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دالالت موقع العملية
ــدالالت،  ــن ال ــدد م ــن ع ــة ع ــذ العملي ــع تنفي ــف موق يكش

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي ميك والت

ــن يف  ــم يف طابق ــريش يقي ــل: كان الق ــريك محتم ــورط ت 1- ت
منــزل منعــزل يقــع يف منطقــة جبليــة يف بلــدة أطمــة. ويبعــد 
املنــزل بحــوايل 150 مــراً عــن نقطــة عســكرية لهيئــة تحريــر 
ــع  ــن موق ــر ع ــدة(، و400 م ــم القاع ــة لتنظي ــام )املوالي الش
ــه  ــريك، أي أن ــز عســكري ت ــريك، و800 مــر عــن مترك ــي ت أمن
كان يقيــم يف مربــع أمنــي محــاط بقــوات عســكرية وأمنيــة 
ــام،  ــر الش ــة تحري ــريك وهيئ ــش ال ــرات والجي ــة للمخاب تابع

وفقــاً موقــع الحــرة األمريــي. 

ــام،  ــر الش ــة تحري ــع هيئ ــاون م ــا تتع ــظ أن تركي ويالح
والتــي تســيطر عــى مناطــق واســعة مــن أدلــب، إذ إن 

أنقــرة تســيطر أيضــاً عــى أهــم طــرق العبــور للمســاعدات 
اإلنســانية والتجــارة مــع األجــزاء التــي تســيطر عليهــا الهيئــة 

ــة. ــا مفتوح ــي تبقيه ــب، والت يف إدل

2- دور مرجــح لـــ “تحريــر الشــام”: يالحــظ أن املنطقــة التــي 
قتــل فيهــا القــريش ال تبعــد كثــراً 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 حــراس الديــن، أحــد فصائــل داعــش 

املتشددة. 

ــام  ــهدت قي ــد ش ــرة ق ــهور األخ ــظ أن الش ــن املالح وم
هيئــة تحريــر الشــام بطــرد تلــك املجموعــات بهــدف توجيــه 
ــش،  ــارب داع ــا تح ــرب بأنه ــدة والغ ــات املتح ــالة للوالي رس
وأنهــا ميكــن أن تكــون يف النظــام الســيايس البديــل يف ســوريا، 
ــي  ــة الت ــد الجــوالين يف املقابل ــو محم ــه أب ــر عن ــا ع وهــو م
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أعلنــت الواليــات المتحــدة تنفيــذ عمليــة عســكرية تــم خاللهــا اغتيــال أبــو إبراهيــم الهاشــمي القرشــي، 
زعيــم تنظيــم داعــش، فــي 2 فبرايــر، وذلــك فــي منطقــة علــى الحــدود مــع تركيــا فــي شــمال غــرب إدلــب. 
ــة اإلســالمية فــي  ــم الدول ــم تنظي ــل زعي ــي أن مقت ــوم التال ــدن، فــي الي وأكــد الرئيــس األمريكــي، جــو باي
غــارة أمريكيــة علــى ســوريا “أزال تهديــدًا إرهابيــًا كبيــرًا”. كمــا قــال بايــدن إن القرشــي “فجــر نفســه” مــا أدى 

لمقتلــه ومقتــل أفــراد عائلتــه بعــد أن حاصرتــه القــوات األمريكيــة.

ــر  ــرات المســتقبل, العــدد 1462، 09 فبراي ــم داعــش فــي ســوريا ، تقدي ــم تنظي ــال زعي ــات اغتي ــة القرشــي: مالبســات وتداعي تصفي
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أجراهــا مــع محطــة “يب يب إس” األمريكيــة يف النصــف األول 
ــر  ــاء تحري ــا أن انت ــد خالله ــي أك ــايض، والت ــام امل ــن الع م
الشــام للقاعــدة انتهــى، وحتــى عنــد الدخــول فيهــا مل تكــن 

ــد الهجــات ضــد الغــرب. تؤي

كــا يالحــظ أن أحــد قيــادات داعــش املقبــوض عليهــا يف 
ــة  ــة شــخصية طيب ــريش يحظــى بعالق ــأن الق ــراق رصح ب الع
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.

ــي  ــتباكات الت ــل يف االش ــة مل تتدخ ــظ أن الهيئ ــا يالح ك
ــوات األمريكيــة  ــاعات بــن الق ــالث س دارت عــى مــدار ث
والقــريش، وذلــك عــى الرغــم مــن أن حاجــزاً للهيئــة كان عــى 
بُعــد مئــات األمتــار مــن موقــع اســتهداف القــريش، وهــو مــا 
قــد يكــون مــؤرشاً 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 خــالل عمليــة 
تصفيــة القــريش تحقيــق عــدد مــن األهــداف، والتــي ميكــن 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع تفصيله

ــدة  ــات املتح ــدو أن الوالي ــة: يب ــة داخلي ــائل أمريكي 1- رس
تســعى لتوظيــف تصفيــة القــريش داخليــاً عــى اعتبــار 
أنهــا رســالة توجــه للمجتمــع األمريــي حــول اســتمرار 
دور واشــنطن يف مواجهــة اإلرهــاب والقــوى التــي تهــدد 
ــي  ــحاب األمري ــاب االنس ــة يف أعق ــن، خاص ــاة األمريكي حي
ــى اإلدارة  ــت ع ــي انعكس ــلبيات الت ــتان، والس ــن أفغانس م
األمريكيــة بســببه، فضــالً عــن إعطــاء مــرر لعــدم االنســحاب 
األمريــي مــن ســوريا، والــذي كان قــد أعلنــه الرئيــس الســابق 
ــن  ــط م ــت ضغ ــه تح ــع عن ــل أن يراج ــب قب ــد ترام دونال
الجيــش األمريــي. وبالتــايل كانــت هنــاك حاجــة لــدى اإلدارة 
ــي  ــادات الت ــاد القي ــى اصطي ــا ع ــات قدرته ــة إلثب األمريكي

ــاب. ــزاً لإلره ــل رم متث

2- اســتمرار دور واشــنطن: يالحــظ أن إنهــاء املهــام القتاليــة 
ــر  ــد يؤث ــراق ق ــف يف الع ــوات التحال ــة وق ــوات األمريكي للق
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 اســتثاره 

للتمــدد مؤخــراً، ولــذا، فــإن الرســالة األمريكيــة مــن العمليــة 
ــإن  ــدور األمريــي يف العــراق، ف ــه رغــم اختــالف ال ــي أن تعن
الواليــات املتحــدة ســوف تســتمر يف توظيــف قواعدهــا 
ــة  ــات إرهابي ــذ عملي ــوريا يف تنفي ــراق وس ــكرية يف الع العس

ــه عــى اتســاع املنطقــة. ــم وقيادات تســتهدف التنظي

3- كبــح متــدد داعــش: يالحــظ أن نشــاط داعــش قــد تصاعــد 
يف اآلونــة األخــرة، وازدادت رقعــة انتشــاره يف كل مــن ســوريا 
والعــراق بصــورة غــر مســبوقة، خاصــة يف صحــراء الباديــة يف 
ســوريا، أو يف منطقــة كردســتان العــراق، أو مناطــق الحــدود 
املشــركة الســورية – العراقيــة، إذ ســعى التنظيــم خــالل 
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 مؤخــراً، حســب املرصــد الســوري. وهــو مــا يعنــي 

توافــر منــاخ مناســب لتنشــيط عمــل التنظيــم.

ــورة  ــش بص ــم داع ــدد تنظي ــز: مت ــاف املرك ــة إضع 4- محاول
ــه يف مناطــق متعــددة،  ــرة وأعــاد انتشــار مــرح عمليات كب
ــراء  ــاحل والصح ــة الس ــك يف منطق ــتان وكذل ــا أفغانس أبرزه
ومناطــق يف وســط وجنــوب أفريقيــا، وهــو مــا يعنــي تزايــد 
ــادة  نفــوذ التنظيــات اإلقليميــة لداعــش عــى حســاب القي
املركزيــة. وبالتــايل فــإن اغتيــال قائــد التنظيــم يف هــذا 
ــه  ــتت لفصائل ــن التش ــداً م ــب مزي ــن أن يرت ــت ميك التوقي

ــة.  ــم املركزي ــلطة التنظي ولس

التداعيات على فاعلية التنظيم 
ــه  ــون ل ــد تك ــش ق ــم داع ــم تنظي ــة زعي ــظ أن تصفي يالح
تداعيــات عــى التنظيــم األم، أو عــى أفرعــه اإلقليميــة، 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــك ع وذل

ــب  ــد حس ــن املؤك ــز: م ــى املرك ــدودة ع ــات مح 1- تداعي
ــم داعــش  ــة تنظي ــة مبتابع ــرات معظــم املصــادر املعني تقدي
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 عــدداً محــدوداً 
مــن القيــادات معظمهــم عراقيــن لتمثيــل القيــادة املركزيــة. 

كــا يالحــظ أنــه أســس أربعــة مجالــس عســكري ورشعــي 
ــذ بصــورة  ــرارات والتنفي ــوم باتخــاذ الق ــي وإعالمــي تق وأمن
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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 

ــم. ــة للتنظي مركزي

ــؤدي  ــم ي ــم التنظي ــال زعي ــن أن أي اغتي وعــى الرغــم م
إىل هــزة كبــرة يف قواعــده ويف الهيــاكل اإلداريــة العليــا، فــإن 
االغتيــال يف هــذه املــرة قــد ال يســبب تأثــراً كبــراً عــى هــذا 
املســتوى يف تنظيــم داعــش بســبب طبيعــة الهيــكل الســابق، 

والــذي يعتمــد عــى الالمركزيــة بصــورة كبــرة. 

ــارع  ــح أن يس ــن املرج ــدة: م ــادة جدي ــن قي ــان ع 2- اإلع
ــة لإليحــاء بتاســكه وعــدم  ــادة بديل ــن قي ــم إىل تعي التنظي
تأثــره بعمليــة االغتيــال. وإن كانــت املصــادر كافــة تشــر إىل 
ــة  ــت مؤهل ــي كان ــرى الت ــادات الك ــخصيات أو القي أن الش
ــام  ــت خــالل الع ــت أو اعتُقل ــا قُتل ــويل هــذا املنصــب، إم لت
األخــر، وهــو مــا يعنــي تصفيــة الجيــل األول املؤســس 
للتنظيــم تقريبــاً، وبالتــايل يبقــى هنــاك احتــال تعيــن قيــادة 
مــن العنــارص الوســيطة واألصغــر التــي تفتقــد للشــعبية عــى 

ــة. ــرع اإلقليمي مســتوى األف

ــدر  ــة: مل يص ــات الفرعي ــى التنظي ــية التأثــر ع 3- هامش
ــم عــى اتســاع  ــل التنظي القــريش أي رســائل إىل أذرع وفصائ

العــامل منــذ تــم تعيينــه تتضمــن توجيهــات لعملهــا، أو تعليقاً 
عــى أنشــطة التنظيــم وأفرعــه املختلفــة، ســواء يف ســوريا أو 
ــادة  ــاب القي ــي غي ــا يعن ــامل، مب ــداد الع ــى امت ــراق أو ع الع
املركزيــة عــن لعــب دور مؤثــر، إذ أنهــا ال توفــر التمويــل أو 

ــة. التدريــب للتنظيــات الفرعي

ومــن املرجــح تبعــاً 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 
ــل  ــه يقــوم بتوفــر مصــادر التموي ــل، نظــراً ألن باقــي الفصائ
التــي تســمح بتقديــم املســاعدة ونقــل الخــرة وإمــداد 
ــال  ــة انتق ــي إمكاني ــا يعن ــرى، مب ــل األخ ــن للفصائ املجاهدي

ــتان. ــراق إىل أفغانس ــوريا والع ــن س ــم م ــة التنظي مركزي

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 
وخراتهــا العســكرية، مــن دون االســتعانة بالتنظيــم األم، 
ولذلــك، فــإن تصفيــة القــريش لــن يــرك أي تأثــرات مبــارشة 

عــى عملهــا.
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