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ــودة  ــة، يطــرح الســؤال حــول ع ــة العربي ــث عــن الجامع ــا يجــري الحدي ــذ ســنوات وكلم – من
ســورية الــى الجامعــة، ومــع تحديــد موعــد انعقــاد القمــة العربيــة فــي الجزائــر ازداد طــرح الســؤال 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــى أحــد، وال ــًا عل ــد خافي ــم يعُ ــذي ل ــري ال ــف الجزائ ــع الموق إلحاحــًا، خصوصــًا م
ــروعة آن  ــر مش ــطو غي ــة س ــة عمليّ ــي الجامع ــرعي ف ــا الش ــن مقعده ــورية م ــان س ــار حرم اعتب

أوان تصحيحهــا، وتطلــع الجزائــر لتكــون القمــة التــي تســتضيفها هــي إطــار هــذا التصحيــح. وكلمــا 
ــم  ــر؟ وان ل ــة الجزائ ــًا، هــل ســتحضر ســورية قم ــر إلحاح ــة صــار الســؤال أكث ــد القم ــرب موع اقت
تحضــر فمــن يقــف وراء تعطيــل فــرص حضورهــا أمــام هــذا العــزم الجزائــري علــى تحقيــق أعلــى 

ــح عودتهــا إلــى الجامعــة ومشــاركتها فــي القمــة؟ إجمــاع عربــيّ ممكــن لصال
– يفــوت الذيــن يطرحــون الســؤال، أن يســألوا ســؤااًل آخــر قبلــه، هــو موقــف ســورية 
مــن دعواتهــا للعــودة إلــى الجامعــة، حيــث يؤكــد كل مــن يعــرف ســورية وقيادتهــا، أن ســورية 
ــض أي  ــي مشــترك، ال تســتطيع أن ترف ــل عرب ــكل عم ــم ل ــي الداع ــا المبدئ بســبب موقفه
دعــوة تتلقاهــا للعــودة للجامعــة أو للمشــاركة فــي أي قمــة رئاســية أو وزاريــة، لكــن ســورية ال 
تخفــي عــدم حماســها لهــذه العــودة فــي الظــروف الراهنــة. فهــذه العــودة لــن تقــدم لســورية 
وللمواقــف التــي تمثلهــا أي إضافــة، بــل ســيتم اســتغالل مشــاركتها لتصويــر وحــدة مشــوهة 
ــي  ــة، خصوصــًا ف ــي المنطق ــة ف ــع السياســات األميركي ــي المنســجم م ــف العرب حــول الموق
الموقــف مــن القضيــة الفلســطينية والصــراع مــع »إســرائيل«، ومفهــوم األمــن القومــي العربــي، 
وتعريــف معســكر األعــداء واألصدقــاء، وال تعتقــد ســورية أن موازيــن القــوى التــي تصنــع 
الموقــف العربــي، رغــم االنتصــارات التــي ســجلتها قــوى المقاومــة، والتراجعــات التــي يعيشــها 
ــة  ــر مواقــف عربي ــة لتظهي ــي للدرجــة المطلوب ــا يكف ــد صحّحــت بم المعســكر األميركــي، ق

ــات التــي تفرضهــا المتغيــرات والمســؤوليات. تتناســب مــع التحدي
– الذيــن يعرفــون حجــم ومســتوى العالقــة الســورية الجزائريــة، يعرفــون أن قــراءة ســورية 
لألوضــاع العربيــة تجعــل األولويــة عندهــا وفــق التحديــات الراهنــة، ومــا تتيحــه موازيــن القــوى 
التــي تحكــم الوضــع العربــي، هــي إلنجــاح الجزائــر كرئيــس للقمــة العربيــة فــي فتــح البــاب 
للبحــث فــي سياســات تســتعيد الحيويّــة للحضــور العربــي، وتعيــد ترتيــب األولويــات 
وتســتعيد معهــا القضيــة الفلســطينية مكانتهــا المتقدمــة، علــى األقــل فــي الخطــاب العربــي 
الرســمي الجامــع الصــادر عــن القمّــة، وأن وضــع عــودة ســورية الــى الجامعــة كأولويــة جزائريــة 
ســيؤدي إلــى اعتبــار ذلــك أكثــر مــا يمكــن للعــرب تلبيتــه مــن تطلعــات جزائريــة مــن القمّــة، 
وقطــع الطريــق علــى قــدرة الجزائــر علــى لعــب الــدور القيــادي المطلــوب في رســم السياســات، 
ــر، خصوصــًا أن  ــة كل مــن ســورية والجزائ ــة مكان ــم حجــم وأهميّ ــى تقزي وهــذا ســيؤدي ال
الذيــن يعرقلــون عــودة ســورية الــى الجامعــة وحضورهــا القمــة، ال يفعلــون ذلــك بدوافــع الكيــد 
فقــط، بــل هــم أدوات لسياســات أميركيــة كانــت تعبّــر عــن ذاتهــا وال تــزال ضــد أي انفتــاح ألي 
دولــة عربيــة تريــد تصحيــح مســار عالقاتهــا مــع ســورية، والذيــن يعرقلــون ليســوا الالعبيــن 
ــة  ــة فاعل ــل دول عربي ــر، ب ــدم وال تؤخ ــم ال تق ــة، ومواقفه ــي الواجه ــون ف ــن يقف ــار الذي الصغ
ومؤثــرة لــم تنضــج بعــد قراءتهــا الــى مســتوى فهــم المتغيــرات وإدراك التحديــات، وال يهمهــم 
اال اســترضاء األميركــي وعــدم إزعــاج االســرائيلي، وســورية ال تريــد أيــة مواجهــة تزيــد تصــدع 

الوضــع العربــي الــذي يعيــش أســوأ أيامــه.
– الجزائريــون متفائلــون بالنجــاح فــي المهمتيــن، دعــوة ســورية وعودتهــا مــن 
ــة العربيــة وإعــادة ترتيــب أولويــات البيــت العربــي مــن جهــة  جهــة، وتصويــب البوصل
أخــرى، ويــرون فــي التراجــع األميركــي فــي المنطقــة، الــذي ظهــر جليــًا فــي قمــة جــدة 
مــع الفشــل األميركــي فــي توســيع نطــاق التطبيــع، وفــرض دمــج »إســرائيل« فــي 
ــرات  ــن العــرب للمتغي ــن الفاعلي ــى إدراك بعــض الالعبي النظــام اإلقليمــي، عالمــة عل
والتحديــات، ويراهنــون علــى أن يؤثــر ذلــك فــي نقــل العــدوى ألشــقاء عــرب ال زالــوا 
يعيشــون فــي زمــن القــوة األميركيــة التــي تقــول للشــيء كــن فيكــون، وتســعى الجزائر 
لجعــل عــودة ســورية ودعوتهــا نقطــة علــى جــدول أعمــال وزراء الخارجيــة العــرب، وإذا 
تعــّذر النجــاح بالعــودة والدعــوة، نقــل البنــد إلــى أعمــال القمــة، باعتبــاره نقطــة محوريــة 

فــي إعــادة ترتيــب أولويــات البيــت العربــي وتصحيــح البوصلــة العربيــة.
ــا التــي تتصــل  ــاه مــن الدعــوة الــى عــودة ســورية الــى الجامعــة، ومــن كل القضاي – يلفــت االنتب
بســورية، كعــودة النازحيــن مــن أبنائهــا إليهــا، موقــف األميــن العــام للجامعــة، الــذي يتطابــق مــع 
الموقــف األميركــي واإلســرائيلي، كمــا كان يعــرف تطابقــه مــع الموقفيــن األميركــي واإلســرائيلي 
مــن المقاومــة الفلســطينية وتهديــده يومــًا بتكســير أقــدام الفلســطينيين الذيــن يريــدون العبــور مــن 
ــه، مــع  ــذي يرســم مواقف ــام فهــو غامــض المرجــع ال ــن الع ــن يتابعــون مواقــف األمي ــًا للذي غــزة، ووفق
تعــدد مراجعــه الماليــة والسياســية، لكــن دائمــًا تحــت ســقف الــوالء الحاســم للسياســات األميركيــة 
ــر،  ــة أو أكث ــة فاعل ــاء دول ــة إال بغط ــًا للجامع ــه موقف ــل موقف ــتطيع أن يجع ــه ال يس ــرائيلية، لكن واإلس
والشــروط التــي يطرحهــا لعــودة ســورية، يعــرف أن ســورية لــن تصغــي اليهــا وال تهتــمّ بكالمــه عنهــا، 

ألنهــا تعــرف أنــه ليــس مصدرهــا.
ــم ينضــج  ــى الجماعــة، ومــا ل ــوان لعودتهــا ال – ســورية تنظــر لعــودة الجامعــة إلــى عروبتهــا كعن
بعــض العــرب الفاعليــن لتلقــي نــداء العروبــة، فليــس لــدى ســورية مــا تفعلــه فــي الجامعــة، والزمــن 
الــذي يحــدث فيــه التغييــر الــالزم لتحقيــق العودتيــن، عــودة الجامعــة لعروبتهــا وعــودة ســورية 

ــداً. ــم يعــد بعي ــة، ل للجامع

»نيويورك تايمز«: أجندة بيلوسي بشأن تايوان تهدد بإثارة المزيد من التوتر مع الصين

الوضــع اليمنــي الحالــي لــن يبقــى علــى مــا هــو 
عليــه الــى أمــد طويــل، وتخطــئ دول العــدوان وفــي 
مقدّمتهــا واشــنطن والريــاض بأنهمــا ســتظالن 
مســتفيدتين مــن الهدنــة المؤقتــة والكاذبــة طويــاًل، 

واّن اليمنييــن ينتظــرون الفــرج متواكليــن!
أبــدًا ليــس كذلــك، إنهــم يســتغلون كّل ثانيــة 
مــن أجــل إنجــاز التفــوّق الكبيــر والحاســم وحســم 

الحــرب الظالمــة لغيــر صالــح دول العــدوان.
خبــراء  أحــد  يــرى  الســياق  هــذا  وفــي 
الــدول  إحــدى  فــي  البحريــة،  االســتراتيجيات 
العظمــى األوروبيــة، بــأّن لــدى الجيــش اليمنــي 
بحريــة،  قــدرات  اليمــن  فــي  الشــعبية  واللجــان 
لهدفيــن: المعــدّة  المفاجــآت  عــداد  فــي  تعتبــر 
االســتراتيجي  الحســم  مرحلــة  هــو:  االول 
ــي  ــذ ثمان ــن من ــى اليم ــنّ عل ــذي يش ــدوان ال للع
ســنوات. بمعنــى ان يتــمّ إدخــال القــدرات البحريــة 
المشــار اليهــا أعــاله الــى ميــدان المعركــة، علــى 
وذلــك إلقامــة منطقــة  اليمنيــة  الســواحل  طــول 
حظــر بحــري علــى األســاطيل المعاديــة المنتشــرة 
ــة باتجــاه  ــاورة بري ــام بمن ــة والقي ــاه اليمني ــي المي ف

ــد المخــا . ــا بع ــاء المخــا وم مين
الثانــي هــو: مشــاركة الجيــش اليمنــي وحركــة 
العــدو  ضــدّ  مقبلــة  حــرب  ايّ  فــي  اهلل،  انصــار 
الفلســطينية  المقاومــة  جانــب  الــى  الصهيونــي، 
مضيــق  إغــالق  خــالل  مــن  وذلــك  واللبنانيــة، 

بــاب المنــدب أمــام الســفن الحربيــة والتجاريــة 
مــن  االســتراتيجية،  والســيطرة  »اإلســرائيلية« 
خــالل هــذه المنــاورة البحريــة باألســلحة المناســبة،  

علــى كامــل مســاحة البحــر األحمــر.
العــدو مــن اســتخدامه وإلغــاء  بمعنــى منــع 
مفاعيــل الســيطرة علــى جزيرتــي تيــران والصنافيــر 

ــالت. ــاء إي وإغــالق مين
التــي  البحريــة،  األســلحة  طبيعــة  عــن  أمــا 

األهــداف  لتحقيــق  اليمنــي،  الشــعب  يمتلكهــا 
صواريــخ  فــي  تكمــن  فهــي  أعــاله،  المذكــورة 
كريبتــون Krypton الروســية، والتــي يُطلــق عليهــا 
ــخ جــو أرض مضــادة  اســم KH – 31، وهــي صواري

للســفن، وتطلــق مــن كل المقاتــالت الروســية .
علمــًا اّن الجمهوريــة اليمنيــة كانــت قد اشــترت 
أعــدادًا كبيــرة )ال معلومــات عــن الرقــم الدقيــق( مــن 
هــذا النــوع مــن الصواريــخ، خــالل العقــد األخيــر مــن 
القــرن العشــرين والعقــد األول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين ولــم تســتخدم حتــى اآلن.
وبالنظــر الــى اّن هــذا النــوع مــن الصواريــخ 
إدخــال  الســهل  مــن  يجعــل  بشــكل  مصمّــم 

وســائل  مــن  إلطالقــه  عليــه،  كثيــرة  تعديــالت 
إطــالق غيــر الطائــرات الحربيــة وكذلــك فــي مــا 
يتعلــق باألهــداف التــي يمكــن اســتخدامه ضدهــا، 
مثــل محطــات الــرادار ومراكــز القيــادة والســيطرة 

ذلــك. وغيــر  واالتصــاالت 
التــي تجعلــه  الصــاروخ،  هــذا  أمــا مواصفــات 
صاروخــًا تكتيكيــًا شــديد الفعاليــة، فهــي التاليــة:

ـ مدى الصاروخ: مئة وستون كيلومترًا )1٦٠ كم(.
ـ سرعته: أربعة آالف كيلومتر / ساعة.

ـ وزن الرأس المتفجر: أربعة وتسعون كيلو غرامًا .
ــي األصــل صــاروخ  ــه أعــاله ف الصــاروخ المشــار الي
جــو بحــر، مضــاد للســفن، او جــو أرض، مضــاد للــرادارات 
ــق  ــادة والســيطرة، يطل ــز القي ــز االتصــاالت ومراك ومراك
مــن جميــع أنــواع المقاتــالت الروســية. يعنــي مصمّــم 
علــى أســاس إمكانيــة إطالقــه مــن أيّ نــوع مــن أنــواع 

المقاتــالت والقاذفــات الروســية.
 وهــو مصمّــم فــي األصــل بشــكل يســمح 
بتعديلــه بســهولة كــي يطلــق مــن منصــات إطــالق 

صواريــخ أرضيــة .
الجديــدة  الروســية  الصواريــخ  كمــا  تمامــًا 
تســوركين، التــي ســتدخل الخدمــة قريبــًا، هــي 
ــفن.  ــخ أرض بحــر مضــادة للس ــي األصــل صواري ف
جــرى تعديــل الصــاروخ بشــكل يســمح بإطالقــه 

مــن الطائــرات أيضــًا .
ــم  ــون ســبق له ــة هندســيًا واليمني مســألة متقن
ان أجــروا تعديــالت علــى صواريــخ ســوفياتية الصنــع .

ســيفاجئون  الذيــن  المفاجــآت  يمــن  انهــم 
األيــام. مقبــل  فــي  والعــدو  الصديــق 

بعدنا طيبين قولوا اهلل.

اإلجــراءات  مــن  سلســلة  بكيــن  فرضــت 
االقتصاديــة العقابيــة، بمــا فــي ذلــك تعليــق صــادرات 

إلــى تايــوان. الطبيعيــة  الرمــال 
تناولــت صحيفــة  »نيويــورك تايمــز« األميركيــة 
نانســي  األميركــي  النــواب  رئيــس مجلــس  زيــارة 

بيلوســي ورد فعــل الصيــن علــى الزيــارة االســتفزازية.  
ــًا. فبعــد وقــت  وقالــت الصيــن إن رد الصيــن كان رزين
تايبيــه،  فــي  بيلوســي  طائــرة  هبــوط  مــن  قصيــر 
أن  صينيــون  دبلوماســيون  أعلــن  تايــوان،  عاصمــة 
الصيــن  ســيادة  خطيــر«  بشــكل  »تقــوّض  الزيــارة 

والعالقــات بــي الصيــن والواليــات المتحــدة. وقــال 
الشــيوعي  للحــزب  التابــع  تايــوان  شــؤون  مكتــب 
اســتقالل  إلــى  للســعي  محاولــة  أي  إن  الصينــي 
تايــوان »ســتحطمها القــوة الجبــارة للشــعب الصينــي”.
وأضافــت الصحيفــة أنــه ســرعان مــا فرضــت 

االقتصاديــة  اإلجــراءات  مــن  سلســلة  بكيــن 
العقابيــة، بمــا فــي ذلــك تعليــق صــادرات الرمــال 
الطبيعيــة إلــى تايــوان. وأعلــن الجيــش الصينــي 
عــن تدريبــات بالذخيــرة الحيــة فــي »مناطــق 
أنهــا تنتهــك الميــاه اإلقليميــة لتايــوان«  يبــدو 

ــاء  ــة أنب ــذرت وكال ــث ح ــة، حي بحســب الصحيف
االبتعــاد  مــن  والطائــرات  الســفن  حكوميــة 

بالســالمة«. تتعلــق  »ألســباب 
العســكرية  والمواقــف  التأكيــدات  وهــددت 
بيــن  أكبــر  بشــكل  التوتــرات  بإثــارة  الصينيــة 
الواليــات المتحــدة والصيــن حــول تايــوان، وهــي 
وجــه  وعلــى  الذاتــي.  بالحكــم  تتمتــع  جزيــرة 
ــات، التــي مــن شــأنها أن  ــإن التدريب الخصــوص، ف
تعرقــل تعريــف تايــوان لمياههــا اإلقليميــة الخاصــة، 
قــد شــكلت مرحلــة جديــدة مــن سياســة حافــة 
الهاويــة شــبيهة بأزمــة عامــي 1995 و199٦، عندمــا 

لهــا. انتخابــات ديمقراطيــة  أول  تايــوان  أجــرت 
أشــادت،  بيلوســي  إن  الصحيفــة  وقالــت 
المشــرعين  مــع  الصبــاح  اجتمــاع  خــالل 
التايوانييــن، بســجل تايــوان فــي التعامــل مــع 
وبــاء كورونــا، وحقــوق اإلنســان، وقضايــا المنــاخ، 
وفقــًا لمــا ذكــره لــو تشــيه تشــينغ، عضــو البرلمان 
مــن الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الــذي حضــر 
االجتمــاع. وقــال »فــي ظــل تهديــدات وتحذيــرات 
الصيــن، تظهــر زيارتهــا أن الواليــات المتحــدة 
لــن ترضــخ لترهيــب الصيــن وقــررت الوقــوف 
إلــى جانــب تايــوان. قــررت الوقــوف إلــى جانــب 

الديمقراطييــن”. الحلفــاء 

وقــال البعــض فــي تايــوان إنهــم قلقون بشــأن 
مــا قــد تفعلــه الصيــن بعــد مغــادرة بيلوســي. ومــن 
المقــرر أن تجــري المنــاورات العســكرية التــي 
ُأعلــن عنهــا بشــكل كبيــر مــن يــوم غــد الخميــس 

حتــى األحــد المقبــل.
إن  قالــوا  المحلليــن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
التدريبــات تبــدو وكأنهــا تدريبــات إلظهــار القــوة فــي 
الداخــل والخــارج، إال أنهــم حــذروا مــن أن مواجهــة 
عرضيــة فــي الوضــع ســريع الحركــة قــد تخــرج عــن 
التدريبــات  إن  محللــون  وقــال  الســيطرة.  نطــاق 
العســكرية يمكــن أن تمنــع بشــكل فعــال الوصــول، 
التجاريــة  الشــحن  ممــرات  بعــض  إلــى  مؤقتــًا، 

والموانــئ التايوانيــة.
غيــر  مــن  إنــه  تايمــز«  »نيويــورك  وقالــت 
الواضــح كيــف ســيرد جيــش الواليــات المتحــدة 
قبــل  األزمــة  خــالل  الصينيــة.  المنــاورات  علــى 
مجموعــة  المتحــدة  الواليــات  أرســلت  عامــًا،   2٦
ــة طائــرات عبــر مضيــق تايــوان. فــي األشــهر  حامل
صارمــة  تصريحــات  الصيــن  أصــدرت  األخيــرة، 
بأنهــا تســيطر علــى الميــاه هنــاك، وهــي مــن أكثــر 
ــؤدي  ــم، ممــا ي ــي العال ــًا ف ممــرات الشــحن ازدحام
إلــى مواجهــة محتملــة مــع قيــام الواليــات المتحــدة 

بإبحــار الســفن الحربيــة عبرهــا.

الخميس ٦ محرم الحرام 1444 هـ ق 13 مرداد 14٠1 هـ ش، 4 آب 2٠22مالعدد )11٠٠9( السنة الثانية واالربعون

لماذا تتضارب الّروايات حول ِمصداقّية »مسرحّية« عملّية اغِتيال الظواهري؟ 
وهل ستُؤدّي إلى رفع شعبيّة بايدن المُنهارة؟ ومن الذي انتهك اتفاقيّة الدوحة األمريكان أم الّطالبان؟ 

وهل سترد الحركة على هذا العُدوان على سيادتها.. وكيف وأين؟
إذا كان الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن يعتقــد 
أيمــن  للدكتــور  “المُفتــرض”  بـ”اغتِيالــه”  بأنّــه 
يســتطيع  “القاعــدة”  تنظيــم  زعيــم  الظواهــري 
أن يُنقِــذ شــعبيّته المُتهاويــة داخِــل الواليــات 
االنتخابــات  اقتِــراب  مــع  وخارجهــا  المتحــدة 
التشــريعيّة النصفيّــة فــي شــهر تشــرين ثانــي 
)نوفمبــر( المُقبــل، فإنّــه واهــمٌ فــي اعتِقــاده هــذا، 
ألن هُنــاك فــرق شاســع بيــن ُظــروف اغتيــال زعيــم 
القاعــدة المُؤسّــس أســامة بــن الدن، ونائبــه ثــمّ 
ذلــك  إلــى  الظواهــري، مُضاًفــا  الدكتــور  خليفتــه 
هزيمتــه الواضحــة المعالــم فــي حــرب أوكرانيــا.

مُنــذ هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
الكثيــر  وفقــد  التنظيــم،  عمليّــات  تراجعــت   ،2٠٠1
مــن زخمــه وقوّتــه ومركزيّتــه، وتشــّظى إلــى أكثــر 
مــن تنظيــم، وفــي أكثــر مــن مــكانٍ، وبــات الهــمّ 
ــا أو  ــف األوّل منه ــه األم، ســواًء الصّ ــر لقِيادت األكب
الّثانــي، هــو كيفيّــة تجنّــب االعتِقــال أو االغتِيــال 
علــى أيــدي خاليــا المُخابــرات األمريكيّــة التــي 
كانــت تُطاردهــم، وتَصــِرف مِئــات المالييــن مــن 

ــم. ــع تحرّكاته ــدّوالرات لتتبّ ال
روايــة االغتِيــال وتفاصيلهــا لــم تَصــدُر إال مــن 
جانــِب طــرفٍ واحــد وهــو األمريكــي، وألســباٍب 
دعائيّــة صِرَفــة، األمــر الــذي جعلهــا مصــدر العديــد 
يتــم  لــم  ُأخــرى  روايــات  مِثــل  الشّــكوك  مــن 
التأّكــد مــن صحّتهــا، مِثــل روايــة اغتِيــال بــن الدن  

ــو  ــك أب ــه حمــزة، وبعــد ذل ــه فــي البحــر، ونجل ودفن
ــة اإلســالميّة  ــم الدول ــم تنظي ــدادي، زعي بكــر البغ
)داعــش(، وخليفتــه، فجميــع هــؤالء اغتيلــوا فــي 
ــى اآلن  ــم الكشــف حتّ ــم يت ــروفٍ غامِضــة، ول ُظ
ــكان. ــل مُغتاليهــم األمري عــن جثامينهــم مــن قِبَ
حركــة طالبــان لــم تُعلِــن حتّــى اآلن عــن 
مقتــل الدكتــور الظواهــري، واكتفــت بالقــول إنّــه 
أحيــاء  أحــد  فــي  مهجــور  منــزل  قصــف  جــرى 
لــم  القاعــدة  تنظيــم  أن  كمــا  كابــول،  العاصمــة 
ــال زعيمــه،  ــد اغتِي ــوق يُؤّك ــان موث يُصــدِر أيّ بي
وهُنــاك معلومــات تقــول إن الدكتــور الظواهــري 
يكــون  أن  المُســتَبعد  غيــر  ومــن  كان مريضًــا، 
قضــى نحبــه قبــل ســنوات، بينمــا تقــول ُأخــرى 
إنــه يتواجــد فــي دَولــةٍ مُجــاورة فــي منــزٍل ســرّي 

يُعتَقــد أنهــا إمّــا إيــران أو باكســتان.
فالقــول إنــه كان يجلــس فــي شُــرفة منــزل 
فخــم فــي أحــد أحيــاء كابــول الدبلوماســيّة الرّاقيــة 
الُقبــول بــه أو تصديقــه، فالرّجــل  مــن الصّعــب 
المُخابــرات  أجهــزة  مــن  العديــد  مــن  مُطــاردٌ 
األمريكيّــة والغربيّــة، ليــس علــى هــذه الدّرجــة 
مــن السّــذاجة األمنيّــة لكــيّ يحتســي قهوتــه فــي 
الشُّــرفة انتِظــارًا لوصــول صواريــخ المُســيّرات 
األمريكيّــة القتِناصــه، ولكــن ال شــيء مُســتَبعَدًا.
باســم  النّاطــق  مجاهــد  اهلل  ذبيــح  الســيّد 
حركــة طالبــان اعتــرف بحُــدوث الغــارة الجويّــة 

ــيّرة، ولكنّــه  وإطــالق صواريــخ مــن طائــرات مُس
ترتّبــت  وفيــات  أيّ  إلــى  مُطلًقــا  يتطــرّق  لــم 
عليهــا، بينمــا نفــى وزيــر الداخليّــة األفغانــي ســراج 
الديــن حقانــي، المُتّهــم وشــبكته )شــبكة حقانــي( 
ــدًا  مُؤكِّ وُأســرته،  الظواهــري  الدكتــور  بإيــواء 

لوكالــة “فرانــس بــرس” أن صاروخًــا أصــاب منــزاًل 
مهجــورًا فــي أحــد أحيــاء العاصمــة األفغانيّــة.

ال نُريــد أن نســتبق األحــداث، أو نســتبعد 
أو  األمريكيّــة  ســواًء  الرّوايــات،  مــن  أيّ 
المُضــادّة والنّافيــة لهــا، ولكــن مــا يُمكــن أن 
نقولــه، إنــه إذا صدقــت الرّوايــة األمريكيّــة، فــإّن 
نتائــج ورُدود فِعــل وعواقــب خطيــرة قــد تترتّــب 
مــن  تبّقــى  ومــا  “طالبــان”  عليهــا، ألّن حركــة 
تنظيــم “القاعــدة” قــد ينتقمــان لهــذا الهُجــوم 

انتهــاًكا للسّــيادة األفغانيّــة. الــذي يُشَــكِّل 
األمريكــي  الخارجيّــة  وزيــر  بلينكــن،  أنتونــي 
ــي أفغانســتان  ــور الظواهــري ف ــال إن وجــود الدكت ق
يُشَــكِّل انتهــاًكا التّفــاق الدوحــة مــع حركــة طالبــان، 
ولكــن مــا حــدث هــو العكــس تمامًــا، فهــذا االتّفــاق 
ال يتضمّــن نصًّــا صريحًــا فــي هــذا الشّــأن، وإنّمــا 
ــان  ــدًا يقــول بعــدم ســماح حركــة طالب ــن بن يتضمّ
بتحويــل بالدهــا إلــى مِنَصَّــةٍ النطِــالق عمليّــاتٍ 
أن  نعتقــد  المتحــدة، وال  الواليــات  إرهابيّــة ضــدّ 
ــي  ــبعين، وف ــذي تجــاوز السّ ــور الظواهــري، ال الدكت
إرهابيّــة،  لعمليّــات  ــط  يُخَطِّ كان  تقاعــد،  حــال 
وحتّــى لــو أرادَ ذلــك فــإّن السّــلطات األفغانيّــة لــن 
ــه بالنّظــر  ــرم تعهّدات ــك، فهــي تحت ــه بذل تســمح ل

ــة. ــى حــاالتٍ ســابقةٍ مُماثل إل
األمريكيّــة  المركزيّــة  المُخابــرات  إرســال 
مُســيّرات الغتِيــال الدكتــور الظواهــري، وفــي قلــِب 
كابــول العاصمــة األفغانيّــة، عُــدواٌن خطيــر علــى ســيادة 
دولــة تُواِجــه حِصــارًا أمريكيًّــا بغــضّ النّظــر عــن 
ــذي يســتهدفه،  ــرّرات هــذا الهُجــوم والشّــخص ال مُب
واتّهــام حركــة طالبــان باختِــراق المُعاهــدات والمواثيــق 

ــي. ــر قانون ــع، وغي ــر مُقن ــٌل وغي باطِ
مُهينــًة  هزيمــًة  تلّقــت  المتحــدة  الواليــات 
مُذّلــة فــي أفغانســتان علــى يــد حركــة طالبــان 
بعــد عشــرين عامًــا مــن احتِــالل كّلفهــا أكثــر مــن 
ثالثــة آالف قتيــل وعشَــرات اآلالف مــن الجرحــى، 

وخســائر ماديّــة تقتــرب مــن ترليونــيّ دوالر، ولعــّل 
مــا هــو أكثــر إهانة هُــروب الرئيــس األفغاني حليف 
أمريــكا أشــرف غنــي، وتَعَلُّــق العشَــرات مــن أركان 
حُكومتــه وأنصــار أمريــكا بعجــالتِ الّطائــرات التــي 
أقّلــت الرّعايــا األمريكييــن الهاربيــن بأرواحهــم فــي 

مطــار كابــول.
المســرحيّة  خِــالل  مــن  أراد  ربّمــا  بايــدن 
إنقــاذ سُــمعته  ُفصولهــا  فــي  المُبالــغ  الدعائيّــة 
ورئاســته التــي تمرّغــت فــي وحــل أفغانســتان، 
واحــد  هُجــوم  ولعــّل  حتمًــا،  سيفشــل  ولكنّــه 
ــى هــدفٍ  ــدة عل ــان والقاع ــة طالب ــن أنصــار حرك م
دول  فــي  أو  أفغانســتان  داخــل  ســواًء  أمريكــيّ، 

الِجــوار ثــأرًا وانتقامًــا قــد يُــؤدّي إلــى انِهيــار إدارتــه 
ســواًء فــي االنتِخابــات النصفيّــة بعــد ثالثة أشــهر، 
أو الرئاســيّة والتشــريعيّة الكاملــة بعــد عاميــن.

روايــات  أمــام  بأنّنــا  نُؤّكــد  ُأخــرى  مَــرًّة 
ولهــذا  االغتِيــال،  عمليّــة  حــول  مُتضاربــة 
ــًة  نحــنُ فــي انتِظــار الرّوايــة الرســميّة، وخاصَّ
الظواهــري،  ُأســرة  الصّــادرة عــن  أو  األفغانيّــة، 
نُصــوص  ِوْفــق  ويأتيــان  األصــدق،  ألنّهمــا 
إعــالن  تُحَتِّــم  التــي  اإلســالميّة  الشّــريعة 
الوفــاة رســميًّا، أُلمــوٍر تتعّلــق بــاإلرث، وأحــكام 
الــزّواج والعــدّة، وحتــى ذلــك الحيــن لــُكّل حــادثٍ 

“رأي اليوم”حديــث.


