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اعالن الواليات املتحدة اغتيال زعيم داعش ابوابراهيم القريش، يطرح اسئلة كثرية حول التنظيم، حارضه ومستقبله، وكيف 
ميكن ان يؤثر موت زعيمه املفاجئ عىل نشاطه االرهايب اقليميا، فيام ال يبدو ان الوقت سيحني قريبا لالحتفال بالقضاء عليه، 

بينام يستغل التنظيم احزمة البؤس والحرمان ليعزز صفوفه

داعش املندحر يقتات على الوقت والبؤس ليعود
نهاية أبوابراهيم القرشي... إغتياٌل أقّل صخبًا

الواليات املتحدة كشفت يف 3 شباط 2022 عن 
يف  تتمثل  الثقيل،  العيار  من  اعتربتها  مفاجأة 
مباغتة ابوابراهيم القريش يف مخبئه يف محافظة 
عملية  يف  اغتياله  عن  واالعالن  سوريا،  ادلب يف 
خاطفة للقوات الخاصة استغرقت نحو 3 ساعات، 
فيام كان الرئيس االمرييك جو بايدن، وكبار وزرائه 
ومساعديه، يراقبون مجريات العملية الرسية من 
الرئيس  كان   ،2019 االول  ترشين  يف  واشنطن. 
مشابه،  وضع  يف  ترامب  دونالد  السابق  االمرييك 
ابوبكر  داعش  زعيم  اغتيال  عن  اعلن  عندما 

البغدادي يف ادلب ايضا. 
يف ايار 2011، خاض الرئيس االمرييك السابق باراك 
من  االغتيال  عىل  االرشاف  تجربة  ايضا  اوباما، 
بعد نفذتها قوة امريكية خاصة ضد زعيم تنظيم 

القاعدة اسامة بن الدن، يف مدينة باكستانية. 
يبدو بالنسبة اىل العديد من املراقبني ان اغتيال 
القريش، كان االقل ضجة وتأثريا، ذلك ان اغتيال بن 

ابوابراهيم القريش.

املنزل الذي قتل فيه.
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عىل عجل من افغانستان يف آب املايض، بعد 20 
سنة من االحتالل االمرييك املبارش، مل تسلم البالد 
سحبت  هي  وامنا  فحسب،  طالبان  حركة  اىل 
قواتها مدركة ان تنظيم داعش اصبح له حضور 
قوي ومؤثر يف افغانستان، مام عنى بالنسبة حتى 
الذي جاءت  االرهاب  ان  تفاؤال،  الخرباء  اكرث  اىل 
الزمن،  من  عقدين  قبل  عليه  لتقيض  واشنطن 

ازدهر واصبح اكرث قوة. 
عىل  املاضية  االشهر  يف  ينشط  التنظيم  هو  وها 
من  ويصعد  وسوريا،  العراق  يف  الحدود  جانبي 
هجامته بشكل خاص عىل قوات االمن العراقية، 
الدميوقراطية  سوريا  قوات  مع  مواجهاته  ويف 
)قسد( املدعومة من االمريكيني، علام انه ما زال 
السورية  القوات  قادرا عىل توجيه هجامته ضد 
وحلفائها يف البادية السورية الشاسعة. ال بل ان 
داعش صار له حضور دموي يحسب له حساب يف 
سيناء املرصية ونيجرييا وغانا وليبيا وساحل العاج 

ويف مايل والنيجر وبوركينا فاسو.  يف العديد من 
هذه املناطق، يبدو داعش احيانا كأنه يتمتع باليد 
الطوىل. اذ يف مقدوره كام تدل جرامئه، ان يرسح 
وينال  رقيب،  او  بال حسيب  كثرية  احيانا  وميرح 
من القرى واملدنيني، كام من قوات االمن، ويكرر 
هناك ما فعله يف بالد الشام وبالد ما بني النهرين 

من وحشية وتخريب. 
االخرية  انفاسه  يلفظ  مل  داعش  ان  الواضح  من 
التقديرات  ان  بل  ال  القريش،  اغتيال  مع  حتى 
تشري اىل التنظيم سيعمد، بعدما احتوى الرضبة 
القاصمة له يف حلول العام 2019، اىل اعادة صقل 
املستعدة  العنارص  الستقطاب  وصورته  خطابه 
لتبني االفكار املتطرفة وتجنيد املزيد من الناقمني 
السياسية  االزمات  مستغال  مجتمعاتهم،  عىل 
واالقتصادية واملعيشية املتفاقمة يف كل من العراق 
وسوريا ولبنان وغريها، متاما مثلام فعل يف العقد 
املرة  هذه  وامنا  نفسه،  عن  اعلن  عندما  املايض 

ابوبكر  تركيا، متاما مثلام جرى مع سلفه  الواقعة قرب حدود  اطمة  بلدة  القريش يف  ابوابراهيم  قتل 
البغدادي الذي قتل ايضا يف بلدة باريشا عىل الحدود.

املنطقة التي قتل فيها القريش، تحضع للسيطرة االمنية لـ"هيئة تحرير الشام" )جبهة النرصة سابقا(، 
وتردد ان هناك حاجزا عسكريا ملسلحي الهيئة ال يبعد عن مكان اغتيال القريش سوى مئات االمتار. 
علام ان الروايات االمريكية التي تم تداولها وفق مصادر امنية، مل تتحدث عن اي تدخل عسكري من 
قوة محددة من خارج املنزل الذي قتل فيه القريش، رغم ان العملية الخاطفة التي نفذها االمريكيون 
استمرت اكرث من ساعتني. وقد صدرت بالفعل اتهامات من اوساط السلفيني موجهة اىل الهيئة التي 
يتزعمها ابومحمد الجوالين بالتواطؤ يف االغتيال وتقديم خدمات رسية لالمريكيني.  يالحظ ايضا انه 
عوضا عن محاولة اغتيال القريش بطائرة مسرّية من بعد، فان الرئيس االمرييك جو بادين اختار السامح 
لقوة خاصة بتنفيذ الهجوم، مام يشري اىل محاولة امريكية للسعي اىل اعتقال القريش بدال من قتله، 

لكن مل يكتب لها النجاح. 

مالحظات حول االغتيال

مستفيدا من دروس التحديات واملخاطر الهائلة 
املعركة  ان  ذلك  يعني  االن.   واجهها حتى  التي 
ضد االرهاب، سواء كانت اقليمية او دولية، ستظل 
لفرتة طويلة تدور يف ما يشبه الحلقة املفرغة، ما 
مل تتبلور مقاربة مختلفة للرصاع مع االرهابيني، 
ومع تنظيم داعش بشكل خاص الذي برهن عىل 
الشبان  واستقطاب  التجنيد  يف  املستمرة  قدرته 
اىل  وصوال  ولبنان،  وسوريا  العراق  من  اليائسني 
دول افريقيا وآسيا، ويف مقدوره شن الهجامت من 
دون ان يضطر اىل احتالل االرض مبارشة وبشكل 

دائم مثلام فعل يف العام 2014. 
الفقر  واحزمة  البؤس  استغالل  اىل  باالضافة 
واملناطق النائية املهملة واالزمات املعيشية وتعرث 
سلطة الدولة يف اكرث من بلد، فان جهات دولية 
القنابل  واقليمية تلفت اىل خطر آخر يتمثل يف 
منها  االستفادة  داعش  يحاول  التي  املوقوتة 
الوضع  استغالل  يف  واملتمثلة  االضواء  من  بعيدا 
االجتامعي املتفجر الكامن يف مخيامت النازحني 

يف الهول وروج يف سوريا. 
تشري التقديرات االمنية اىل ان داعش ميتلك حاليا 
ما بني 10 االف اىل 20 الف عنرص ما زالوا ناشطني 
ما بني سوريا والعراق، وان كانوا يعملون ضمن 
خاليا رسية نامئة. اضافة اىل هؤالء، ما زال التنظيم 
يتطلع )مثلام تبني من الهجوم عىل سجن غويران 
يف الحسكة( اىل استعادة رجاله املسجونني، حيث 
من 10  يقرب  ما  هناك  ان  اىل  املعلومات  تشري 
االف رجل ومئات من املراهقني محتجزين يف 14 
سجنا مكتظا يف الحسكة، تحت قبضة قوات سوريا 

الدميوقراطية التي يقودها االكراد. 
والهول  روج  مخيمي  عىل  ايضا  داعش  عني 
شخص  الف   20 حواىل  يضامن  وهام  الكبريين، 
الفا  ونحو 12  العراق،  الفا من  من سوريا، و31 
االف  و8  امراة  االف   4 بينهم  اخرى،  دول  من 
طفل. يراهن التنظيم عىل االطفال مستقبال وهم 
يكربون يف هذه البيئة املدمرة، وتقع جرائم يومية 
وبشكل وحيش يف مخيامت النازحني، فيام بعض 
هؤالء االطفال يكربون يف خيمهم وتهمة ارتباط 
ابائهم باالرهاب تالحقهم. كام يحذر الخرباء من 
الدول  مرشوع داعيش مستقبيل، فيام مل تحسم 
مصري  املخيامت  هذه  عىل  املرشفة  الجهات  وال 
القاطنني قرسا فيها، مام يعني ان فكرة الفوىض ما 

زالت خيارا متاحا امام داعش او اخواته. 

الدن الحق اذى كبريا بتنظيم القاعدة، بينام جاء 
اغتيال البغدادي مثابة استكامل لسلسلة النكسات 
واضمحاللها  داعش،  دويلة  اصابت  التي  الكبرية 
آخر  الباغوز،  بلدة  بسقوط  رمزيا،  ولو  الكامل 
معاقل التنظيم، وذلك يف ريف مدينة دير الزور 

يف الرشق السوري يف العام 2019. 
قد يعود ذلك اىل اسباب عدة من بينها ان الفرتة 
تكن  مل  داعش  زعامة  يف  القريش  امضاها  التي 
طويلة، ثم انه مل يكن ميتلك الفرصة الكافية لبلورة 
شخصيته القيادية اذ امىض فرتة زعامته مختبئا ومل 
او خطاب مكتوب  اي تسجيل مريئ  يصدر عنه 
االتباع واالنصار، ورفع معنويات  اطار توجيه  يف 

املقاتلني وتهديد الخصوم. 
كام ان داعش، مع انهيار خالفته يف العام 2019، 
البغدادي عن االنظار اىل حني مقتله،  ثم تواري 
تشتت  مع  الهرمية،  القيادة  عن  تدريجا  تخىل 
املناطق  بني  ما  الداعشية  واملجموعات  العنارص 

العمل  اىل  وتحولهم  وسوريا،  العراق  او  النائية 
ضمن الخاليا النامئة، الصغرية العدد نسبيا، التي 
مل تعد حركتها مرتبطة بقرار مركزي من الخليفة 

املتواري عن االنظار. 
ليس رسا ان املوارد املالية لداعش تقلصت بشكل 
كبري لكنها مل تنته، بحسب تقديرات االمم املتحدة 
والواليات املتحدة. وهو ما اظهرته بعض االحداث 
الصغرية  الخاليا  هذه  لكن  االخرية.  االسابيع  يف 
اصبح لها متويلها شبه الخاص من مصادرها التي 
تأيت من عمليات االبتزاز والخطف وفرض الخوات 

يف القرى واملناطق التي تختبئ فيها. 
لهذا يعتقد خرباء ان اغتيال القريش مل يكن وقعه 
مزلزال عىل داعش الذي اضطر منذ اكرث من عامني، 
اىل التخفيف من قبضة قيادات الصف االول التي 
اىل  او  االرس،  يف  وقعت  او  للقتل  تعرضت  اما 
تعزيز اجراءات تواريها عن االنظار مع استمرار 
املالحقات والضغوط االمنية التي تتعرض لها سواء 

يف العراق او يف سوريا. 
دلت تجارب السنوات املاضية، ان اغتيال قيادات 
يؤدي  ال  قد  االرهابية  للتنظيامت  االول  الصف 
بشكل قاطع اىل انهاء التنظيم وتدمريه. وهو ما 
تنظيم  يف  القيادي  اغتيال  حاالت  يف  مثال  جرى 
)العام  الزرقاوي  ابومصعب  االردين  القاعدة 
االسالمية"  العراق  "دولة  تنظيم  وزعيم   ،)2006
تنظيم  وزعيم   )2010 )العام  البغدادي  ابوعمر 

داعش ابوبكر البغدادي )العام 2019(. 
رغم  انه  االضافية  والتساؤالت  املخاوف  يثري  ما 
هذه االغتياالت لرؤوس التنظيامت االرهابية، اىل 
قيادات  من  املئات  يكن  مل  ان  العرشات  جانب 
وانهيار  الجامعات،  مختلف  يف  االول  الصف 
الخالفة الداعشية يف العراق وسوريا، فان التنظيم 
نفسه متكن من االمتداد اىل خارج املنطقة واصبح 

له انصاره واتباعه. 
صار من الواضح ان الواليات املتحدة التي غادرت 


