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فجأة، ظهر الرئيس األمريكى، جو بايدن، على شاشات التليفزيون، ليعلن، بنفسه، نبأ مقتل 
، أبو إبراهيم الهاشمى القرشى، خالل عملية عسكرية، بقوات أمريكية، فى زعيم تنظيم داعش

شمال غرب سوريا، مصرحًا برسالة موجهة لإلرهابيين فى العالم، بأن قوات بالده ستطاردهم 
فى بقاع األرض، وستجدهم أينما اختبأوا. وبعدها نشر البيت األبيض بيانًا رسميًا، أعلن فيه 

قواتنا المسلحة، اقتلعنا من ساحة المعركة أبو إبراهيم القرشى، زعيم  أنه بفضل مهارة وشجاعة
تنظيم داعش اإلرهابى، مشيرًا إلى دور جهاز االستخبارات األمريكية، فى التخطيط لتلك 
العملية، لمدة شهر كامل، ومؤكدًا عدم سقوط أى ضحايا، بين صفوف القوات األمريكية، 

 خالل العملية. 

هو القرشى، زعيم داعش األخير، فهو أبو إبراهيم أمير محمد سعيد ولمن ال يعرف من 
مياًل، من الموصل  67، فى بلدة تلعفر،على بعد 67عبدالرحمن المولى، المولود فى عام 

لعائلة تركمانية، وهو األمر الغريب، أن يقود داعش رجل ليس من أصل عربي. تخرج فى 
الجيش العراقى، قبل أن ينضم لتنظيم القاعدة، كلية العلوم اإلسالمية، فى الموصل، وخدم ب

، ألقت القوات األمريكية القبض عليه، والتقى 4772عقب الغزو األمريكى للعراق. وفى عام 
أبو بكر البغدادى، وبعد االفراج عنهما، أصبح من المقربين للبغدادى، خاصة »فى محبسه بـ 

أصبح  4702ا )داعش(. وفى عام بعد إنشاء تنظيم الدولة اإلسالمية فى العراق وسوري
الهاشمى المندوب الدينى للتنظيم، وتولى قيادة داعش بعد مقتل أبو بكر البغدادى فى 

.لعب دورًا كبيرًا فى تصفية األقلية األيزيدية فى العراق، وكانت آخر أعماله، الهجوم 4702
عدما راح على سجن الحسكة فى سوريا، لتحرير أسرى داعش، إال أن العملية فشلت، ب

 شخصًا، على األقل.  07ضحيتها 



تمت عملية القضاء على القرشى فى منطقة أطمه، فى ريف إدلب الشمالى، فى سوريا، على 
مقربة من الحدود التركية، وتحديدًا فى قرية باريشا السورية، التى قتل فيها زعيم داعش السابق 

فذتها القوات األمريكية، وهو ما كان ، فى عملية، أخرى، ن4702أبو بكر البغدادى فى أكتوبر 
مثارا للعديد من التساؤالت، عن سبب اختيار قادة داعش تلك المنطقة، تحديدًا، على الحدود 

 بين سوريا وتركيا،لالختباء بها؟ وهل تجهل تركيا وأجهزتها األمنية بوجودهم؟ 

راقب المنطقة، عن قرب، تفيد المعلومات بأن وكالة االستخبارات المركزية األمريكية، كانت ت
عندما اكتشفت خروج أحد األشخاص عرجًا، فكانت تلك البداية، حينما تم التركيز عليه، 
فعرفوا أنه أبو إبراهيم القرشي. وبدأت عملية القبض عليه باقتراب المروحيات األمريكية، إلنزال 

باللغة العربية،  فريق من القوات الخاصة،لمحاصرة المبنى السكنى، ونادت بمكبرات الصوت،
بحتمية استسالم جميع من بالداخل، ولما أدرك زعيم داعش استحالة نجاته، قام بتفجير نفسه 
بحزام ناسف، ليلقى حتفه،على الفور،هو وأفراد أسرته، ممن كانوا معه. كان الرئيس جو بايدن 

ئبه كاماال هاريس، يتابع تنفيذ العملية،على الهواء مباشرة، من غرفة العمليات بالبيت، ومعه نا
ووزير دفاعه، وكبار قادة البنتاجون. وتقول المصادر إن خطة القضاء على زعيم داعش، 
ُعرضت على بايدن يوم الثالثاء، ووافق عليها، وتم التنفيذ يوم الخميس، باتباع نفس أسلوب 

ملة، التحضير للعمليات السابقة، وأهمها عملية القضاء على بن الدن،حيث جرت محاكاة، كا
للعملية،والتدريب عليها، ببناء منزل بنفس شكل وتصميم المنزل الذى يعيش فيه زعيم داعش، 

شخصًا، بينهم ستة  01والمنطقة المحيطة به، وكان مجموع من قتلوا، فى تلك العملية، 
فردًا من  47أطفال، وأربع نساء، فى عملية تم تنفيذها بمجموعة قتال خاصة أمريكية، قوامها 

 اندوز، مدعومين بطائرات هليكوبتر، وطائرات بدون طيار مسلحة، وطائرات هجومية. لكوما

ورغم أن جو بايدن قد عارض، من قبل، عندما كان نائبًا للرئيس األمريكى أوباما، حتى عام 
، عملية القضاء على أسامة بن الدن، زعيم تنظيم القاعدة، فى مخبئه فى أفغانستان، 4706

لمرة، على القضاء على القرشى، وأصدر أوامره بالتنفيذ. ولقد شكر بايدن فإنه وافق، هذه ا
قوات سوريا الديمقراطية، المسيطرة على شمال سوريا، وهى من العناصر الكردية الموالية 
ألمريكا فى هذه المنطقة، مؤكدًا استمرار دعم الواليات المتحدة لهم، خاصة أنهم قد ساعدوا 



كية، فى القضاء على عناصر داعش، فى شمال سوريا، خالل فترة الواليات المتحدة األمري
 حكم الرئيس ترامب. 

ماليين دوالر، لمن يتقدم  07ومؤخرًا، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية، مكافأة قدرها 
بمعلومات للتعرف على مكان زعيم تنظيم داعش، فى والية خراسان، فى أفغانستان، ثناء اهلل 

أغسطس  47ى تنظيمه مسئولية الهجوم اإلرهابى، على مطار كابول، يوم غفارى،الذى تبن
عسكريًا أمريكيًا. جدير بالذكر أن ثناء اهلل  01فرد، بينهم  077، وراح ضحيته نحو 4740

، ذلك الفرع من التنظيم الذى 4747غفارى تم تعيينه أميرًا لتنظيم داعش خراسان فى يونيو 
ن باكستان وأفغانستان وبعض الدول المحيطة، وركز فى تأسس على أيدى عناصر متطرفة م

البداية على تجارة المخدرات لتدبير التمويل، وبعدها قام بالعديد من التفجيرات االنتحارية فى 
كابول، ومدن أخرى، كان منها قتل موظفى الصليب األحمر هناك. وهكذا جاء القضاء على 

لسلة األمريكية للقضاء على قادة التنظيمات زعيم داعش إبراهيم الهاشمى القرشى،ضمن الس
اإلرهابية، بدءًا من بن الدن وأبوبكر البغدادى، والتى سأتناولها، ببعض التفصيل، فى مقاالت 
الحقة، والتى يجمع بينها مشهد النهاية، بظهور الرئيس األمريكى على شاشات التليفزيون، 

 عيم اإلرهابى. إلعالن نجاح قوات بالده فى عملية القضاء على الز 
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