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أعلنــت الواليــات المتحــدة تنفيــذ عمليــة عســكرية تــم خاللهــا اغتيــال أبــو إبراهيــم الهاشــمي القرشــي،
زعيــم تنظيــم داعــش ،فــي  2فبرايــر ،وذلــك فــي منطقــة علــى الحــدود مــع تركيــا فــي شــمال غــرب إدلــب.
وأكــد الرئيــس األمريكــي ،جــو بايــدن ،فــي اليــوم التالــي أن مقتــل زعيــم تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي
غــارة أمريكيــة علــى ســوريا “أزال تهديــداً إرهابيــاً كبيــراً ” .كمــا قــال بايــدن إن القرشــي “فجــر نفســه” مــا أدى
لمقتلــه ومقتــل أفــراد عائلتــه بعــد أن حاصرتــه القــوات األمريكيــة.

دالالت موقع العملية
يكشــف موقــع تنفيــذ العمليــة عــن عــدد مــن الــدالالت،
والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تــورط تــريك محتمــل :كان القــريش يقيــم يف طابقــن يف
منــزل منعــزل يقــع يف منطقــة جبليــة يف بلــدة أطمــة .ويبعــد
املنــزل بحــوايل  150مـرا ً عــن نقطــة عســكرية لهيئــة تحريــر
الشــام (املواليــة لتنظيــم القاعــدة) ،و 400مــر عــن موقــع
أمنــي تــريك ،و 800مــر عــن متركــز عســكري تــريك ،أي أنــه
كان يقيــم يف مربــع أمنــي محــاط بقــوات عســكرية وأمنيــة
تابعــة للمخابــرات والجيــش الــريك وهيئــة تحريــر الشــام،
وفق ـاً موقــع الحــرة األمريــي.
ويالحــظ أن تركيــا تتعــاون مــع هيئــة تحريــر الشــام،
والتــي تســيطر عــى مناطــق واســعة مــن أدلــب ،إذ إن

أنقــرة تســيطر أيض ـاً عــى أهــم طــرق العبــور للمســاعدات
اإلنســانية والتجــارة مــع األجـزاء التــي تســيطر عليهــا الهيئــة
يف إدلــب ،والتــي تبقيهــا مفتوحــة.
 -2دور مرجــح لـــ “تحريــر الشــام” :يالحــظ أن املنطقــة التــي
قتــل فيهــا القــريش ال تبعــد كثـرا ً عــن منطقــة اغتيــال زعيــم
داعــش الســابق ،أبــو بكــر البغــدادي ،والــذي كان يختفــي يف
أحــد املنــازل كذلــك عــى اعتبــار أن تلــك املنطقــة كانــت مــن
مناطــق ســيطرة تنظيــم حـراس الديــن ،أحــد فصائــل داعــش
املتشددة.
ومــن املالحــظ أن الشــهور األخــرة قــد شــهدت قيــام
هيئــة تحريــر الشــام بطــرد تلــك املجموعــات بهــدف توجيــه
رســالة للواليــات املتحــدة والغــرب بأنهــا تحــارب داعــش،
وأنهــا ميكــن أن تكــون يف النظــام الســيايس البديــل يف ســوريا،
وهــو مــا عــر عنــه أبــو محمــد الجــوالين يف املقابلــة التــي

تصفيــة القرشــي :مالبســات وتداعيــات اغتيــال زعيــم تنظيــم داعــش فــي ســوريا  ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  09 ،1462فبرايــر
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أجراهــا مــع محطــة “يب يب إس” األمريكيــة يف النصــف األول
مــن العــام املــايض ،والتــي أكــد خاللهــا أن انتــاء تحريــر
الشــام للقاعــدة انتهــى ،وحتــى عنــد الدخــول فيهــا مل تكــن
تؤيــد الهجــات ضــد الغــرب.
كــا يالحــظ أن أحــد قيــادات داعــش املقبــوض عليهــا يف
الع ـراق رصح بــأن القــريش يحظــى بعالقــة شــخصية طيبــة
مــع أبــو محمــد الجــوالين ،قائــد هيئــة تحريــر الشــام ،وهــو
مــا يرجــح أن إقامتــه يف تلــك املنطقــة كانــت باتفــاق ضمنــي
مــع الجــوالين .ومــا يؤكــد ذلــك هــو قيــام هيئــة تحرير الشــام
بســحب جثــث اثنــن مــن العنــارص الذيــن قتلــوا يف عمليــة
االغتيــال مــن املبنــى قبــل وصــول أيــة قــوى محليــة أخــرى.
كــا يالحــظ أن الهيئــة مل تتدخــل يف االشــتباكات التــي
دارت عــى مــدار ثــاث ســاعات بــن القــوات األمريكيــة
والقــريش ،وذلــك عــى الرغــم مــن أن حاجـزا ً للهيئــة كان عــى
بُعــد مئــات األمتــار مــن موقــع اســتهداف القــريش ،وهــو مــا
قــد يكــون مــؤرشا ً عــى أن الهيئــة قــد كشــفت عــن مكانــه
للواليــات املتحــدة يف محاولــة لكســب ودهــا ،وإيجــاد قبــول
أمريــي بــدور لهــا يف ســوريا.
أهداف العملية

يالحــظ أن الواليــات املتحــدة ســعت مــن خــال عمليــة
تصفيــة القــريش تحقيــق عــدد مــن األهــداف ،والتــي ميكــن
تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:
 -1رســائل أمريكيــة داخليــة :يبــدو أن الواليــات املتحــدة
تســعى لتوظيــف تصفيــة القــريش داخليــاً عــى اعتبــار
أنهــا رســالة توجــه للمجتمــع األمريــي حــول اســتمرار
دور واشــنطن يف مواجهــة اإلرهــاب والقــوى التــي تهــدد
حيــاة األمريكيــن ،خاصــة يف أعقــاب االنســحاب األمريــي
مــن أفغانســتان ،والســلبيات التــي انعكســت عــى اإلدارة
األمريكيــة بســببه ،فضـاً عــن إعطــاء مــرر لعــدم االنســحاب
األمريــي مــن ســوريا ،والــذي كان قــد أعلنــه الرئيــس الســابق
دونالــد ترامــب قبــل أن يرتاجــع عنــه تحــت ضغــط مــن
الجيــش األمريــي .وبالتــايل كانــت هنــاك حاجــة لــدى اإلدارة
األمريكيــة إلثبــات قدرتهــا عــى اصطيــاد القيــادات التــي
متثــل رم ـزا ً لإلرهــاب.
 -2اســتمرار دور واشــنطن :يالحــظ أن إنهــاء املهــام القتاليــة
للقــوات األمريكيــة وقــوات التحالــف يف الع ـراق قــد يؤثــر
ســلباً عــى جهــود مكافحــة تنظيــم داعــش ،خاصــة يف العراق،
إذ إنهــا تعنــي توقــف دور القــوات األمريكيــة املبــارش يف
مواجهــة اإلرهــاب ،وهــو مــا حــاول تنظيــم داعــش اســتثامره
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للتمــدد مؤخـرا ً ،ولــذا ،فــإن الرســالة األمريكيــة مــن العمليــة
تعنــي أنــه رغــم اختــاف الــدور األمريــي يف الع ـراق ،فــإن
الواليــات املتحــدة ســوف تســتمر يف توظيــف قواعدهــا
العســكرية يف العــراق وســوريا يف تنفيــذ عمليــات إرهابيــة
تســتهدف التنظيــم وقياداتــه عــى اتســاع املنطقــة.
 -3كبــح متــدد داعــش :يالحــظ أن نشــاط داعــش قــد تصاعــد
يف اآلونــة األخــرة ،وازدادت رقعــة انتشــاره يف كل مــن ســوريا
والعـراق بصــورة غــر مســبوقة ،خاصــة يف صحـراء الباديــة يف
ســوريا ،أو يف منطقــة كردســتان العـراق ،أو مناطــق الحــدود
املشــركة الســورية – العراقيــة ،إذ ســعى التنظيــم خــال
الفــرة املاضيــة الســتغالل حالــة االنشــغال الســيايس واألمنــي
يف كال البلديــن لتحقيــق مكاســب ،وكان آخرهــا مهاجمــة
ســجن غويــران يف الحســكة ،ومعســكر ديــاىل يف العــراق،
وهــروب مئــات القيــادات ،ووصــول بعــض القيــادات الكبــرة
إىل تركيــا مؤخ ـرا ً ،حســب املرصــد الســوري .وهــو مــا يعنــي
توافــر منــاخ مناســب لتنشــيط عمــل التنظيــم.
 -4محاولــة إضعــاف املركــز :متــدد تنظيــم داعــش بصــورة
كبــرة وأعــاد انتشــار مــرح عملياتــه يف مناطــق متعــددة،
أبرزهــا أفغانســتان وكذلــك يف منطقــة الســاحل والصحــراء
ومناطــق يف وســط وجنــوب أفريقيــا ،وهــو مــا يعنــي تزايــد
نفــوذ التنظيــات اإلقليميــة لداعــش عــى حســاب القيــادة
املركزيــة .وبالتــايل فــإن اغتيــال قائــد التنظيــم يف هــذا
التوقيــت ميكــن أن يرتــب مزيــدا ً مــن التشــتت لفصائلــه
ولســلطة التنظيــم املركزيــة.
التداعيات على فاعلية التنظيم

يالحــظ أن تصفيــة زعيــم تنظيــم داعــش قــد تكــون لــه
تداعيــات عــى التنظيــم األم ،أو عــى أفرعــه اإلقليميــة،
وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1تداعيــات محــدودة عــى املركــز :مــن املؤكــد حســب
تقدي ـرات معظــم املصــادر املعنيــة مبتابعــة تنظيــم داعــش
أن أبــو إبراهيــم الهاشــمي القــريش مل يكــن شــخصية قياديــة
مؤهلــة بصــورة كبــرة لقيــادة التنظيــم ،وجــاء تعيينــه لقربــه
مــن أبــو بكــر البغــدادي .ومــن الثابــت أنــه مل يكــن شــخصية
عســكرية كبــرة مهيــأة لقيــادة فاعلــة للتنظيــم ،وكل مــا قــام
بــه منــذ توليــه كان إعــادة هيكلة لبعــض مؤسســات التنظيم،
باإلضافــة إىل تشــكيل لجنــة مفوضــة ،تتضمــن عــددا ً محــدودا ً
مــن القيــادات معظمهــم عراقيــن لتمثيــل القيــادة املركزيــة.
كــا يالحــظ أنــه أســس أربعــة مجالــس عســكري ورشعــي
وأمنــي وإعالمــي تقــوم باتخــاذ الق ـرارات والتنفيــذ بصــورة
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المركزيــة .وال يوجــد اتصــاالت بينهــا وبــن القيــادة ،أو إدارة
عمليــات املنظــات الفرعيــة حــول العــامل ،مــع وجــود
مجلــس إعالمــي مركــزي يحــاول املحافظــة عــى مكانــة
مركزيــة للتنظيــم.
وعــى الرغــم مــن أن أي اغتيــال زعيــم التنظيــم يــؤدي
إىل هــزة كبــرة يف قواعــده ويف الهيــاكل اإلداريــة العليــا ،فــإن
االغتيــال يف هــذه املــرة قــد ال يســبب تأثـرا ً كبـرا ً عــى هــذا
املســتوى يف تنظيــم داعــش بســبب طبيعــة الهيــكل الســابق،
والــذي يعتمــد عــى الالمركزيــة بصــورة كبــرة.
 -2اإلعــان عــن قيــادة جديــدة :مــن املرجــح أن يســارع
التنظيــم إىل تعيــن قيــادة بديلــة لإليحــاء بتامســكه وعــدم
تأثــره بعمليــة االغتيــال .وإن كانــت املصــادر كافــة تشــر إىل
أن الشــخصيات أو القيــادات الكــرى التــي كانــت مؤهلــة
لتــويل هــذا املنصــب ،إمــا قُتلــت أو اعتُقلــت خــال العــام
األخــر ،وهــو مــا يعنــي تصفيــة الجيــل األول املؤســس
للتنظيــم تقريبـاً ،وبالتــايل يبقــى هنــاك احتــال تعيــن قيــادة
مــن العنــارص الوســيطة واألصغــر التــي تفتقــد للشــعبية عــى
مســتوى األفــرع اإلقليميــة.
 -3هامشــية التأثــر عــى التنظيــات الفرعيــة :مل يصــدر
القــريش أي رســائل إىل أذرع وفصائــل التنظيــم عــى اتســاع

العــامل منــذ تــم تعيينــه تتضمــن توجيهــات لعملهــا ،أو تعليقاً
عــى أنشــطة التنظيــم وأفرعــه املختلفــة ،ســواء يف ســوريا أو
العــراق أو عــى امتــداد العــامل ،مبــا يعنــي غيــاب القيــادة
املركزيــة عــن لعــب دور مؤثــر ،إذ أنهــا ال توفــر التمويــل أو
التدريــب للتنظيــات الفرعيــة.
ومــن املرجــح تبع ـاً ملــا ســبق أن تــزداد حركــة الفصائــل
واألذرع التابعــة للتنظيــم بصــورة منفــردة عــى حســاب
الحركــة املركزيــة ،وإن كان فــرع التنظيــم يف خراســان ســيبقى
أقــوى األفــرع ،التــي ميكــن أن تســعى لفــرض الهيمنــة عــى
باقــي الفصائــل ،نظ ـرا ً ألنــه يقــوم بتوفــر مصــادر التمويــل
التــي تســمح بتقديــم املســاعدة ونقــل الخــرة وإمــداد
املجاهديــن للفصائــل األخــرى ،مبــا يعنــي إمكانيــة انتقــال
مركزيــة التنظيــم مــن ســوريا والعــراق إىل أفغانســتان.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن تصفيــة القــريش قــد ال يؤثــر
عــى فاعليــة التنظيــم األم يف ســوريا ،بالنظــر إىل أن التنظيــم
اعتمــد أســلوب الالمركزيــة يف اإلدارة ،كــا أن التنظيــات
الفرعيــة املرتبطــة بــه متكنــت مــن تطويــر هياكلهــا ومواردها
وخرباتهــا العســكرية ،مــن دون االســتعانة بالتنظيــم األم،
ولذلــك ،فــإن تصفيــة القــريش لــن يــرك أي تأث ـرات مبــارشة
عــى عملهــا.
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