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أعلــن الرئيــس األمريكــي ،جــو بايــدن ،فــي  2أغســطس ،مقتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة ،أيمــن الظواهــري،
فــي عمليــة جويــة دقيقــة تمــت داخــل العاصمــة األفغانيــة ،كابــول ،فــي  1أغســطس ،مشــيراً إلــى أن
العدالــة قــد تحققــت بعــد أن أصبــح هــذا اإلرهابــي غيــر موجــود ،نظــراً ألنــه تســبب فــي مقتــل العديــد مــن
األمريكييــن فــي هجمــات مختلفــة .ولــم يصــدر أي بيــان نفــي ،أو تأكيــد للحــادث مــن قبــل تنظيــم القاعــدة
حتــى اآلن .كمــا تُ عــد هــذه العمليــة أكبــر ضربــة عســكرية توجههــا واشــنطن للتنظيــم الدولــي منــذ مقتــل
زعيمــه الســابق ومؤسســه أســامة بــن الدن فــي مايــو .2011

دالالت استهداف الظواهري
تطــرح عمليــة اســتهداف زعيــم القاعــدة ،أميــن الظواهــري،
يف كابــول عــددا ً مــن الــدالالت التــي ميكــن الوقــوف عليهــا
عــى النحــو التــايل:
 -1قــدرة واشــنطن عــى تنفيــذ عمليــات نوعيــة :متــت
عمليــة اغتيــال الظواهــري مــن قبــل وكالــة االســتخبارات
املركزيــة ،باســتخدام طائــرة مســرة أمريكيــة مــن طــراز
“إم كيــو  9ريــر” ( )MQ-9 Reaperتحمــل صاروخــن مــن
طـراز “هلفايــر آر  9إكــس” ،وهــي الصواريــخ املــزودة بســت
شــفرات ،قابلــة للتمــدد ،وميكنهــا تحطيــم هدفهــا عنــد
االصطــدام بــه مــن دون حــدوث انفجــار ،حيــث إنهــا تحــوي
رأس ـاً غــر متفجــر ،وهــو مــا ميكــن تفســره عــى أنــه رغبــة
أمريكيــة يف تحــايش حــدوث إصابــات بــن املدنيــن أو تدمــر

للمبنــى الــذي كان يقطــن فيــه الظواهــري قبــل اغتيالــه يف
الحــي الدبلومــايس يف كابــول.
وســبقت عمليــة االغتيــال عمليــة رصــد ومتابعــة قامــت
بهــا أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة لتحديــد هويــة املنــزل
اآلمــن الــذي انتقــل إليــه الظواهــري يف كابــول ،ويالحــظ
هــن ،بالنظــر إىل أنهــا كان تعمــل يف
أن هــذا الجهــد غــر ّ
بيئــة غــر مواتيــة ،الســيام بعــد ســيطرة حركــة طالبــان عــى
الحكــم يف أفغانســتان .وأخ ـرا ً ،أصــدر بايــدن أوامــره يف 25
يوليــو املــايض ،بتنفيــذ “رضبــة جويــة دقيقــة” ضــد زعيــم
تنظيــم القاعــدة.
 -2تأكيــد التعهــدات األمريكيــة مبكافحــة اإلرهــاب :أدى
االنســحاب الفوضــوي للقــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان يف
أغســطس  ،2021بعــد زهــاء  20عامـاً من التدخل العســكري،

عمليــة كابــول :دالالت تصفيــة واشــنطن أيمــن الظواهــري ,تقديــرات المســتقبل ,العــدد  8 ،1608أغســطس  ،2022أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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إىل اهت ـزاز صــورة واشــنطن لــدى الحلفــاء واألصدقــاء ،عــى
أســاس أن هــذا االنســحاب أدى إىل عــودة حركــة طالبــان
إىل الحكــم ،وذلــك يف الوقــت الــذي التــزال فيــه تحتفــظ
بعالقــات قويــة مــع التنظيــات اإلرهابيــة.
وتســعى واشــنطن مــن خــال هــذه العمليــة للتأكيــد
عــى أنهــا رغــم انســحابها فإنهــا لــن تســمح بــأن تكــون
“أفغانســتان مــاذا ً آمنــاً لإلرهابيــن” ،فضــاً عــن تأكيــد
مصداقيــة مــا تعهــد بــه الرئيــس بايــدن ،عقــب االنســحاب
مــن أفغانســتان ،بــأن واشــنطن ســتحتفظ بالقــدرة عــى شــن
هجــات “عــر األفــق” مــن أماكــن بعيــدة ضــد العنــارص
اإلرهابيــة يف أفغانســتان ،وهــو مــا تــم ترجمتــه يف هــذه
العمليــة.
 -3اســتمرار عالقــة حقــاين بالقاعــدة :أشــارت وكالــة أنبــاء
“آمــاج نيــوز” األفغانيــة املســتقلة إىل مقتــل اثنـ ْـن مــن أقارب
وزيــر الداخليــة يف حكومــة حركــة طالبــان رساج الديــن حقاين
خــال عمليــة اســتهداف أميــن الظواهــري ،كــا أشــارت إىل أن
املنــزل الــذي كان يتواجــد بــه األخــر يعــود إىل أحــد كبــار
مســاعدي حقــاين.
وعــى الرغــم مــن صعوبــة التثبــت مــن هــذه املعلومــة،
غــر أنهــا غــر مســتغربة بالنظــر إىل أنــه مــن املعــروف أن
شــبكة حقــاين ،املتحالفــة مــع حركــة طالبــان ،وأحــد رشكائهــا
يف حكــم أفغانســتان منــذ االنســحاب األمريــي يف أغســطس
 ،2021تتمتــع بعالقــات وثيقــة مــع تنظيــم القاعــدة ،وليــس
مــن املعــروف إذا كانــت حقــاين وحدهــا هــي من اســتضافت
الظواهري ،أم أن طالبان نفسها دعمت استضافته.
 -4شــكوك حــول متاســك طالبــان :يعتقــد أن االســتخبارات
األمريكيــة قــد حصلــت عــى دعــم أحــد املتعاونــن يف
أفغانســتان لتحديــد مــكان تواجــد الظواهــري يف كابــول،
وقــد يكــون ذلــك قــد تــم بالتعــاون مــع أحــد املنتمــن إىل
املعارضــة املســلحة لطالبــان ،والتــي الت ـزال تتمتــع بعنــارص
لهــا يف الداخــل ،أو مــن قبــل أحــد املنتمــن إىل حركــة
طالبــان ،والــذي قــد يكــون قــد انشــق عــن الحركــة بشــكل
فــردي وتعــاون مــع واشــنطن مقابــل الحصــول عــى األمــوال،
وتهريبــه خــارج البــاد ،أو مبوافقــة حركــة طالبــان.
ويف هــذه الحالــة األخــرة ،فــإن طالبــان قد تكــون توصلت
لصفقــة مــع واشــنطن للتخلــص مــن الظواهــري ،للحصــول
عــى االعـراف الــدويل واألمــوال املجمــدة بالخــارج ،وهــو مــا
قــد ينــذر بحــدوث انقســامات بــن طالبــان وحقــاين ،غــر
أن االحتــال األخــر يظــل مســتبعدا ً يف ظــل متســك طالبــان
بنهجهــا املتشــدد ،واحتفاظهــا بعالقــات قويــة مــع تنظيــم
القاعــدة ،خاصــة أن هنــاك أنبــاء غــر مؤكــدة تتحــدث عــن
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عــودة قيــادات لتنظيــم القاعــدة إىل أفغانســتان بعــد ســيطرة
طالبــان عليهــا.
 -5الضغــط عــى إيــران :أشــار املســؤولون األمريكيــون إىل
أنــه عــى إيــران االختيــار بــن إيــواء أحــد أبــرز املرشــحني
لخالفــة الظواهــري وهــو محمــد صــاح الديــن زيــدان،
املعــروف باســم “ســيف العــدل” ،وهــو الرجــل الثــاين يف
القاعــدة ،وبــن طــرده.
ويالحــظ أن العالقــة بــن تنظيــم القاعــدة وإيــران
تحســنت كثـرا ً مؤخـرا ً ،إذ أدار الظواهــري العالقــة مع طهران
بنهــج قائــم عــى التهدئــة ،ووقــف أي تصعيــد ضدهــا ،نظـرا ً
لوجــود عــدد كبــر مــن قيــادات القاعــدة وأرسهــم يف إيـران،
مثــل ســيف العــدل وأبــو محمــد املــري ،واألخــر قــد تــم
اغتيالــه يف طه ـران يف أغســطس  ،2020وأبــو الخــر املــري،
الــذي انتقــل للقتــال يف ســوريا منــذ عــام  2012وغريهــم.
تداعيات ُمحتملة

قــد ت ُســفر تصفيــة الظواهــري عــن عــدد مــن التداعيــات،
والتــي ميكــن اســتعراض أبرزهــا عــى النحــو التــايل:
 -1توتــر العالقــة بــن واشــنطن وطالبــان :مل يُــر إعــان
الرئيــس بايــدن عــن العمليــة عــن أي تنســيق كان قــد جــرى
مــع حركــة طالبــان بشــأن اســتهداف أميــن الظواهــري ،بــل
وأدان املتحــدث باســم حركــة طالبــان ،ذبيــح اللــه مجاهــد،
القصــف األمريــي ملنــزل ســكني يف منطقة شــربور بالعاصمة
كابــول ،مــن دون الترصيــح مبقتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة،
مشـرا ً إىل قيــام األجهــزة األمنيــة واالســتخبارية بالتحقيــق يف
الحــادث ،باعتبــاره انتهــاكاً للســيادة األفغانيــة.
والقــت هــذه املواقــف تنديــدا ً مــن قبــل وزيــر الخارجيــة
األمريــي أنتــوين بلينكــن ،الــذي أعلــن أن حركــة طالبــان
قــد انتهكــت “عــى نحــو صــارخ” اتفــاق الدوحــة ،مــن
خــال إيــواء زعيــم تنظيــم القاعــدة لديهــا ،إذ متــت اإلشــارة
خــال االتفــاق عــى أن تقطــع طالبــان عالقتهــا بالتنظيــات
املتطرفــة ،وهــو األمــر الــذي يتنــاىف مــع إيــواء عائلــة
الظواهــري يف أرقــى أحيــاء العاصمــة كابــول ،وهــو مــا يؤكــد
اســتمرارية العالقــة بــن الجانبــن.
ولكــن عــى الجانــب اآلخــر ،فــإن خيــارات طالبــان
محــدودة يف الــرد عــى الواليــات املتحــدة ،نظــرا ً ألنهــا مل
تعــرف ،حتــى اآلن ،بتصفيــة الظواهــري ،كــا أنهــا تســعى
للحصــول عــى االع ـراف الــدويل بهــا والحصــول عــى دعــم
املجتمــع الــدويل ماليــاً وسياســياً.

دالالت تصفية واشنطن أيمن الظواهري

 -2تعزيــز رشعيــة “بايــدن” الداخليــة :قــد ت ُســهم هــذه
العمليــة يف رفــع رصيــد الرئيــس األمريــي ،جــو بايــدن يف
الداخــل األمريــي ،الســيام يف الوقــت الذي تشــهد فيــه صورته
يف الداخــل تراجع ـاً كب ـرا ً ،وهــو مــا عـ ّـر عنــه اســتطالع رأي
أجــراه مركــز “أسوشــيتد بــرس – نــورك” لألبحــاث ،والــذي
كشــف أن  %39فقــط مــن البالغــن يف الواليــات املتحــدة
وافقــوا عــى أدائــه كرئيــس ،وهــو مــا يُنــذر بإمكانيــة فقــدان
حزبــه األغلبيــة داخــل الكونجــرس ،خــال انتخابــات التجديــد
النصفــي املزمــع عقدهــا يف نوفمــر القــادم.
كــا جــاءت تلــك العمليــة قبــل أســبوع مــن الذكــرى
الســنوية األوىل لالنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان ،وهــي
الذكــرى ،التــي كانــت قــد تســتغل مــن قبــل الجمهوريــن
لإلســاءة لــإدارة الدميقراطيــة ،بســبب طريقــة انســحابها مــن
أفغانســتان ،والتــي متــت بشــكل عشــوايئ ،وبالتــايل ،فــإن
هــذه العمليــة ســوف تســاعد عــى تجــاوز هــذا الحــدث،
وتفتــح البــاب أمــام بايــدن الســتثامر تصفيــة الظواهــري
لتعزيــز شــعبيته داخليــاً.
وتكشــف تلــك العمليــة كذلــك عــن نجــاح اإلدارات
األمريكيــة املتعاقبــة يف إكــال انتقامهــا مــن القامئــن عــى
تنفيــذ هجــات  11ســبتمرب ،إذ إن أغلــب املخططــن لهــذه
العمليــة ،إمــا أنهــم قتلــوا ،عــى غ ـرار أســامة بــن الدن ،أو
أنهــم محتجــزون يف ســجن جوانتانامــو ،مثــل العقــل املدبــر
للهجــات ،خالــد الشــيخ محمــد ،ولذلــك طالــب بايــدن أرس
الضحايــا ،يف إعالنــه عــن العمليــة ،بطــي صفحــة أحزانهــم
عــى ذلــك الحــادث اإلرهــايب األكــر يف تاريــخ الواليــات
املتحــدة ،وهــو مــا قــد يكــون مــؤرشا ً عــى أن الواليــات
املتحــدة ســتطوي صفحــة اإلرهــاب ،وتتفــرغ لرصاعــات
القــوى الكــرى.

 -3تأثــرات محــدودة عــى تنظيــم القاعــدة :اســتهدفت
العمليــة األمريكيــة زعيــم تنظيــم القاعــدة ،ومــع ذلــك،
فــإن تأثــر هــذه العمليــة ســوف يكــون محــدودا ً عــى
هيــكل التنظيــم ،نظ ـرا ً لرتاجــع قوتــه بالفعــل تحــت وطــأة
الرضبــات األمريكيــة عــى مــدار العقديــن املاضيــن ،حتــى أن
التنظيــات الفرعيــة املرتبطــة بــه ،صــارت أكــر قــوة ،عــى
غــرار حركــة الشــباب يف الصومــال ،أو الجامعــات املرتبطــة
بالقاعــدة يف منطقــة الســاحل.
ومــن جانــب آخــر ،فــإن املهــارات القياديــة والتنظيميــة
ألميــن الظواهــري تبــدو متواضعــة عنــد مقارنتهــا بقائــد
التنظيــم الســابق ،أســامة بــن الدن ،ذلــك ألن الظواهــري
كان أقــرب ملفتــي التنظيــم منــه للقائــد الحــريك امل ُلهــم،
وليــس أدل عــى تراجــع أداء القاعــدة يف ظــل زعامــة
الظواهــري للتنظيــم ،مــن إعــان أبــو بكــر البغــدادي زعيــم
تنظيــم داعــش ،وأبــو محمــد الجــوالين زعيــم جبهــة النــرة
االنشــقاق والتــرؤ مــن التنظيــم األم.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن عمليــة اغتيــال الظواهــري،
ورغــم محدوديــة تداعياتهــا عــى التنظيــم وتحركاتــه ،فــإن
لهــا قيمــة رمزيــة عاليــة ،لجهــة تأكيــد واشــنطن إرصارهــا
عــى “الثــأر” ملــن يتســبب يف مقتــل األمريكيــن ،هــذا
باإلضافــة إىل التأكيــد عــى القــدرة عــى الوصــول إىل مصــادر
التهديــد ودحرهــا مــن دون تــردد ،كــا أنهــا قــد تكــون
مــؤرشا ً عــى أن الواليــات املتحــدة قــد انتهــت مــن حقبــة
مكافحــة اإلرهــاب ،وســوف تتفــرغ لحقبــة جديــدة عامدهــا
الرئيــي ال ـراع مــع القــوى الكــرى.
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