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املقدمة

ترتكز احلركات السلفية اجلهادية على قيادة قوية وجذابة، إذ ُتظهر مراجعة لتاريخ احلركات 
اإلسالمية يف القرن املاضي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لعب العامل القيادي وخصوصاً 
ا القيادة اليت متتلك  القائد الكاريزمي دوراً مهماً يف أداء التنظيم وكفاءتِه. تُعرَّف القيادة الكاريزمية أبنَّ
القوة والقدرة على إهلام أتباعها، يف حي أنَّ هذه القدرات مستمدة فقط من قوة الشخصية والتزام 

الفرد.

غالباً ما يعين استبعاد القيادة الكاريزمية وتصفيتها من املشهد بداية تراجع احلركات السلفية 
اجلهادية. فعلى سبيل املثال، كان مقتل أسامة بن الدن يف عام 2011 أكرب حتدٍّ للقاعدة يف 
ابة وشعبيته بي أعضاء القاعدة وبالغته دوراً رئيساً يف  اترخيها. وقد لعبت شخصية ابن الدن اجلذَّ
تعزيز الوحدة التنظيمية للقاعدة. فمع اإلدانة العاملية للقاعدة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب، 
أشاد عديد من املتعاطفي مع القاعدة أبفعاله. فَوْفقاً لبعض التقارير، بعد عام 11 سبتمرب، اختار 

عديد من املسلمي يف العامل اسم “أسامة” ألطفاهلم1.

وشّكل مقتل أسامة بن الدن، فضاًل عن إزالة الوجه الكاريزمي واملوحَّد للقاعدة حتدايً للتنظيم 
كخليفة له. إذ كان افتقار أمين الظواهري للكاريزما، وعدم قدرته على إدارة التنظيم وتوحيده؛ أحد 
س القاعدة  األسباب الرئيسة لضعف القاعدة على مدى السنوات العشر املاضية. لقد كان مؤسِّ
ابة، وكان حيظى بشعبية كبرية بي أعضائه. وهذا العامل جعل  أسامة بن الدن يتمتَّع بشخصية جذَّ
خطاابته واسعة النطاق وعاملية، يف حي كانت خطاابت الظواهري ضعيفة للغاية، وعلى عكس ابن 
1.Akinola Olojo, ”Nigeria’s Troubled North: Interrogating the Drivers of Public 
Support for Boko Haram,“ The International Centre for Counter-Terrorism, Oc-
tober 2013, https://www.icct.nl/app/uploads/download/file/ICCT-Olojo-Nigeri-
as-Troubled-North-October-2013.pdf
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*  کاتب وابحث متخصِّص يف شؤون الشرق األوسط واحلرکات اإلسالمية.
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الدن، ال يظهر كمنظِّر للقاعدة بلهجة قوية. خطاب أمين الظواهري، کخطبة الشيخ يف املسجد 
للمصلي، أو حتليل ظاهرة من قبل أستاذ للطالب. ونتيجة لذلك، مل ُتَداول خطاابت الظواهري 

وتصرحياته على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم. 

يعتقد عديد من املراقبي الدوليي أنَّه بعد اغتيال أسامة بن الدن، مل يتمكَّن أمين الظواهري، 
خليفته وزعيم القاعدة احلايل، من إيصال التنظيم إىل مستوى عملياته السابق، وكانت عملية اغتيال 
ابن الدن مبنزلة ضربة كبرية وشديدة للمجموعة. أمين الظواهري، هو أحد العقول املدبِّرة هلجمات 
احلادي عشر من سبتمرب، إذ مل يكن عنده قط هالة ابن الدن املروِّعة من حوله. ويعتقد “ابراك 
مندلسون”* -األستاذ يف جامعة هاوفورد يف بنسلفانيا- أنَّ نواة القاعدة هي اآلن جمرد “ظل” ملا 
كانت عليه يف السابق، وأنَّ “أعظم إجنازات” الظواهري هي “إبقاء القاعدة على قيد احلياة”. 
قيادة  الظواهري، واختزلت  بقيادة  القاعدة  تنظيم  تلتزم خمتلف فروع  مل  وَوْفق “ابراك مندلسون” 
القاعدة إىل “جملس الشوری”. أصبحت القاعدة -واقعًا- أكثر ال مركزية، وسلطاهتا منوطة إىل 

حدٍّ كبري بقادة اجلماعات التابعة.

لذا ميكن القول إنَّه مع تنحية أمين الظواهري واستبدال شخص آخر، لن تضعف القاعدة 
ابة کأسامة بن الدن عاماًل  فحسب، بل هناك إمكانية لتقويتها. إذ قد يكون ظهور شخصية جذَّ
مهماً يف زايدة قوة القاعدة يف املستقبل. لذا ميكن القول، ستلعب شخصية زعيم القاعدة اجلديد 
دوراً مهماً يف أوضاع هذا التنظيم اجلهادي. ميكن للتغيري يف مستوى قيادة القاعدة وظهور زعيم 
كاريزمي أن يؤدِّي إىل إضعاف )داعش( بل وحىت تراجعها؛ ألنَّ القائد الكاريزمي ميكن أن جيذب 

عدداً من عناصر تنظيم )داعش(2 .

لقادة اجلماعات السلفية اجلهادية -واقعًا- دور رئيس يف حتديد سياسة التنظيم، وَوْفق مساهتم 
املثال،  فعلى سبيل  إضعافه.  أو  تراجعه  التسبُّب يف  أو  التنظيم  الشخصية ميكنهم حتسي مكانة 
سها،  اجلماعة ومؤسِّ السلمية يف عهد حممَّد يوسف، زعيم  الدعوة  اتبعت “بوكو حرام” سياسة 
على  السلطة، أصبح نج اجلماعة أكثر راديكالية وقائماً  أبو بكر شيكاو إىل  ولكن مع صعود 
اجلهاد املسلح. كما أدَّى مقتل أبو بکر البغدادي يف عام 2019 إىل إضعاف تنظيم )داعش( يف 

2. علي جنات، »السيناريوهات املستقبلية للجماعات السلفية اجلهادية يف الشرق األوسط«، سلسلة إصدارات، مركز البيان 
للدراسات والتخطيط، کانون الثاين/ يناير 2022، ص 13. 

*Barak Mendelsohn
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العراق وسوراي؛ ألنَّ أبو بكر البغدادي بىن )داعش( على أفكاره، وقدَّم شخصيًة كارزماتية؛ بسبب 
إنشاء الدولة اإلسالمية، وتقليد أسلوب اخللفاء الراشدين، مبا يف ذلك التأكيد على ساللة قريش 

وإلقاء اخلطب، وتكوين جمموعات خمتلفة من الدواوين. 

بعد  وسوراي  العراق  يف  )داعش(  تنظيم  مستقبل  على  الضوَء  التحليلية  الورقة  هذه  ُتسلِّط 
مقتل أبو إبراهيم القريشي، خليفة أبو بكر البغدادي. وفرضية البحث هي أنَّ أحد املكوانت اليت 
القريشي  أبو احلسن  إذا كان  القريشي.  إبراهيم  أبو  تؤثِّر على مستقبل )داعش( يعود إىل خليفة 
الزعيم اجلديد يتمتَّع بشخصية كاريزمية وكان أداؤه أفضل من أبو إبراهيم القريشي، فسيكون تنظيم 
)داعش( أقوى ممَّا كان عليه يف العامي املاضيي، لكن القيادة الضعيفة ميكن أن تسرِّع يف احندار 

)داعش( على املدى املتوسط.

مقتل أبو بکر البغدادي واستبدال أبو إبراهيم القريشي

تعرَّض تنظيم )داعش(، الذي خسر آخر قاعدته يف سوراي ابسم اخلالفة يف مدينة الباغوز 
يف آذار/ مارس 2019، لضربة قوية مرة أخرى ابغتيال أبو بكر البغدادي .لقد أسَّس أبو بكر 
بكر  أبو  اغتيال  مع  التنظيم  عاىن  لذا  الشخصية.  أفكاره  بعض  على  )داعش(  تنظيم  البغدادي 
البغدادي من بعض أزمة اهلوية .إذ أثَّر مقتل أبو بكر البغدادي على اجلاهزية التنظيمية والعملياتية 
لتنظيم )داعش(، ألنَّ القادة هم َمن يرفعون التنظيمات اإلرهابية إىل مستوى مقبول من النشاط، 

ونتيجة لذلك فإنَّ غيابم له أتثري كبري على حتركاهتم اإلرهابية3.

التنظيم  زعيم  مقتل  فإنَّ  مقدَّس،  وهدف  أيديولوجية  حول  )داعش(  لتشكيل  نظراً  لكن 
ا ليست النهاية، بل إضعافها فقط. ويف هذا الصدد قال احمللل السابق يف جمال مكافحة  يعين أنَّ
زعيم  تصفية  “إنَّ  برييتز-*:  -أكي  إيه  آي  “سي  األمريكية  االستخبارات  وكالة  يف  اإلرهاب 
)داعش( خطوة كبرية، لكن جيب أن نتذكَّر أنَّ )داعش( ليست جمرد مجاعة إرهابية ولكنَّها مجاعة 
ابلعمليات  فعله  ميكن  ممَّا  بكثري  أصعب  اإلسالمية  اخلالفة  فكرة  على  فالقضاء  أيديولوجية”، 

العسكرية واالستخباراتية.
3. W.J. Hennigan, ”Abu Bakr al-Baghdadi Is Dead. Where Does That Leave 
ISIS?“, 27 October, 2019, available at: https://time.com/5711828/al-baghdadi-
dead-isis-future.

*Aki Peritz
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له  التابعة  الوكالة  عرب  أكتوبر2019،  األول/  تشرين  يف  اإلرهايب  )داعش(  تنظيم  أعلن 
أبو  تعيي  )داعش(  يعلن  حينها:  أعماق  وقالت  البغدادي،  بكر  أبو  خليفة  تعيي  “أعماق”، 
إبراهيم اهلامشي القريشي خليفًة له. وقد أظهرت التجربة تسارع اجلماعات اإلرهابية يف التعامل مع 
تغيري الزعيم، متاماً كما تستمر القاعدة يف العمل من دون أسامة ابن الدن. خصوصاً وأنَّ البغدادي 
قبيل مقتله عيَّ حممَّد سعيد عبدالرمحن املوىل، املعروف ابسم عبدهللا قرداش، خلفاً له، ومل يسمح 
خلالفة ما يسمَّى بـ”اخلالفة اإلسالمية” أن تعاين من أزمة خالفة. فضاًل عن ذلك، فـََقَد )داعش( 
-فعاًل- عديداً من القادة يف أجزاء خمتلفة من البالد، ومتكَّن من مواصلة أنشطته واستبداهلم بقادة 
جدد. فعلى أي حال، حال تعيي القريشي خلفاً أليب بكر البغدادي دون حدوث أزمة شرعية يف 

التنظيم، وجعل األمور أسهل على عبدهللا قرداش.

ومن اجلدير ابلذكر أنَّه أتت كثري من الشكوك األمريكية حول قدرة أيب إبراهيم القريشي 
على استمرار نشاطات مقاتلي التنظيم بزخم مؤثر يُلفت انتباه العامل إىل وجودهم وعدم هزميتهم، 
واحلفاظ على متاسك بنية التنظيم ووحدته واحليلولة دون تفكُّكه4. أبو إبراهيم اهلامشي القريشي هو 
أمري حممَّد سعيد عبدالرمحن املوىل، ويُعرف بعبدهللا قرداش، وقرداش كلمة تركمانية تعين األخ، ويكىنَّ 
أبو عمر الرتكماين، وهو من مواليد قضاء تلعفر غرب املوصل مبحافظة نينوى العراقية عام 1976، 
وهو تركماين القومية، كان والده خطيباً جلامع الفرقان يف املوصل، وخترج يف إعدادية تلعفر للبني، 
مث التحق بكلية الشريعة وخترَّج خطيباً يف كلية اإلمام األعظم يف املوصل، عيَّنته األوقاف يف جامع 

عجيل الياور وسط السوق القدمية يف تلعفر.

انضمَّ قرداش يف عام 2001 حلركة “اجلهاد السلفي” على يد عبدالرمحن شيخالر، املعروف 
أبيب عالء، فغادر إىل أفغانستان للتدريب على السالح وتلقِّي الدروس، مث عاد إىل العراق بعد ستة 
أشهر، فأُْلِقَي القبض عليه من قبل األجهزة األمنية يف عهد “صدَّام حسي”، وأُْفرَِج عنه يف ما بعد، 
وبعد سقوط النظام السابق، انضمَّ لتنظيم القاعدة، وابيعه يف عام 2004، واستلم منصب املسؤول 
الشرعي للتنظيم يف القسم األيسر من مدينة املوصل، مث تدرَّج يف املناصب الشرعية واإلدارية، وأصبح 

أحد أعضاء جملس الشورى.

4.  Joby Warrick, ” Before becoming a terrorist leader, ISIS chief was a prison informer 
in Iraq for U.S., records show“, April 7, 2021, available at: https://www.washing-
tonpost.com/national-security/isis-leader-us-informant/2021/04/07/354133d4-
97d4-11eb-962b-78c1d8228819_story.html.
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ألقت القوات األمريكية يف عام 2006 القبَض عليه وأودعته سجن بوكا يف البصرة جنوب 
العراق، ليلتقي البغدادي هناك، قبل أن يطلق سراحه بعد حنو ثالث سنوات، ليعود إىل املوصل 

ويصبح جمَدداً من القيادات الكبرية للتنظيم يف احملافظة.

وبعد 2014، كان أول من استقبل أاب بکر البغدادي يف املوصل بعد اإلعالن عن تشكيل 
)داعش(، مث توىلَّ قيادة مناطق شرق نر الفرات، من العراق وسوراي، مث أصبح أمرياً لديوان األمن 
الباغوز  اليمىن يف معارك  لـلتفخيخ واالنتحاريي. وقد أصيب يف ساقه  التنظيم، مث وزيراً  العام يف 
السوراي، آخر معاقل )داعش(، على يد قوات سوراي الدميقراطية، ليصل يف آب/ أغسطس 2019 
إىل هرم التنظيم ويكشف عن توليه زعامته، وْفق مواقع موالية للتنظيم، بينها وكالة “أعماق”، وكان 

يرتبط بعالقة متينة ابلبغدادي امتدت أكثر من عقد.

وظهر قرداش إىل جانب البغدادي يف شريط فيديو بثَّه التنظيم يف ربيع 2019، وليخلفه 
األمن  جملس  يف  العقوابت  جلنة  وقرَّرت  إدلب.  يف  الدويل  التحالف  قوات  يد  على  مقتله  بعد 
الدويل، يف أاير/ مايو 2020، إدراج قرداش على الئحة العقوابت، مبوجب القرار رقم 2368 
عن  نيابة  “التخطيط ألنشطة  بتهمة  والقاعدة،  )داعش(  تنظيمي  على  عقوابت  بفرض  اخلاص 
التنظيمي ومتويلهما”. ورصدت واشنطن يف آب/ أغسطس 2019 مخسة ماليي دوالر أمريكي 
ملن يديل مبعلومات تؤدِّي إىل إلقاء القبض على قرداش، مث جدَّدت واشنطن عرض املكافأة يف مايو  

.52020

وقد تنامى نشاط )داعش( تنامياً كبرياً يف األشهر املاضية، وخصوصاً يف كانون الثاين/ يناير 
املاضي، وابت استهدافه متواصاًل للقوات األمنية واملدنيي، وخصوصاً يف حمافظات كركوك، ودإيىل، 
وصالح الدين. متثَّلت أبرز عمليات )داعش( يف الشهر املاضي ابستهداف سرية للجيش العراقي يف 
انحية العظيم يف دإيىل، أدَّت إىل مقتل )11( جندايً، يف هجوم أاثر الرأي العام والدويل، وشنَّت 
القوات األمنية -على خلفية اهلجوم- عملياٍت عديدة ملالحقة عناصر التنظيم، معلنًة عن مقتل 

أفراد اخللية اليت نفَّذت ذلك اهلجوم.

وكانت عملية “سجن الصناعة” يف كانون الثاين/ يناير 2022 حبي غويران يف احلسكة 
مشال شرق سوراي، من أكثر العمليات جرأة للتنظيم وآخرها منذ تويل أبو إبراهيم قيادته، وكانت 

5.  »هل يؤثر مقتل القرشي على نشاط “)داعش(” يف العراق؟«، اندبندنت عربية، 4 شباط / فرباير 2022، علی الرابط: 
https://www.independentarabia.com/node/300941
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هتدف َوْفق مستشار األمن القومي األمريكي )جيك سوليفان( “لتنفيذ عملية هروب كبرية من 
السجن إلعادة تشكيل صفوفه”، ال سيَّما أنَّه كان حُيتجز فيه ما يقرب من مخسة آالف سجي، 
بي عناصر من تنظيم )داعش( وقادته، معظمهم من جنسيات عربية وأجنبية، وقد قُِتَل يف اهلجوم 
العشرات من قوات األمن الكردية وقوات سوراي الدميقراطية )قسد(، ومن حرَّاس السجون، فضاًل 

عن السجناء. وقُِتَل للتنظيم ابملقابل حوايل )268( شخصاً َوْفق بعض اإلحصائيات6.

التنظيمي، بعد هجومه على سجن  لکن تعرَّض تنظيم )داعش( إىل هزَّة كبرية يف هيكله 
احلسكة ومقتل زعيمه أيب إبراهيم اهلامشي القريشي، فضاًل عن تصفية بعض قياداته من قبل القوات 
انحية  من  وضعف  تشتُّت  مبرحلة  حالياً  ميرُّ  التنظيم  فإنَّ  لذا  الدويل،  التحالف  وقوات  العراقية 
التخطيط والعمل امليداين مع اتباعه إسرتاتيجية الالمركزية يف العمليات اإلرهابية. فمنذ مقتل عبدهللا 
األمنية  األجهزة  أنَّ  سيَّما  )داعش(، ال  وترية هجمات  تراجعت  احلكسة،  وفشل هجوم  قرداش 
العراقية تعلن بصورة مستمرة منذ مطلع الشهر املاضي عن القبض على قياديي يف التنظيم، عرب 

عمليات استخبارية دقيقة.

مقتل أيب إبراهيم القريشي واستبدال أيب احلسن القريشي

أعلن الرئيس األمريكي “جو ابيدن” يف الثالث من شهر شباط/ فرباير 2022 عن مقتل 
نفذهتا  نوعية  عملية  القريشي يف  إبراهيم  أيب  امللقب ابسم  قرداش  عبدهللا  )داعش(،  تنظيم  زعيم 
القوات اخلاصة األمريكية مبنطقة “أطمة” مبحافظة إدلب مشال غريب سوراي ابلقرب من احلدود 
السوراي- الرتكية. ويف بيان نشره البيت األبيض، قال ابيدن: “متكَّنِت القوات األمريكية -وَوْفق 
توجيهايت- من تنفيذ عملية انجحة ملكافحة اإلرهاب يف مشال سوراي حلماية األمريكيِّي وحلفائهم، 

وجعل العامل مكاانً أكثر أمنًا”. 

ىف حي، ميثِّل مقتل زعيم )داعش( حداثً مهماً وإجنازاً كبرياً من الناحية األمنية وانتكاسة 
كبرية للتنظيم، كما أنَّه سيحدُّ من حتركاته يف كل من العراق وسوراي، إال أنَّه تبدو اآلاثر السلبية 
الغتيال قرداش على التنظيم لن تدوم طوياًل. ابلطبع، إذ لن يؤدِّي مقتل قرداش إىل هزمية فورية 

للتنظيم، لكن األمهية الرمزية هلذه اهلزمية أمر حاسم لـ)داعش(.

6.شفيق شقري، »تنظيم الدولة بعد مقتل أبو إبراهيم القرشي: حرب عصاابت براية “خالفة” افرتاضية«، مرکز اجلزيرة للدراسات، 
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5276 :8 شباط / فرباير 2022، علی الرابط
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يتفق املسؤولون واحملللون يف دول خمتلفة على أنَّ تنظيم )داعش( يتعرَّض حالياً لضغوط أكثر 
من أي وقت مضى. ويف هذا الصدد يعتقد “هانز جاكوب شيندلر”* -اخلبري السابق يف األمم 
)داعش(”. هذا احلدث من  لتنظيم  القريشي يشكِّل بوضوح نكسة كبرية  مقتل  املتحدة- “أنَّ 
املتوقَّع أن يُربك )داعش(، ولو مؤقتاً، وأن يؤدِّي إىل تراجع اإلسرتاتيجية اليت بدا سعي القريشي إىل 
تكريسها عرب شنِّ حرب العصاابت، كما حيصل يف العراق وسوراي حتديداً. ومنذ أن تسلَّم زعامة 
القريشي إسرتاتيجية شنِّ  للبغدادي، أواخر تشرين األول/ أكتوبر 2019، اعتمد  التنظيم خلفاً 
حرب العصاابت ضد القوات العراقية وقوات سوراي الدميقراطية والنظام السوري يف البادية السوراي، 
يف حي واجه فصائل اجليش الوطين السوري املعارض مشايل سوراي داخل املدن والقرى عن طريق 

زرع العبوات الناسفة والسيارات املفخخة.

وحاول أبو إبراهيم القريشي إعادة هيكلة التنظيم، وكسب الغنائم عن طريق سياسة الالمركزية، 
من دون إغفال سياسة القرار املركزي، أي: ربط الفروع واخلالاي ربطاً أقوى ابلقرار املركزي، على 
النحو الذي جتلَّى يف اهلجوم على سجن غويران يف مدينة احلسكة، وهي عملية حتتاج إىل قرار 
مركزي، وتنسيق بي اخلالاي املختلفة. لذا سيكون من احملتمل لغياب القريشي بعض األثر يف نشاط 

التنظيم، لكن )داعش( قادر على جتاوز تصفية زعيمه، واستئناف نشاطه جمدداً 7.

قاصمًة  ضربًة  )داعش(  زعيم  مقتل  يشكِّل  أن  اخلرباء  معظم  يستبعد  أخری،  جهة  ومن 
للتنظيم، إذ من املعروف أنَّ التنظيمات املتطرفة كالقاعدة، تنجح يف االستمرار يف كل مرة ُيصفَّى 
التنظيمات  إنَّ  إذ  جديدة.  قيادات  فرز  وتستطيع  القواعد،  على  تعتمد  ا  أنَّ خصوصاً  زعيمها، 
اإلرهابية ال تتأثَّر جذرايً مبقتل قادهتا، وإن كان ميكن هلكذا أحداث أن تربكها لبعض الوقت، فهي 

تتغذَّى من القواعد وقادرة على ترميم نفسها، وفرز قيادات جديدة ضمن مدَّة حمدودة.

خصوصاً  و)داعش(  عموماً  الراديكالية  اجلهادية  اجلماعات  سرية  يف  فاحصة  نظرة  تؤكِّد 
بصورة ال ريب فيها أنَّ مقتل قياداهتا أو زعمائها ال يعين ابلضرورة ناية قريبة للتنظيم أو فكرها 
األيديولوجي. ال تتمحور قوة )داعش( املركزية وقدراهتا املتفرعة حول زعمائها فقط، بل إنَّه يستند 
على مجلة من اجملاالت واملتغريات البنيوية كالتجنيد، واإلسرتاتيجية، واالستقطاب، والتعبئة، وغريها 

7.عدانن أمحد، »)داعش( بعد القريشي: انكفاء مؤقت وإسرتاتيجية جديدة«، العريب اجلديد، 5 شباط / فرباير 2022، علی 
https://2u.pw/1P6jF :الرابط

*Hans-Jakob Schindler
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من العوامل. وِمن مَثَّ، فإنَّ مقتل قرداش ال ميثِّل سوى هزمية عسكرية أخرى للتنظيم يف ظل استمرار 
احلرب االستنزافية طويلة األمد، اليت يتناوب على إدارهتا احلكومات املركزية اترة و)داعش( نفسه 

اترة أخرى8.

رمزية  حيث  من  )داعش(  تنظيم  زعيم  القريشي  إبراهيم  أيب  استهداف  عملية  أمهية  فمع 
ا تكون حمدودة مقارنة ابلتأثريات  االستهداف، إال أنَّ الالفت لالنتباه أنَّ تداعياهتا على التنظيم رمبَّ
اليت فرضها مقتل البغدادي، وهو ما يعود إىل أسباب عديدة يتمثَّل أبرزها يف: أواًل، عدم معرفة 
القواعد التنظيمية لـ”)داعش(” ابلقريشي، إذ مل خيرج خبطاب واحد منذ توليه املنصب على مدار 
التنظيم،  عامي ونصف تقريباً. اثنياً، مل يتمكَّن القريشي من امتالك كاريزما وتعزيز نفوذه داخل 
بسبب ِقصر املدة اليت توىل فيها القيادة، واليت مل تتجاوز عامي ونصف منذ نوفمرب 2019 وحىت 
فرباير 2022، وهى أقل مدَّة لقيادة التنظيم مقارنة مع أيب عمر البغدادي وأيب بكر البغدادي. 
اثلثاً، َوْفق إلسرتاتيجية التنظيم اجلديدة، واليت أُْعِلَن عنها بعد مقتل البغدادي، حتت عنوان “فرتات 
عت مساحة التحرُّك أمام أفرع التنظيم املختلفة، َوْفقاً لنظام ال مركزي، وهو  عدم التمكي”، ُوسِّ

ما ساهم يف تقليص تداعيات مقتل قيادات الصف األول ابلتنظيم خاصة على األفرع املختلفة9. 

وخمتصر القول، ال ميكن ملقتل القريشي أن يؤدِّي إىل انيار )داعش( بي عشية وضحاها، متاماً 

کمقتل كبار قادة )داعش( مثل أيب بكر البغدادي. ومع ذلك، فإنَّ استمرار مقتل قادة )داعش( 
ال ميكن أن يكون من دون أتثري على اجلاهزية التنظيمية والعملياتية للتنظيم. ألنَّ هؤالِء هم القادة 
الرئيسون للجماعات اإلرهابية الذين يصلون بذه اجلماعات إىل مستوى مقبول من النشاط، لذا 

فإنَّ غيابم له أتثري كبري على حتركاهتم اإلرهابية. 

عموماً، يعود أحد العوامل واملكوانت اليت تؤثِّر على مستقبل )داعش( إىل خليفة عبدهللا 
قرداش. وبعبارة أخری، ستتعلَّق التداعيات املهمة على املستوى التنظيمي واليت تتعلَّق مبستقبل تنظيم 
أنَّ تنظيم )داعش( اإلرهايب  )داعش( ابلزعيم اجلديد للتنظيم القيادة يف املرحلة املقبلة، خصوصاً 

8. Adham Karam, ”The Future of the Islamic State in Iraq and Syria after the 
Killing of its Latest Caliph“, Feb 28, 2022, available at: https://www.washington-
institute.org/policy-analysis/future-islamic-state-iraq-and-syria-after-killing-its-
latest-caliph
9. أمحد البحريي، »مستقبل تنظيم “)داعش(” بعد مقتل القرشي«، مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، 4 شباط 

https://acpss.ahram.org.eg/News/17391.aspx :فرباير 2022، علی الرابط /
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يعاين من صراعات عقائدية وفكرية منذ عام 2015 متظهر ابلصراع بي جناحي فكريي: األول، 
يطلق عليه )احلازمون( نسبة أليب أمحد بن عمر احلازمي. واآلخر، يُطلق عليه )البنعاليون( نسبة 
لرتكي البنعلي، واجلناح األخري حظي بتأييد أيب بكر البغدادي، الذي قام إبعدام قيادات احلازميي 

وتصفيتهم يف عام 2016 10.

كما ذكران سابقاً، سيلعب مقتل زعيم منظمة ما دوراً فعَّااًل يف تدهور التماسك الداخلي 
لتلك املنظمة وتفكيكها. وقد تظهر نتائج البحث الذي أجراه “ابتريك جونستون”* -اخلبري يف 
شؤون اجلماعات اإلرهابية- أنَّه إذا اْستـُْهِدفت قادة اجلماعات اإلرهابية بنجاح، فإنَّ فرص انيار 
التنظيم كبرية للغاية. فضاًل عن ظهور نتائج دراسات “جونستون” أبنَّه يف حالة مقتل زعيم مجاعة 
إرهابية، ستقلُّ حدة اهلجمات وأعماهلا التخريبية. ويف هذا الصدد، ميكن القول إن َّمقتل قرداش 
القيادة والسيطرة يف )داعش(. على أي حال، ميكن أن يكون  إبمكانه أن يضعف بشدة مركز 
اغتيال زعيم )داعش( انتصاراً رمزايً على األقل، ويُظهر مدى ضعف )داعش(؛ ألنَّ اجلماعة اليت 

تفشل يف محاية أرواح كبار قادهتا تفقد هيبتها بي أعضاء اجملموعة. 

هلذا السبب منذ مطلع الشهر املاضي، شهدت هجمات تنظيم )داعش( تراجعاً ملحوظاً، 
اليت  الكبرية  الشأن األمين إىل اهلزة  بعد مقتل زعيمه عبدهللا قرداش، ما عزاه خرباء يف  خصوصاً 
تعرَّضت هلا هيكلية التنظيم املتطرِّف، فضاًل عن العمليات األمنية املستمرة اليت تالحق خالايه، 

وسط عدم إعالنه عن تسمية خليفة لزعيمه املقتول منذ أكثر من شهر.

بعد ثالثة   َ قرداش ُعيِّ لتعيي زعيم جديد، ألنَّ  تنظيم )داعش( مبرحلة صراع داخلي  مر 
أايم فقط من مقتل سلفه أيب بكر البغدادي،كما جرى اختيار البغدادي نفسه بعد أقل من 48 
ساعة من مقتل أيب عمر البغدادي يف عام 2010، إال أنَّ التنظيم التزم الصمت حول مقتل زعيمه 
بعد مرور أكثر من مخسة أسابيع. وهذا التأخري سببه صراعات داخلية فكرية عقائدية بي قيادات 
تنظيم )داعش( يف اإلصدارات اجلديدة لصحيفة  التنظيم. فعلى خالف ما كان متوقعاً، أحجم 
إبراهيم اهلامشي  اليت أودت بزعيمه أيب  العملية األمريكية  التعليق على  الناطقة ابمسه عن  “النبأ” 
القريشي يف بلدة أطمة مشال غريب سوراي. وقد نشرت قنوات اتبعة لتنظيم )داعش( اإلرهايب على 
الرابط:  2022، علی  فرباير   / 12 شباط  الزمان،  )داعش(«،  ملقتل زعيم  والعملياتية  التنظيمية  »التداعيات  علّو،  10. عماد 

https://2u.pw/oLeBN

*Patrick B. Johnston
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تطبيق “تلغرام” العدد اجلديد لصحيفة “النبأ” الناطقة ابمسه واليت يصدرها منذ ما يزيد عن مخس 
سنوات بصورة أسبوعية، من دون أن تكون فيها أي إشارة إىل مقتل زعيمه أو إىل العملية يف بلدة 
أطمة. واكتفى اإلصدار اجلديد بنشر عمليات إرهابية تبناها التنظيم يف كلٍّ من العراق، وسوراي، 
عدد هؤالء  أخرى، مورداً  أفريقية  ونيجرياي، ومناطق  والكونغو،  وأفغانستان، وابكستان،  ومصر، 

الضحااي.

أنَّ  ويف األايم املاضية، ُعِرَضت كثري من األمساء بوصفهم مرشحي خلالفة قرداش، مؤكداً 
ابلعلم  مؤهالت  وله  )ص(،  حممَّد  النيب  نسب  من  قرشياً  هامشياً  يكون  أن  جيب  اجلديد  األمري 
الشرعي، ويتمتَّع بصحة عقلية وبدنية، وذلك َوْفق أدبيات التنظيم. ويعتمد تنظيم )داعش( سياقات 
وهو  اجلنسية،  وعراقي  قرشي  زعيمه  يكون  أن  دائماً  يفرض  إذ  التنظيم،  بزعامة  خاصة  وتقاليد 
تقليد اختذه بعد فصل الوالايت، والتحوُّل من القيادة املركزية إىل الالمركزية، ممَّا أاثر حفيظة محلة 

اجلنسيات األخرى من عناصر )داعش(11.

أصدرت  القريشي،  إبراهيم  أيب  عن مقتل  أسابيع  من مخسة  أكثر  مرور  وبعد  أخرياً  لكن 
للتنظيم على  بثَّته عرب منصات اتبعة  للتنظيم، تسجياًل صوتياً  الذراع اإلعالمية  الفرقان،  مؤسسة 
تطبيق “تلغرام” أقرَّت فيه مبصرع زعيمها عبدهللا قرداش، واملتحدِّث ابسم التنظيم أبو محزة القريشي، 
دقيقة،   )12( استمرت ألكثر من  اليت  الصوتية  الكلمة  بـ”فارس اإلعالم”. ويف  والذي وصفته 
وجاءت على لسان أيب عمر املهاجر، املتحدِّث الرمسي ابسم )داعش(، إذ أعلن التنظيم عن تنصيب 
أيب احلسن اهلامشي القريشي زعيماً للتنظيم، طالباً من عناصره البيعة والسمع له، بعد اختيار جملس 
شورى له، متوعداً بتنظيم عمليات أثر ملقتل زعيم التنظيم، الذي نسب إليه البيان آخر عمليات 
)داعش( اليت استهدفت سجن غويران يف احلسكة، مؤكداً أنَّه أُْطِلق سراح عدٍد من عناصر التنظيم. 

زعامة أيب احلسن القريشي ومستقبل تنظيم )داعش(

أكَّد تنظيم )داعش( -بعد صمت طويل- مقتل زعيمه أيب إبراهيم القريشي وتعيي زعيم 
جديد له هو أبو احلسن اهلامشي القريشي. وأعلن املتحدِّث ابسم تنظيم )داعش( أبو عمر املهاجر 
يف آذار/ مارس 2022 يف تسجيل صويت نشر عرب تطبيق “تلغرام” مبايعة من وصفهم بـ”أهل 

11. حممد علي، »)داعش( يتجنب اإلشارة ملقتل زعيمه: أسباب التجاهل واألمساء املرشحة للخالفة وصفاهتا«، العريب اجلديد، 
https://2u.pw/99ZLI :11 شباط / فرباير 2022، علی الرابط



13

تداعيات مقتل القادة على مستقبل التنظيمات اإلرهابية: )داعش( أمنوذجًا

احلل  أهل  التنظيم يف تسجيل صويت “ابيع  املتحدث ابسم  اجلديد. وقال  للزعيم  والعقد”  احلل 
والعقد من اجملاهدين الشيخ اجملاهد اجلليل والسيف الثقيل أاب احلسن اهلامشي القريشي حفظه هللا 

أمرياً للمؤمني وخليفة للمسلمي”، مؤكِّداً مقتل زعيمه واملتحدث ابمسه السابقي. 

من  عديداً  القريشي  احلسن  أيب  اجلديد  خلليفتة  )داعش(  إعالن  دالالت  حتمل  حقيقًة، 
الدالالت اهلامة على رأسها، ارتباط التأخري املعتمَّد إلعالن اخلليفة اجلديد بتوفري السرية الكاملة 
التسرُّع يف  التنظيم ىف اخلطأ نفسه، وهو  حول الشخصية الىت ستتوىلَّ مهام اخلليفة حىت ال يقع 

اإلعالن عن اخلليفة السابق والذى تسبَّب ىف رصده واستهدافه من قبل واشنطن.

أبو احلسن القريشي الزعيم اجلديد، هو الثالث منذ نشأة تنظيم )داعش(، غري مشهور ومل 
يكشف التسجيل الصويت تفاصيل عنه. ورأى “كولي كالرك” -مدير األحباث يف مركز صوفان- 

أنَّ تنظيم الدولة اختار “جمهواًل ألنَّ عدد املرشحي للمنصب تقلَّص إىل حدٍّ كبري”.

ومل يعلن تنظيم )داعش( عن اسم زعيمه احلقيقي، يف خطوة يقول حملِّلون إنَّ هدفها تعقيد 
“اخلليفة”  استهداف  من  حقيقي  ختوُّف  يوجد  ألنَّه  عنه.  االستخباراتية  املعلومات  مجع  عملية 
اجلديد. وقد ذكرت مواقع عربية عديدة أنَّ االسم احلقيقي أليب احلسن هو زيد، ولقبه العراقي، ألنَّه 
من العراق، ويقال له أستاذ )داعش(، ألنَّه كان مسؤواًل عن ديوان التعليم يف التنظيم. لکن نقل 
موقع رويرتز عن مسؤوَلِي أمنيِي عراقيِي، ومصدر أمين غريب أبنَّ أاب احلسن القريشي هو مجعة 
عوض البدري، الشقيق األكرب أليب بكر البغدادي اخلليفة األول لتنظيم )داعش(، وذكر املسؤول 
الغريب أنَّ أاب احلسن كان مساعداً ألخيه أيب بكر البغدادي ومستشاراً له يف الشؤون الشرعية12)12(. 
وال يُعرف كثري عن البدري، لكنَّه ينحدر من دائرة قريبة من اجلهاديي العراقيي الغامضي الذين 
األمنيي  املسؤولي  أحد  قال  اجملال  األمريكي عام 2003. ويف هذا  التدخُّل  أعقاب  ظهروا يف 
العراقيي”إنَّ البدري كان منذ فرتة طويلة رئيساً جمللس شورى )داعش(، وهي مجاعة قيادية توجه 
اإلسرتاتيجية وتقّرِر “اخلالفة” عند مقتل “اخلليفة” أو أسره”. كما تشري دراسة أجراها خبري 
احلرکات اإلسالمية، الراحل هشام اهلامشّي، وُنِشَرت على اإلنرتنت يف عام 2020 أنَّ البدريَّ كان 

رئيس جملس الشورى املكوَّن من مخسة أعضاء.

12. »شقيق البغدادي.. مصادر عراقية وغربية تكشف هوية زعيم )داعش( اجلديد«، موقع احلره، 11 آذار/ مارس 2022، علی 
https://2u.pw/BFf12 :الرابط
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ا تعكس خلاًل  ويدلُّ عدم كشف التنظيم عن اسم زعيمه اجلديد على خماوف أمنية كبرية رمبَّ
أمنياً داخل بنيته التنظيمية، ال سيَّما بعد اخلسارات اجلغرافية الكبرية منذ ربيع عام 2019، حي 
الباغوز شرقي سوراي، ممَّا أدَّى إلعالن الوالايت املتحدة  التنظيم آخر مكان مركزي له يف  خسر 
االنتصار الكامل على التنظيم، وِمن مَثَّ مقتل زعيمه أيب بكر البغدادي، مث فشل اهلجوم على سجن 

غويران يف احلسكة، وأخرياً مقتل عبدهللا قرداش.

ويتوىلَّ أبو احلسن اهلامشي القريشي زمام القيادة يف ظرف ُأضِعف فيه التنظيم بسبب اهلجمات 
املتتالية اليت تدعمها الوالايت املتحدة يف العراق وسوراي إلحباط عودة املسلحي. ويشكِّل البقاء 
على قيد احلياة أولوية للزعيم اجلديد لتنظيم )داعش( بعد إعالن مبايعته وذلك بدف احلفاظ على 

نقطة ارتكاز ملختلف التشكيالت التابعة للتنظيم اإلرهايب املتطرِّف.

وقد تراجع نفوذ التنظيم مقارنة ابلسنوات املاضية، إذ ُهزَِم يف كلٍّ من العراق وسوراي، لكنَّه 
يسعى للحفاظ على وجود سري إىل حدٍّ كبري يف البلدين، ويقود مترُّداً على جانيب احلدود بينهما، 
َوْفق ما تؤكِّده تقارير لألمم املتحدة اليت تقول أيضاً إنَّ )10( آالف مقاتل نشط يتبعون التنظيم يف 
العراق وسوراي. لکن، ُتشكِّل إفريقيا قصة جناح لعناصر )داعش(، إذ ابتت لديهم والايت جديدة 
يف القارة السمراء. كما تسري أمورهم بصورة جيدة يف أفغانستان، ومع كل زلِّة قدم من طالبان، 
م نفَّذوا هجوماً يف األسبوع املاضي يف بيشاور خارج أفغانستان. ويف  جيذبون أعضاء جدد حىت أنَّ
جنوب شرق آسيا يواجهون مشكالت، لكن إبمكانم إحلاق أضرار كبرية من دون احلاجة إىل 
منتسبي كثر. ومع ذلك لن يكون هناك من خالفة يف املستقبل القريب يف أي بقعة، لكن التنظيم 

يواصل عمله كشبكة إرهابية.

وتفرض هذه املتغريات أولوايت جديدة على أيب احلسن القريشي، وأمهها البقاء على قيد 
احلياة. كما أنَّ وظيفته يف املقام األول أن يشكِّل نقطة ارتكاز بي الفروع كافة. وال يطرح اإلدالء 
ببياانت إشكالية كربى. ميكن أن يفعل ذلك كل شهرين أو ثالثة، لكنَّ االخنراط على املستوى 
العمليايت حمفوف مبخاطر مجَّة؛ ألنَّ ذلك يعين التواصل مع اآلخرين، ولن تكون إال مسألة وقت 

حىت يُقتل هو اآلخر13.

13. »زعيم جديد لـ)داعش(: البقاء على قيد احلياة أولوية قصوى«، صحيفة العرب، 12 آذار/ مارس 2022، علی الرابط: 
https://2u.pw/4yWiC
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ومن احملتمل، سيعمل التنظيم يف املدَّة احلالية على خطي متوازيي، األول إثبات الذات، 
الثقة  التنظيم إلعادة  قيادة  عند  أولوية  ذا  أمراً  األول سيكون  كان  وإْن  األوراق،  ترتيب  واآلخر 
للعناصر، وهذا سيكون عن طريق االستمرار ابلعمليات اخلاطفة أو إحداث عمليات نوعية. وأمَّا 
ترتيب األوراق فسيكون ابملقام الثاين وستكون عملية صعبة مع أزمة القيادة، لكنَّها ستكون مطلوبة 

للتنظيم ال سيَّما على صعيد رفده ابملوارد البشرية14.

يوقَّف مستقبل )داعش( عموماً على عدد من العوامل؛ أواًل: القدرات اليت يتمتع با الزعيم 
اجلديد وخربته داخل التنظيم، ومدى الوالء الذي سيحظى به من قيادات الفروع احمللية املنتشرة 
اإلرهايب،  للتنظيم  احمللية  الفروع  با  تتمتَّع  اليت  االستقاللية  مدى  اثنياً:  وإفريقيا.  آسيا  قاريت  يف 
والعمليات اليت تقوم با مستقباًل. فعلى سبيل املثال، فإنَّ تنظيم )داعش( خراسان يف أفغانستان 
مستقل بدرجة كبرية، ومن احملتمل أن يقوم مبزيد من اهلجمات يف الوقت الذي تسعى فيه طالبان 
جاهدة لتدعيم سلطتها يف البالد. اثلثاً،: الوضع يف سوراي والعراق، فكلما حدث استقرار وقويت 
شوكة الدولة الوطنية تضاءلت قوة التنظيم اإلرهايب، والعكس صحيح، ففي الوقت الذي ترتاجع 
فيه القبضة األمنية للدولة أو احلرب العاملية على اإلرهاب، فتكون األوضاع مناسبًة لقيام التنظيم 
مبزيد من العمليات واستعادة أجماد دولته املزعومة يف العراق وسوراي، وهو ما سيكون له مرود إجيايب 
على األفرع احمللية للتنظيم. رابعاً: استمرار رغبة إدارة “جو ابيدن” يف حربا على اإلرهاب، وتعزيز 
إمكانياهتا يف منطقة الشرق األوسط حملاربة )داعش( والقاعدة اإلرهابيِي، إذ ما تزال اجلماعات 
اإلرهابية تتمدَّد وتزاد قوة وشراسة يف أدواهتا وأساليبها العنيفة يف هذه الدول، إذ تُعطي عملية اغتيال 
القريشي الرئيس “جو ابيدن” مكسباً على صعيد األمن القومي هو يف أمس احلاجة إليه، خصوصاً 
بعد تراجع شعبية احلزب الدميقراطي بعد االنسحاب الفوضوي من أفغانستان، ويف ظل تصاعد 

التنافس مع روسيا والصي15.

األول،  القريشي:  مقتل  بعد  اإلرهايب  )داعش(  تنظيم  ملستقبل  عديدة  سيناريوهات  هناك 
وتوافق  ابلقبول  حتظى  جديدة  قيادة  اختيار  يف  جناحه  طريق  عن  وذلك  للتنظيم،  احليوية  إعادة 
األفرع احمللية اليت تعمل على إعادة االنتشارين األفقي والرأسي، يف أماكن وجودها، ورمبا يُنسَّق مع 
اجلماعات اإلرهابية األخرى أيضاً لكي متدَّد وتنتشر. ويف ظل هذا السيناريو سوف يعمل التنظيم 
14. عماد كركص، »زعيم جمهول لـ”)داعش(”: أزمة قيادة أم حساابت أمنية؟«، العريب اجلديد، 12 آذار/ مارس 2022، علی 

https://2u.pw/gTQq6 :الرابط
https://alwatan. الرابط:  علی   ،2022 شباط/فرباير   8 الوطن،  جريدة  القرشي«،  مقتل  بعد  )داعش(  15.»مستقبل 

ae/?p=920194
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اإلرهايب، يف ظل املرونة واملراوغة والتكيف واالحرتافية اليت يتمتع با يف تنفيذ أنشطته، وهو ما يزيد 
من عمليات الفتك والقتل ليس فقط على املستوى احمللي بل واملنطقة برمتها.

أما السيناريو الثاين فهو انتقال مركز القيادة املركزية إىل خارج العراق وسوراي، إىل غرب إفريقيا 
أو أفغانستان، والذي يُعدُّ أقوى فرع حملي للتنظيم اإلرهايب حالياً، والذي ينشط يف أكثر من دولة 
يف آسيا الوسطى، ويتمتَّع بقدرات وخربات بشرية هائلة، وذلك يف الوقت الذي مل يستقر فيه احلكم 

إىل حركة طالبان، وعدم قدرة الوالايت املتحدة على مواجهته بعد انسحابا من أفغانستان.

ا ال  والسيناريو الثالث: هو تراجع قدرات التنظيم، وهو املأمول، حىت لو اختار قيادة، ألنَّه رمبَّ
حتظى بتوافق من قبل الفروع احمللية له، وتنشط الوالايت املتحدة يف حربا على اإلرهاب مرة اثنية، 
وتعمل ابستمرار على تصفية قياداته، وتوجيه ضرابت جوية ألماكن جتمُّع اإلرهابيِّي يف كل دول 
املنطقة، خصوصاً يف العراق وسوراي. يتوقَّف مستقبل تنظيم )داعش( بدرجة كبرية على استمرار 
احلرب العاملية على اإلرهاب، بقيادة الوالايت املتحدة، وعلى التعاون اجلماعي بي دول املنطقة 
ملواجهة احلركات املتطّرِفة، وعلى قدرة الدولة الوطنية على فكِّ شفرات األزمات الداخلية، وحتقيق 

معدالت مقبولة من التنمية ملواجهة قضااي الفقر والبطالة16.

اخلامتة

أسفرت األحباث األكادميية حول آاثر مقتل قادة اجلماعات اإلرهابية وعواقبها عن نتائج 
خمتلفة. فمن جهة يعتقد “ابتريك جونستون” أنَّ مقتل زعيم تنظيم تعمل کوسيلة فعَّالة لتعطيل 
التماسك الداخلي لتلك املنظمة اإلرهابية. وتظهر نتائج أحباث “جونستون” أنَّه إذا اْستـُْهِدفت 
قادة اجلماعات اإلرهابية بنجاح، فإنَّ سيناريو انيار تلك املنظمة ممكن. ومن جهة أخری تظهر 
مثل  ابحثون  ويعتقد  استفزازايً.  يكون  أن  إرهابية  مجاعة  زعيم  إلزاحة  ميكن  “جوردان”  أحباث 
“هارورو إجنرام، وكريغ، وايتسايد” ميكن للهجمات الدقيقة واحملسوبة على قادة اجلماعات اإلرهابية 

أن تؤدِّي إىل هجمات فردية أكثر وحشية.

ويف استكمال هذا البحوث ميكن القول: سيكون ملقتل القائد أو الزعيم عواقب سلبية على 
املنظمة إذا كان شخصية كاريزمية. لذا، إذا كان القائد البديل يتمتَّع بشخصية كاريزمية بعد قتل 

16.»مستقبل )داعش( بعد مقتل القرشي«، جريدة الوطن، 8 شباط/فرباير 2202، علی الرابط: 

491029=p?/ea.natawla//:sptth
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القائد، فقد يؤدي ذلك إىل صعود احلركة أو املنظمة. ويف هذا الصدد ميکن القول، إنَّه مع أمهية 
عملية استهداف أيب إبراهيم القريشي زعيم تنظيم )داعش( من حيث رمزية االستهداف، إال أنَّ 
ا تكون حمدودة مقارنة ابلتأثريات اليت فرضها مقتل أيب بکر البغدادي. ال  تداعياهتا على التنظيم رمبَّ
سيَّما أنَّ أاب إبراهيم القريشي مل يكن شخصية فعَّالة بصورة حقيقية، يف ظل مرور التنظيم حبالة من 
السقوط على مدار السنوات األخرية وحتديداً يف سوراي والعراق. بعبارة أخری، مل يكِن القريشي 
شخصية كاريزمية ومؤثرة يف مسار العمليات اليت ينفذها )داعش( شرق الفرات أو غربه؛ إذ َوْفق 
بينها لشنِّ  فيما  يُنسَّق  ما  للتنظيم عماًل منفصاًل، واندراً  التابعة  املتوافرة، تعمل اخلالاي  املعطيات 

عمليات ضخمة. 

إداري أدق،  تنظيم )داعش( على هيكل  وابملقارنة مع اجلماعات اجلهادية األخرى، يقوم 
ال ميكن أن يؤدِّي االفتقار إىل القيادة إىل اإلضرار بيكله17. ومع ذلك، ميثِّل تعيي خليفة جديد 
أمهية كبرية يف ربط أركان التشكيالت واجملاميع املرتبطة ابلتنظيم ومنع انشقاق بعض منها وكذلك 
أعلنت على  اليت  الرئيسة  السياسية وتطبيق األهداف اإلسرتاتيجية  املكاسب  االستمرار يف حتقيق 
اإلقليمية  ملكانته  فاقداً  حملياً  عادايً  تنظيماً  )داعش(  يضحي  اخللفية  دون  فمن  اخلالفة،  أساسها 
والدولية وقد ينتهي به األمر إىل إعالن البيعة لتنظيم القاعدة من جديد. ومن مَثَّ، فإنَّ منصب اخلليفة 

هو عامل دعائي مكرِّس ملفهوم اخلالفة، حىت وإن مل يستطيع التنظيم تطبيقها على أرض الواقع.

وفوق كل ذلك، يرغب التنظيم يف اختيار خليفة يتمتَّع بكاريزما قوية، ونسب قرشي واضح 
هذه املرة، ويتفق عليه اجلميع مثلما اتفقوا على أيب بكر البغدادي الذي استطاع نقل التنظيم من 
تنظيم أمين عراقي حملي إىل تنظيم دويل مسيطر على أراٍض شاسعة عام 2014، إال أنَّ هذا األمر 
أنَّ التنظيم يعاين من أزمة قيادية تزايدت بعد فقدانا  قد يكون صعباً يف املدَّة الراهنة، خصوصاً 
والثاين18.  األول  والبغدادي  الزرقاوي  عاصروا  الذين  األول  الرعيل  من  املخضرمة  قياداته  ألغلب 
وجدير ابلذكر أنَّ اختيار عبد قرداش مل حيَظ إبمجاع القيادات العسكرية والدعوية داخل التنظيم، 

17. Ibrahim al-Marashi, ”Islamic State: Why leader’s death is not a fatal blow“, 4 
February 2022, available at: https://www.middleeasteye.net/opinion/islamic-state-
leader-death-not-fatal-blow-why
18.Adham Karam,”The Future of the Islamic State in Iraq and Syria after the Kill-
ing of its Latest Caliph“, Feb 28, 2022, available at: https://www.washingtonin-
stitute.org/policy-analysis/future-islamic-state-iraq-and-syria-after-killing-its-
latest-caliph
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إذقُِبلت توليه اخلالفة بناًء على رغبة أيب بكر البغدادي الذي أعلنه كخليفة له قبل مقتله، أي: إنَّه 
فُرض فرضاً على سائر القيادات داخل )داعش(، ويبدو أنَّ أاب بكر البغدادي قد حاول تفادي 

حصول انشقاقات داخل التنظيم يف حال مقتله.

لكن، أبو احلسن القريشي الزعيم اجلديد لـ”)داعش(”، يشبه الصندوق األسود، وخيضع 
لعملية التمويه اليت ميارسها التنظيم يف السنوات األخرية، عرب منح قياداته الرئيسة عدداً كبرياً من 
األمساء والكىن، يف حماولة حلماية هوايتهم احلقيقية من أجهزة االستخبارات العربية واألجنبية. ومن 
املتوقَّع، سيسري الزعيم اجلديد على الدرب نفسه، وسيواصل حماولة شن هجمات يف مجيع أحناء 
العراق وسوراي، وقد تكون عنده رؤيته اخلاصة لكيفية تنفيذ اهلجمات. خصوصاً أنَّ القائد اجلديد 
لـ)داعش( قد يكون عنده مؤهالت عسكرية أكثر من أيب إبراهيم القريشي. ومن احملتمل قد تتغريَّ 
هجمات )داعش( وعملياته اعتماداً على أسلوب القائد اجلديد وسياقه إذا كان يؤمن الزعيم اجلديد 

ابهلجمات واسعة النطاق، واستخدام القنابل واهلجمات االنتحارية19)19(.

اجلديد  )داعش(  زعيم  قبل  من  وتصعيدها  اإلرهابية  العمليات  تكثيف  سيناريو  عموماً، 
أيب احلسن القريشي يف املستقبل القريب بدف إثبات وجوده وتقدمي صورة زعيم قوي، وكذلك 

استقطاب املؤيدين وجذبم، وحتفيز قوات )داعش( يف خمتلف البلدان ممكن. 

ينتهي، وهو ميرض وال  لن  لكنَّه  أفل،  وإن  )داعش( حىت  تنظيم  إنَّ  القول  ختاماً، ميكن 
ميوت. خصوصاً أنَّ التنظيمات اجلهادية ال تنتهي عادة ابلتالشي، فهي تستمر وإن فقدت أتثريها 
أو تراجعت قوهتا، وتنظيم )داعش( مهما ضعف فإنَّه بسبب عنفه الشديد يبقى خطراً أمنياً على 

العراق خصوصاً، وعلى العامل كلِّه عموماً.

19. Ben Hubbard, ”Leader’s Death Is Another Blow for ISIS, but It’s Hardly the 
End“, Feb 5, 2022, available at: https://www.nytimes.com/2022/02/05/world/
middleeast/isis-qurayshi-death.html.


