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مالحظات على تصفية القرشي
أعلــن املتحــدث باســم تنظيــم داعــش أبــو عمــر املهاجــر يف 
رســالة صوتيــة بُثــت عــر مؤسســة الفرقــان، الــذراع اإلعالميــة 
للتنظيــم، مقتــل الزعيــم الــذي اختــر، يف مــارس 2022، لقيادة 
التنظيــم، موضحــاً أنــه قُتــل خــالل قتالــه مــع مــن أســاهم 
ــة  ــة أمريكي ــل يف عملي ــه مل يقت ــي أن ــا يعن ــه”. م ــداء الل “أع
إبراهيــم  وأيب  البغــدادي  بكــر  أيب  ســابقيه  مثــل  خاصــة 
ــة  ــة األمريكي ــادة املركزي ــان القي ــد بي الهاشــمي القــريش. وأك
يف اليــوم ذاتــه ذلــك األمــر، إذ أكــد أن زعيــم داعــش قُتــل يف 
ــش الســوري  ــة نفذهــا الجي ــر 2022 يف عملي منتصــف أكتوب
ــا. ويتصــل هــذا املشــهد بعــدد مــن  الحــر يف محافظــة درع

ــايل: املالبســات، والتــي ميكــن إجالهــا يف الت

ــزات  ــش له ــم داع ــرض تنظي ــش: تع ــم داع ــع تنظي 1- تراج
عنيفــة متواليــة منــذ هزميتــه يف آخــر معاقلــه يف قريــة 
الباغــوز مبحافظــة ديــر الــزور الســورية يف مــارس 2019، ثــم 
اغتيــال زعيمــه ومؤسســه أيب بكــر البغــدادي يف أكتوبــر مــن 

العــام نفســه، مــا فــرض عليه تراجــع ســيطرته املكانية بشــكل 
مضطــرد، األمــر الــذي أظهــر أن الزعيــم األســبق للتنظيــم أبــا 
إبراهيــم الهاشــمي القــريش قــد لجــأ إىل إحــدى قــرى محافظة 
إدلــب وهــي املحافظــة ذاتهــا التــي اغتيــل فيهــا البغــدادي، 
مــا أدى إىل اغتيالــه هــو اآلخــر يف النهايــة يف عمليــة مشــابهة 

لعمليــة اغتيــال البغــدادي. 

ويظهــر األمــر كذلــك يف لجوء الزعيــم املقتول، أيب الحســن 
ــة الســتغالل  الهاشــمي القــريش، إىل محافظــة درعــا يف محاول
إثــر  املحافظــة  تشــهدها  التــي  األمنــي  االنفــالت  حالــة 
االشــتباكات بــن قــوات املعارضــة املســلحة والجيش الســوري. 
ويشــر مــا تــرب عــن عمليــة مقتــل أيب الحســن الهاشــمي 
القــريش إىل أنــه قــد قــام بتفجــر نفســه بحــزام ناســف بعــد 
ــة  ــن مبدين ــن محلي ــب مقاتل ــن جان ــار م ــرض للحص أن تع
ــم رصــد وجــوده ومســاعديه يف  ــا، وت جاســم مبحافظــة درع
ــة  ــي دالل ــا يعط ــو م ــة، وه ــازل املدين ــد من ــأ رسي بأح مخب
ــم،  ــة للتنظي ــذي يعــري القــدرات التنظيمي عــى الضعــف ال
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أعلــن تنظيــم داعــش، فــي 30 نوفمبــر 2022، مقتــل زعيمــه أبــي الحســن الهاشــمي القرشــي الــذي تولــى 
قيــادة التنظيــم بعــد مقتــل زعيــم التنظيــم الســابق أبــي إبراهيــم الهاشــمي القرشــي فــي عمليــة أمريكيــة 
خاطفــة نفذتهــا قــوات خاصــة عبــر إنــزال جــوي فــي قريــة أطمــة بمحافظــة إدلــب فــي 3 فبرايــر 2022، 
وبذلــك يكــون أبــو الحســن الهاشــمي القرشــي هــو ثانــي زعيــم لتنظيــم داعــش يجــري اغتيالــه خــال عــام 
2022، ممــا يفتــح البــاب واســعًا أمــام تأثيــرات كبيــرة علــى هيــكل التنظيــم ونشــاطه خــال الفتــرة المقبلــة.

ارتــدادات مســتمرة: مســتقبل تنظيــم داعــش بعــد مقتــل زعيمــه فــي ســوريا, العــدد 1703، 6 ديســمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مستقبل تنظيم داعش بعد مقتل زعيمه يف سوريا
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وضعــف القــدرة عــى حايــة الزعيــم وتوفــر حراســة قويــة 
لــه، مــا جعــل الوصــول إليــه واســتهدافه مــن جانــب 
مقاتلــن محليــن أمــراً مــن الســهولة مبــكان، عــى الرغــم مــن 
ــه؛  ــة علي ــراً مــن التكتــم والري أن التنظيــم فــرض قــدراً كب

خشــية اســتهدافه.

2- تصفيــة داعــش يف درعــا: شــهدت األشــهر األخــرة تصاعــداً 
يف عمليــات مكافحــة تنظيــم داعــش يف محافظــة درعــا عــى 
ــوري، أو  ــش الس ــب الجي ــن جان ــواء م ــوص، س ــه الخص وج
الجاعــات الســورية املســلحة أو بالتعــاون بينهــا، وتــم عــى 
ــارزة  ــارصه الب ــادات داعــش وعن ــن قي ــدد م ــل ع أثرهــا مقت
ــر  ــو عم ــوريا، أب ــوب س ــادي يف جن ــم القي ــة منه يف املحافظ
الجبــايب، الــذي أعلــن الجيــش الســوري قتلــه يف 15 أغســطس 
ــر  ــا الشــايل الغــريب، وذك ــف درع ــة طفــس بري 2022 مبدين
ــد  ــي وعب ــامل العراق ــو س ــن أب ــع اإلرهابي ــل م ــه كان يعم أن
الرحمــن العراقــي. وكان الجيــش الســوري قــد أعلــن، يف 10 
أغســطس 2022، قتلــه القيــادي أبــو ســامل العراقــي يف بلــدة 

عــدوان بريــف درعــا الغــريب.

ــل يف  ــد قُت ــم داعــش ق ــك، يُرجــح أن زعي ــاء عــى ذل وبن
إحــدى هــذه العمليــات، مبــا يعــزز مــا ذكرتــه وكالــة األنبــاء 
ــي يف  ــدر أمن ــن مص ــالً ع ــمر 2022، نق ــورية، يف 2 ديس الس
ــريش،  ــمي الق ــن الهاش ــا الحس ــش، أب ــم داع ــأن زعي ــا ب درع
الــذي أعلــن التنظيــم مقتلــه هــو ذاتــه املدعــو عبــد الرحمــن 
العراقــي املعــروف باســم “ســيف بغــداد”، وقــد قُتــل خــالل 
ــاندة  ــوري مبس ــش الس ــا الجي ــي نفذه ــة الت ــة األمني العملي
املجموعــات املحليــة واألهليــة ضــد تنظيــم داعــش يف مدينــة 
جاســم بريــف درعــا الشــايل، يف 15 أكتوبــر 2022، وأن 
القــريش كان يديــر عملياتــه مــن خــالل مجموعــة قياديــن يف 
التنظيــم تــم القضــاء عــى عــدد مــن مهــم يف وقــت ســابق 

منهــم أبــو ســامل العراقــي.

مقتــل  عمليــة  تــأيت  ال  التنظيــم:  قيــادات  اخــراق   -3
ــات  ــن عملي ــة عــا ســبقها م ــم داعــش األخــرة منفصل زعي
اســتهدفت عــدداً مــن قيــادات الصــف األول للتنظيــم بــدءاً 
مــن اســتهداف الزعيــم األســبق يف فرايــر 2022؛ إذ أعقبتهــا 
عــدة عمليــات أبرزهــا مقتــل زعيــم تنظيــم داعــش يف ســوريا، 
ــرة مســرة  ــو 2022، يف غــارة بطائ ماهــر العقــال، يف 12 يولي
يف شــال غــرب ســوريا، ثــم أعلنــت الســلطات الركيــة، يف 9 
ســبتمر 2022، القبــض عــى قيــادي كبــر يف التنظيــم يُدعــى 

ــد، واســمه بشــار خطــاب غــزال الصميدعــي. ــو زي أب

ــر  ــة، يف 7 أكتوب ــة األمريكي ــادة املركزي ــت القي ــم أعلن ث
ــل  ــن مقت ــة يف شــال ســوريا أســفرت ع ــذ رضب 2022، تنفي
ــو  ــى أب ــا يدع ــش، أحده ــم داع ــن يف تنظي ــن كبري قيادي

هاشــم األمــوي. وتــدل هــذه العمليــات عــى اخــراق كبــر يف 
ــادات الصــف األول  ــم جعــل الوصــول إىل قي صفــوف التنظي
واســتهدافهم أمــراً يســراً عــى مختلــف الجهــات، وهــو مــا 
ــة التنظيــم وهيكليتــه  ــه تأثــرات ســلبية عــى بني ســيكون ل

ــاطه. ونش

تداعيات تنظيمية ممتدة
حــرص تنظيــم داعــش عــى عــدم اإلفصــاح عــن مقتــل زعيمه 
إال بعــد االســتقرار عــى خليفــة لــه، حتــى لــو كان ذلــك األمــر 
صوريــاً ال أكــر، وذلــك إلعطــاء رســالة تؤكــد اســتقرار الهيــكل 
التنظيمــي والبنيــوي للتنظيــم، وعــدم تأثــره بالرضبــات 
ــه بشــكل  ــام، وقادت ــا بشــكل ع ــرض له ــي يتع ــة الت املتالحق
ــم  ــن أن التنظي ــم م ــى الرغ ــرة. وع ــهر األخ ــاص يف األش خ
يبــدو وكأنــه قــد اعتــاد مثــل هــذه العمليــات التــي تنــال مــن 
قياداتــه األوىل، فــإن هنــاك تأثــرات قــد ترتبهــا هــذه العمليــة 

عــى نشــاط التنظيــم، ميكــن إجالهــا يف التــايل:

1- تعزيــز الالمركزيــة: عــى الرغــم مــن أهميــة القيــادة 
املركزيــة لتنظيــم مثــل تنظيــم داعــش تقليديــاً عــى املســتوى 
ــات  ــم ب ــإن التنظي ــوي، ف ــراتيجي والتعب ــي واالس األيديولوج
منــذ ســنوات يتجــه نحــو تعظيــم العمــل الالمركــزي ألفرعــه 
ــر  ــق األك ــيّا يف املناط ــة، ال س ــارات املختلف ــدول والق يف ال
هشاشــة، والتــي ميتلــك فيهــا التنظيــم مقومــات برشيــة 
ــات  ــذ عملي ــه تنفي ــح ل ــة تتي ــة متقدم ــتية وعملياتي ولوجس
ــرات  ــا يف ف ــدم اندثاره ــم وع ــرع التنظي ــتمرار أف ــد اس تؤك
ــة خراســان يف  ــرع والي ــزي، خاصــة ف ــم املرك انحســار التنظي
وســط وجنــوب آســيا، وفــروع التنظيــم يف منطقــة الســاحل 

ــا.  ــرب أفريقي ــة غ والصحــراء، خاصــة والي

ويالحــظ أن اســتمرار الرضبــات التــي تتلقاهــا القيــادات 
املركزيــة للتنظيــم يف ســوريا والعــراق يف مقابــل زيــادة 
ــن  ــزز م ــد يع ــه ق ــة ل ــات التابع ــروع والوالي ــوة بعــض الف ق
اســتقاللية هــذه الفــروع عــن التنظيــم املركــزي، خاصــة مــع 
إطــالق قدراتهــا مــن جانــب الخليفــة خــالل الفــرات املاضيــة 
يف تنفيــذ العمليــات وجمــع التمويــالت والتعبئــة والتجنيــد.

2- الفــراغ القيــادي: عــاىن تنظيــم داعــش منــذ مقتــل زعيمــه 
الشــخصية  فقــدان  مــن  البغــدادي،  بكــر  أيب  ومؤسســه، 
ــا  ــور وتحريكه ــام األم ــاك بزم ــى اإلمس ــادرة ع ــة الق القيادي
ــن  ــم يك ــزة، فل ــة ممي ــة بســات شــخصية كاريزمي واملتمتع
خليفتــا البغــدادي القرشــيان عــى ذات املســتوى مــن الطالقة 

ــور.  والحض

ــدداً  ــرة ع ــنوات األخ ــدار الس ــى م ــم ع ــر التنظي وخ
كبــراً مــن قيــادات الصــف األول، وعــى الرغــم مــن أن 
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التنظيــم اســتطاع التكيــف مــع مســألة مقتــل قياداتــه خــالل 
ــه  ــي أن قيادات ــد يعن ــرار ق ــر أن التك ــابقة، غ ــرات الس الف
الحاليــة قــد تكــون مــن عنــارص الصــف الثالــث يف فــرة ذروة 
انتشــار وســيطرة التنظيــم عــى عــدة مناطــق، وهــو مــا يثــر 

ــة.  ــا القيادي ــول قدراته ــاؤالت ح التس

3- البحــث عــن مــالذ آمــن: جــرت معظــم عمليات اســتهداف 
قيــادات تنظيــم داعــش خــالل اآلونــة األخــرة يف ســوريا، مــا 
ــراً  ــد أم ــوريا مل يع ــم يف س ــادات التنظي ــود قي ــي أن وج يعن
مأمونــاً بالنســبة لهــم، خاصــة أن ضغطــاً مكثفــاً يتعــرض لــه 
ــد مــن القــوات،  ــم عــى األرايض الســورية مــن العدي التنظي
ســواء الجيــش الســوري، أو القــوات األمريكيــة، أو الجاعــات 

الســورية املســلحة وغرهــا. 

ويطــرح ذلــك األمــر احتــاالت أن يبحــث قــادة الصــف 
ــل  ــواء داخ ــاً، س ــر أمان ــر أك ــالذ آخ ــن م ــش ع األول يف داع
األرايض الســورية ذاتهــا بعيــداً عــن أماكــن االنتشــار التقليدية 

للقيــادات يف إدلــب ودرعــا واملناطــق الحدوديــة مــع تركيــا، 
أو خــارج ســوريا متامــاً. 

ويف الختــام، أدى تكــرار عمليــات اســتهداف قيــادات 
داعــش إىل تراجــع نشــاط التنظيــم األم، كــا أن قــر الفاصل 
ــدر  ــش، واملق ــن لداع ــن األخري ــل الزعيم ــن مقت ــي ب الزمن
ــاك  ــة االرتب ــن حال ــد م ــد يزي ــط، ق ــهر فق ــة أش ــو مثاني بنح
التقليديــة املرتبطــة مبثــل هــذا األمــر. ومــن املحتمــل أن يلجأ 
تنظيــم داعــش إىل تبنــي عــدد مــن العمليــات اإلرهابيــة يف 
الفــرة املقبلــة إلثبــات قدرتــه عــى العمــل والنشــاط يف مثــل 
ــة اســتغالله  ــر يف هــذا االتجــاه فرضي هــذه الظــروف. وتظه
ــة  ــة العملي ــى خلفي ــوريا ع ــال س ــة يف ش ــرات الجاري للتوت
العســكرية الركيــة التــي تســتهدف القــوات الكرديــة هنــاك 
ومــا لهــا مــن تأثــرات عــى عمليــات مكافحــة داعــش يف هذه 
ــرار  ــة عــى غ ــات النوعي ــن العملي ــدداً م ــذ ع ــة؛ لينف املنطق
اســتهداف ســجن الصناعــة مبدينــة الحســكة يف 20 ينايــر 
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