12

الثالثاء  2شباط  2021العدد 4261

الثالثاء  2شباط  2021العدد 4261

العالم

العالم

سوريا

تقرير

ّ
اليمن:
تهز
ـ«اإلصالح»
ل
جديدة
جريمة
ّ
اختطاف نازحات من مأرب وتسليمهن للسعودية

«األخبار» على طريق دير الزور

ٌ
ُ
«خط أحمر ال يقطع»

ّ
بعد الهجمات األخيرة التي شنها
ّ
المؤدية
تنظيم "داعش" على الطرقات
الى محافظة دير الزور ،في األشهر
الماضية ،والتي ّ
هددت بقطع الطريق
إلى مدينة دير الزور ومحيطهاّ ،
توجهت
"األخبار" على متن حافلة من العاصمة
دمشق ،نحو المدينة التي تقع في
شمال شرق البالد .وعلى طول الطريق،
ّ
سجلت "األخبار" عددًا من المشاهدات
ّ
عدد من
والمالحظات ،كما تحدثت إلى ٍ
المسافرين ،والعسكريين الذين يحرسون
الطريق ،والقادة الذين يعملون على
عمليات تسهم في توسيع
تنفيذ
ٍ
طوق األمان حول المدينة ،والطرق
المؤدية إليها
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صفاء صالل
ّ
تـشــق عـجــات الشاحنات والحافالت
وال ـس ـيــارات وج ــه الـطــريــق مــن دمشق
إلى ّ دير الزور ،الشريان الحيوي الذي
يـغــذي املدينة الفراتيةُ ،
ويـعـ ّـد مفتاح
الشرق السوري .تخرج الحافالت إلى
الــديــر برحلتني ،صباحية ومسائية؛
األولــى تنطلق عند السابعة صباحًا،
والـثــانـيــة عـنــد الـتــاسـعــة م ـسـ ً
ـاء ،وهــي
ّ
للتوجه إلى الدير.
التي اخترناها

«الطريق آمن»!

ّ
تتوقف الحافلة حاملة مــا يزيد على
ثالثني مسافرًا ،لالستراحة في حمص
لثماني ساعات ،قبل استئناف رحلتها
نـحــو الــديــر عـنــد ال ـســادســة والنصف
صـبــاحــا ،مــن منطقة الـفــرقـلــس ،حيث
ُيسمح لجميع وسائط النقل بالذهاب
واإلياب نحو الداخل .أبو محمد ،أحد
ّ
الـ ــركـ ــاب ،ال ي ــأب ــه بـهـجـمــات «داعـ ــش»

ّ
مهمة موكلة إليهم (أ ف ب)
رافقت «األخبار» مجموعة من قوات «الدفاع الوطني» في

ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ،وه ـ ــا هـ ــو يـ ـع ــود إل ــى
مدينته بعدما قصد دمشق منذ أيام
ملراجعة طبيبه الخاص .يعتبر الرجل
ّ
ال ـس ـت ـي ـنــي أن «ط ــري ــق ال ــدي ــر خ ــارج
ّ ّ
التنازالت السياسية» ،ويؤكد أن ثقته
ب ــ«رجــال الجيش» أق ــوى مــن مخاوف
انقطاع الطريق.
ّ
«ال ـطــريــق آم ــن» ،ه ــذا مــا ك ـ ّـرره ك ــل من
خالل الرحلة على الطريق
التقيناهم،
ّ
الــدولــي .لــم تتوقف حركة السفر عبر
ه ــذا ال ـش ــري ــان ،رغ ــم الـكـمــائــن الـثــاثــة
التي ّ
تعرضت لها حافالت وشاحنات،
خــال شهري كانون األول /ديسمبر،
وك ـ ــان ـ ــون الـ ـث ــان ــي /يـ ـن ــاي ــر ،مـ ــن قـبــل
عناصر يتبعون لتنظيم «داعش» في
البادية السورية .كانت تلك الهجمات
التي ّ
تربصت بالعسكريني السوريني،
األقـســى منذ تحرير الطريق الــدولــي،
إذ أسـ ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــداء
وال ـجــرحــى؛ وه ــو مــا اسـتــدعــى عملية
ع ـس ـكــريــة واسـ ـع ــة لـتـمـشـيــط املـنـطـقــة
ّ
املمتدة بني محوري الشوال ـ ـ ـ واملالحة
على جانبي الطريق الدولي.

ّ
«مولية» ...ونقاط تفتيش

ُيداري سائق الحافلة ساعات القيادة
الـطــويـلــة ،بــاالسـتـمــاع إل ــى «املــولـ ّـيــة»
أغان اختارها بعناية
الديرية وقائمة
لتالئم ذوق ــه ،وهــو ٍ ّ
يتحدث عــن أزمــة
ال ــوق ــود ال ـت ــي ت ـعــانــي م ّـن ـهــا ال ـب ــاد.
نـســألــه عــن الــوقــت املـتـبــقــي للوصول
بعد اجتياز منطقة «تيفور» ،فيجيب
ّ
ضاحكًا أن «من املمنوعات أن تسأل
ّ
ّ
أي ّسائق عن املدة املتبقية للوصول».
ّ
يتوقف ليغني من «املــولــيــة»« :گلبي
عـلــى أب ــو الــزلــف وعـيـنــي يــا مــولـيــة...
ويم العباية الحبرو حلوة يا ّ
ّ
ديرية»،
ث ــم ي ـس ـتــأنــف حــدي ـثــه ل ـي ـتــرك الــوقــت
«لتيسير ال ـلــه» ،ويــرتـشــف مــن كــأس
القهوة الكرتونية التي اشتراها من
مدينة تدمر.
تـتــوقــف الـحــافـلــة عـنــد نقطة تفتيش
ع ـس ـكــريــة ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــوال ،ب ـنـ ً
ـاء

في ّ
تصرف أثار حنق
اليمنيين ،وقوبل بغضب
واسع من أطياف ّ
عدة،
أقدم حزب «اإلصالح» على
اختطاف ثماني نازحات
مأرب ،زاعمًا
ّفي مدينة ّ َ
أنهن «يتجسسن لمصلحة
حكومة صنعاء»
صنعاء ــ رشيد الحداد
ّ
تتوقف حركة السفر رغم الكمائن الثالثة التي ّ
تعرضت لها حافالت وشاحنات (أ ف ب)
لم

عـلــى طـلـبـنــا .يــومــئ ع ـمــر ،الـعـسـكــري
ف ــي ال ـج ـيــش ،ب ـيــده الـيـمـنــى لـسـيــارة
آتـ ـي ــة فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه الـ ـح ــاج ــز ،ويـ ـب ــادر
رك ــاب ـه ــا ال ـ ـسـ ــام« :ال ـح ـم ــد ل ـل ــه عـلــى
ال ـســامــة ...منني جــايــن؟» ،ثــم يطلب
اإلذن منهم للتدقيق فــي بطاقاتهم
املدنية .يقول عمر لـ«األخبار»« :كنت
شاهدًا على الكمائن األخيرة ،أغلقنا
ال ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـبـ ـض ــع سـ ـ ــاعـ ـ ــات ح ــرص ــا
ع ـل ــى س ــام ــة امل ــدن ـي ــن ري ـث ـم ــا قـمـنــا
بتمشيط املنطقة» .ويضيف الشاب
ّ
الـعـشــريـنــي أن «أم ــن وســامــة طريق
الــديــر مسؤوليتنا الـتــي لــن نتهاون
فيها مطلقًا» .على بعد أمتار عديدة،
يجلس عبد الله ،العسكري الثالثيني،
داخ ــل الخيمة بعد انـتـهــاء مناوبته.
هو فقد إحدى قدميه خالل مشاركته
ف ــي م ـعــركــة ّامل ـقــابــر ق ـبــل ت ـحــريــر ديــر
ال ـ ـ ـ ــزور ،ل ـك ــن ــه لـ ــم يـ ـت ــرك رفـ ــاقـ ــه رغ ــم
إصابته .يقول لــ"األخـبــار"ّ ،إن ّ
«الدير
ّ
تستحق التضحية ،وكوني ابنها ...ال
شيء سيوقفني عن حمايتها».

العين على التنف
م ــن ت ـلــك الـنـقـطــة ال ـع ـس ـكــريــة ،راف ـقــت
«األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن قـ ـ ــوات
«ال ــدف ــاع الــوطـنــي» فــي مـهـ ّـمــة موكلة

آمن»،
«الطريق
ُ
ّ
هذا ما كرره كل من
الرحلة
التقيناهم خالل
الدوليّ
على الطريق

إلـ ـيـ ـه ــم ل ـت ـم ـش ـي ــط م ـ ـحـ ــور ال ـ ـشـ ــوال.
ي ـ ـشـ ــرح قـ ــائـ ــد «ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي»
ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ،فـ ــراس ال ـج ـه ــام ،في
حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،على خريطة
مـثـ ّـبـتــة بتطبيق خ ــاص عـلــى هاتفه
امل ـح ـمــول ،ال ــوض ــع امل ـي ــدان ــي ،مشيرًا
إلــى نقطتني ّ
باألحمر« :من
ملونتني
ّ
هنا سنبدأ ّ
مهمتنا ،سنمشط نحو
 400كيلومتر مــربــع» .يـقــول الجهام
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»« :ط ــري ــق ديـ ــر الـ ـ ــزور ال
ّ
يمكن قطعه ،وهو خط أحمر ال يمكن
املـســاومــة عـلـيــه ...قاتلنا وانتصرنا
عـ ـل ــى إرهـ ــاب ـ ـيـ ــي داع ـ ـ ـ ــش ،حـ ـت ــى فــي

أحـلــك أي ــام الـحـصــار» .وعــن الكمائن
ّ
األخـ ـي ــرة ع ـلــى ال ـط ــري ــق ،ي ــوض ــح أن
ّ
«الغدر وليس املواجهة ،هو ما يتبعه
داعـ ـ ـ ــش ،س ـع ـي ــا إلحـ ـ ـ ــداث ال ـف ــوض ــى،
وهذا ما جرى خالل الكمائن األخيرة
ال ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـح ــاف ــات امل ـب ـي ــت»،
ّ
مضيفًا أن «التنظيم ي ـحــاول إع ــادة
إحـيــاء نشاطه فــي الـبــاديــة مستفيدًا
م ــن ال ــدع ــم االس ـت ـخ ـب ــاري املـ ـق ـ ّـدم من
قبل الـضـبــاط األمـيــركـيــن فــي قاعدة
ّ
ال ـت ـنــف ،ال ـتــي تـشــكــل الـحــاضـنــة األم
ّ
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ــزود ع ـن ــاص ــره
ب ــأح ــدث األسـ ـلـ ـح ــة وال ـت ـج ـه ـي ــزات».
ّ
وي ـش ـيــر ال ـج ـه ــام إلـ ــى أن «الـتـنـظـيــم
ل ـ ــم يـ ـغ ـ ّـي ــر س ـي ــاس ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـمــد
م ـب ــدأ اإللـ ـه ــاء ع ـلــى ج ـب ـهــات عــديــدة
وف ــي آن واح ـ ــد ...إذ لـيــس اسـتـهــداف
مبيت عسكري على طريق الــديــر ثم
اس ـت ـه ــداف مـبـيــت ع ـس ـكــري وحــافـلــة
للمدنيني على طريق إثــريــا ،صدفة.
حـفـظـنــا خـطـطـهــم وتـكـتـيـكــاتـهــم عن
ظهر قـلــب» .وكــذلــك ،تفيد معلومات
ّ
الجهام بــأن األميركيني "نقلوا عــددًا
م ــن ع ـنــاصــر داعـ ــش امل ــوج ــودي ــن في
س ـج ــن ال ـص ـن ــاع ــة ف ــي ال ـح ـس ـكــة إل ــى
قــاعــدة الـتـنــف عـبــر املــروح ـيــات ،قبل
تنفيذ الكمائن بعدة أيام».

أق ــدم ــت م ـي ـل ـي ـش ـيــات حـ ــزب "اإلصـ ـ ـ ــاح"،
م ـس ــاء ال ـس ـبــت وف ـج ــر ي ــوم األح ـ ــد ،على
اق ـ ـت ـ ـحـ ــام ع ـ ـ ــدد م ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــازل امل ــواطـ ـن ــن
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة م ـ ـ ـ ـ ــأرب ،ح ـيــث
ّ
"التجسس
اختطفت ثماني نساء بتهمة
ملـصـلـحــة ح ـكــومــة ص ـن ـع ــاء" .وق ــد نقلت
وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي ص ـن ـعــاء
ّ
(س ـبــأ) ،عــن مـصــدر محلي فــي محافظة
ّ
م ـ ــأرب ،قــولــه إن "مـيـلـيـشـيــات اإلص ــاح
داه ـم ــت م ـن ــازل ن ــازح ــن م ـس ــاء الـسـبــت
واخـتـطـفــت ســت ن ـســاء مـنـهــا ،ثــم عــادت
صباح األحد لتختطف اثنتني أخريني".
ّ
ال ـج ــري ـم ــة ال ـت ــي هـ ـ ــزت ال ـي ـم ــن ،وأثـ ـ ــارت
سخطًا عــارمــا فــي أوس ــاط قبائل مــأرب،
احـتـفــى بـهــا "تـحــالــف الـ ـع ــدوان" ،واصـفــا
االستخبارية النوعية،
إياها بالعملية
ّ
كما زعمت وسائل إعالمه بأنها جاءت
ً
ب ـع ــد م ــرا ّقـ ـب ــة اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت شـ ـهـ ـرًا ك ــام ــا،
مضيفة إنه ّ
تبي وقوف املختطفات وراء
ّ
مخطط تخريبي يشمل اغتيال قيادات
ع ـس ـكــريــة وس ـيــاس ـيــة ف ــي مـ ـ ــأرب ،وزرع
عبوات ناسفة.
ّإل ّأن صنعاء ،وفي ّأول ٍّ
رد لها ،نفت ّ
أي
ُ
عالقه لها بالنساء الالتي اختطفن بقوة
ّ
السالح ،واتهمت ميليشيات "اإلصــاح"
ّ
ّ
ب ــارتـ ـك ــاب ج ــري ـم ــة تـ ـم ــس ك ـ ــل أع ـ ــراض
اليمنيني .كذلك ،نفت الوحدة التنفيذية
مل ـخـ ّـي ـمــات ال ـن ــازح ــن ف ــي مـ ــأرب ضـلــوع
الـ ـنـ ـس ــاء امل ـخ ـت ـط ـف ــات ف ــي ّ
أي عـمـلـيــات
تـخــريـبـيــة .ووف ـق ــا مل ـصــدر ف ــي ال ــوح ــدة،
ّ
فــإن األسباب الحقيقية وراء "املسرحية
ال ـهــزل ـيــة ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ق ـ ــوات األم ــن

ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ال ـتــاب ـعــة ل ــإص ــاح ف ــي م ــأرب
ض ـ ّـد ال ـن ـســاء املـخـتـطـفــات ،ال عــاقــه لها
ب ــأي أع ـمــال جـنــائـيــة" .ويــأتــي ذل ــك فيما
وص ــف نــاش ـطــون ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي موالون لـ"التحالف" ،جريمة
االخـ ـتـ ـط ــاف ب ــ"ال ـف ـض ـي ـح ــة امل ـك ـش ــوف ــة"،
ّ
مــؤكــديــن ض ـلــوع قـ ــوات األمـ ــن الـخــاصــة
ب ـمــأرب فــي انـتـهــاكــات جسيمة طــاولــت
الـ ـن ــازح ــات .ومـ ــن ت ـلــك ال ـج ــرائ ــم قضية
االس ـت ــدع ــاءات الليلية لـلـنـســاء مــن قبل
تلك القوات تحت ذريعة الحصول على
بـيــانــات خـ ّ
ـاصــة بــالـنــازحــن ،األم ــر الــذي
ق ــوب ــل ب ــاعـ ـت ــراض الـ ــوحـ ــدة الـتـنـفـيــذيــة
ّ
ملخيمات النازحني.
ّ
م ــن جـهـتـهــا ،ات ـه ـمــت م ـص ــادر حـقــوقـيــة
فــي مدينة مــأرب ميليشيات "اإلص ــاح"
بـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــات إلـ ــى
ّ
السعودية ،مشيرة إلى أن لجنة سعودية

ّ
كلفها العميد السعودي في مــأرب ،عبد
ّ
ّ
الرحمن الشهراني ،تولت عملية نقلهن
مــن مـقــر ق ــوات األم ــن ال ـخـ ّ
ـاصــة الـتــابـعــة
لـ ــ"اإلص ــاح" ،إل ــى أح ــد املـعـسـكــرات ،قبل
أن ّ
يتم نقلهن إلــى العاصمة السعودية
الرياض.

نفت ّصنعاء ّفي
أول رد لها أي عالقه
لها بالنساء الالتي
ُ
اختطفن بقوة السالح

احتفى «تحالف العدوان» بالعملية واصفًا إياها بـ«االستخبارية النوعية» (أ ف ب)

ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر خ ــارج ـي ــة ص ـن ـع ــاء حـســن
َ
ال ـ ـع ـ ــزي ،الـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق لـ ــه أن شـ ــكـ ــر فــي
سلسلة تغريدات عبر حسابة على موقع
"تويتر" ،املتعاونني من قيادات عسكرية
مــوالـيــة لـلــرئـيــس املنتهية والي ـت ــه ،عبد
رب ــه مـنـصــور هـ ــادي ،مــع ق ــوات الجيش
والـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة ،ب ـع ــث ب ــأك ـث ــر مــن
ّ
ّ
رسـ ــالـ ــة ل ـل ـط ــرف اآلخـ ـ ـ ــر ،أك ـ ـ ــد ف ـي ـه ــا أن
هناك العشرات من القيادات العسكرية
يقومون بدور مهم ملصلحة صنعاء من
ّ
ّمختلف مــواقـعـهــم فــي ق ــوات ه ــادي .إل
أنــه أدان بـشــدة مــا قــامــت بــه ميليشيات
"اإلصـ ـ ـ ــاح" ،ووص ـ ــف االت ـه ــام ــات الـتــي
ُو ّجـهــت للمختطفات بـ"العمل السخيف
واملـ ـ ـ ـ ــدان" .ودعـ ـ ــا ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر خــارج ـيــة
صـنـعــاء إل ــى إدان ــة الـجــريـمــة وشجبها،
ّ
ّ
مــؤكـدًا أن "مــا يشاع عــن ارتـبــاط النساء
املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــات بـ ـصـ ـنـ ـع ــاء مـ ـح ــض ك ــذب
وافتراء ال أساس له من الصحة".
من جانبة ،أدان وكيل أول محافظة مأرب
املوالي لصنعاء محمد علوان ،اختطاف
ّ
الـنــازحــات الـثـمــانــي ،وق ــال إن "الجريمة
وصـمــة عــار جــديــدة على جبني املــوالــن
لتحالف الـعــدوان ،وعيب أســود ّ
تجرمة
ال ـع ــادات القبليه املــأرب ـيــة" .كــذلــك ،دعــت
ق ـيــادة حــركــة "أن ـصــار ال ـلــه"" ،إل ــى سرعة
ّ
تحرير املدينة ،والثأر لكل الجرائم التي
ترتكبها تلك امليليشيات بشكل مستمر".
وعن هوية النساء املختطفات ،فقد أفيد
ّ
بأنهن ينحدرن من املناطق الوسطى في
ُ
ّ
الـيـمــن ،وه ــي مـنــاطــق تـعــرف ب ــأن أهلها
مساملون ،ولــم يسبق لهن العمل في أيّ
أنشطة سياسية أو اجتماعية .وأشارت
ّ
امل ـص ــادر إل ــى أن إحـ ــدى املـخـتـطـفــات ّأم
لطفل لــم يتجاوز عمره الشهر ،وقــد تمّ
منعها من اصطحابه معها.
ّ
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،لـفــت مــراق ـبــون إل ــى أن
ج ــري ـم ــة اخ ـت ـط ــاف الـ ـن ــازح ــات وس ــرع ــة
تسليمهن لـلـجــانــب ال ـس ـع ــودي ،ج ــاءت
بالتزامن مــع اسـتـمــرار امل ـشــاورات حول
م ـلــف األسـ ـ ــرى ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردنـ ـي ــة
عـ ـ ّـمـ ــان ،ب ــن وف ـ ـ ـ َـدي ص ـن ـع ــاء وح ـكــومــة
هادي برعاية األمم املتحدة .ورأى هؤالء
أن جــريـمــة اخ ـت ـطــاف ال ـن ـســاء الـثـمــانــي،
محاولة جديدة من السعودية وأدواتها
ّ
في الداخل للمقايضة بهن مقابل اإلفراج
عن ّ
ضباط وجنود سعوديني أسرى لدى
صنعاء.

تقرير

ُ
«ثأر الشهداء» تسقط أعمدة «والية العراق»

مع احتدام المواجهة وعزم األمن
العراقي على القصاص من قتلة
الشبان في ساحة الطيرانُ ،مني تنظيم
«داعش» اإلرهابي بخسائر فادحة
طاولت آخرها ما ّ
يسمى «والي العراق»
ّ
المكنى «أبو ياسر العيساوي» ،في
عملية ّ
سمتها السلطات «ثأر الشهداء»
بغداد ــ مرتضى ستار
ب ـعــد أس ـب ــوع م ــن ح ــادث ـ ّـة «الـخـمـيــس
الـ ــدامـ ــي» ف ــي بـ ـغ ــداد ،ن ــف ــذت ال ـق ــوات
األم ـن ـي ــة ال ـعــراق ـيــة عـمـلـيــة الـخـمـيــس
املــاضــي استهدفت مــا ُيسمى «والّــي
الـعــراق» فــي تنظيم «داع ــش» ،املكنى
«أب ـ ــو ي ــاس ــر ال ـع ـي ـس ــاوي» ف ــي وادي
الشاي قرب بلدة الحويجة بمحافظة
كــركــوك شـمــال ال ـعــراق .العملية التي

حـمـلــت اس ــم «ث ــأر ال ـش ـهــداء» أسـفــرت
أيضًا عن مقتل عدد من قادة التنظيم
وأعـ ـ ـم ـ ــدة الـ ـص ــف األول ،وأب ـ ــرزه ـ ــم:
الئـ ــق م ـح ـمــد داود ال ـب ـي ــات ــي املـكـنــى
«ش ـل ـع ـي ــان» ،و«أبـ ـ ــو ريـ ـت ــاج» الـنــاقــل
الـ ـخ ــاص ب ــاإلره ــاب ــي ج ـب ــار سـلـمــان
الـ ـعـ ـيـ ـس ــاوي ،وغ ـ ـسـ ــان ن ـج ــم صــالــح
أح ـمــد ال ـع ـب ـيــدي امل ـك ـنــى «أبـ ــو م ـلــك»،
وه ــو م ـســؤول «داع ـ ــش» فــي كــركــوك،
وع ـ ـ ــدد آخ ـ ــر مـ ــن اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ك ــان ــوا
يــرتــدون أحــزمــة ناسفة طــوال الوقت.
ت ــأت ــي ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ب ـع ــد ت ـصــاعــد
ن ـشــاط التنظيم فــي وق ــت كـثـفــت فيه
األجـ ـ ـه ـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ج ـه ــوده ــا
لكبح تحركاته ومنعه مــن استعادة
ن ـ ـفـ ــوذه فـ ــي املـ ـ ــدن املـ ـ ـح ـ ــررة ،وأي ـض ــا
الـحــد مــن قــدراتــه فــي تنفيذ عمليات
نــوع ـيــة ،كـمــا تـنـقــل م ـصــادر قــالــت إن
األجهزة األمنية «نفذت عملية نوعية
تــؤثــر سـلـبــا ف ــي ق ــدرة الـتـنـظـيــم على
مواصلة مخططاته» ،وعليه «اختير
ه ـ ــدف ن ــوع ــي إلي ـ ـصـ ــال رسـ ــالـ ــة ب ــأن

العملية انتقام وثأر لشهداء وجرحى
ساحة الطيران ،وأن األجهزة األمنية
واالستخبارية تمتلك زمــام املـبــادرة
والقدرة على اختراق التنظيم».
الهدف كان العيساوي ،واسمه جبار
سـ ـلـ ـم ــان عـ ـل ــي والـ ـكـ ـنـ ـي ــة ن ـس ـب ــة إل ــى
قـبـيـلـتــه ،وق ــد انـتـمــى إل ــى تنظيمات
م ـس ـل ـحــة ع ـ ــدة ق ـب ــل «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،وه ــو
م ــن مــوال ـيــد ُ .1982ع ــرف عـنــه مــزجــه
ب ــن ال ـق ـس ــوة وال ـت ـف ــاه ــة وم ـحــابــاتــه
أقــاربــه داخ ــل التنظيم وحـبــه للمال،
ليشغل بعد  2014مناصب عــدة في
الـتـنـظـيــم؛ مـنـهــا م ــا ه ــو عـسـكــري في
«واليـ ـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب» ،ق ـب ــل أن يـصـ ّيــر
«والـ ـ ــي ال ـج ـن ــوب» ب ـعــد عـ ــزل امل ـكــنــى
حـجــي ع ــارف عـقــب انـسـحــاب األ ُخـيــر
وتـسـلـيـمــه الـفـلــوجــة دون ق ـتــال (قـتــل
الح ـق ــا) ،ثــم ص ــار «والـ ــي ال ـبــركــة» في
ً
ســوريــا ،وأخـيـرًا «وال ــي ال ـعــراق» بــدال
مـ ــن س ـل ـف ــه املـ ـكـ ـن ــى «أبـ ـ ـ ــو مـ ـيـ ـس ــرة».
ّ
ولـلـعـيـســاوي خ ـبــرة عـسـكــريــة أهـلـتــه
ألن يتولى مهمات عدة في «داعــش»،

إذ كان املشرف على هجمات التنظيم
في الفلوجة بحكم تداخل مسؤوليته
مع «والية الفلوجة» ،كما كان املشرف
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري عـ ـل ــى مـ ـ ـع ـ ــارك املـ ــوصـ ــل،
ً
وأي ـضــا ال ـقــائــم ،فـضــا عــن مشاركته
ف ــي ب ـع ــض ال ـه ـج ـم ــات امل ـس ـل ـحــة فــي
ســوريــا .وبحكم منصبه األخـيــر ،هو
متورط في كل العمليات االنتحارية
وال ـه ـج ـمــات املـسـلـحــة بـحــق املــدنـيــن
والقوات األمنية داخل املدن وخارجها
في العراق منذ  2018حتى مقتله.
يقول مصدر أمني رفيع لـ«األخبار»،
إنـ ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ــرت «مـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي
ال ـع ـي ـس ــاوي م ـن ــذ ق ـي ــام ال ـت ـن ـظ ـيــم مــا
يسمى الــدولــة اإلســامـيــة فــي الـعــراق
وال ـ ـش ـ ــامُ ...و ّجـ ـه ــت أك ـث ــر م ــن ضــربــة
جوية ،لكنها لم تسفر عن مقتله ،ثم
استمرت املتابعة االستخبارية له في
جميع القواطع فــي الـعــراق وســوريــا،
وبعد تنصيبه واليًا للعراق ُجمعت
املـعـلــومــات عـنــه وع ــن دائ ــرة عالقاته
واألشخاص الذين يرتبطون به وتم

تحديد مكانه في منطقة وادي الشاي
ووادي زغ ـي ـت ــون» .يـضـيــف امل ـصــدر:
«تـمــت عمليات االسـتـطــاع والــرصــد
وتـحــديــد األمــاكــن الـتــي ي ـتــردد إليها
واألش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـم ـك ـثــون م ـعــه،
وهـكــذا جــرى تنفيذ العملية بنجاح
دون خ ـس ــائ ــر فـ ــي صـ ـف ــوف الـ ـق ــوات
األمنية ...العملية تمت بالتعاون مع
الـتـحــالــف ال ــدول ــي» ،خــالـصــا إل ــى أنــه
بـمـقـتــل ال ـع ـي ـســاوي «خ ـســر التنظيم

وفق مصادر ّ
أمنية،
ّ
العملية بالتعاون
جرت
مع «التحالف الدولي»

ك ـث ـي ـرًا م ــن ال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي يمتلكها
ك ــون ــه م ــن امل ــؤث ــري ــن ف ـك ــري ــا وع ـقــديــا
وعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا» .وتـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع األوسـ ـ ـ ـ ــاط
األمنية أن تؤثر «الثأر للشهداء» في
ق ــدرات التنظيم القتالية واملعنوية،
ب ــل ي ــذه ــب ب ـعـض ـهــم إلـ ــى أن آث ــاره ــا
سـتـشـبــه االن ـك ـســار واإلحـ ـب ــاط ال ــذي
تعرض له «داعــش» إثــر مقتل زعيمه
«أبــو بكر البغدادي» ،وذلــك ملا يمثله
العيساوي من رمزية كونه مقربًا من
ً
الـبـغــدادي وك ــان نائبًا لــه ،فـضــا عن
ّ
أنه تحكم في ملفات مهمة ومعلومات
حساسة وقتله سيؤدي إلى صعوبة
فــي الـتــواصــل بــن ال ـق ـيــادات .لكن من
املـحـتـمــل أن ي ـحــاول التنظيم تجنب
إظهاره حالة االنكسار وذلــك بتنفيذ
عملية إرهابية انتقامًا لقتل قياداته.
وردًا عـلــى ســؤالــه عــن الـجـهــة املنفذة
واألدوار امل ــوزع ــة لـلـجـهــات املـشــاركــة
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ،قـ ــال املـ ـص ــدر« :شـ ــارك
جهاز املخابرات الوطني بالتنسيق
مع األجهزة االستخبارية والتحالف

ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،ك ـ ـمـ ــا ش ـ ــارك ـ ــت الـ ـش ــرط ــة
االتحادية املسيطرة في تلك املنطقة،
إل ــى جــانــب ق ــوات مــن جـهــاز مكافحة
اإلرهاب التي نفذت عمليات إنزال».
وي ــرى مـتــابـعــون أن قـتــل الـعـيـســاوي
وم ـ ــن م ـع ــه س ـي ـج ـبــر «داع ـ ـ ـ ــش» عـلــى
االنـ ـكـ ـف ــاء ف ــي مـ ــاذاتـ ــه ف ــي امل ـنــاطــق
ال ـن ــائ ـي ــة ل ــوق ــت وإعـ ـ ـ ـ ــادة ح ـســابــاتــه
فــي مــا يتعلق بــالـعــودة إل ــى اخـتــراق
امل ـ ـ ــدن مـ ـ ـج ـ ــددًا ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـبــديــل
مــواقــع قــادتــه وإب ـعــادهــم عــن مناطق
ال ـخ ـط ــر ،ول ـي ــس أخـ ـيـ ـرًا الـ ـع ــودة إلــى
استراتيجيته الـســابـقــة املتمثلة في
ال ـت ـم ــوي ــه وال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن امل ـتــاب ـعــة
االس ـت ـخ ـبــاريــة ك ـ ّ
ـادع ــاء مـقـتــل قــادتــه.
وبينما تتواصل حالة االستنفار في
ش ـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة ب ـغ ــداد وامل ـنــاطــق
األخـ ـ ـ ــرى ،ي ـك ـشــف املـ ـص ــدر ن ـف ـســه أن
الـتـنـظـيــم سـ ــارع إل ــى اخ ـت ـيــار بــد ّيــل،
وس ــط تــرجـيـحــات بــ«تـكـلـيــف املـكــنــى
أب ــو مـسـلــم ال ـع ـي ـثــاوي ل ـق ـيــادة والي ــة
العراق».

ّ
تجنب
ُيحتمل أن يحاول التنظيم
ّ
إظهار االنكسار بتنفيذ عملية
انتقامًا لقتل قياداته (أ ف ب)

