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العالم

على الغالف
ال تكاد تخلو وسائل اإلعالم الغربية في الشهور األخيرة
من تقرير عن «مقاتلي تنظيم داعش» ومصيرهم الغامض .يأتي
الغربية في حصاد عدد من
ذلك فيما تنهمك أجهزة االستخبارات
ّ
أخطر المطلوبين الذين لم ُيقتلوا في الحرب السورية ،وبموجب
نظم انطلق قبل عامين ،وأخــذ على عاتقه اصطياد
عمل ُم ّ
ٍ
«الجهاديين» األجانب ،وإعادة تدوير الجهاديين المحليين لخدمة
مرحلة ما بعد «داعش»

«تركة داعش» في سوريا

«جهاد» الغد ترعاه
أيد أمينة!
ٍ

رحلة انحدار التنظيم لم
تبدأ بشكل فعلي إال مع
توافق جميع الالعبين
مجددًا على ّأن «الساعة
ّ
دقت» (أ ف ب)
ّ

صهيب عنجريني
ق ـبــل ي ــوم ــن اح ـت ـفــت وس ــائ ــل اإلع ــام
ّ
ّ
«الجهادية»
الفرنسية بالقبض على
ّ
الفرنسية إيميلي كونينغ في سوريا

ّ
الديمقراطية».
على يد «قــوات سوريا
ك ــون ـي ـن ــغ ،الـ ـت ــي وص ـف ـت ـه ــا صـحـيـفــة
«ل ــو ف ـي ـغــارو» بــ«الـجـهــاديــة املطلوبة
رقـ ــم  »1ل ــم ت ـكــن ب ــاك ــورة ال ـج ـهــاديــن
ال ـف ــرن ـس ـي ــن امل ـق ـب ــوض ع ـل ـي ـهــم عـقــب

«متاهة» األرقام
كانت متاهة األرقام واحدة من أخطر «األلعاب»
التي مــورســت على امـتــداد الـحــرب السورية،
وال ّ
سيما في ما ّ
يخص أعــداد «الجهاديني».
وحفلت األرقام التي جرى تداولها بمبالغات
هائلة ،سواء على ألسن بعض املسؤولني ،أو
ّ ّ
إعالمية شتى .ولعبت تلك
في سياق تقارير
املبالغات دورًا في تضخيم قــدرات «داعــش»
إلى ٍّ
حد َ
منحه صورة «التنظيم الذي ال ُيقهر».
ومــن بني أكثر املبالغات إثــارة للدهشة تبرز
مــزاعــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة أنـهــا قتلت بحلول
تـمــوز  2016مــا ي ـقــارب  45000مـقــاتــل من
ّ
كاريكاتوريًا إذا ما
«داعش» ،ويبدو هذا الرقم
ّ
قورن بتقديرات االستخبارات األميركية في
تموز  2015لعديد مقاتلي التنظيم بـ31500
مقاتل فقط.

انهيار تنظيم «داعــش» .كانت «قسد»
نفسها قد أعلنت في األسبوع األخير
م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي الـقـبــض عـلــى عــدد
مـ ــن الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن :رومـ ـ ــن غ ــارن ـي ـي ــه،
تــومــاس كــوالنــج ،وتــومــاس بارنوين.
ووص ــف األخ ـيــر بـ ــدوره ب ــ«ال ـج ـهــادي
ّ
خلفية عالقته
املـطـلــوب رق ــم  »1عـلــى
بــالـجـهــادي الـفــرنـســي الشهير محمد
م ـ ــراح (م ـن ـفــذ اعـ ـت ــداء ت ــول ــوز .)2012
ّ
قبلها بـثــاثــة أش ـهــر تـســلـمــت فرنسا
أي ـض ــا واح ـ ـ ـدًا م ــن «م ـج ــاه ــدي ـه ــا» في
سوريا ،وهو جوناثان جيفروي (أبو
ّ
إب ــراه ـيــم ال ـفــرن ـســي) ،ل ـكــن «ق ـس ــد» لم
تـكــن طــرفــا ف ــي عـمـلـيــة الـتـسـلـيــم تـلــك،
ّ
بــل عـ ّ
ـدوت ـهــا ال ــل ــدود أن ـق ــرة .وال تمثل
ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـس ـل ـي ــم امل ـ ــذك ـ ــورة س ــوى
صغيرة في بحر عمليات كثيرة
نقطة ُ ِّ َ
مماثلة نفذت بعيدًا عن األضــواء منذ
ُ
عــام  ،2016وزادت وتيرتها كثيرًا في
أعقاب الغزو التركي للشمال السوري
تحت مسمى «درع ال ـفــرات» .ورغــم أن
مــاكـيـنــة اإلع ـ ــام ال ـغــربـ ّـيــة ق ــد التفتت
أخ ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ــى ضـ ــخ تـ ـق ــاري ــر م ـت ـتــال ـيــة
ع ــن «مـسـتـقـبــل داعـ ـ ــش» وعـ ــن مصير
م ـقــات ـل ـيــه ال ــذي ــن «اخـ ـتـ ـف ــوا» ،غ ـي ــر أن
االهتمام االستخباري بهذا امللف كان
ّ
أولويات الواليات املتحدة،
على رأس
وشركائها في «التحالف الدولي» منذ
سـنـتــن .وأن ـشــأت واشـنـطــن برنامجًا
ّ
سريًا ّ
ّ
متفرعًا عن برامج «دعم
خاصًا

ّ
املعارضة املعتدلة» ّ
األساسية
مهمته
ال ـع ـم ــل ع ـلــى ت ـش ـج ـيــع «ال ـج ـه ــادي ــن»
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب املـ ـنـ ـض ــوي ــن ف ـ ــي ص ـف ــوف
«داع ــش» على االنـشـقــاق عــن التنظيم
ّ
ـورة م ـنــظ ـمــة ت ـض ـمــن اسـتـقـطــاب
بـ ـص ـ ّ
ّ
ّ
امل ـن ـش ــق ــن ،ال ع ـش ــوائ ــي ــة ت ـ ـ ــؤدي إل ــى
ّ
تسربهم فــي اتـجــاهــات شــتــى .وكانت
«األخـ ـب ــار» ق ــد ن ـشــرت قـبــل ع ــام كــامــل
ت ـح ـق ـي ـقــا عـ ــن «مـ ــراكـ ــز االس ـت ـق ـط ــاب»
الـ ـع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي كـ ـن ــف ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج
(«األخ ـبــار» ،العدد  .)3075وبقي عمل
امل ــراك ــز امل ــذك ــورة ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ــداول
اإلعالمي ،باستثناء إشارات عابرة في
سياق تقارير مختصرة ،قبل أن تنشر
وكــالــة الـصـحــافــة الفرنسية منتصف
ّ ً
مفصال باللغة
الشهر املاضي تقريرًا
ال ـفــرّن ـسـ ّـيــة ع ــن أح ــد ت ـلــك امل ــراك ــز .وال
ُيـ ـم ــث ــل ال ـق ـب ــض ع ـل ــى «الـ ـجـ ـه ــادي ــن»
األجانب سوى جانب من عمل «مراكز
االستقطاب» ،أما الجانب األخطر فهو
السعي إلى إعادة تدوير «الجهاديني»
املـ ـحـ ـلـ ـي ــن (ف ـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا عـ ـل ــى وج ــه
الخصوص) وتجنيدهم تحت رايــات
ـش» .وأت ــاح ــت
أخـ ــرى غ ـيــر رايـ ــة «داع ـ ـ ـ ُ
امل ـ ـعـ ــارك الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ف ـت ـح ــت ض ـ ّـد
«داع ــش» على غير جبهة املجال أمام
ت ـح ـ ّـول ح ـصــاد عـمـلـيــات االسـتـقـطــاب
م ــن ال ـع ـش ــرات ّأول األم ـ ــر ،إل ــى امل ـئــات
في وقت الحق .وفتحت «درع الفرات»
التركية الباب أمام اتفاقات ّ
ّ
سرية مع

قيادات التنظيم املتطرف لتسليم مدن
وم ـن ــاط ــق ف ــي م ـقــابــل ض ـم ــان «ع ـبــور
آمــن» للراغبني من التنظيم بمواصلة
ال ـق ـتــال عـلــى جـبـهــات أخـ ــرى ،و«م ــاذ
آم ـ ـ ــن» ل ـل ــراغ ـب ــن فـ ــي ن ـق ــل ال ـب ـنــدق ـيــة
إل ــى ك ـتــف أخـ ــرى («األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ال ـعــدد
 .)3112والح ـقــا ح ــذت «ق ــوات ســوريــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة» حـ ــذو أنـ ـق ــرة وت ـحــت
إشــراف الواليات املتحدة ّإبــان معركة
مــديـنــة ال ــرق ــة .فـيـمــا كــانــت دم ـشــق قد
ّ
سهلت بدورها اتفاقًا قضى بانسحاب
م ـقــات ـلــي «داع ـ ـ ــش» م ــن م ـعــركــة «فـجــر
ال ـجــرود» إلــى البوكمال فــي ريــف دير
ّ
املرجح
الــزور الجنوبي الغربي .ومــن
أن اتفاقات أخرى قد ُعقدت بعيدًا عن
الضوء بني التنظيم ومختلف الجهات
الـتــي حــاربـتــه فــي خــال الـعــام األخير
ّ
بديهيًا
على وجه الخصوص .ويبدو
أن تلك االتـفــاقــات قــد أتــاحــت الفرصة
أمام ّ
تسرب جزء من مقاتلي «داعش»
ّ
بشكل منظم .فيما أتاحت املعارك التي
طــال ُأمــدهــا في بعض املــدن والبلدات
ال ـف ــرص ــة أمـ ـ ــام املـ ـئ ــات م ــن مـنـتـسـبــي
التنظيم لعقد اتفاقات مع ُمحاصريه
لتهريبهم خــارج نطاقات الحصارات
امل ـ ـضـ ــروبـ ــة .ك ــذل ــك أفـ ـل ــح امل ـ ـئـ ــات مــن
امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــن املـ ـحـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـه ـ ــروب
بفضل تكتيك «ال ــذوب ــان» ال ــذي سبق
لـ«جهاديي القاعدة» أن انتهجوه عقب
اعتداءات  11أيلولّ ،
وفروا بفضله من

عقيدة «الدولة» في العراق ...باقية
نـ ـه ــاي ــة ع ـ ـ ــام  ،2017أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي
نصر بــاده «النهائي» على تنظيم
«داع ـ ــش» .ه ــذا االن ـت ـصــار ج ــاء بعد
سيطرة الـقــوات العراقية ،بمختلف
صـ ـن ــوفـ ـه ــا ،عـ ـل ـ ًـى ط ـ ـ ــول ج ـغ ــراف ـي ــا
ل ـل ـب ــاد ،خ ـ ّ
ـاص ــة م ــع وص ـ ــول ق ــوات
«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» إل ـ ــى الـ ـح ــدود
ال ـع ــراق ـي ــة ـ ـ ـ ال ـس ــوري ــة ،وسـيـطــرتـهــا
ّ
على معظم الـخــط الـحــدودي هناك،
ً
ك ـ ــاس ـ ــرة ب ــذل ــك «خـ ـط ــوط ــا حـ ـم ــراء»
أميركية رافضة ملثل هذه الخطوة.
ت ــداع ـي ــات وصـ ــول ت ـلــك ال ـق ــوات إلــى
«املـ ـنـ ـطـ ـق ــة املـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــورة» أمـ ـي ــرك ـ ّـي ــا،
ودورهـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـفـ ـ ّـعـ ــال فـ ــي ت ــأم ــن خــط
«م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة» م ــن ط ـه ــران إلــى
ً
ب ـغــداد وصـ ــوال إل ــى ب ـي ــروت ،م ــرورًا
بدمشق ،ال يــزال ســاريــا فــي األروقــة

السياسية الـعــراقـيــة ،ذلــك أن بعض
الـ ـق ــوى ت ـض ـغــط ب ــات ـج ــاه ان ـس ـحــاب
ّ
ـاب ع ـ ّـدة ،استنادًا
تلك ال ـقــوات ألسـبـ ٍ
إلى موقف األميركي ـ اإلسرائيلي ـ
الـسـعــودي الــرافــض لــوجــود «حلفاء
إيـ ـ ـ ــران» غ ــرب ــي ال ـ ـبـ ــاد ،إلـ ــى جــانــب
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـخ ـ ـطـ ــابـ ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
الــراف ـضــة ملـثــل ه ــذا ال ــوج ــود هـنــاك،
«اقتراع حر».
للحفاظ على
ٍ
سلوك قيادة «الحشد» في التعامل
مــع هــذه املعضلة ،يشي بأنها غير
ـاش سـ ـي ــاس ــي «عـ ـقـ ـي ــم»،
آب ـ ـهـ ّــةٍ لًـ ـنـ ـق ـ ٍ
ـراره ــا ال ـن ـهــائــي م ـ ّ
ـرده
خ ــاص ــة أن ق ـ
العبادي ،وإن كان في بعض جوانبه
مـتــآلـفــا م ــع ال ـتــوج ـهــات األم ـيــرك ـيــة،
قادر على الخروج عن طوعها.
وغير
ٍ
ه ــذا «األخ ـ ــذ وال ـ ـ ــرد» ،الـ ــذي ال ي ــزال
قــائ ـمــا ،ي ـســاهــم ف ــي ب ـعــض جــوانـبــه

ـش لـلـمـسـلـحــن ،يسمح
بـخـلــق ه ــام ـ ٍ
ل ـهــم ب ـم ـن ــاورة ت ـق ــود إلـ ــى مــواج ـهــةٍ
مع القوات العاملة في غرب البالد،
ّ
ضحية للتجاذبات،
فتكون األخيرة
وقت يستدعي استنزاف القوات
في
ٍ
معالجة دقيقة لهذه املعضلة.

بروز «أصحاب الرايات
البيضاء» في محيط
قضاء طوزخورماتو

وب ـ ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار عـ ـلـ ــى «داع ـ ـ ـ ــش»
والقضاء عليه ،والـحــذر مــن عودته
م ـج ـ ّـددًا ،ثـ ّـمــة مــن يـقــول إن التنظيم
ق ــد ان ـس ـحــب إل ــى ال ــداخ ــل ال ـس ــوري،
ّ
يصر آخرون على أن املسلحني
فيما
ال يــزالــون ضمن األراض ــي العراقية
ع ـ ـل ـ ــى ش ـ ـك ـ ــل م ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــات «غ ـ ـيـ ــر
م ـتــراب ـطــة» ت ـ ـ ّ
ـؤدي م ـه ـ ّـم ــات أم ـن ـيــة ـ
ع ـس ـك ــري ــة ،ف ــي ع ـ ـ ــود ٍة إلـ ــى أس ـل ــوب
التنظيم قبل حــزيــران  ،2014تاريخ
إعالن «الخالفة».
ّ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ال ت ـ ـ ـ ــزال ت ـه ــز
ـال
«بـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــراف ـ ـ ــدي ـ ـ ــن» ذات أشـ ـ ـك ـ ـ ٍ
مختلفة (تفجير انـتـحــاري ،سيارة
مـفـخـخــة ،اغ ـت ـيــال ،غ ـ ـ ــزوة ،)...تحمل
رس ــائ ــل ع ـ ـ ـ ّـدة ،ذلـ ــك إن ق ــورب ــت مــن
نــاحـيــة مـكــانـهــا وزمــان ـهــا مــن جهة،
وامل ـس ـت ـه ــدف واألس ـ ـلـ ــوب م ــن ج ـهــةٍ

أخ ــرى .وإذا وضعت تلك العمليات
ـ ـ مـنــذ ال ـحــديــث ع ــن اق ـت ــراب سـقــوط
شريط
التنظيم (صيف  )2017ـ على
ٍ
زم ـن ــي ل ـك ــان ًأخ ـط ــر ت ـلــك الـعـمـلـيــات
وأكثرها داللة تفجير «مطعم فدك»،
في محافظة ذي قار جنوبي البالد،
عشرات
الــذي أدى إلــى مقتل وجــرح ٌ
املــدنـيــن والـعـسـكــريــن .رســالــة أراد
مـنـهــا الـتـنـظـيــم ت ـب ـيــان ق ــدرت ــه على
خــرق الـحــواجــز األمـنـيــة ،والــوصــول
إلى أي نقطةٍ يريدها جنوبي البالد،
بوصفها منطقة «آمنة».
وال يمكن قراء ة ذلك التفجير بمعزل
عــن الـعـمـلـيــات األخـ ــرى ،الـتــي باتت
ب ـش ـك ـ ٍـل أس ـب ــوع ــي ت ـض ــرب مـخـتـلــف
أنحاء البالد ،إذ استفاد املسلحون
من أزمــة بغداد ـ أربـيــل ،على سبيل
املثال ،لتنفيذ عمليةٍ في أحد أسواق

