية

  كونها   النظام، قوات يجاور  ألنه معدان – الميادين – السخنة مثلث تنظيمال اتخذ 
 
 ومع الشيعية، الميليشيات من أسهل عدوا

   ذلك
ة جيوب له بق     صغي 

 
 الغربية.  األنبار  لصحراء المالصقة المنطقة وه   الزكف، – البوكمال – السخنة مثلث ف

  أول قد  التنظيم وكان
 
  ،2015 منذ  ةصخا السورية بالبادية اهتماما

 
ا  وقد  السورية، المحافظات لمعظم خلفية باحة إياها  معتير

   التنف إل 2016و 2015 عام   مجموعاته وصلت
 
ف  عالقة وخلق حماة، شمال والسعن دمشق، شمال والقلمون حمص رس 

   البدو  مع جيدة
 
  ضّم  كما   المنطقة، ف

 
   الصحراء، لهذه كمراقبي     إليه، منهم قسما

 عىل محكم بشكل عليها  طرةالسي يمكن ال  الت 

 اإلطالق. 

   المخازن من بعدد  مجّهزة ستكون تنظيم،لل األهمية بهذه منطقة أن المؤكد  ومن
 وثقيلة متوسطة أسلحة عىل تحتوي الت 

   استخدامه يمكن ملجأ  أو  ،العسكرية التنظيم لعمليات منطلق تكون أن يمكن حيث ،متنوعة وذخائر 
 
 فىه ،الهزيمة حالة ف

 بسهولة.  عليها  السيطرة يمكن ال  صحراء

  تلق   التنظيم
 
   درسا

 
   الطريقة أن ليقتنع كافيا

   اعتمدها  الت 
 
 ال  تنظيمية، وأسس جغرافيا  ذات دولة وإعالن والحكم، السيطرة ف

  الصحراء ستكون ولذلك . يستمر  أن يمكن
 
  خيارا

 
، مناسبا

 
   الصحراء حاليا

 إل لتنظيما عنارص  منها  يتحرك أن الممكن من الت 

   المتواجدة التنظيم خاليا  أن حيث خاطفة.  عسكرية عمليات وشّن  المحيطة، المدنية التجمعات
 
 ،قسد  سيطرة مناطق ف

  
ات عمليات تشن والت    ه   واغتياالت، تفجي 

 
ذ  وقد  . للتنظيم المركزية القيادة عن منفصل بشكل تعمل غالبا

ّ
ان نف  التحالف طي 

ات    حظوظهم ستكون فبالتال   الخاليا، هذه عىل بضللق اإلنزال عمليات من العس 
 
.  قليلة االستمرار  ف

 
 نسبيا

   الرئيسية المظالم فإن القديم، شكله وانتهاء للتنظيم الحالية الهزيمة رغم
 الدول تدخل : موجودة تزال ما  ظهوره إل أدت الت 

   الرغبة وجود  وعدم ،األجنبية
 
   األسد  نظام اسقاط ف

 
ر، وقت ف

ّ
   النفوذ  تنام   إل باإلضافة . مبك

 حساب عىل الشيع   اإليران 

اتيجيتها  فشل تبعات ورائها  تاركة المنطقة من ستنسحب المتحدة الواليات . سنةال    اسي 
 
اتيجية المنطقة، ف    االسي 

 خلقت الت 

  للتنظيم
 
   – األمريك   االنسحاب وسيكون ،2014 عام للنهوض مثالية ظروفا

 
  تم حال ف

ا
 عا -فعل

ا
   مل

 
ا  من التنظيم لعودة كبي 

   الدولية الجهة حول الغموضو  الفوض   حالة التنظيم يستغل سوف . جديد 
كه الذي الفراغ ستمل  الت   . المتحدة الواليات ستي 

  يخلق أن المتوقع من الفراغ هذا  لمل  المرشحة للدول والعسكرية التقنية القدرات ضعف إن
 
 . والغموض الفوض   من مزيدا

 

  يعمل ي،عسكر  ومحلل باحث : الموىس هللا عبد 
 
  حاليا

 
   مديرا
 
   كمسئول  وعمل ،المجتمع للتطوير  هوز  مركز  ف

 للعديد  ميدان 

   الدولية المنظمات من
 
  . ريا سو  ف


