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شباط/    3الرئيس بايدن باستهداف ناجح لزعيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرش ي يوم الخميس    َحِظَي لقد  

إمكانية وصول أمريكا وقدرتها على القضاء على تهديدات اإلرهابيين بغ2022فبراير     ض  ، باعتباره "شهادة على 

اد إلى أبعد من ذلك   الُنق  النظر عن املكان الذي يحاولون االختباء فيه بأي مكان من العالم". وقد ذهب بعض 

 من القدرات العسكرية واالستخبارية األمريكية يمكن أن يقض ي  
ً
بإعالنهم أن  العملية دليل إيجابي على أن مزيجا

ال على التهديدات اإلرهابية ويحافظ على أمن ا حدة. بشكٍل فع   لواليات املت 

  َعْقد تفكير قائم على التمني ويتجاهل االختالفات الرئيسية بين مقتل القرش ي ومقتل أسامة بن الدن قبل    ِكالهما

الذي ال يمكن إنكاره ملا حققته العمليات الخاصة األمريكية في شمال  -من الزمن. وإضافة على ذلك، فإن النجاح  

اره في أفغانستان على وجه التحديد؛ بسبب انسحاب الواليات املتحدة في  سيكون من الصعب للغاية تكر   -سورية

أن     - بحسب أحد املصادر-. ومما ال يمكن إغفاله من تفاصيل االغتيال األخير الناجح  2021شهر آب/ أغسطس  

يات  الطرف املهاجم أقلع من قاعدة لقوات العمليات الخاصة األمريكية املوجودة في سورية، حيث تحتفظ الوال 

إلى ح  بالتراجع  سم 
 
يت الذي  في دورها  التي استهدفت    د  املتحدة بوجود عسكري متواضع  كبير. ولم تكن الضربة 

األفق" الذي يعتمد بشكل كبير على الضربات الجوية بطائرات بدون طيار، بل    تجاُوز نهج "  ِضمنالقرش ي تندرج 

 .
ً
 كانت في الواقع عكس ذلك تماما

ي سورية مقارنة مع أفغانستان مزايا متعددة الجوانب، فلديها وجود عسكري مستمر  تمتلك الواليات املتحدة ف

. ولحسن الحظ، فإن هذا الوجود الصغير الذي يديره  ْن وإ
ً
ْي كان متواضعا

َ
عنصر من الجيش األمريكي   900حوال

ى إلى تفادي حاجة إدارة بايدن لطلب الوصول اإلقليمي إلى أي من تركيا واألردن، وهما البلدان   شمال البالد أد 

 أن  ما حد  من خيارات التخطيط األمريكي  
 

املتاخمان لسورية وتمتلك الواليات املتحدة عالقات تعاقدية معهما، إال

إلشكالية بين عضوين في نفس التحالف )الناتو( وبين املجموعة املحدودة من طائرات  هو املزيج من العالقات ا

 .
ً
 الهليكوبتر املحمولة جوا

 السياسي  ُت في حالة تركيا، جعلت الخالفا
ُ
 طويل  ة

ُ
 األمني  ُت بشأن الحرب السورية، والترتيبا  ِد األم  ة

ُ
  مُ هناك، والدع   ة

 هم مساعدة أنقرة "م   َب األمريكي للقوات الكردية، طل
ً
 مستحيل  ة

ً
لتِزم". وربما كان امللك عبد هللا،  ة

ُ
، أقل    امل

ً
دائما

السريع   اإلدخال   الستيعاب 
ً
 جدا

ً
بعيدا الرحلة من األردن كان  املتحدة، لكن مسار  الواليات  في مساعدة   

ً
ترددا

 للطرف املهاجم.  اآلِمنواإلخراج 

املهمة، ه إلى نجاح  الذي نسبته اإلدارة  الثاني،  الرئيس ي  املحلية على  العنصر  التي قدمتها األطراف  املساعدة  و 

معهم   املتحدة  الواليات  عملت  الذين  األكراد،  املقاتلون  هؤالء  الديمقراطية.  سورية  قوات  مناطق  في  األرض 

ت اإلشادة بهم للمساعدة الحاسمة  2019و 2014عاَمْي ودعمتهم طوال حملة التحالف لهزيمة "داعش" بين  ، تم 

رجح من خالل معلومات استخباراتية من مصادر بشرية على األرض وكقوة نيران احتياطية،  على األ -التي قدموها  

 وهذه السعة أو القيمة املضافة هي ما تفتقر إليه الواليات املتحدة بشكل واضح في أفغانستان. -إذا لزم األمر 
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دقيقة التي حددت موقع القرش ي  وكان العنصر األخير، وربما األساس ي، هو املعلومات االستخباراتية املمتازة وال

غيرين. في الواقع، كانت   ًً بدقة وقررت أن قائد "داعش" الذي كان على كرس ي متحرك سيكون حاضرا
ُ
عند نزول امل

الطابق   ًً املعلومات االستخباراتية جيدة جدا أنه تم  إخالء عائلة مدنية تعيش في  املهاجمين عرفوا  لدرجة أن 

علحياة املدنيين. وقد كان من    ًً اإلدارة إلعطاء األولوية دائماوبالتالي التمسك بدعوة  -األول  
َّ
توق

ُ
أن يكون هناك    امل

املصادر"   أنواع  عليها    – "كل  الحصول  تم  األقمار    َعْبر فقد  وصور  االتصاالت  )اعتراض  التقنية  الوسائل 

الحص  وتم  واألمريكيين(،  األكراد  واملخبرين  العمالء  )من  البشرية  الطائرات  الصناعية(، واملصادر  عليها من  ول 

بدون طيار. وعلى الرغم من أن الطائرات بدون طيار يمكنها التحليق ملسافات أطول من طائرات الهليكوبتر، إال  

أن قربها من الهدف يزيد من قدرتها الحاسمة على "التحليق" فوق الهدف لفترات طويلة من الزمن، على عكس  

ل املس
 
قل

ُ
 افة إلى حد كبير من قدرتها على البقاء فوق املجال الجوي األفغاني. نشر الطائرات من قطر، عندما ت

العكس من ذلك، في حالة أفغانستان، لم يعد للواليات املتحدة أي قواعد داخلية تعمل من خاللها وال   وعلى 

املجاورة ألفغانستان لالستفادة من مثل   الدول  أي من  االعتماد على  املتحدة اآلن حتى  الواليات  هذه  تستطيع 

كما أنه ليس لديها حلفاء محليون من السكان األصليين للحصول على معلومات    ،التسهيالت لعملية عسكرية

املتحدة ستتعرض لضغوط شديدة بسبب الوقت واملسافة لتغطية أي   الواليات  استخبارية منهم. لذلك، فإن 

يق عملية اغتيال أسامة بن الدن غير  بمراقبة الطائرات دون طيار. من أجل ذلك كان خيار تطب  ُمستهَدفةمساحة  

 مطروح على الطاولة. 

 حاسم
ً
 وباإلضافة إلى املسافة والسرعة، كان الطقس أمرا

ً
فعلى الرغم من تقديم خطة الهجوم إلى بايدن قبل    ا

 أن ظروف الشتاء وقضايا الرؤية أحبطت تنفيذها مرار 
 

 شهر، إال
ً
 وتكرار   ا

ً
. وبالتالي، فإن املناخ والجغرافيا األكثر  ا

 في أفغانستان 
ً
النرعبا ِ

 
 ألي ضربة بعيدة املدى من نهج " ُيشك

ً
 هائال

ً
 إضافيا

ً
 األفق".  تجاُوز تعقيدا

 الضربة في وقت سابق من هذا األسبوع انتصار كانت 
ً
ا  ُمهم 

ً
ر سجلها بما يخص  األمن   ا إلدارة بايدن، وهي التي تضر 

التوترات مع روسيا. لكن نجاح هذه    وتصاُعدالقومي بسبب االنسحاب من أفغانستان وهيمنة الحوثيين في اليمن  

 األفق". تجاُوز كافحة اإلرهاب بالعمليات من نوع "الضربة ال ُيبرر قرار مغادرة أفغانستان، وال يؤكد الوعد بم

املناطق غير   في  بمثابة شهادة على ضرورة الحفاظ على وجود دائم ونخبة ملكافحة اإلرهاب  بل يجب أن تكون 

راملستقرة التي تعاني من الجماعات اإلرهابية. إن نجاح هذه الضربة ال   ِ
 على اإلطالق حقيق  ُيغي 

َ
  م  أن مثل هذه املها  ة

 ستكون صعب
ً
للغاية في أفغانستان؛ حيث تفتقر الواليات املتحدة اآلن إلى وجود وبالتالي، ليس لديها قاعدة، وال    ة

 تملك 
ً
ة، ومن املحتمل أن تكون  تقاُربا ي 

 
ُدراتها مع مجموعات محل

ُ
لةاالستخباراتية   ق

َّ
 بشكل كبير. ُمعط

الح  الضربة تؤكد سبب حكمة  في  لذا، فإن  املتواضع  األمريكي  العسكري واالستخباراتي  الوجود  فاظ على هذا 

 سورية والعراق على املدى الطويل.

 (مقال رأي) ذا هيل 

https://thehill.com/opinion/national-security/593347-bidens-syria-strike-is-an-important-win-but-underscores-the-folly
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