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لماذا فشلت التدخالت العسكرية 
األمريكية في الشرق األوسط؟

الشك أن الفشل الذي يالحق التدخالت العسكرية األمريكية في الشرق األوسط ليس 
استنتاجًا تحلياًل يحتاج إلى براهين وشواهد بل هو واقع تقر به الدوائر السياسية في 

واشنطن، ويمكن االشارة على سبيل المثال إلى ما كتبه بن رودس نائب مستشار األمن 
القومي األمريكي في عهد الرئيس األسبق أوباما، حيث كتب في مجلة “فورين افيرز” 

معتبرًا أن ليبيا والعراق وأفغانستان والصومال كانت ستكون أفضل من دون التدخل 
بقلم: العقيد الركن/ يوسف جمعه الحدادالعسكري األمريكي.

فشل  عوامل  حول  يتمحور  البحثية  الدوائر  لدى  الحاحًا  األكثر  والسؤال 
العقدين  خالل  األوسط  الشرق  في  األمريكية  العسكرية  التدخالت 
الماضيين، وهنا يمكن االشارة إلى عوامل عدة أولها غياب الفهم الدقيق 
للثقافة السائدة لدى المجتمعات، والتباين بين المجتمعات التقليدية في 
منطقة الشرق األوسط ونظيرتها في الغرب، حيث تعتقد بعض النخب 
بناء  إلعادة  كأساس  الخالقة  الفوضى  مثل  نظريات  تطوير  أن  األمريكية 
الدول وفق المبادىء والقيم الغربية يمكن أن ينجح في الشرق األوسط، 

ولكن التجارب جميعها في هذا الشأن قد فشلت تمامًا ولم تقترب من 
إلى  بالدول  ودفع  معاكس  اتجاه  في  بعضها  ذهب  بل  نجاح  أي  تحقيق 
مستنقع الفوضى والعنف واالضطرابات والتشرذم الطائفي والمذهبي 
والعرقي وانهيار مفهوم الدولة تمامًا والعودة إلى حاضنات ووالءات تم 
يكن  لم  إذ  والمذهبية،  والمناطقية  القبائلية  مثل  كبير  بشكل  تجاوزها 
بعد، وهنا  ثابتة  تكن  لم  التي  القومية  الدولة  أن تقوض أسس  منطقيًا 
واقتصاد  ديمقراطية  بناء  بشأن  الحالمة  األمريكية  الرؤى  مناقشة  يمكن 
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والتقاليد  البيئة  تأثيرات  مراعاة  دون  من  ذلك  وغير  حرة  وتجارة  سوق 
الرؤى  كله على  تأثير ذلك  ودراسة  المنطقة  السائدة في دول  والثقافة 
التي يطرحها مخططي السياسات األمريكيين، ولو أخذنا مثال ليبيا حيث 
بالنفط موالية للغرب،  إلى دولة غنية  انتقال سريع  كان متوقعًا تحقيق 
تصبح أيضا سوقا جاهزة لشركات األسلحة الغربية، وبداًل من ذلك، تحول 
األمر إلى كابوس أمني ونقطة تمركز جديدة لتنظيمات االرهاب وتحولت 
ليبيا إلى ممر عبور لألسلحة لالرهابيين في جميع أنحاء منطقة الساحل. 
شعار  ترفع  التي  األمريكية  العسكرية  التدخالت  أن  العوامل  هذه  وثاني 
إعادة بناء الدول وترسيخ الديمقراطية لم تنفق سوى مبالغ ضئيلة من 
جملة االنفاق العسكري لهذه التدخالت في تحقيق الهدف الرئيسي، أي 
في التنمية وبناء الدول؛ فعلى سبيل المثال تقول االحصاءات أن االنفاق 
العسكري األمريكي في أفغانستان والذي المس سقف تريليون دوالر لم 
الجزء األكبر من االنفاق  130 مليار دوالر، بينما ذهب  ينفق منه سوى 
الواليات  تنفق  لم  كما  األمريكية،  القوات  احتياجات  على  العسكري 
10 مليارات دوالر في مكافحة تجارة المخدرات في هذا  المتحدة سوى 

البلد.

غياب الرؤية االستراتيجية
الرؤية  التدخالت األمريكية هو غياب  الثالث الذي يفسر اخفاق  والعامل 
االستراتيجية طويلة األمد ففي البداية تحدث القادة والرؤساء األمريكيين 
عن السعي إلعادة بناء الدول وغرس الديمقراطية وثقافة حقوق االنسان 
بعد  ليتحدث  بايدن  جو  الرئيس  عاد  ثم  الدول،  هذه  في  الغربية  والقيم 
تكن  لم  المتحدة  الواليات  أن  عن  افغانستان  من  األمريكي  االنسحاب 
والحاصل  االرهاب،  لمكافحة  بل ذهبت  األفغانية  الدولة  بناء  تستهدف 
الواليات  بمصالح  االضرار  تسبب  قد  االستراتيجي  االرتباك  هذا  أن 
المتحدة وتراجع صدقيتها وأسهم في ايجاد مناطق ودول ضعيفة وهشة 
فسيفساء  إلى  تنظيماته  وتحولت  كبير  بشكل  االرهاب  رقعة  واتسعت 
تنتشر في مناطق جغرافية واسعة وبداًل من وجود فراغ أمني في دولة 
واحدة مثل أفغانستان عام 2001، اتسع األمر ليشمل بعد ذلك العراق 
وبعدها سوريا وليبيا. وهنا يمكن االشارة إلى العامل الرابع في فشل هذه 
التدخالت وهو الخطأ في إدارة مايعرف بالربيع العربي عام 2001، حيث 
اعتبرتها  جماعات  على  باالعتماد  القائلة  الرؤية  المتحدة  الواليات  تبنت 
القائمة،  الحكم  ألنظمة  كبديل  المعتدل  السياسي  لإلسالم  نموذجًا 
وكانت المحصلة فشل هذه الجماعات في إدارة الدول الفتقارها لخبرات 
الحكم والسياسة واالنقسام الداخلي العميق حولها ما تسبب في منح 
الفرصة لقوى اقليمة توسعية للتدخل في شؤون جوارها االقليمي كما 
حدث بالنسبة لليمن وسوريا على يد إيران، وكادت هذه األخطاء تتسبب 
من  التخلص  في  العربية  الشعوب  نجاح  لوال  كبرى  اقليمية  كارثة  في 
قبضة حكم الجماعات المتطرفة كما حدث في الحالة المصرية في يونيو 

.2013
االقليميين  لحلفائها  واشنطن  تجاهل  عن  ناتجم  خامس  عامل  وثمة 
فقد  األوسط،  الشرق  بمنطقة  الخاصة  السياسات  ورسم  بناء  عند 
في  الماضيين  العقدين  طيلة  إيران  تجاه  األمريكية  السياسات  تسببت 

مراكمة  عن  فضاًل  نووية  أسلحة  امتالك  من  االيراني  النظام  اقتراب 
بعيدة  الدقيقة  الضربات  توجيه  على  قادرة  متطورة  صاروخية  ترسانة 
الشرق  منطقة  في  المتمركزة  األمريكية  القوات  يهدد  وبشكل  المدى 
انتشار  إعادة  في  للتفكير  المتحدة  الواليات  بالنهاية  قاد  ما  األوسط 
المتحدة  الواليات  قدرة  تراجع  عن  فضاًل  العراق،  مثل  دول  في  قواتها 
على لجم االندفاع االستراتيجي االيراني جراء اقتراب طهران من امتالك 
فشل  في  تسهم  أخرى  إضافية  عوامل  هناك  نووية.  تسليحية  قدرات 
الموائمة  األوسط مثل سياسات  الشرق  بمنطقة  األمريكية  السياسات 
والمزاوجة التي تنتهجها واشنطن حيال بعض التنظيمات االرهابية مثل 
تتردد واشنطن في وضع بعض هذه  المسلمين، حيث  اإلخوان  جماعة 
وأهداف  مصالح  ثمة  بأن  العتقادها  االرهاب  قوائم  على  التنظيمات 
من  رفيع  خيط  على  االبقاء  خالل  من  عليها  الحفاظ  يجب  استراتيجية 
العالقات مع قيادات هذه التنظيمات والجماعات، حيث تسببت سياسة 
امساك العصا من المنتصف في خسائر كبيرة للتدخالت األمريكية، في 
سوريا والعراق وغيرهما. والمؤكد أن الواليات المتحدة تعاني فجوة بين 
األفعال واألقوال، وقد تسببت هذه الفجوة في تراجع الثقة بينها وبين 
حلفائها في منطقة الشرق األوسط، واألمر هنا لم يقتصر على التخلي 
ليشمل  يمتد  ولكنه   ،2011 عام  في  لواشنطن  حليفة  حكم  أنظمة  عن 
عدم تنفيذ تعهدات متكررة مثل التصدي ألنشطة إيران التي تهدد األمن 
واالستقرار االقليمي في منطقة الخليج العربي، والمسألة ال ترتبط في 
الحلفاء  قدرات  بدعم  ترتبط  ما  بقدر  عسكرية  أعمال  بتنفيذ  الحالة  هذه 
الالزم  القوى  وتوازن  الردع  وبناء  التهديدات  هذه  لمواجهة  التسليحية 

لمواجهة األخطار القائمة.

حسابات خاطئة
 وبجانب ماسبق، فإن مجمل عوامل الفشل السابقة يكمن في احساس 
قيمها  تصدير  بامكانية  االقتناع  لدرجة  بالتفوق  الزائد  المتحدة  الواليات 
والمبادىء  القيم  هذه  جاهزة الحتضان  ليست  مجتمعات  إلى  ومبادئها 
وتطبيقها من دون التشاور والتنسيق مع حلفائها التقليديين، باالضافة 
إلى أن ارتباك السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط 
للدعم  السياسات  هذه  افتقار  في  أسهم  قد  األخيرة  السنوات  في 
السابق دونالد  الرئيس  المنطقة، فحين يصف  الرسمي من جانب دول 
ترامب قرار أسالفه بإرسال قوات إلى الشرق األوسط بأكبر خطأ في تاريخ 
البالد، تتراجع على الفور معدالت الثقة في قدرة الواليات المتحدة على 
االحتفاظ بمكانتها ونفوذها في هذه المنطقة، فواشنطن تتصرف أحيانًا 
للحسابات  اعتبار  أدنى  دون  من  بحتى  رقمية  اقتصادية  حسابات  وفق 
االستراتيجية، بمعنى أن وجود القوات األمريكية في الشرق األوسط يعد 
رمزًا لقيادة العالم، ولذا فإن الحديث عن مغادرة المنطقة كليًا يعني الكثير 
تقتصر  ال  الحالة  هذه  في  والمسألة  عالميًا،  األمريكية  للقيادة  بالنسبة 
على تراجع أسعار النفط، ومن ثم تراجع القدرات الشرائية لدول المنطقة 
من صادرات السالح األمريكية، فالشراكة ليست على المستوى التجاري 
ـ التسليحي فقط بل تمتد لتشمل مصالح متبادلة على الصعيد األمني 

االستراتيجي.
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تهاوت المدن والمحافظات األفغانية الواحدة تلو األخرى في أيدي حركة 
»طالبان«  بشكل مفاجئ، بينما كانت توقعات اإلستخبارات األميركية أن 
تصمد حكومة كابول لستة أشهر على أقل تقدير قبل أن تكون الحركة قد 

أحكمت قبضتها على العاصمة، وأدى هذا االنهيار لحدوث فراغ إستراتيجي 
وأثار قلقًا كبيرًا السيما لدى دول الجوار األفغاني. 

بقلم: العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد

لكن فى عام2021 هل ستكون طالبان نسخة معدلة من السابق، وهل 
أن  الواقع  فى  وخارجيًا.  داخليًا  سياساتها  فى  حقيقية  تغييرات  سنشهد 
الخطابات التى صدرت من بعض قادة طالبان ومنهم المتحدث باسمها 
تطمينات  تضمنت  للحركة   صحفى  مؤتمر  أول  فى  مجاهد  الله  ذبيح 
وتعهدات للداخل والخارج، حيث تعهدت الحركة بإعطاء النساء حقوقهن 

قوانين  إطار  فى  الحجاب  بارتداء  فقط  والزامهم  والتعليم  العمل  فى 
الشريعة اإلسالمية وهو مفهوم مطاط وعام. كما أصدرت الحركة عفوًا 
عامًا عن موظفى الحكومة وكذلك قوات الجيش والمتعاونين مع القوات 
فى  بالبقاء  األفغان  الشباب  وطالبت  الناتو  حلف  وقوات  األمريكية 
أفغانستان لتنمية بلدهم، إضافة إلى تعهد الحركة بأال تكون أفغانستان 

طالبان... تغيرات تكتيكية 
أم استراتيجية
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تكون  لن  أنها  يعنى  بما  الجوار،  لدول  أو  الخارجية  للدول  تهديد  نقطة 
المستوى  على  والقاعدة. لكن  داعش  مثل  اإلرهابية  للتنظيمات  مأوى 
بالحذر من تعهدات  الخارجية والغربية اتسم موقفها  الدول  العملى فإن 
وتصريحات قادة طالبان, ورهنوها بتغيير حقيقى فى سلوك الحركة على 

أرض الواقع، أى ترجمة األقوال إلى أفعال.

أهداف طالبان
والتطمينات  والتصريحات  الخطاب  هذا  وراء  من  طالبان  وتستهدف 
الدولى بها وجذب  االعتراف  وكسب  الدولية  عزلتها  كسر  النظرية، 
التى  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  ظل  فى  األجنبية  االستثمارات 
يعيشها الشعب األفغانى، لكنها فى المقابل أعلنت إقامة نظام اإلمارة 
فإن التغيير فى  البالد، ولذلك  فى  السياسى  النظام  وتغيير  اإلسالمية 
سياسات طالبان قد يكون فقط فى التكتيكات وليس االستراتيجيات أو 
األهداف. ورغم أن الحركة قدمت تعهدات بأال تكون أفغانستان منطلقًا 
ربما  أفغانستان طالبان  انه عمليًا فإن  إال  إرهابية ضد األخرين،  ألعمال 
فى  المتشددة  الدينية  اإلرهابية  التنظيمات  الجتذاب  ساحة  ستكون 
الكثير من دول العالم فى ظل حالة الفوضى التى تعيشها البالد خاصة 
مع تصاعد الحركات المعارضة للحركة، كما حدث فى جالل أباد وغيرها 
األفغانية  الهوية  طالبان وتغيير  على سياسات  السكان  العتراض  نتيجة 
وطنية  حكومة  تشكيل  الشكوك حول  كذلك  التعددية،  على  القائمة 
تمثل كل أطياف الشعب األفغانى، والتى ستكون حكومة صلبها عناصر 
لتجميل  والقبائل  القديم  النظام  من  العناصر  بعض  إدخال  مع  طالبان 
الصورة ليس أكثر أمام العالم. ولكن تبقى عالقة طالبان مع التنظيمات 
المقبلة،  المرحلة  خالل  العالم  مع  لعالقتها  الرئيسي  المحدد  االرهابية 

الحركة وهذه  بين  العالقة  بانقطاع  التسليم تمامًا  أحد يستطيع  ألنه ال 
التنظيمات، فرغم التعهدات بأال تصبح أفغانستان مصدر تهديد لآلخرين 
فإن هناك شكوك في استمرار العالقات بشكل سري بين طالبان وقادة 

االرهاب بحكم التقارب الفكري والتعاون لفترات طويلة.
أرض  على  وممارساتها  الحركة  ستقيمه  الذي  الحكم  شكل  يبقى  كما 
الواقع وتعاملها مع معارضيها محددات مهمة الثبات مدى حدوث تغير 

في نهجها من عدمه.

توازنات اقليمية
في المقابل، أطلق اإلنسحاب األميركي من أفغانستان سباقًا بين عدة 
ناهيك  وتركيا  وإيران  باكستان  بدأت  الفراغ،حيث  لملء  إقليمية  توازنات 
عن روسيا والصين كل منهم يعد نفسه لمرحلة ما بعد أميركا. فباكستان 
البلد المجاورسيزداد نفوذها بحكم العالقة التاريخيةمع طالبان، وستعمل 
إيران أن تحقق موطيء قدم لها في أفغانستان عبر أقلية الهزارة، بينما 
ستسعى تركيا إلى دور عبر بناء تواصل مع حركة طالبان وتقديم الدعم 
وحركة  بكين  بين  تفاهم  بوادر  تلوح  الحركة.   كما  تحتاجه  الذي  األمني 
طالبان من ناحية، وروسيا وطالبان من ناحية أخرى تتمثل في تأكيد الحركة 
أنها لن تتدخل في قضية »اإليغور« المسلمين في الصين باعتبارها أمرًا 

داخليًا، كما أكدت الحركة أنها ستعمل على تحسين عالقتها مع روسيا .
هكذا مرت األعوام العشرة للوجود السوفيتي، تمامًا كما مرت األعوام 
القرن  في  البريطاني  االحتالل  وقبلها  األميركي  الغزو  على  العشرين 
وكأن  األفغان،  طبيعة  من  شيئًا  ذلك  يغير  أن  دون  من  عشر  التاسع 

الشعب األفغاني يقول يأتي من يأتي ونحن باقون....
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من يمأل 
الفراغ االستراتيجى بعد 
االنسحاب األمريكى من أفغانستان؟

يشكل يوم الخامس عشر من أغسطس 2021 نقطة تحول فارقة فى تاريخ أفغانستان 
بعد أن دخلت قوات طالبان العاصمة كابول وسيطرت عليها فى ساعات معدودة 
ودون أية مقاومة بعد أن غادر الرئيس أشرف غنى ومعاونيه البالد, وجاءت بعد ان 
سقطت غالبية المدن والواليات األفغانية الكبرى الواحدة تلو األخرى فى يد طالبان 
دون مقاومة تذكر ومنها قندهار ومزار الشريف وهرات وغزنى وغيرها, ليبدأ فصل 
جديد فى تاريخ أفغانستان بتداعياته داخليا وخارجيا.

بقلم: د. أحمد سيد أحمد
خبير العالقات الدولية بمركز األهرام للدراسات

على خالف كل التوقعات استطاعت طالبان أن تسيطر على كل أفغانستان 
فى  األمريكية  االستخبارات  فشلت أجهزة  بل  أسبوعين,  من  أقل  فى 
توقع سقوط العاصمة كابول, حيث تنبأت بسقوطها فى غضون ثالثة 

المدوى  السقوط  هذا  ويعود  ساعات,  ثالث  فى  سقطت  لكنها  أشهر 
ألفغانستان فى قبضة طالبان, ليس لقوة طالبان وإنما لعدة عوامل:

أوال: انهيار معنويات الجيش األفغانى وغياب العقيدة القتالية الوطنية, 
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فرغم أن الجيش األفغانى الذى يبلغ تعداده أكثر من 300 ألف جندى, 
عليه  ودبابات وأنفقت  طائرات  من  الحديثة  األسلحة  بكل  ومسلح 
موازين  يجعل  بما  الدوالرات,  من  المليارات  عشرات  المتحدة  الواليات 
عدد  يصل  التى  انهار أمام طالبان  أنه  إال  صالحه,  نظريا فى  القوة 
مقاتليها إلى 75 ألف مقاتل وال يمتلكون أسلحة حديثة, ووجدنا الكثير 
الدول  إلى  الحدودية  النقاط  عبر  يفرون  األفغانى  الجيش  جنود  من 
المجاورة مثل باكستان وأوزباكستان وطاجيكستان وتركمنستان, تاركين 
أسلحتهم الحديثة فى يد طالبان مما ساعد أيضا فى تقدمها وسيطرتها 
األفغانى  الجيش  قوات  من  العديد  المدن. كما انضم  بقية  على 
الفساد بشكل كبير  انتشار  إلى  بأسلحتهم إلى صفوف طالبان, إضافة 
المؤسسات األخرى, حتى وصل  الجيش األفغانى كبقية,  فى صفوف 
األمر إلى أن الجنود على الحدود ظلوا ايام بدون طعام أو مؤن, وهناك 
المرتبات  كشوف  فى  نظريا  موجودين  من األسماء للجنود  العديد 
لكنها ليست موجودة فى الواقع. وثانيا: إستراتيجية طالبان التى ارتكزت 
على السيطرة على المناطق الحدودية ونقاط الحدود مع الدول األخرى 
ثم تقطيع أوصال المدن الكبرى ومحاصرتها ثم اقتحامها دون قتال بعد 
تفاهمات مع حكام هذه الواليات,رعاها زعماء القبائل والعشائر قى تلك 
غالبية  فى  تكرر  الذى  السيناريو  وهو  قتال  بدون  طالبان  المدن لدخول 
المدن والواليات األفغانية. وثالثا: الفشل األمريكى فى أفغانستان على 
الرئيس  قال  دوالر كما  تريليون  أمريكا  أنفقت  فقد  عاما,  عشرين  مدار 
لتحسين مستوى  حقيقية  تنمية  تحقيق  تساهم فى  لم  ولكنها  بايدن, 
كما  صعبة,  اقتصادية  أوضاع  يعيش  الذى  األفغانى,  الشعب  معيشة 
للجيش  قوية  ومؤسسات  قوية  وطنية  دولة  بناء  فى  تساهم  لم  انها 
والشرطة والتى تبخرت أمام طالبان وذلك بسبب الفساد المستشرى فى 
الحكومة األفغانية, وهو ما جعل الشعب األفغانى يشعر باإلحباط من 
أدت  العوامل  األمريكيــــــة. هــذه  القــوات  ومن  األفغانيــة,  الحكومــة 
لصعود طالبان وسيطرتها على البالد, ليس بسبب قوتها, وإنما لضعف 
الفساد  من  عاما   20 وتراكمات  األمريكى  والفشل  الحكومية  القوات 

والفشل فى بناء دولة أفغانية مدنية قوية.

أفغانستان والفراغ االستراتيجى:
االنسحاب األمريكى أدى لوجود فراغ إستراتيجي فى أفغانستان خاصة بعد 
سيطرة طالبان على الحكم, ففى ظل حالة من الترقب الداخلى والعالمى 
نظام  إقامة  وإعالنها  البالد  حكم  على  وسيطرتها  طالبان  صعود  من 
المتوقعة من طالبان  السياسات  تثار األسئلة حول  اإلمارة اإلسالمية, 
داخليا وخارجيا, فى ظل التجربة السيئة والمريرة التى عاشتها أفغانستان 
مارست خاللها القمع  2001  والتى  وحتى   1996 من  حكمها  تحت 
البرقع وحرمانهم  بارتداء  النساء وإلزامهم  خاصة  األفغانى  الشعب  ضد 
اإلسالمية,  الشريعة  لقواعد  متشدد  وتطبيق  والعمل  التعليم  من 
وانتهت تجربتها بسقوطها بعد الغزو األمريكى نتيجة الحتضانها لتنظيم 

القاعدة الذى قام بأحداث 11 سبتمبر فى الواليات المتحدة.
لكن فى عام2021 هل ستكون طالبان نسخة معدلة من السابق وهل 
أن  الواقع  داخليا وخارجيا. فى  تغييرات حقيقية فى سياساتها  سنشهد 
الخطابات التى صدرت من بعض قادة طالبان ومنها المتحدث باسمها 

 17 الثالثاء,  للحركة يوم  صحفى  مؤتمر  أول  فى  مجاهد  الله  ذبيح 
أغسطس, تضمنت تطمينات وتعهدات للداخل والخارج, حيث تعهدت 
الحركة بإعطاء النساء حقوقهن فى العمل والتعليم وعدم الزامهم بارتداء 
البرقع ولكن بارتداء الحجاب ولكن فى إطار قوانين الشريعة اإلسالمية 
وهو مفهوم مطاط وعام. كما أصدرت الحركة عفوا عاما عن موظفى 
األمريكية  القوات  مع  والمتعاونين  قوات الجيش  وكذلك  الحكومة 
أفغانستان  فى  بالبقاء  األفغان  الشباب  وطالبت  الناتو  حلف  وقوات 
لتنمية بلدهم, إضافة إلى تعهد الحركة بأال تكون أفغانستان نقطة تهديد 
للدول الخارجية أو لدول الجوار, بما يعنى أنها لن تكون مأوى للتنظيمات 
اإلرهابية مثل داعش والقاعدة. لكن على المستوى العملى فإن الدول 
قادة  وتصريحات  من تعهدات  بالحذر  موقفها  اتسم  الخارجية والغربية 
طالبان, ورهنوها بتغيير حقيقى فى سلوك الحركة على أرض الواقع, أى 

ترجمة األقوال إلى أفعال.
والتطمينات  والتصريحات  الخطاب  هذا  وراء  من  طالبان  وتستهدف 
النظرية, القائمة على مفهوم التقية, كسرعزلتها الدولية وكسب االعتراف 
االقتصادية  األوضاع  ظل  فى  األجنبية  االستثمارات  الدولى بها وجذب 
الصعبة التى يعيشها الشعب األفغانى, لكنها فى المقابل أعلنت إقامة 
البالد, ولذلك  فى  السياسى  النظام  وتغيير  اإلسالمية  اإلمارة  نظام 
التكتيكات وليس  فى  فقط  طالبان سيكون  سياسات  فإن التغيير فى 
تكون  بأال  تعهدات  الحركة قدمت  أن  األهداف. ورغم  أو  االستراتيجيات 
فإن  عمليا  انه  إال  األخرين,  ضد  إرهابية  ألعمال  منطلقا  أفغانستان 
الدينية  التنظيمات اإلرهابية  أفغانستان طالبان ستكون ساحة الجتذاب 
المتشددة فى الكثير من دول العالم فى ظل حالة الفوضى التى تعيشها 
البالد خاصة مع تصاعد الحركات المعارضة للحركة, كما حدث فى جالل 
أباد وغيرها نتيجة العتراض السكان على سياسات طالبان وتغيير الهوية 
حكومة  تشكيل  الشكوك حول  كذلك  التعددية,  على  القائمة  األفغانية 
وطنية تمثل كل أطياف الشعب األفغانى, والتى ستكون حكومة صلبها 
والقبائل  القديم  النظام  من  العناصر  بعض  إدخال  مع  طالبان  عناصر 
لتجميل الصورة ليس أكثر أمام العالم. كما أن الحركة لم تتعهد بأال تكون 
أفغانستان مأوى لتلك التنظيمات وإنما أال تكون مصدرا لتهديد األخرين, 
خاصة  اإلرهابية  التنظيمات  وتلك  طالبان  بين  العالقة  أن  إلى  إضافة 
تنظيم القاعدة ستأخذ طابع السرية وليس العالنية على األقل فى المدى 

القصير حتى ال تدخل فى صدام مع المجتمع الدولى وتزداد عزلتها.

من يمأل الفراغ:
وانسحاب قوات  األمريكى  فإن االنسحاب  الفراغ,  ملء  لنظرية  وفقا 
هناك  أن  يعنى  كبيرا مما  استراتيجيا  فراغا  ترك  أفغانستان  من  الناتو 
أطراف كثيرة ستسعى لملء هذا الفراغ, خاصة من قبل روسيا والصين 
عالقات  األمريكــى, ولديها  االنسحـــاب  من  المستفـــيدة  وإيـــران وهى 
إلى  إضافــة  المتحــدة,  الواليات  إســتراتيجي مع  تنافس  أو  خصومــة 

باكستان وتركيا.
فالواليات المتحدة اتخذت قراراها باالنسحاب فى عهد الرئيس ترامب وفقا 
بنهاية مايو  2020 وذلك  الدوحة فى فبراير  التفاق مع حركة طالبان فى 
بتأجيله إلى  ترامب ولكن قام  الرئيس  بايدن وأيد قرار  الرئيس  2021 وجاء 
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والمالية  البشرية  العالية  ذلك بالتكلفة  2021, وبرر  أغسطس  نهاية 
تريليون  إلى  وصلت  والتى  أفغانستان  فى  األجنبية  القوات  الستمرار 
الجرحى, وأن  من  ومثلهم  األمريكيين  الجنود  من  دوالر وآالف القتلى 
لتهديديها وإنها  مصدرا  أفغانستان  تكون  أال  فى  هدفها  حققت  أمريكا 
أفغـــانستـان, إضافــة  فى  الديمقراطية  إقامة  أو  دولة  لبناء  تأت  لم 
العتبــارات إســـتراتيجيـــة وهــى خـــروج الواليــــات المتحدة من المستنقع 
الرئيس  قال  الكبرى, كما  اإلمراطوريات  لكل  الذى شكل مقبرة  األفغانى 
بايدن, وهو ما حدث من قبل مع االتحاد السوفيتى السابق, وبالتالى أرادت 
الواليات المتحدة أن تعيد ترتيب أولوياتها وتموضعها االستراتيجي والتركيز 
وفى  والعراق,  أفغانستان  من  االنسحاب  خالل  من  وذلك  الصين  على 
المناوئة  واإلقليمية  الدولية  للقوى  فخا  أفغانستان  جعل  المقابل 
طالبان  بتزويد  قبل  من  روسيا  اتهمت  أمريكا  أن  خاصة  لها,  والمنافسة 

باألسلحة المتطورة الستهداف القوات األمريكية.
غير  الناتو  قوات  وانسحاب  األمريكى  االنسحاب  أن  روسيا اعتبرت 
للحكومة  السريع  واالنهيار  الفوضى  المسئول عن  هو  المدروس 
بطالبان واالعتراف  عالقاتها  تدعيم  إلى  روسيا  حيث تسعى  األفغانية, 
والديمقراطية, وذلك  اإلنسان  حقوق  قضايا  عن  التغاضى  وربما  بها, 
لجذب أفغانستان فى محورها كجزء من الصرع االستراتيجى مع الواليات 
المتحدة.كما تبنت روسيا دعوات إلجراء حوار ومفاوضات بين الفصائل 
الجهادية  التنظيمات  وجود  تعانى من  روسيا  أن  إلى  إضافة  األفغانية, 
أسيا  دول  فى  أراضيها وكذلك  فى  تنظيم داعش  مثل  المتشددة 
الوسطى وتستهدف أن تقوم طالبان, من خالل التحالف معها, بمحاربة 
تلك التنظيمات أو على األقل عدم توفير مالذ أمن لها فى أفغانستان 
أو منطلقًا لشن عمليات إرهابية فى روسيا, ولذا ستحاول روسيا ملء 

الفراغ األمريكى وتعظيم نفوذها فى أفغانستان. 
بطـــالبــــــــان  عـــالقــــاتهــــــــا  لتقـــويــــــــة  الصـــــين بدورهـــــــا ســـتـسعى 
صراعهــا  إطار  ففى  واقتصــاديـــــــة,  العتبارات إستراتيجيــة وســياســية 
كساحة  أفغانستان  بكين  ستتخذ  المتحدة  الواليات  مع  االستراتيجى 
لالستقطاب والتنافس مع الواليات المتحدة, كما هو الحال فى الساحات 
كونج, وستسعى بكين الستخدام  الشمالية وهونج  كوريا  مثل  األخرى 
أفغانستان تحت حكم طالبان كورقة ضغط على الواليات المتحدة. كذلك 
للتنظيمات  منطلقا  أفغانستان  تكون  بأال  تتعلق  دينية  العتبارات 
اإلرهابية او التدخل فى إقليم تشينجيانج ذو األغلبية المسلمة من أقلية 
اإليجور. إضافة العتبارات اقتصادية خاصة بمساعى الصين لتعزيز طريق 
الحرير الذى يمر بأفغانستان بحكم موقعها االستراتيجى فى وسط أسيا, 
االقتصادية  العالقات  وتعزيز  بطالبان  باالعتراف  الصين  تقوم  ولذا قد 
معها وزيادة االستثمارات الصينية هناك مما يقوى النفوذ الصينى فى 

أفغانستان وملء الفراغ اإلستراتيجى الذى تركته الواليات المتحدة.
ساعدت  إيران  أن  فرغم  بالرمادية,  تتسم  بطالبان  أما إيران فعالقاتها 
طالبان فى السنوات األخيرة وأمدتها باألسلحة كجزء من إستراتيجيتها فى 
وكذلك  أفغانستان  من  انسحابها  وتسريع  األمريكية  القوات  مواجهة 
سالم  لعقد مفاوضات  األفغانية  األطراف  دعت  أنها  ورغم  العراق, 
فى طهران, إال أن هناك تاريخ دموى بين الجانبين بعد اقتحام طالبان 
من  عدد  وقتل   1998 عام  فى  الشريف  مزار  فى  اإليرانية  للقنصلية 

الدبلوماسيين اإليرانيين نتيجة لدعم إيران لخصوم طالبان خاصة أحمد 
طالبان  بين  ومذهبية  طائفية  اختالفات  هناك  أن  مسعود. كما  شاه 
السنية وإيران الشيعية, وقد ساعدت إيران الواليات المتحدة فى إسقاط 
طالبان عام 2001, إضافة إلى دعم إيران للشيعة األفغان الهزارى وجندت 
سوريا, إضافة  فى  للقتال  استخدمته  فاطميون الذى  منهم مليشيا 
إلى وجود أكثر من مليون الجئ أفغانى فى إيران. وبالتالى فإن محاوالت 
الحالة  حدث فى  كما  األمريكى  الفراغ  لملء  طالبان  مع  للتقارب  إيران 
العراية بعد االنسحاب األمريكى عام 2011 وحاليا, تواجه بتحديات كبيرة, 
المعادى  اإليرانى  ضمن المحور  تكون  على أال  طالبان  حرص  ظل  فى 
للمصالح األمريكية, كما أن أفغانستان طالبان يمكن أن تكون جزء من 
هالل سنى يوازن الهالل الشيعى الذى تقوده إيران, وهو ما قد تدعمه 

الواليات المتحدة وبعض الدول اإلقليمية.
باكستان لديها عالقات قوية مع طالبان وقد تستخدمها كورقة للضغط 
وإلثبات  الهند  غريمتها  مع  تقاربها  بسبب  المتحدة  الواليات  على 
تدعيم  على  ستعمل  ولذلك  بيدها  أفغانستان  فى  اللعبة  خيوط  أن 
عالقاتها مع طالبان. أما تركيا فإنها أيضا ستسعى لتقوية عالقاتها مع 

طالبان لتدعيم نفوذها ضمن جمهوريات أسيا الوسطى.
لكنها  العسكرى  انسحابها  رغم  المتحدة  الواليات  فإن  المقابل  فى 
خاصة  هناك  مصالحها  وتعزيز  أفغانستان  فى  سياسيا  موجود  تظل 
والسهل  السريع  طالبان  فسيطرة  وإيران,  والصين  مواجهة روسيا  فى 
أن  كما  المتحدة,  الواليات  مع  بترتيب وتفاهمات  جاء  مقاومة,  بدون 
واشنطن حصلت على تعهدات محددة من طالبان بأال تكون أفغانستان 
تأوى  وأال  المتحدة  الواليات  ضد  اإلرهابية  األعمال  النطالق  ساحة 
الثالث ضد  الدول  قبل  كورقة من  تستخدم  وأال  اإلرهابية  التنظيمات 
والغرب  المتحدة  الواليات  تتعاطى  أن  مقابل  وذلك  أمريكا وحلفائها, 
أفغانستان  فى  شرعية  كحكومة  بها  وتعترف  طالبان  مع  ببرجماتية 
ورهن ذلك بسلوكيـــات طالبــان وتنفيــذ تعهــداتهــاعلى األرض وتنفيـــذ 
الالجئين  بخروج  السماح  وهى  فرنسا  وضعتها  التى  الخمسة  الشروط 
من أفغانستان واحترام الحقوق والحريات وأال تكون مأوى لإلرهاب وان 
تسمح بوصول المساعدات اإلنسانية وتشكيل حكومة انتقالية شاملة.

الخاتمة 
الشـــك أن طالبـــان فى حاجـــة لالعـــتراف الدولـــى بها واالندمـــاج فى 
المجتمع الدولى وتجنب العزلة وحشد الدعم االقتصادى وعدم الدخول 
تنفيذ مشروعها  تعيق  تؤثر سلبا أو  خارجية  او صدامات  مواجهات  فى 
الروسى  المحور  مطرقة  بين  ترزح  يجعلها  والدينى, مما  السياسى 
الواليات  تقوده  الذى  الغربى  المحور  سندان  وبين  اإليرانى  الصينى 
يدفعهـــا لمحــاولــة تبنى  قد  ما  وهـو  األوروبيين,  المتحــدة وحلفائهـــا 
سياسة متوازنة بين كافة األطراف وأن تبتعد عن سياسة االستقطاب 
والمحاور, على األقل فى المدى المنظور, حتى تثبت أركانها وسيطرتها 
كله  ذلك  يظل  لكن  السياسى والدينى,  مشروعها  البالد لتنفيذ  على 
مرهون بمالمح وتوجهات السياسة الخارجية لطالبان وعالقتها باألطراف 
الخارجية, خاصة أن أفغانستان تحت حكم طالبان ستتحول لساحة رئيسية 

لصراعات واستقطابات القوى الدولية واإلقليمية.
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االنسحاب األمريكى من 
أفغانستان ومستقبل النظام 

 الدولى

تلخص كلمة وزير الدفاع األمريكى لويد أوستن قبيل زيارته لليابان وكوريا الجنوبية فى مارس 2021 
والتى أشار فيها: بينما كانت الواليات المتحدة تركز على مكافحة الجهاديين في الشرق األوسط، 

كانت الصين ُتحدث جيشها في سرعة عالية. تلخص لنا األسباب الحقيقية وراء قرار االنسحاب 
األمريكى من أفغانستان والذى تم فى نهاية شهر أغسطس الماضى، كذلك االنسحاب من العراق 

المزمع بنهاية هذا العام وفق االتفاق الذى جرى بين الحكومتين العراقية واألمريكية خالل زيارة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمى لواشنطن إلجراء الجولة الثالثة من الحوار االستراتيجى بين البلدين، إضافة 

إلى إعادة انتشار القوات األمريكية فى منطقة الشرق األوسط وكذلك فى أوروبا خاصة فى ألمانيا.

بقلم: د. أحمد سيد أحمد
خبير العالقات الدولية والشؤون األمريكية بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية

الصين كلمة السر:
فالمؤسسات  األمريكية،  االنسحابات  هذه  وراء  السر  كلمة  الصين  تعد 
األمريكية العميقة خاصة البيت األبيض  ووزارة الدفاع وأجهزة االستخبارات 

ومجلس األمن القومى ووزارة الخارجية وكذلك الكونجرس، تعتبر أن الصين 
هى الخصم والمهدد االستراتيجي الرئيس للواليات المتحدة، وأنها تهدد 
الهيمنة األمريكية االقتصادية والسياسية بل والعسكرية العالمية، فهذه 
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المؤسسات ترى أن نظام األحادية القطبية الذى تسيطر عليه الواليات 
المتحدة منذ ثالثة عقود وتحديدًا منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار االتحاد 
السوفيتي السابق وحلف وارسو، مهدد اآلن من قبل الصين وروسيا، 
واللتان تسعيان إلقامة نظام دولى متعدد األقطاب، حيث يعتبرون أن 
النظام األحادى القطبية الذى تسيطر عليه الواليات المتحدة أدى إلى 
اضطراب العالقات الدولية وشيوع الفوضى وزيادة التدخل فى شؤون 
الدول األخرى وانتهاك السيادة تحت شعارات نشر الديمقراطية وحماية 
المختلفة  للثورات  أمريكا  حقوق اإلنسان، فمن وجهة نظرهم أن دعم 
العربى  الربيع  ثورات  ثم  وأوكرانيا  جورجيا  فى  البرتقالية  الثورات  مثل 
أدت إلى الفوضى وانهيار الدول ومؤسساتها الوطنية وتصاعد اإلرهاب 

واندالع الحروب ومن ثم ماليين المهاجرين والالجئين.

الصراع االستراتيجي
الحرب  يسمى  ما  أو  العالم  فى  اآلن  االستراتيجي  الصراع  يعد  ولذلك 
والصين  ناحية،  من  وحلفائها  أمريكا  بين  الصراع   هو  الجديدة،  الباردة 
وروسيا من ناحية أخرى، على طبيعة وهيكل النظام الدولى، فأمريكا تريد 
الحفاظ على األحادية القطبية، بينما تسعى الصين وروسيا لنظام دولى 
متعدد األقطاب، وهو ما يفسر قرار االنسحابات األمريكية من مناطق 
أو  للتفرغ  األوسط  والشرق  أفغانستان  فى  خاصة  العالم  فى  الصراع 
 التركيز بشكل أساسى على مواجهة واحتواء الصعود الصينى والروسى.
فقدد تضمنت استراتيجية األمن القومى األمريكى التى صدرت فى عهد 
الرئيس السابق ترامب وكذلك فى اإلستراتيجية المؤقتة لألمن القومى 
األمريكى التى صدرت فى شهر مارس الماضي فى عهد الرئيس بايدن، 
المتحدة،  للواليات  االستراتيجي  المهدد  هى  روسيا،  قبل  الصين،  أن 
فى  الثانية  االقتصادية  القوة  تصبح  أن  فى  نجحت  الصين  أن  خاصة 
إلى  التوقعات  اليابان، بل وتشير  لتتجاوز  المتحدة  الواليات  بعد  العالم 
أنها قد تتجاوز أمريكا خالل العشرين عاما المقبلة، حيث تشكل الصين 
المتالك  تسعى  الصين  أن  كما  العالمي,  االقتصاد  حجم  من   %19
زادت من  فالصين  عالمية،  لتصبح قوى  الشاملة  القوة  كل مقومات 
إنفاقها العسكري خالل عام 2020 ليصل إلى 300 مليار دوالر ، وهى 
ثانى أكبر ميزانية عسكرية بعد الواليات المتحدة،  760 مليار دوالر, كما 
الصين حامالت طائرات  70 مليار دوالر، وتمتلك  تجاوزت روسيا،  أنها 
وسفن نووية وصواريخ باليستية بعيدة المدى، كما دخلت الصين إلى 
مجال الفضاء العسكري لتزاحم أمريكا وروسيا. وعلى الجانب السياسي 
أصبحت بكين تلعب دورًا سياسيًا عالميًا خاصة فى مجلس األمن الدولى 
واستخدام الفيتو بشكل متزايد خاصة فى األزمات التى لدى الصين فيها 
مصالح مباشرة أو انخراط غير مباشر مثل سوريا وإيران وميانمار وغيرها 
المتحدة، حيث كانت  األمم  الصينى فى  السلوك  أمر جديد على  وهو 

بكين تنتهج مبدأ الحياد فى التصويت على قرارات مجلس األمن.

نظام متعدد
خالل  متعدد من  دولى  نظام  وروسيا، إلقامة  الصين  تسعى  وبالتالى 
والثانية  والعسكرية،  االقتصادية  الذاتية،  قوتهما  بناء  األول  مسارين، 
بناء الشراكات بين البلدين لمواجهة النفوذ األمريكى. كما تجنبت الصين 

االنخراط العسكري المباشر فى مناطق الصراعات، والذى كلف الواليات 
المتحدة كثيرًا، حيث عملت على بناء قوتها االقتصادية والعسكرية بهدوء 
دون استفزاز أو تدخل عسكرىة خارجى واعتمدت على منهج القوة الناعمة 
االقتصادية  التنمية  وتحقيق  االقتصادية  المساعدات  عبر  الخارج  فى 
وأفريقيا. أسيا  فى   حدث  كما  والطريق،  الحزام  مبادرة  خالل   من 

وقف النزيف األمريكى:
ومناطق  والعراق  أفغانستان  من  انسحابها  أن  المتحدة  الواليات  تعتبر 
أخرى يأتى لتحقيق عدة أهداف أولها وقف النزيف االقتصادى والبشرى، 
فالحرب األمريكية فى أفغانستان على مدار عشرين عامًا كلفت الواليات 
المتحدة ترليون دوالر ومقتل أكثر من 2600 جندى، كذلك الحرب فى 
العراق منذ عام 2003 كلفت أيضا ترليون دوالر وأالف القتلى والجرحى 
المباشرة  وغير  المباشرة  التكلفة  فإن  وإجماال  األمريكيين،  الجنود  من 
وأفريقيا  وسوريا  والعراق  أفغانستان  فى  األمريكي  العسكري  للتواجد 
إعادة  إلى  أمريكا  تهدف  وبالتالى  دوالر،  ترليونات  لستة  يصل  وغيرها 
توجيه تلك األموال لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وإنعاش االقتصاد، 
كثيرة  لهزات  تعرضت  التى  األمريكية  االقتصادية  القوة  تقوية  كذلك 
مواجهة  فى  يساهم  أن  شأنه  من  والذى  كورونا.  جائحة  وفاقمتها 
الصعود االقتصادي الصيني القوى وتقليل حجم الفارق فى المبادالت 
دفع  ما  وهو  دوالر،  مليار  يصل ل600  والذى  الصين  لصالح  التجارية 
ترامب لشن حرب الرسوم الجمركية على الصين لتقليل هذا الفارق  بعد 

اتهام الصين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
المتحدة  الواليات  تقوم  األمريكية،  االقتصادية  القوة  بناء  جانب  وإلى 
مثل  التقليديين  الحلفاء  مع  واإلستراتيجية  االقتصادية  الشراكات  ببناء 
أول  كانت  ولذلك  الصين،  لمواجهة  واستراليا  الجنوبية  وكوريا  اليابان 
زيارة خارجية لوزير الدفاع األمريكي لويد أوستن وانتونى ووزير الخارجية 
فى  الشروخات  لترميم  واليابان،  الجنوبية  لكوريا  كانت  للخارج  بلينكن 
العالقات بسبب سياسة ترامب السابقة  وفرضه نظرية الحماية مقابل 
يوشيهيدا  اليابانى  الوزراء  رئيس  بايدن  الرئيس  استقبل  كما  المال، 
سوجا كأول زعيم خارجى يزور الواليات المتحدة وكذلك الرئيس الكوري 
الجنوبى مون جاى إن فى واشنطن ليؤكد أن إدارة الرئيس بايدن تعطى 
األولوية فى سياساتها الخارجية لمواجهة الصين عبر تقوية العالقة مع 
التى جمعت  القمة االفتراضية  الحلفاء فى أسيا، والتى عكستها أيضا 
الرئيس بايدن وزعماء اليابان واستراليا والهند حول الصين، وهو نفس 
وإصالح  الشراكات  ببناء  بايدن  إدارة  تقوم  حيث  روسيا  مع  المنهج 
 العالقات مع الحلفاء األوروبيين وحلف الناتو لمواجهة النفوذ الروسى.

ما بعد االنسحاب األمريكى:
لكن هل تؤدى االنسحابات العسكرية األمريكية من مناطق الصراعات 
مثل العراق وأفغانستان وسوريا وغيرها إلى تحقيق األهداف األمريكية 

خاصة مواجهة الصين والحفاظ على األحادية القطبية؟

11 سبتمبر
فى الواقع أنه بعد عشرين عامًا على أحداث 11 سبتمبر وغزو أفغانستان 
العسكري  واالنخراط   2003 عام  فى  العراق  غزو  ثم   2001 عام  فى 
وعناصر  قادة  ضد  المسيرة  الطائرات  واستخدام  سوريا  فى  األمريكي 
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التنظيمات اإلرهابية فى مناطق مختلفة مثل اليمن والصومال وغيرها، 
لم تنجح أمريكا فى القضاء على اإلرهاب بل على العكس انتشر اإلرهاب 
فى مناطق مختلفة من العالم وتوسعت خريطة التنظيمات اإلرهابية 
مثل تنظيم القاعدة وتنيظم داعش وبو كو حرام وحركة شباب المجاهدين 
وغيرها فى دول ومناطق كثيرة فى أسيا وأفريقيا، وذلك بسبب اعتماد 
فقط  العسكري  البعد  على  اإلرهاب  على  حربها  فى  المتحدة  الواليات 
التنموية  والمواجهة  الفكرية  المواجهة  مثل  األخرى  االبعاد  وتجاهل 
وتمول  ترعى  التى  الدول  ومواجهة  االستخباراتية  المعلومات  وتبادل 
الغربية  األمريكية  الرؤية  واتسمت  إلرهابية،  والتنظيمات  اإلرهاب 
باالزدواجية فى التعامل مع التنظيمات اإلرهابية، تحت زعم التفرقة بين 
التنظيمات اإلسالمية المعتدلة واألخرى المتشددة بينما كلهم يحملون 
نفس األفكار، كما ركزت على التنظيمات اإلسالمية المتشددة السنية 
وتجاهلت التنظيمات الشيعية المسلحة التى تمارس العنف واإلرهاب 
العراق وسوريا واليمن. كما فشلت أمريكا فى بناء  كما هو الحال فى 
ما أسمته العراق الديقراطى المزدهر حيث ساءت أحوال العراق، كذلك 
العكس  على  بل  التنمية،  وتحقيق  األفغانية  الدولة  بناء  فى  فشلت 
استشرى الفساد وانهارت القوات األفغانية وهو ما أدى لعودة طالبان 

مرة أخرى.
وفى المقابل فإن قيام أمريكا باستبدال الصين وروسيا بالشرق األوسط 
يمثل خطأ استراتيجى أمريكى ألن لديها مصالح إستراتيجية متشابكة فى 
اإلرهاب وكذلك  بمواجهة  يتعلق  فيما  األوسط خاصة  الشرق  منطقة 
التدخالت الخارجية المهددة لالستقرار من بعض دول اإلقليم مثل إيران. 

رسالة سلبية
سلبية  رسالة  أعطى  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  أن  كما 
لحلفاء أمريكا بأنها حليف ال يمكن الوثوق فيه، إضافة إلى ان الصين 
أمريكا  منها  تنسحب  التى  المناطق  فى  موجودون  بالفعل  وروسيا 
لصراع  رئيسية  ساحة  يعد  والذى  األوسط،  والشرق  أفغانستان  خاصة 
النفوذ األمريكي الصيني الروسي. ولذلك فإن االنسحاب األمريكي من 
استراتيجيا ستملئه  فراغا  األوسط سيولد  والشرق  والعراق  أفغانستان 
كل من الصين وروسيا وهو ما يعزز مكانتهما فى النظام الدولى على 
مداخل  لديها  الصين  أن  خاصة  األمريكية،  والمكانة  النفوذ  حساب 
التدخل  وعدم  السيادة  احترام  مبادئ  على  وتعتمد  ودبلوماسية  ناعمة 
فى شؤون الدول األخرى، إضافة إلى المدخل االقتصادي الذى يؤدى 
الشرق  بدول  ونفوذها  عالقاتها  يقوى  ثم  ومن  المصالح  لتشابك 
تجاه  مرنا  موقفا  الصين  اتخذت  حيث  أفغانستان،  وكذلك  األوسط 
الحركة،  مع  االقتصادي  وتعاونها  مصالحها  لتعظيم  وتسعى  طالبان 
واألمريكي  الغربى  الموقف  عكس  على  لروسيا،  بالنسبة  الحال  وذات 
مثل  الشروط  من  عدد  بتنفيذ  بطالبان  واالعتراف  العالقات  ربط  الذى 
احترام حقوق اإلنسان وإقامة حكومة شاملة والسماح لألفغان بحرية 
السفر والخروج من البالد وتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية وهو 

ما قد ال تتجاوب معه طالبان خاصة فيما يتعلق بالحكومة التمثيلية.

نحو نظام دولى متعدد األقطاب:
مناطق  من  المباشر  األمريكي  العسسكرى  االنسحاب  فإن  وبالتالى 
الخسائر  وتقليل  الباهظة  المالية  النفقات  سيوفر  أنه  رغم  الصراعات 
البشرية، إال أنه سيترتب عليه تداعيات إستراتيجية سلبية على أمريكا، ألن 
أمريكا كقوة عظمى تقف على رأس النظام الدولى ولديها مسؤوليات 
عالمية لتعزيز مكانتها، كما أن التواجد فى مناطق الصراعات يعزز من 
المصالح القومية األمريكية ويساهم فى تحقيق األهداف األمريكية فى 
محاربة اإلرهاب ومواجهة خصوم أمريكا، وبالتالى فإن هذا االنسحاب 
ما  وهو  الداخل،  على  واالنكفاء  األمريكية  العزلة  سياسة  من  سيعزز 
يضعف القوة األمريكية فى العالم، كما أنه سيدفع الحلفاء فى أوروبا 
والشرق األوسط إلى التخلى عن العباءة األمنية األمريكية وإيجاد بدائل 
أخرى أو تعزيز العالقات مع القوة المنافسة للواليات المتحدة مثل الصين 
وروسيا، إضافة إلى  أن االنسحاب األمريكى سيؤدى إلى تصاعد اإلرهاب  
الدولى وتفاعالته حيث  النظام  البارزين فى  الفاعلين  أحد  والذى أصبح 
 أضحى اإلرهاب أحد المصادر الرئيسية لتهديد السلم واألمن الدوليين.

برفع  ترامب  عهد  بدأت مع  التى  المتحدة سواء  الواليات  إن سياسات 
شعار أمريكا أواًل  أو التى اتخذها بايدن باالنسحاب األمريكى  المتسرع 
الداخل، ستؤدى  الصراعات واالنكفاء على  المدروس من مناطق  وغير 
بقيادة  القطبية  أحادى  نظام  من  الدولى  النظام  بتحول  التعجيل  إلى 
الواليات المتحدة  إلى نظام دولى متعدد األقطاب تكون فيها الصين 
روسيا أقطاب منافسة ألمريكا، وهو ما يدخل العالم فى مرحلة جديدة 
القضايا  على  عديدة  وأثار  تداعيات  لها  سيكون  التى  التفاعالت  من 

العالمية.
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11سبتمبر ....لماذا أخفق 
العالم  في مواجهة اإلرهاب؟

ِعشرون عاما على

مع حلول سبتمر من العام الجاري 2021، تكون قد مضت عشرون سنًة على 
أحد أكبر الحوادث اإلرهاِبّية حول العالم، اليوم الذي أطلق عليه زعيُم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن، يوم غزوَتْي نيويورك وواشنطن.

بقلم: إميل أمين

والمعروف أّنه منذ صباح ذلك الثالثاء المشؤوم، دخل العالُم في نفِق ما 
ُعِرف بالحرب على اإلرهاب، وقد حملت الوالياُت المتحدة األمريكّية، في 
حة، تلك التي بدأت  عهد الرئيس األسبق جورج بوش، لواَء المواجهة الُمسلَّ

مع الحرب على أفغانستان، ثّم َتِبعْتها بغزو العراق. وقد كان الهدُف الرئيس 
من المغامرة األولى هو القضاء على تنظيم القاعدة وإنهاء الحكم الديِنّي 
لجماعة طالبان، أما الثانية فقد جاءت تحت ذريعة وجود أسلحة دمار شامل 
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على األراضي العراِقّية.
واشنطن  اّتخذْتها  التي  والمبّررات  الذرائع  شأن  من  يكْن  ومهما  أّنه  على 
طريًقا إلى حروبها على اإلرهاب، يجد المرُء ذاَته أمام تساؤل جوهرّي هذه 
األّيام: “ماذا عن حصاد تلك الحرب؟ وهل قواًل وفعاًل َجّنبْت العالم أهوال 

اإلرهاب وقضْت على اإلرهاِبّيين، وبات العالم َيْنعم بسالم وأمان؟
يمكن الجواب من عند اللحظة الراهنة بكّل ما تحمله من مخاوف، وبخاّصة 
بعد عودة طالبان إلى واجهة الحكم في أفغانستان، عطًفا على الصحوة 
الدولة  تنظيم  إعادة  عن  وناهيك  جديد،  من  القاعدة  تنظيم  تلّف  التي 
اإلسالمّية داعش صفوَفه، واّتخاذ استراتيِجّيات لوجستّية مغايرة عّما كان 
د  تَمدَّ اإلرهاب  أّن  هي  هنا  والخالصة  وسوريا.  العراق  في  وحاضًرا  دائًرا 

وتعاَظَم ولم يختِف أو ُيقَض عليه مّرًة وإلى األبد.
يتصّور  أن  له  يكن  لم  األمريكّي  الداخل  في  سّيما  ال  أحًدا  أّن  والشاهد 
يعني فترًة أطول من  بما  الزمان،  لعقَدْين من  المواجهة  تلك  أن تستمر 
زمن  إلى  باإلضافة  العالِمّيتْين،  الحرَبْين  في  األمريِكّية  المشاركة  وقت 
حرب فيتنام. أّما عن الخسائر البشِرّية فقد بلغت نحو سبعة آالف جندّي 
العقِلّية  قواهم  تأّثرت  الذين  أّما  الجسدّيين،  المصابين  من  وأضعافهم 
بنحو  األمريِكّية  الموازنة  إرهاق  على  عطًفا  الرقم،  أضعاف  فأضعاف 

خمسة تريليون دوالر.

عودة طالبان
يبدو المشهد الدولّي اليوم بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، 
أّن الواليات الُمّتحدة قد عادت إلى المرّبع األّول، وإلى العاشر من سبتمبر. 
ا وال ُيدِهش،  وهناك الكثير من األسباب التي تجعل ما حدث أمًرا طبيعيًّ
اإلرهاب كان مشروًعا فاسًدا من  الحرب على  أّن مشروع  المقّدمة  وفي 
الحرب  بشّن  يكون  ما  أشبُه  اإلرهاب  على  الحرب  شنَّ  أّن  ذلك  البداية؛ 

على الغضب باستخدام المطارق الثقيلة، وما من عاقل يفعل ما فعلْته 
ا ُيستخَدم عادًة في  الوالياُت المتحدة وأنصارها؛ فالمطرقة شيء ثقيل جدًّ
تكسير األشياء الثقيلة التي يصعب تحريُكها من مكانها، وتعوق الطريَق 

نحو التقّدم، كما أّنها ال تفلح في التعامل مع القضايا غير المرئّية.
ولعّله من أفضل األصوات العقالِنّية التي تناولت تحليل مشهد اإلخفاق 
األمريكّي في الحرب على اإلرهاب في الذكرى العشرين لهجمات القاعدة، 
األمريِكّية  تاون  جورج  بجامعة  األستاذ  هوفمان،  بروس  البروفيسور 
مجلس  في  الداخلّي  واألمن  اإلرهاب  مكافحة  في  أّول  وزميل  الشهيرة 

العالقات الخارِجّية في نيويورك.
يضعنا هوفمان أمام عدة حقائق تستحّق التأّمل، فعنده على سبيل المثال 
أّن أّي نوع من االّدعاء األمريكّي باالنتصار يبقى بعيَد المنال، فحتى بعد 
موت ابن الدن والبغدادي تبقى الحركات التي أّسسها كلٌّ منهما نشطًة 
السلِفّية  اإلرهابّية  المنّظمات  عدد  أضعاف  أربعة  اآلن  وهناك  وفاعلة، 
إلى جيل جديد من  باإلضافة  11 سبتمبر،  أحداث  كان في  عّما  الجهاِدّية 

ا في صراع بدأ قبل أن ُيوَلد العديُد منهم. دين يقاتلون حاليًّ الُمجنَّ
والمعروف أّنه عشّية هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 توّقَع ابُن 
الدن أّنه حين يستشهد فإّنه سُيخّلف من ورائه المزيد من األتباع، ولو كان 
على قيد الحياة اليوم لكان مسروًرا؛ فالحرب التي أعلنها قبل ربع قرن ال 

تزال مستِمّرًة.
والحادث أّن جزًءا كبيًرا من الخطأ في تلك الحرب جرت به المقاديُر بسبب 
التشخيص الخاطئ لألزمة؛ إذ تّم التعامل مع الَعَرض وليس مع المرض، 
وبدا وكأّن اإلصرار على إحالل اإلسالم محّل الشيوِعّية كعدّو للغرب يغّذي 
الدعم  من  زاد  مّما  العالم،  حول  واألصولّية  الجهاِدّية  التنظيمات  رؤية 

م لها والذي دفع الكثيرين في نفس الوقت باتجاه التطّرف. الُمقدَّ
هل يعني ذلك أّنه ما كان يتَوّجب القيام بعمِلّيات عسكِرّية في الماضي، 
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وكذلك ال ينبغي القيام بها مستقباًل؟
بالقطع جاءت العمليات العسكرية ضّد اإلرهاِبّيين كجزء رئيس من أعمال 
المدى  على  يعني  اإلرهاب  على  الحرب  في  االنتصار  أّن  غير  المواجهة، 
ا عن نوع حرب  الطويل االنتصار في معركة األفكار ويطرح تساؤاًل جوهريًّ

األفكار الذي يناسب التهديد اإلرهابّي اليوم.
لم تكْن واشنطن وبِقّية عواصم العالم التي تعاطفت معها وشاركْتها في 
ا متمّثاًل في دولة بعينها، وإّنما  الحرب على اإلرهاب تدرك أّنها ال تواجه عدوًّ
صاص.  حركة عالِمّية ال تنتمي إلى بلد بذاته، وإّنما كانت تطارد أفكاًرا بالرَّ
واألفكار عادًة ما تكون عِصّية على القوة الخشنة، ولهذا انتقلت عبر األثير 
التنظيمات  قيادات  من  األّول  الرعيل  اختفاء  يهّم  يُعْد  ولم  آخرين،  إلى 
بالفعل، وسيحدث  هم  َحّلوا محلَّ أّن كثيرين قد  المختلفة؛ ذلك  األصوِلّية 

ذلك مستقباًل.
َحّققت الواليات الُمّتحدة وأصدقاؤها نجاًحا كبيًرا من الناحية التكتيِكّية كما 
يقول هوفمان، وقد أوفى لها الحظُّ في العثور على ابن الدن وبِقّية قادة 
التنظيم، وفعلت ذلك قبل عقَدْين مع زعماء طالبان، وقبل سنوات قليلة 
مع قيادات داعش وجنودهم، لِكّنها في ذات الوقت لم تِحّقق نجاًحا مماثاًل 
ُجُدد  متِطّرفين  تجنيد  على  وقدرتهم  األيديولوِجّية  جاذِبّيتهم  مواجهة  في 

وشحن المتعاطفين والمؤّيدين، وبالتالي إبقاء صراعاتهم َحّيًة.

حرب األفكار
يتساءل المراقبون كيف انتصر الغرب بقيادة الواليات المتحدة األمريِكّية 
على االّتحاد السوفيتّي من غير أن يتّم إطالق رصاصة واحدة، رغم امتالكه 
للصواريخ النوِوّية والَغّواصات الذّرّية والجيوش النظاِمّية، تلك التي ال ولم 

تملك منها التيارات اإلرهاِبّية شيًئا؟
باختصار غير ُمخّل، ألّن الدوائر الحضاِرّية الغرِبّية نجحت في تقديم منظور 
على  الُمسّلحة  المواجهة  أي  الحرِكّي،  بالمنظور  تكتِف  ولم  أيديولوجّي، 

األرض كما فعلت مع طالبان والقاعدة وأخيًرا داعش.
بعد  األفكار،  حرب  في  الشيوِعّية  على  وأورّبا  الُمّتحدة  الوالياُت  انتصرت 
زتا  جهودهما على تقويض جاذِبّية الشيوِعّية وكشف آمالها الزائفة  أن َركَّ

ووعودها الفاشلة.
هل يمكن أن يمَتّد هذا اإلخفاق مستقباًل وبخاّصة بعد عودة طالبان َمّرًة 

أخرى؟
أغلب الظّن أّن ذلك كذلك، ونقطة االنطالق هنا هي أّن اإلرهاب اليوم لم 
يعد تلك الخاليا العنقوِدّية التي تنتظم في ترتيب هيرارِكّي واضح المعالم، 
كما  كان الحال وقت ظهور تنظيم داعش، حيث ابن الدن يتواصل مع ابن 
وإّنما  وواشنطن،  نيويورك  عمليات  قائد  عطا  يوجه محمد  وهذا  الشيبة 
الحديثة  التعاطي مع وسائل االّتصاالت  الجماعات قادرًة على  باتت تلك 
واستخدام العالم الرقِمّي وتسخير الهجمات السيبراِنّية، ورّبما َعّما قريب 

يتَوّقع الخبراُء الثقات أن تصل أياديهم إلى أسلحة الدمار الشامل.

سياسة قطع الرؤوس
ل أن ُتعِلن طالبان في األسبوع األّول لها بعد  كان مثيًرا للنظر ومدعاة للتأمُّ
ا للتواصل  سيطرتها على كابول أّنها وضعت في متناول السكان رقًما خاصًّ
في  اإلنترنت  َحَظرْت  التي  طالبان  هي  هذه  واتساب،  تطبيق  عبر  معها 

ل  )1996 – 2001(، والتي باتت ُتحوِّ الَمّرة األولى من حكمها أفغانستان 
اآلن وسائَل التواصل االجتماِعّي إلى أداة  قِوّية لـ”ترويض المعارضة وَبّث 

رسائلها”.
العقَدْين  أّن ما جرى في  الحداثة،  بعد  إعالم ما  براون، عميدة  تينا  تخبرنا 
الحادي  القرن  في  اإلنترنت  سرعة  “التقاء  سوى:  يكن  لم  الماضَيْين 
مكاًنا  العالم  جعل  ما  الميالِدّي،  عشر  الثاني  القرن  وتَعّصب  والعشرين، 

سريَع االشتعال”.
أراد  إْن  واضحًة  الحقائُق  أمامنا  تبدو  سبتمبر،   11 من  عقَدْين  ُبْعد  على 
أثبتت  فقد  الغضب؛  على  حرًبا  وليس  لإلرهاب،  حقيقية  مجابهًة  العالُم 
رؤوس  هناك  التالي  اليوم  ففي  غير مجدية،  أّنها  الرؤوس  سياسُة قطع 

أخرى سَتْيَنع من جديد.

الخاتمة
هزيمُة تلك التنظيمات تتَطّلب التنسيق الحرِكّي والفكِرّي مًعا، فمن خالل 
منظومة تعليِمّية وإعالِمّية وفي ظّل رغبة تنمِوّية اقتصاِدّية صادقة عادلة 
مستدامة، وحكم َفّعال، ونهضة بحقوق اإلنسان األساِسّية، يمكن البدُء 

بداية حقيِقّية لتغيير األوضاع على األرض.
الحرب الفكرّية على اإلرهاب تقوم على ركائز فلسِفّية وسياِسّية وذهِنّية 
أفكار  على  قائًما  ا  عمليًّ سلوًكا  اإلرهاب  كان  إذا  أّنه  ذلك  وراقية،  رائقة 
محوِرّية خاطئة ودفعت معتنقها إلى التَطّرف، ثّم تَحّولت إلى عقيدة ثابتة 
فإّن  الجسد،  من  الروح  خروج  مع  إال  بها  الموبوء  العقل  من  تتزحزح  لن 
الرصاص للقضاء على  أبًدا عبر طلقات  أن تقوم  المكافحة هنا ال يمكن 
الخداع  اإلرهاِبّيين، بل عبر كشف األخطاء والمزاعم والشبهات وأساليب 

ج لها التطّرُف. التي ُيروِّ
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القوة الناعمة لدول اإلعتدال 
بعد سقوط كابول

في أعقاب انتصار طالبان الكاسح في أفغانستان، ستواجه المنطقة تداعيات هذه 
المشاهد الدراماتيكية للفشل األمريكي الغير مسبوق منذ حرب فيتنام. ال شك 
أن الذي حدث سيعيد الفكرة القائلة بعودة ظهور اإلسالم السياسي – في أحد 
أكثر أشكاله تطرفًا – ألنه كما يبدو هو المنتصر اآلن.

بورا،  تورا  كهوف  في  واالختباء  والفر  الكر  حرب  من  عامًا   20 فبعد 
إلى  المتشددة  عادت جماعة طالبان  النائية،  المدن  أحياء  إلى  والتسلل 
العاصمة األفغانية كابول، منتشية بنصر مماثل للنصر الذي تمتعت به 

مع مقاتليها في الثمانينيات على االتحاد السوفيتي.  
االنسحاب  قرار  كان  هل  مثل:  الكثيرة  التساؤالت  عن  النظر  وبغض 
الرئيس  على  سيتعين  كارثي  استراتيجي  خطأ  أنه  أم  بعناية  مخططًا 
األمريكي جو بايدن دفع ثمنه في االنتخابات المقبلة؟ أو كيف خرجت 
القوة العظمى الوحيدة في العالم مهزومة من قبل حركة طالبان؟ تبقى 

هذه األسئلة بدون أجوبة في الوقت الحاضر، لكن السؤالين المهمين 
من  األمريكي  االنسحاب  انعكاسات  ماهي  االعتدال  لدول  بالنسبة 
أفغانستان على أمنهم وخاصة األمن الفكري، كون هذا االنتصار لطالبان 
قد يؤثر بشكل أو بآخر على الشعوب وخاصة الشباب بأن الجماعة التي 
يكون  العالم عسكريًا وسياسيًا قد  الوحيدة في  العظمى  القوة  هزمت 

فكرها ومنهجها على صواب؟ 
أما السؤال اآلخر مالذي يمكن عمله لتفعيل القوة الناعمة وتأثيرها على 
الشعوب لمواجهة هذه التحديات التي طرأت على الساحة اإلقليمية؟   

 بقلم: د.نجاة السعيد
أستاذ في الجامعة األمريكية في اإلمارات-كلية اإلعالم واالتصال الجماهيري
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انعكاسات االنسحاب األمريكي
إلى  يسلم  الحكم  زمام  ألن  سياسية  فاجعة  يعد  األمريكي  االنسحاب 
فقبل  اإلرهاب،  مكافحة  باسم  عليها  الحرب  شن  التي  القوة  نفس 
عشرين عامًا، بدت »الحرب العالمية على اإلرهاب« وكأنها بداية واعدة. 
فسرعان ما تم اإلطاحة بحكم طالبان في أفغانستان وبدا أن األمريكيين 
آنذاك  األمريكان  عنه  غفل  الذي  لكن  كمحررين.  بهم  مرحب  وحلفائهم 
واتضح  الفكري  أيضًا  بل  فقط  العسكري  ليس  الحقيقي  االنتصار  أن 
فيما بعد أن غزو البالد أسهل بكثير من إصالحها خاصة عندما تتجذر بها 
التطرف  إلى  إضافة  المدقع،  والفقر  الحكم،  والفساد، وسوء  القبلية، 
األمد  طويلة  بحرب  فقط  تحقيقه  يمكن  ال  اإلصالح  هذا  ألن  الديني 
تشمل  ذكية  قوة  إلى  تحتاج  بل  أفغانستان  في  الحرب  مثل  ومكلفة 
القوة الصلبة والناعمة معًا، وفي هذا الحاالت القوة الناعمة تكون أهم 
وتنفيذ أهدافها أصعب من القوة الصلبة ألنها تحتاج إلى تغيير ثقافي 
وفكري وهذا ليس من السهل تحقيقه.  لذلك، فإن الفشل األمريكي في 
بالنسبة  أما  الصلبة  اعتمدت على قوتها  أفغانستان كان محتومًا ألنها 
تكن  لم  البالد  السائدة في  للثقافة  عدم فهمها  بسبب  الناعمة  للقوة 
استراتيجية  هناك  تكن  لم  أنه  يبدو  كما  أو  وقوية  ناجحة  استراتيجيتها 

من األساس.  
قد يكون هناك تأثير استراتيجي وتحديات لما يحدث في أفغانستان على 
السياسي فاألمر سيكون فرجًا  أما دول دعاة اإلسالم  روسيا والصين، 
بالنسبة لهم ألنه سيعزز فكرهم ونهجهم، لكن الوضع سيكون أشد وقعًا 
على الدول التي تعاني من تطرف الحركات األصولية وجماعات اإلسالم 
السياسي، ألن أفغانستان مرة أخرى ربما ستكون مركزًا لإلرهاب. وعلى 
أمريكا  يومًا وستنسحب  أنه سيأتي  يقين  على  كانت  الغالبية  أن  الرغم 

من أفغانستان فال يمكنها أن تستمر هناك لألبد فهذا أمر متفق عليه 
من الحزبين، لكن اإلشكالية في طريقة االنسحاب المخجلة والمرتبكة، 
ألنها بدت وكأنها استسالم وليس انسحابًا وهذا أعطى إشارة كأنه قوس 
النصر للمؤدلجين والدليل على ذلك حالة من اإلجماع على االبتهاج الذي 
والتشدد  السياسي  اإلسالم  جماعات  من  األصولية  الحركات  كل  عّم 
الديني في شرق العالم وغربه، مما يشير بأن عواقب الذي حدث ستكون 

وخيمة على االستقرار اإلقليمي والعالمي أيضًا.  

الحاجة إلى التماسك اإلقليمي
أحد أهم النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها هو التماسك اإلقليمي 
من  الوطني  أمنها  على  التهديد  نفس  في  تشترك  التي  الدول  بين 
المؤدلجين من الحركات األصولية وجماعات اإلسالم السياسي، والحث 
بالقيام بعمل مشترك على غرار رابطة دول جنوب شرقي آسيا )آسيان(، 
فهذه الرابطة تأسست في 8 أغسطس 1967 في بانكوك بتايلند من 
والفلبين  وماليزيا  إندونيسيا  هي:  مسلمة  وغير  مسلمة  دول  خمس 
هو  آسيان  إنشاء  وراء  المشترك  الدافع  كان  وقد  وتايلند  وسنغافورة 
آسيان  ومقاصد  أهداف  تتمثل  كما  الشيوعية.  من  المشترك  الخوف 
الثقافية  والتنمية  االجتماعي  والتقدم  االقتصادي  النمو  تسريع  في 
وتعزيز السالم اإلقليمي والتعاون والمساعدة المتبادلة في األمور ذات 

االهتمام المشترك وتقديم المساعدة لبعضهم البعض. 
وبغض النظر عن االختالفات والتظلمات التاريخية الواضحة، يمكن أن 
األوسط  الشرق  لدول  عام  نموذج  بمثابة  آسيان  رابطة  نموذج  يكون 
التي تخشى من هيمنة الحركات األصولية وجماعات اإلسالم السياسي 
خاصة بعد االنسحاب األمريكي ليس فقط من أفغانستان بل االنسحاب 
من المنطقة كما هو مخطط له. أحدى دول اإلعتدال يمكنها أن تلعب 
دورًا مهمًا في التماسك اإلقليمي بين الدول المشتركة في هذا الهدف 

األمني كون لها عالقات دبلوماسية وطيدة مع دول االعتدال. 
تجعل  أن  في  مهمًا  دورًا  تلعب  أن  اإلعتدال  دول  إلحدى  يمكن  كذلك 
تونس من ضمن المجموعة خاصة بعد حملتها ضد الحركات األصولية 
اإلقليمي  التماسك  هذا  ولتوطيد  السياسي.  اإلسالم  وجماعات 
والهند  النمسا  تكون  أن  فيمكن  التوجه،  بنفس  دولي  دعم  إلى  يحتاج 
التطرف  ضد  حازمة  مواقف  اتخذا  فكالهما  المجموعة،  ضمن  من 
اإلسالمي وكالهما لديه روابط قوية مع دول االعتدال ودول االتفاقيات 
اإلبراهيمية. والشيء نفسه، ينطبق أيضًا على اليونان وقبرص، والقوى 

األخرى في أوروبا التي تدرك خطر الحركات األصولية.

الحاجة إلى تحالف إعالمي 
فكما يمكن ألحدى دول اإلعتدال يمكن أن تلعب دورًا هامًا دبلوماسيًا 
التهديد  نفس  من  تعاني  التي  الدول  بين  مشتركة  رابطة  تأسيس  في 
على أمنها الوطني، يمكنها أيضًا أن يكون لها دورًا في تحالف إعالمي 

بين هذه الدول. 
إن أكبر نقطة اختالف مع األحزاب الليبرالية واليسارية في الدول الغربية 
اإلسالم  جماعات  أن  تعتقد  أنها  أمريكا  في  الديمقراطي  الحزب  مثل 
مناسبًا  عالجًا  تكون  أن  ممكن  المسلمين  اإلخوان  مثل  السياسي 
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للجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، ألنها تعتبر جماعات اإلسالم 
الجماعات  ترويض  يمكنها  التي  المعتدل  اإلسالم  تمثل  السياسي 
اإلرهابية. من ناحية أخرى، تجد األحزاب المحافظة مثل الحزب الجمهوري 
أن جماعات اإلسالم السياسي هي بوابة للتطرف وأن دعمهم يعني دعم 

الجماعات اإلرهابية ألنهم جميعًا ينتمون إلى نفس الفكر المتطرف.  
وهذا قد يفسر سبب تقارب دول االعتدال من األحزاب المحافظة خاصة 
في شأن الحركات األصولية وجماعات اإلسالم السياسي، في حين أن 
الليبرالية في  اليسارية  األحزاب  متحالفون مع  السياسي  اإلسالم  دعاة 
الرئيسية  الدولي، وال سيما وسائل اإلعالم  الغرب. ونظرًا ألن اإلعالم 
في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، يهيمن عليه اليسار الليبرالي، 
إلى  مشيرين  مباشر،  غير  بشكل  السياسي  اإلسالم  يدعمون  فإنهم 
جماعات اإلسالم السياسي بأنهم »معتدلين« لتمييزهم عن الجماعات 

المتطرفة مثل داعش والقاعدة.

تحالف إعالمي
مشترك  فكر  يشمل  إعالمي  تحالف  وجود  أهمية  تنطلق  هنا  ومن 
لدول االعتدال ودول االتفاق اإلبراهيمي لشرح وجهات نظرها بوضوح 
السياسي  اإلسالم  جماعات  بين  فرق  وجود  عدم  على  والتأكيد  للعالم 
والجماعات القتالية المتطرفة، بل إن خطر جماعات اإلسالم السياسي 
لنفسها  متسامحة  نسخة  بتقديم  السياسية  الخدع  تمارس  ألنها  أكبر 
تكون  الحقيقية  الراديكالية  نسختها  أما  الغرب،  أمام  اإلنجليزية  باللغة 

باللغة العربية للمنطقة. 
إحدى أشكال هذا التحالف اإلعالمي يكون عن طريق إنشاء قناة إخبارية 
أن  شأنها  من  والتي  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  مشتركة  فضائية 
تشمل مواطنين من هذه الدول لتوضيح رؤيتهم ورسالتهم ولكي تواجه 
اإلعالم التعبوي المنحاز للجماعات اإلسالمية وحلفائها سواء من دول 
المنطقة أو الدول الغربية. كذلك من المهم أيضًا توقيع اتفاقية تعاون 
أنباء تلك الدول لتكون هناك آلية مشتركة  وتبادل إخباري بين وكاالت 
في  كما حدث  والصراعات  األزمات  أوقات  خاصة  األحداث  تغطية  في 
أفغانستان مؤخرًا وتحليل تداعيات هذه األزمات على المنطقة وتقديم 

التوصيات للخروج منها.  
نهجه  تقليدي  إعالم  له  يكون  أن  اإلعالمي كما هو مهم  التحالف  هذا 
من األعلى إلى األسفل، من المهم أيضًا أن يكون له إعالم جديد نهجه 
من األسفل إلى األعلى، وبناًء على ذلك، فإن وجود حملة على وسائل 
المهم  من  الشباب.  بين  خاصة  األهمية  بالغ  أمر  االجتماعي  التواصل 
الجماعات  من  استغاللهم  يتم  ال  لكي  الشباب  مهارات  استثمار  جدًا 
المتطرفين في  تدريبهم بشكل فعال على مواجهة  يتم  وأن  المتطرفة 
وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المتحيزة التي تؤيد هؤالء 
المتطرفين وتطلق عليهم أسماء مثل المعتدلين أو سياسيين شرعيين 
وغيرها. بمعنى آخر، يجب تفعيل ما يسمى بدبلوماسية المواطن. لكن 
االعتماد  أن  هي  االعتبار  في  أخذها  يجب  التي  أهمية  األكثر  النقطة 
المفرط على وسائل التواصل االجتماعي قد يجعل المستخدمين عرضة 
للرقابة من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تمتلك هذه المنصات، 
اإلسالم  لجماعات  المحابي  اليساري  للفكر  ينتمون  أنفسهم  فهم 

المشتركة منصة لوسائل  الدول  لهذه  أن يكون  لذلك يجب  السياسي. 
التواصل االجتماعي مستقلة خاصة بها لتجنب الرقابة وعدم حظرها كما 

فعل مع دونالد ترامب والعديد من أنصاره.
التوقع لنجاح منصات إعالمية ضخمة  أنه ال يمكن  ومن المهم إدراك 
ومؤثرة بدون مراكز فكرية ناجحة، لذلك على هذه الدول المشتركة في 
نفس التهديد على أمنها الوطني من المؤدلجين من الحركات األصولية 
وجماعات اإلسالم السياسي أن يكون لها مراكز فكرية مشتركة بداًل من 
إنشاء مراكز بحوث لكل دولة بشكل مستقل، فمواجهة التطرف يحتاج 
إلى عمل مشترك إلجراء دراسات معًا خاصة في تعزيز وتطوير مواجهة 

التطرف من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.   
المؤثرة،  اإلعالم  لنجاح وسائل  المهمة  العوامل  الفكر من  وكما مراكز 
وبشكل  الغربية  الدول  في  )اللوبيات(  الضغط  لمجموعات  يمكن 
كبيرًا  دورًا  تلعب  أن  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات  في  رئيسي 
الدول  فهذه  المشتركة.  للدول  اإلعالم  وسائل  ورؤية  رسالة  نجاح  في 
يمكنها تقديم المساعدة لبعضها البعض ألن هناك دواًل معينة لديها 
مجموعات ضغط أقوى من األخرى خاصة في نفوذها للقاعدة الشعبية 
اآلونة  في  لألسف  المتحدة.  الواليات  مثل  الغربية  الدول  داخل  في 
والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين  بين  السياسي  االستقطاب  األخيرة، 
اتفاق  أي  إلى عدم وجود  أدى  ذروته مما  المتحدة وصل  الواليات  في 
خاصة  األوسط  الشرق  في  الحاسمة  السياسية  األمور  بشأن  بينهما 
فيما يتعلق بالحركات األصولية وجماعات اإلسالم السياسي، مما أدى 
إلى فوضى في المنطقة وقد انعكس هذا االستقطاب السياسي على 
أن  المشتركة  الدول  لهذه  المهم  من  لذلك  األمريكية.  اإلعالم  وسائل 
اللوبيات لتصل رسالتها للقاعدة الشعبية في  يكون لها دور فعال في 
عن  دراية  لها  ليس  المؤثرة  الجهات  من  الكثير  ألن  المتحدة،  الواليات 

تفاصيل الذي يحدث في المنطقة. 

الخاتمة
له  سيكون  أفغانستان  من  أمريكا  انسحاب  أن  على  التأكيد  المهم  من 
دول  على  لذلك  المنطقة،  دول  على  كبرى  وتحديات  استراتيجي  تأثير 
من  يتجزأ  ال  جزء  والتعايش  والتسامح  السالم  تعتبر  التي  اإلعتدال 
تفعيل  دور مهم في  لعب  بدورهم في  يقوموا  أن  السياسي  تكوينهم 
والذي  الدبلوماسية واإلعالمية.  المجاالت  الناعمة وخاصة في  قوتهم 
يساعهم في ذلك أنهم العب دبلوماسي مشترك مع دول االتفاقيات 
اإلبراهيمية مما سيفعل دورهم بشكل أكبر بتكوين رابطة إقليمية للدول 
التي تشترك في نفس التهديد على أمنها الوطني من المتطرفين من 
لدول  يمكن  كذلك  السياسي.  اإلسالم  وجماعات  األصولية  الحركات 
اإلعتدال من خالل النجاحات في عالقاتهم الدبلوماسية أن يساعدوا في 
تكوين تحالف إعالمي مشترك لمواجهة التطرف من الناحية اإلعالمية. 
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بعد سيطرة طالبان على الحكم

 هل تصبح أفغانستان مالذًا
لجماعات العنف والتطرف؟

هل يمكن وصف »طالبان« بالحركة المتطرفة؟ وإذا كانت كذلك فما فائدة الحديث عن فكرة تحول أفغانستان 
إلى مالذ آمن لجماعات العنف والتطرف بعد سيطرتها على الحكم في منتصف يوليو الماضي؟ هناك من 

يعتقد أن الحركة باتت مختلفة في نسختها الجديدة عن »طالبان« التي وصلت إلى السلطة في العام 1996، 
وهو ما سوف ينعكس على سلوكها وبالتالي إحترامها للمرآة ولحقوق اإلنسان، هؤالء الذين يراهنون على 

الطبعة الجديدة لحركة »طالبان« نسوا أو تناسوا أنها احتضنت تنظيم قاعدة الجهاد قبل وبعد الغزو األمريكي 
ألفغانستان في العام 2001، وبالتالي لن تتخلى الحركة عن التنظيم حتى بعد وصولها للسلطة.

بقلم: منير أديب 
باحث في شؤون الحركات المتطرفة واإلرهاب الدولي

الواليات  وبين  بينها  جرت  التي  المفاوضات  في  “طالبان”  تعهدت 
تسمح  ولن  “القاعدة”  عن  الغطاء  ترفع  أنها سوف  األمريكية  المتحدة 
ألي تنظيم أن يستخدم أفغانستان منصة لتهديد أمن الدول، هذا التعهد 
ال ضامن له، ولن تتراجع الحركة عن أفكارها واستراتيجيتها لمجرد تعهد 

لن يقدم أو يؤخر في حالة عدم اإللتزام به. 
بعد  األمريكية  للقوات  الدن،  بن  أسامة  تسليم،  »الحركة«  رفضت 
بعد  اشترطت  ثم  البداية  في  تحججت   ،2001 عام  سبتمبر   11 أحداث 

برجي  تفجير  في  تورطه  تؤكد  أدلة  تقديم  المتحدة  الواليات  على  ذلك 
التجارة العالمي، وكان ذلك قبل اعتراف بن الدن، وضحت بالحكم مقابل 
 ،2001 العام  األمريكي في  الغزو  ثم حدث  القاعدة،  زعيم  عدم تسليم 
ورغم ذلك انسحبت القوات األمريكية من البالد دون أن تسلم “طالبان” 
زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري، الموجود في جبال قندهار، فقط 
أن  أميركا على عدم تعاون »الحركة« مع »التنظيم« دون  تفاوضت مع 

تطلب تسليمه أو تصل إليه لتقليل خطر “القاعدة”.
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أفغانستان منصة اإلرهاب العالمي 
ترتبط  ألسباب  العنف  لتصدير  منصة  إلى  أفغانستان  تتحول  سوف 
العنف  تنظيمات  كل  مع  تتماهى  والتي  األيديولوجية  الحركة  بأفكار 
والتطرف مثل القاعدة وشبكة حقاني وتنظيمات أخرى محلية مسلحة 
ترتدي ثوب الدين، واألمر الثاني، أنها لن تستطيع أن تبسط سيطرتها 
على كامل األراضي األفغانية وهو ما يدفع إلى تنامي “والية خرسان”، 
وهو ما ُيهدد بصعود “داعش” من جديد، رغم أن المؤشرات كلها تذهب 
إلى أن تنظيم قاعدة الجهاد قد يتصدر المشهد الجهادي، بعد سيطرة 

طالبان على الحكم واحتضانها له.
إلى ساحة تدريب للجهاديين  الحرب السوفيتية  أيام  تحولت أفغانستان 
القاعدة  تنظيم  الجهاديين هم من شكلوا  العالم، هؤالء  أنحاء  من كل 
وقتها   ،1988 العام  في  السوفيتية  القوات  وخروج  الحرب  انتهاء  بعد 
اقترح عبد الله عزام، أحد قيادات اإلخوان المسلمين، على، أسامة بن 
الدن، انشاء »القاعدة«، بعدما دار حوار بينهما فحواه، بأن الحرب انتهت 
قاعدة  نمتلك  وأننا  الدين،  يوم  إلى  باق  فهو  بعد،  ينتهي  لم  والجهاد 
وضرورة  أحياًء،  مازالوا  من  أو  ماتوا  من  سواء  المجاهدين  لكل  بيانات 
النشأة  قرار  اإلسالم، فكان  للدفاع عن  كتنظيم  الجهاد”  “قاعدة  انشاء 

والتدشين.
من بعدها أصبحت أفغانستان ساحة للعنف عابر الحدود والقارات، ومن 
هنا خطط أسامة بن الدن ومساعدوه لإلعتداء األكبر واألشهر في تاريخ 
الواليات المتحدة األمريكية “تفجير برجي التجارة العالمي”، وأثناء الحرب 
التي سمحت  القتال في أفغانستان  السوفيتية كانت تقام معسكرات 
قنبلة  “الجهاديين”  وبات هؤالء  العسكري،  والتدريب  الجهادية  بالتربية 

موقوتة تهدد أي أرض يحطون عليها.
أفغانستان  جعلت  التي  األسباب  أحد  الجغرافية  الطبيعة  تكون  ربما 
تحولها  في  األهم  السبب  ولكن  والتطرف،  العنف  لجماعات  مالًذا 
لمركز استقطاب لهذه التنظيمات، سواء أثناء الحرب السوفيتية، حيث 
عليه  أطلق  ما  دعمت  وهنا  دارها،  عقر  في  تواجهها  أن  أميركا  أرادت 
وقتها “المجاهدين العرب” أو المقاتلين العرب” والذين تحولوا فيما بعد 
وأنشأوا تنظيم القاعدة، الذي خرجت من رحمه “داعش” فيما بعد، وها 
هي اآلن تستخدم أفغانستان ساحة لهذه التنظيمات من خالل صعود 
حقيقي إلنسحابها،  إدارك  بعدم  أو  منها  برغبة  للحكم سواء  “طالبان” 
فسواء هذا أو ذلك فقد أدى إلى قيام إمارة إسالمية تهدد أمن العالم.

الدينية  التيارات  ودعم  إسالمية  إمارة  إقامة  في  يتركز  طالبان  مشروع 
إلى  يميل  قبائلي  واقع  من  ذلك  تفعل  ولعلها  والغرب،  الشرق  في 
هذه  أن  ترى  أنها  على  فضاًل  جرمه،  عن  النظر  بغض  الضعيف  نصرة 
التنظيمات مجرد خطوة في طريق إقامة الدولة اإلسالمية التي تحلم 
بها، قد يكون هناك بعض اإلحتالفات فيما بينها ولكن ما يجمع هذه 
التنظيمات و »طالبان« أكثر من هذه االختالفات، ولعل ذلك أحد أسباب 

دعم “طالبان” لكل التنظيمات المتطرفة.

ما بعد طالبان
تساهلت الواليات المتحدة األمريكية مع حركة طالبان، التي نجحت في 
تجميع صفوفها أثناء الوجود األمريكي في أفغانستان على مدار عقدين 

كاملين حتى أن أغلب التقارير االستخباراتية أكدت أن أقل عدد لمقاتلي 
الحكومة  ضعف  عن  فضاًل  مقاتل،  ألف   60 إلى  يصل  طالبان  حركة 
األفغانية والجيش الذي تهاوى أمام سلطة »الحركة« التي كانت تسيطر 
على المدن وذخائر الجيش دون أن تطلق طلقة واحدة! فكانت تسيطر 
أسلحة  يحملون  الذين  أنصارها  بعض  خالل  من  الجيش  مواقع  على 
خفيفه فوق الدراجات البخارية، وهو ما ُيعزز الرغبة األمريكية في وجود 

“طالبان” في الحكم.
الفرصة  أتاحت  ولكنها  أفغانستان،  من  مهزومة  تخرج  لم  فقط  أميركا 
لصعود حركة طالبان إلى السلطة مع بدايات اإلنسحاب، وفشلت فشاًل 
“طالبان” وال  مواجهة خطر  على  قادرة  مدنية  إنشاء حكومة  ذريًعا في 
وال  جيش  وال  حكومة  فال  األرض،  عن  الدفاع  على  أيًضا  قادر  جيش 

مجتمع مدني قوي.
العنف  لجماعات  أكبر  مساحة  يعطي  ربما  الكبرى  الدول  بين  الصراع 
والتطرف، التي تستغلة لصالحها، كان ذلك مع بداية اإلجتياح السوفيتي 
في العام 1979 عندما تم دعم المجاهدين العرب من قبل المخابرات 
تنظيم  نواة  هؤالء  فشكل  روسيا،  مواجهة  بهدف  األمريكية  المركزية 
عاًما  خمسين  قبل  حدث  وما  ذلك،  بعد  “داعش”  ثم  أوال  “القاعدة” 
يحدث اآلن، فأميركا تريد مواجهة الصين بنفس ذات الطريقة، كما أنها 
تواجه هجمات روسيا السيبرانية بتسهيل إقامة إمارة إسالمية بالقرب 
منها، هذا الصراع لن يسلم منه أحًدا سواء دول الجوار أو الدول البعيدة 
عن أفغانستان، التي قد ال تجمعها حدود مشتركة مع الدولة اآلسيوية 

ولكن سوف يصل خطر تنظيمات العنف والتطرف إليها ال محالة.

مواجهة خطر اإلرهاب 
أنها  صحيح  »طالبان«،  مشروع  أمام  يقف  أن  الدولي  المجتمع  على 
باتت أمر واقع وهي في السلطة اآلن، لكن أي تساهل أمام صعودها 
أشبه  دولة جديدة  يخلق  والتطرف سوف  العنف  لجماعات  واحتضانها 
بمملكة »داعش« التي سقطت في 22 مارس عام 2019، ولكن هذه 
الدولة سوف يكون معترف بها من المجتمع الدولي أو من دول كثيرة 
ويدفع  تعقيًدا،  األمور  يزيد  ما  وهو  معها،  صدام  في  ترغب  ال  ربما 
لتنامي جماعات العنف والتطرف وبالتالي تهديد أمن واستقرار العالم 

كله من شرقة إلى غربه.
وهنا البد من مشروع عربي يتوجه إلى وضع خطط استراتيجية من شأنها 
مواجهة اإلرهاب »المعولم« عابر الحدود والقارات والذي بدأ يطل علينا 
من قارة جديدة، والبد لهذا المشروع أن يفرغ جزء كبير من استراتيجيته 

لتفكيك األفكار المؤسسة لهذه التنظيمات.
دول  إقناع  يستلزم  أمر  إسالمية  إمارة  توطين  مشروع  أمام  الوقوف 
هذا  مواجهة  عن  التراجع  أو  المنطقة  هذه  في  اللعب  بخطورة  العالم 
المشروع وخطرة على أمن واستقرار العالم، ثم مواجهة تبعات ما سوف 
يحدثه زلزال صعود “طالبان” للحكم، خاصة وأنه أعطى ماء الحياة لكثير 
قريب،  األمل  أن  تشعر  باتت  التي  السياسي  اإلسالم  تنظيمات  من 

فضاًل عما توفره لها من دعم ووجود آمن.
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“أسامة بن الدن” ال يزال حيًا 

للوهلة األولى، قد يظن قارئ عنوان المقال أن »أسامة بن الدن« ال يزال حًيا ُيرزق، وأن ُجّل التفاصيل 
والمالبسات التي أحاطت بالعملية العسكرية »رمح نبيتون« )Operation Neptune Spear( بقيادة 
االستخبارات المركزية األمريكية في مطلع مايو 2011 بمدينة أبوت آباد الباكستانية، وما تال ذلك من 

ل مراسم عملية استالم جثته إلى جنازة حاشدة لإلسالمويين التكفيريين  إلقاء جثته بالبحر- للحيولة دون تحوُّ
ل قبره لقبلة للراديكاليين أو المتعاطفين مع هذا الفكر أو شخص »بن الدن« أو جعل  حول العالم، أو تحوُّ

قبره شاهًدا على فشل االستخبارات األمريكية األقوى في العالم في إحباط مثل تلك الهجمات-  من نسج 
الخيال، وُأريد بها فقط تخليد اسم الرئيس األمريكي األسبق »باراك أوباما« باعتباره الرئيس التي استطاع 

أن يأثر لبالده واحد من أخطر اإلرهابيين اإلسالمويين، إْن لم يكن األخطر على اإلطالق آنذاك.

وتلك المزاعم اتسقت وحياة »بن الدن« التي زخرت باإلثارة والغموض 
د أن »بن الدن«  والمغامرة؛ لذا تطل علينا تقارير بين الفينة واألخرى تؤكِّ
حي يرزق، وأن كل ما ُأشيع حول مالبسات مقتله محض ُهراء، وكل ما 
هنالك أنه يخضع لالعتقال أو اإلقامة الجبرية، وهي ذات التقارير وربما 
»صدام  السابق  العراقي  الرئيس  إعدام  بشأن  األشخاص  ذات  يرددها 
رت عناوين صحفية ومقاطع فيديو بشأن العثور  حسين«، وكثيًرا ما تصدَّ
على شبيه لـ »صدام«، وربما ُيعزى هذا األمر سيكولوجًيا إلى حالة من 
جين لمثل تلك المزاعم- إزاء فكرة موت من  اإلنكار تكتنف أولئك - المروِّ
المصير  عن  بمنأى  وكأنهم  والسلطان،  للقوة  »أيقونات«  يتصورونهم 

ر للخليقة جمعاء، أو ربما جاء ذلك رغبًة في إثارة الرأي  الحتمي الذي ُقدِّ
العام العالمي على غرار تغريدة سابقة للرئيس األمريكي السابق »دونالد 
كت في رواية االستخبارات األمريكية بشأن قتل »بن  ترامب«، والتي شكَّ

الدن«، باعتبارها ُمختلقة. 
وليس المقال بصدد مناقشة تلك المزاعم أو حتى دحضها؛ ذلك ألنه 
قد  الدن«  بن  »أسامة  أن  مفادها  وحاسمة  رئيسة  فرضية  من  ينطلق 
ُقِتل، وأن األحداث الدرماتيكية التي تابعها العالم عن كثب في أغسطس 
الماضي حينما سقطت العاصمة األفغانية كابول في يد طالبان، وذلك 
ومن  الحادي عشر من سبتمبر،  العشرين ألحداث  الذكرى  مع  بالتزامن 

إعداد: جهاد عمر الخطيب 
باحثة في العالقات الدولية
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نحو  باالتجاه  تدفعنا  الدن«  بن  »أسامة  لمقتل  العاشرة  الذكري  قبلها 
الدن«،  »بن  فه  خلُّ الذي  اإلرث  ر  وتدبُّ الوراء،  إلى  لخطوات  ربما  العودة 
وهو إرث جد ثقيل، يجعلنا نقول صراحًة أن »أسامة بن الدن« ال يزال 
بيننا، تقتات على فكره أجيال وأجيال من التنظيمات الجهادية اإلرهابية.  

أسامة بن الدن.. أيقونة المشهد الجهادي التكفيري
حينما تحل الذكرى السنوية ألحداث الحادي عشر من سبتمبر كل عام، 
تراث  تخليد  إلى  أفضت  التي  العوامل  بشأن  التساؤالت  تثور  ما  دائًما 
»أسامة بن الدن«، ولعل تلك التساؤالت قد بلغت ذروتها هذا العام – 
أفغانستان،  النهائي من  األمريكي  االنسحاب  إثر  الخصوص-  على وجه 
ي في قبضة طالبان، األمر الذي اْعُتبر إيذاًنا بنهاية  وسقوط كابول المدوِّ
ُأكلها  الحرب  توِت هذه  لم  إذ  العالمي؛  اإلرهاب  على  األمريكية  الحرب 
في إنهاء أسطورة »بن الدن« أو وضع حد الستنساخ تنظيمات مشابهة 
رت  كفَّ أو  األيديولوجية  في  معها  تباينت  وإن  حتى  القاعدة،  لتنظيم 

بعضها البعض. 
ة عوامل قد دفعت باالتجاه نحو استمرار  وتبياًنا لما سلف، نجد أن ثمَّ
تداُول اإلرث الثقيل لـ »بن الدن« - رغم مقتله منذ ما يربو على العشر 
للتنظيمات  الروحي«  »األب  صاحبه  باعتبار  هذا  يومنا  حتى   - سنوات 
حاربوا  ممن  العرب«  »األفغان  ظاهرة  أفرزتها  التي  اإلرهابية  الجهادية 
االتحاد السوفيتي في أفغانستان في ثمانينيات القرن المنصرم، ولعل 

أبرز هذه العوامل ما يلي:
مه »أسامة بن الدن« ملهًما  جاذبية النموذج: ال يزال النموذج الذي قدَّ
طوال  الدن«  »بن  استطاع  إذ  اإلرهابي؛  اإلسالموي  الفكر  لمعتنقي 
الجهادية  التنظيمات  الحماسة لدى عناصر  إثارة  حياته – وبعد مقتله – 

في  وزهد  والرفاه،  الدعة  حياة  عن  رغب  الذي  الملياردير  كونه  بحقيقة 
ثروته الطائلة التي بلغت حوالي 300 مليون دوالر وفًقا لعدة تقديرات، 
ووهبها لتسليح المحاربين من األفغان العرب ضد السوفيت حتى بزوغ 
سه )تنظيم القاعدة(، ليتحول الملياردير »أسامة بن  نجم التنظيم الذي أسَّ
الدن« - الذي درس الهندسة المدنية - إلى حياة الكهوف والمطاردات، 
ن من تجنيد األتباع في دول  واستطاع »بن الدن« بهذا النموذج أن يتمكَّ
أخرى غير أفغانستان من قبيل البوسنة والهرسك والشيشان والصومال 
وغيرها ممن أبهرهم نموذجه، وحشدهم لمعركته ضد الواليات المتحدة 
م نموذًجا للشجاعة والبطولة وإنكار الذات في سبيل  األمريكية، وأن ُيقدِّ

هدف أسمى وهو الجهاد العالمي.
الكاريزما والحضور الطاغي: حرص »أسامة بن الدن« على الظهور من 
خالل مقاطع الفيديو بمظهر يدل على الهدوء والرزانة، وهو أمر مغاير 
تنظيم داعش – على سبيل  الذي درج  المروعة  الدموية  تماًما للصورة 
المثال – على تسويقها حينما نعيد متابعة مثل تلك المقاطع مجدًدا. 
فـ »بن الدن« الذي كان يظهر في كهف مرتدًيا سترة )جاكيت( مموهة 
كان يتمتع بقدر كبير من الثقة والجاذبية، وهي الصورة التي علقت في 
أذهان الكثيرين، وحرص »أسامة بن الدن« في خطاباته إلى توجيه حديثه 
للمجتمع اإلسالمي العالمي »األمة«، وتسليط الضوء على مظالم عانى 
بيكو  سايكس  اتفاقية   – االستعمارية  الحقبة  ان  إبَّ المجتمع  هذا  منها 
على سبيل المثال- وعلى مر العصور، وذلك بوضعها في سياق الحرب 
األيديولوجية بين اإلسالم والغرب. هذه الكاريزما النادرة ألسامة افتقدها 
خليفته »أيمن الظواهري«، والتي ُوصف دائًما بالفتور وغياب الكاريزما. 
تحدي القوة األولى في العالم: لعل أبرز األسباب التي منحت »بن الدن« 
شهرة واسعة هي قدرته على تحدي السوفييت أثناء غزوهم ألفغانستان 
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وهو  سبتمبر،  من  عشر  الحادي  ألحداث  بتدبيره  المتحدة  الواليات  ثم 
 3 التاريخ األمريكي، والذي راح ضحيته نحو  الهجوم اإلرهابي األكبر في 

آالف أمريكي دفعة واحدة. 
مصعب  »أبو  أمثال  المتطرف  الجهادي  الفكر  منظري  بعض  أن  ورغم 
ل »حماقة استراتيجية«، وإحجام  السوري« ارتأوا أن تلك الهجمات إنما تمثِّ
لت – وال  التنظيمات اإلسالموية عن تكرار مثل تلك التجربة، لكنها شكَّ
خضم  في  المتحدة  الواليات  الدن«  »بن  لتحدي  ملهًما  نموذًجا   – تزال 
ها  دها بقيادة العالم، وضربها في عقر دارها، فضاًل عن نجاحه في جرِّ تفرُّ
واشنطن  فت  وكلَّ محالة،  ال  خاسرة  أنها  األيام  أثبتت  »أبدية«  حرب  إلى 
نجاحه  وكذا  الزمن،  من  عقدين  مدار  على  دوالر  تريليون   2 على  يربو  ما 
األمريكية  اإلدارات  أصاب  هاجس  إلى  اإلسالموي  اإلرهاب  تحويل  في 
المتعاقبة، كما أن التحركات األمريكية التي أعقبت هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر من قبيل غزو أفغانستان ثم العراق أفضت إلى تعزيز شعبية 

»بن الدن« وخلق مزيد من المتعاطفين معه. 
السابقة،  العوامل  على  تأسيًسا  واألجيال:  التنظيمات  يتجاوز  تواُفق 
األجيال  ِقبل  من  نادر  بتوافق  يحظى  أن  الدن«  بن  »أسامة  استطاع 
جهادية،  شخصية  به  تحظى  ما  قلَّ اإلرهابيين  الجهاديين  من  المختلفة 
 Z الجيل  لدى  واسعة  بشهرة  تحظى  الدن«  »بن  شخصية  أن  والالفت 
)المصطلح الذي ُيطلق على مواليد أواخر التسعينيات، واأللفينيات( ممن 
أو لم يعاصروه على اإلطالق. وعالوًة  عاصروا »بن الدن« في صغرهم 
على ذلك، فإن التنظيمات اإلسالموية أمثال تنظيم داعش وغيره – ورغم 
خالفاتها األيديولوجية وصراعاتها الميدانية مع تنظيم القاعدة- لكنها ال 
ر عناصرها الظواهري - الذي دعا للرئيس  ل »بن الدن« بل وكفَّ ُتَبجِّ تزال 
اإلخواني المعزول محمد مرسي- بأن يفك الله أسره إلنحرافه عن الفكر 

الذي أرسى قواعده الزعيم »أسامة بن الدن«.
وال أدل على ذلك من الكتيب الذي نشرته مؤسسة »أشهاد اإلعالمية« 
الخوالف«،  القاعدة  شيوخ  على  القاصف  »الرد  بعنوان  لداعش  التابعة 
والذي أورد مؤلفه »أبو البراء اليماني« التباينات بين تنظيم القاعدة تحت 
أن  مؤكًدا  »الظواهري«،  بقيادة  ذاته  والتنظيم  الدن«  بن  »أسامة  إمرة 
بن  عهد  في  القاعدة  أتباع  من  كانوا  داعش  عناصر  من  األعظم  السواد 

الدن، لكن القاعدة بعده باتت تخدم »الكفر ال »الجهاد« العالمي.

حرب بالسالح ال األفكار:
بن الدن«  »أسامة  إرث  على  أبقت  والتي  الذكر،  العوامل سالفة  بجانب 
ا سبق  رغم مقتله، يتراءى أمامنا عامٌل آخر ال يقل في تأثيره وخطورته عمَّ
أال  الدن«  »بن  بشخصية  وثيق  بشكل  ارتبطت  عوامل  من  إليه  ق  التطرُّ
تها إدارة »جورج دبليو  وهو إخفاق الحرب على اإلرهاب العالمي، والتي شنَّ
بوش« كرد فعل مباشر وفوري على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، 
)من  الحرب  لتلك  المؤيد  المعسكر  لمعسكرين؛  آنذاك  العالم  مت  وقسَّ

معنا(، ومن ليس معنا، فهو ضدنا أي ضد اإلدارة األمريكية.
أوباما«  و«باراك  االبن«  »بوش  إلدارتي  مصاحًبا  هاجًسا  اإلرهاب  وظلَّ 
ارتأت  التي  الخارجية األمريكية  السياسة  بصفة خاصة، ودارت في فلكه 
ثانية  مرة  الهجمات  تلك  وقوع  من  األمريكي  القومي  األمن  حماية  أن 
بل  اإلرهاب،  على  النطاق  واسعة  عالمية  حملة  شّن  إلى  تنصرف  إنما 

ومن  األوسط؛  الشرق  في  الوطنية  الدولة  وبناء  »الديمقراطية«  ونشر 
ثم  والعراق  أفغانستان  من  كٍل  في  المباشر  العسكري  التدخل  جاء  هنا 
ُسمي  ما  أعقبت  التي  المباشرة  األمريكية  والتدخالت  االنخراط  سلسلة 
»الربيع العربي« في كٍل من سوريا، وليبيا، واليمن، وهي تدخالت لم تؤِد 
إلى نتيجة إيجابية سوى تفكيك الدول، وانزالق المنطقة إلى الفوضى. 
على  األمريكية  الحرب  إلخفاق  قادت  التي  األسباب  إجمال  وباإلمكان 

اإلرهاب في جني ثمارها المرجوة.
التدخالت  على  واشنطن  استندت  وحدها:  العسكرية  األداة  على  التركيز 
الدول  من  وعدد  والعراق،  أفغانستان  في  اإلرهاب  لمحاربة  العسكرية 
من  مفرغة  حلقة  في  الدول  تلك  دوران  أن  وتجاهلت  أوسطية،  الشرق 
المكونات  بعض  وتهميش  المعيشية  الظروف  وتردي  والجهل  الفقر 
خالفة  كإقامة  مشروع  وراء  للركض  مالئًما  مناًخا  يخلق  االجتماعية 
 – الدن«  بن  »أسامة  وتراث  فكر  من  عديدة  نسخ  واستنساخ  إسالمية، 
أكثر دموية ووحشية مثل داعش- سواء كان ذلك محاولة  وربما بشكل 

للتهرب من الواقع أو سعًيا لكسب األموال.
اعترت  التي  الغضب  حالة  رافق  األمريكية:  القوة  لحدود  تقدير  سوء 
سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  عقب   – وقيادة  شعًبا   - األمريكيين 
محاربة  بإمكانهم  أن  القرار  صناع  واعتقد  األمريكية،  للقوة  تقدير  سوء 
الوقت،  نفس  في  أجمع  العالم  في  اإلرهابية  اإلسالموية  التنظيمات 
وبالتكتيك ذاته رغم أن لدى كل دولة خصوصية اجتماعية وتاريخية، وال 
يمكن تجاوز السياقات التي في إطارها ُوِلد التنظيم اإلرهابي، ولكن بعد 
نحو عقدْين من الزمن، هدأت الغضبة األمريكية، ووصلت واشنطن لحالة 
في  أولوياتها  ترتيب  وإعادة  والتريث،  للوراء  للعودة  دفعتها  التوازن  من 

الداخل والخارج.
منطقي  نتاج  وهي  األفكار:  لحرب  ومحددة  واضحة  استراتيجية  غياب 
الحين  بين  ترددت  التي  األمريكية  األحاديث  رغم  السابقْين،  للعاملْين 
واآلخر بشأن »حرب األفكار« )War of Ideas(، فكان االرتكان وحده إلى 
األدوات والتحركات العسكرية دفعت إلى إرهاب واشنطن لنفسها حيث 
تصاعد في الداخل األمريكي سلسلة من اإلسالموفوبيا، وُرهاب األجانب 

)Xenophobia(، والنزعات الشعوبية واليمينة المتطرفة.
ال  »أفكار«  حرب  اإلرهاب  على  الحرب  تكون  أن  ن  يتعيَّ القول،  وصفوة 
»بنادق« تستهدف تقويض إرث »أسامة بن الدن« وغيره من الشخصيات 
وإجتثاث جذوره  الفكر  بتفنيده ودحضه وتفكيك هذا  التكفيرية  الجهادية 
من األساس، وهي حرب تتقاسم الدول جميًعا المسؤولية في إنجاحها، 
وإال فإن الحرب على اإلرهاب لن ُيكتب لها سوى الفشل الذريع، وهذا ما 

أثبتته التجربة األفغانية.
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يرى كثير من المراقبين والمتخصصين أن مشهد انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان يمثل نقطة تحول نوعي 
فارقة ليس فقط في تاريخ أفغانستان والمنطقة بل في مسيرة الواليات المتحدة ذاتها كقوة عظمى تتربع على قمة 

النظام العالمي القائم، وفي هذا العدد تسلط مجلة »درع الوطن« الضوء على الجوانب واالنعكاسات االستراتيجية 
المختلفة لهذا التطور، وتحاول االجابة على الكثير من التساؤالت التي تدور في األذهان حول تأثيرات هذا االنسحاب 

وتداعياته المحتملة.

إعداد: هيئة التحرير

الدفاع  وزارة  أعلنت  الماضي،  أغسطس  من  والثالثين  الحادي  في 
األمريكية )البنتاجون( انتهاء عملية انسحاب القوات من أفغانستان نهائيًا 
بعد  وذلك  الزمن،  من  عقدين  نحو  استغرقت  عسكرية  مهمة  وانتهاء 
عملية إجالء جوي ممتدة استغرقت أكثر من أسبوعين، تم خاللها إجالء 
نحو 123 ألف مدني من األمريكيين واألفغان الذين عملوا مع القوات 
األمريكية خالل تلك الفترة، في مشهد طغت عليه الفوضى في بعض 
بانتقادات دولية وأمريكية واسعة.  وقد تم االنسحاب  األحيان وقوبل 
بموجب اتفاق تم توقيعه في الدوحة خالل سبتمبر 2020 بين الواليات 
المتحدة وحركة »طالبان« األفغانية، التي سيطرت على العاصمة كابل 
المتحدة  الواليات  لتطوي  قتال،  دون  من  الماضي  أغسطس   14 في 
صفحة هذه العملية التي شهدت مقتل نحو 2461 جنديًا ومدنيًا أمريكيًا 
العسكرية  العمليات  في  كما شارك  آخرين،  ألف   20 من  أكثر  وإصابة 

بأفغانستان نحو 800 ألف جندي أمريكي و25 ألف مدني.

حكومة طالبان: هل تعكس تغييرًا حقيقيًا؟
أعلنت  شاملة،  حكومة  تشكيل  عزمها  عن  »طالبان«  حركة  إعالن  بعد 
عن  الكشف  دون  من  مؤقتة،  أعمال  تصريف  حكومة  تشكيل  الحركة 
سبب هذا التغيير، السيما أن التشكيل الجديد يثير العديد من عالمات 
االستفهام، وفي مقدمتها سيطرة الحرس القديم للحركة من المؤسسين 
والمعتقلين السابقين في »جوانتانامو« على الحكومة، وغياب التمثيل 
النسائي فضاًل عن عدم وجود أي قيادات تنتمي لعرقيات أخرى بخالف 
أو  »الطاجيك«  قوميتي  من  »طالبان«  لواء  تحت  تنخرط  التي  تلك 
غيرها، أي أن طالبان لم تلتزم بتشكيل حكومة موسعة كما أعلنت، بل 
رسخت وجودها المهيمن على التشكيل الحكومي مع االكتفاء بااليحاء 

االنسحاب األمريكي من افغانستان:                                                                             
التداعيات واالنعكاسات المحتملة
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ظاهريًا بمراعاة التنوع العرقي من خالل وجود وزراء من قوميات أخرى 
لها  وينتمون  »طالبان«  في  أعضاء  باألساس  ولكنهم  »الباشتون«  غير 
سياسيًا وفكريًا ما يعكس عدم التزام الحركة بوعودها في هذه الجزئية 
في  الصادقة  الرغبة  غياب  إلى  ـ  الكثيرين  نظر  وجهة  من  ـ  يشير  بما 
تفادي أخطاء الماضي. كما أعلنت الحركة أفغانستان »إمارة إسالمية« 
هرم  قمة  يتولى  الذي  المنصب  طبيعة  تحدد  أو  تسمى  أن  دون  من 
السلطة بموجب هذا النظام، والذي كان في تجربة الحكم السابقة لها 
)1996 ـ2001( مخصصًا لزعيمها األسبق المال محمد عمر والذي كان 
يطلق عليه »أمير المؤمنين«. وقد انطوي التشكيل الجديد على العديد 
من األبعاد والدالالت التي تفسر إلى حد كبير نوايا الحركة وسياساتها، 
حيث يالحظ إصرار الحركة على التمسك بجوهر نظام وفلسفة حكمها 
القائمة على أيديولوجية الحركة، ما يشير إلى عدم حدوث تحوالت جذرية 
في  الحركة  قادة  منها  ينطلق  التي  الفكرية  واألساسيات  الثوابت  في 
ثيوقراطي  إلى نظام حكم  تتجه   الحركة  أن  السياسي. ويبدو  سلوكهم 
بالمعنى التقليدي على غرار النظام االيراني، بغض النظر عن محاوالت 
ممارسات  عن  االعالن  عبر  سياساتها  وتسويق  وجهها  تجميل  الحركة 
عامًا(   65( سنًا  »طالبان«  قيادات  أكبر  هو  الوزراء  فرئيس  جديدة؛ 
ويكتسب قدرًا كبيرًا من مكانته من عالقته القديمة بالزعيم المؤسس 
لخارجية  وزيرًا  وكان  للحركة،  الحالي  بالزعيم  وكذلك  عمر  المال  للحركة 
الحركة في فترة حكمها األولى ثم نائبًا لرئيس الوزراء ويخضع لعقوبات 
أممية شأنه شأن كل مسؤولي وقيادات طالبان في تلك الفترة، ولكن 
اختياره كدبلوماسي وسياسي ربما ينطوي على إشارة بشأن الرغبة في 
تفادي عسكرة الحكم أو عدم إضفاء طابع عسكري على القيادة الحكومية 

للبالد، ولكن ذلك كله ال ينفي أن رئيس الحكومة الجديد يحظى بمكانة 
دينية تفوق خبرته السياسية. ويالحظ كذلك أن رئيس الوزراء ونائبه المال 
عبدالغني برادار من القادة المؤسسين للحركة، وهناك نحو أربعة وزراء 
من وفد حركة طالبان الذي شارك في مفاوضات الدوحة مع الواليات 
المتحدة، والتي توجت في فبراير 2020 بتوقيع اتفاق انسحاب القوات 
األمريكية من افغانستان، وهو الوفد الذي قاده المال عبد الغني برادار 
وشارك فيه آخرون منهم المال عبد السالم حنفي والمال محمد حنيف 
في  سابقين  معتقلين  وجود  عن  فضاًل  منصور،  اللطيف  عبد  والمال 
بالرغبة  مايوحي  وهو  المعلن،  الوزاري  التشكيل  ضمن  »جوانتانامو« 
المرحلة  خالل  دورها  عن  للحركة  التاريخية  القيادات  بعض  مكافأة  في 
السابقة، فضاًل عن افتقار الحركة لعناصر شابة مؤهلة قادرة على تحمل 
لدى  رؤية مستقبلية  أي  غياب  إلى  بالنظر  السياسي  العمل  مسؤولية 
الحركة منذ تأسيسها وتركيزها على العمل العسكري من دون االستعداد 
والكوادر  للخبرات  افتقارها  في  تسبب  ما  الحكم،  مسؤوليات  لتولي 

السياسية والدبلوماسية المدربة.

حكم الماللي
وتشير قراءة التشكيل الحكومي بخلفياته إلى أن حركة “طالبان” تتجه إلى 
استنساخ نظام حكم الماللي في إيران أو اقامة نظام حكم مشابه من 
خالل وجود زعيم روحي يتولى المسؤوليتين الدينية والسياسية، ويعتلي 
حكم  مجلس  يرأس  الحكومة  رئيس  أن  السيما  السلطة،  هرم  قمة 
القيادة،  مجلس  باسم  وتعرف  القرار  لصنع  قوية  هيئة  وهي  طالبان، 
ويتم  اآلن   حتى  المنصب  إلى هذا  تشر  لم  الحركة  أن  المالحظ  ولكن 
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االكتفاء باالشارة إلى زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده من دون منصب 
سياسي بخالف زعامة الحركة، ويعتقد أن األمر يرتبط بمحاولة صياغة 
من  مقبواًل  يكون  بحيث  الهرمي  وتسلسه  الجديد  الحكم  نظام  شكل 

المجتمع الدولي.
والالفت أن التشكيل الحكومي الجديد تطغى عليه الشخصيات الخاضعة 
ما  الوزراء،  حتى  الحكومة  رئيس  من  ابتداء  وأمريكية  دولية  لعقوبات 
قد  األقل  على  أو  العالم  ود  كسب  في  الحكومة  هذه  فرص  يضعف 
يطيل مدة الحصول على الشرعية الدولية، وهنا يالحظ انعدام أي رغبة 
لدى الحركة في االستفادة من الكوادر الحكومية في الحكومة السابقة 
الزراعة  مثل  المتخصص  أو  الفني  الطابع  ذات  الوزارات  في  ولو  حتى 
مستويات  ارتفاع  إلى  تشير  الفتة  مسألة  وتلك  ذلك،  وغير  والتعدين 
تجربة  في  األفغاني  المشهد  على  ستطغى  التي  والتهميش  االقصاء 
الحكم الثانية لطالبان، والتي ال تعكس التجارب التي مرت بها أفغانستان 
منذ سقوط حكم الحركة عام 2001، حيث تجاهلت الحركة تمامًا حدوث 
وأبرزها  ومحركاته،  ودوافعه  وتأثيراته  درجاتها  كانت  أيًا  مجتمعي  تطور 
وجود عناصر نسائية قادرة على تحمل مسؤولية الحكم وتمثيل الشعب 
األفغاني، فتم تغييب الشباب والكوادر المؤهلة وعادت طالبان بنسخة 
أقرب إلى 2001، فيما يعكس عدم قدرة الحركة على تجاوز مرحلة الحروب 
واالنتقال إلى مرحلة العمل السياسي والتحول من فكر التنظيم إلى فكر 
والمذهبي  العرقي  والتنوع  للتعددية  استيعابًا  واألكثر  األشمل  الدولة، 
تتحدث  التي  والقومي، وهي كلها معضالت متوقعة ستواجه طالبان 

بشكل جيد ولكنها ال تزال تتباطىء في ترجمة أقوالها إلى أفعال.

هل تنتقل حركة طالبان إلى فكر الدولة؟
تقول حركة طالبان أنها تعلمت من تجارب الماضي، وأعلنت عن تغييرات 
أن  ـ تقول  اآلن  ـ حتى  الشواهد  السياسي، ولكن  نهجها وسلوكها  في 
التغييرات ال تزال تتمحور حول أمور تكتيكية وليست استراتيجية، بمعنى 
أن الحركة لم تتنازل عن ثوابتها الشرعية وقناعاتها الفكرية، حتى بالنسبة 
لعالقاتها مع تنظيمات االرهاب وفي مقدمتها القاعدة، يعتقد الكثيرون 
أن الحركة تعهدت بعدم السماح بإيذاء أي دول أخرى انطالقًا من األراضي 
االرتباط  فك  يبقى  ولكن  بالفعل،  تنفيذه  يمكن  أمر  وهذا  األفغانية، 
تمامًا مع تنظيمات االرهاب مسألة رهن التحقق الفعلي، خصوصًا أن 
تنظيمات  إلى  تنتمي  بعناصر  السابقة  السنوات  الحركة تستعين طيلة 
االرهاب في السيطرة على مناطق نفوذها داخل أفغانستان، فضاًل عن 
أن تشابك العالقات وتداخلها بين قيادات طالبان والقاعدة قد ال يسمح 
التنظيمات  إلى  التجارب  وتشير  وقاطع.  نهائي  بشكل  االرتباط  بفك 
يصعب عليها االنتقال إلى فكر الدولة بالسهولة التي يتوقعها البعض 
والتنظيمي،  والثقافي  الفكري  بالموروث  يتعلق  بعضها  عدة  ألسباب 
محددة  بأفكار  التنظيمات  هذه  شرعية  بارتهان  يتعلق  اآلخر  وبعضها 
تتعارض في أغلبها مع فكر الدولة والتزاماتها في القانون الدولي، وهنا 
يالحظ أن زعيم طالبان قد تحدث في بيان رسمي عن االلتزام بالقوانين 
األفغانية،  والتقاليد  الشرعية  الضوابط  حدود  في  الدولية  والمواثيق 
وهذه مسألة تعني االلتصاق بفكر التنظيم الضيق. وهنا يمكن االشارة 

إلى تجربة إيران على سبيل المثال، حيث ال يزال الفكر الثوري يسيطر على 
االيرانية  الثورة  انتجتها  التي  تزال األذرع  االيرانية وال  الخارجية  السياسة 
ترتبط  التي  األخرى  والهيئات  الثوري  الحرس  مثل   ،1979 عام  منذ 
االيرانية  الدولة  بفكر مجموعة محددة تطغى على مؤسسات وهيئات 
بحيث أصبح هناك ما يمكن تسميته بدولة موازية تهيمن على النظام 

السياسي االيراني.

كيف سارت األمور قبل االنسحاب األمريكي؟
في  توقيعه  تم  الذي  االتفاق  أن  تؤكد  الواقع  أرض  على  الشواهد 
كان  طالبان  وحركة  المتحدة  الواليات  بين   2020 سبتمبر  في  الدوحة 
ارهابية،  تنظيمات  أي  ايواء  بعدم  تعهدات طالبانية صريحة  ينص على 
وكانت الخطة األمريكية تقوم على أن يكون هناك تفاوض الحق بين 
سيحكم  ومن  الحكم  نظام  حول  للتباحث  األفغانية  والحكومة  طالبان 
البالد في مرحلة مابعد االنسحاب األمريكي، وكانت واشنطن تثق في 
قدرة الجيش االفغاني الذي كان يقدر بنحو 300 ألف فرد على الصمود 
الخطة  وهي  أشهر،  لمدة  ولو  طالبان  لحركة  هجوم  أي  مواجهة  في 
الرئيس  قال  كما  رائعة«  األمريكيين »صفقة  المسؤولين  اعتبرها  التي 
السابق دونالد ترامب، لم تتحقق بأي شكل، فالحكومة األفغانية التي 
قال عنها أشرف غني قبل أشهر إنها »ليست حكومة في طور االنهيار« 
وأن أفغانستان ليست كفيتنام، سقطت بعد أيام قالئل للغاية من بدء 
الرئيس  واصل  حيث  األمريكية،  للقوات  النهائي  االنسحاب  خطوات 
قد  الفادح  خطأه  ولكن  طالبان،  مع  ترامب  سلفه  اتفاق  تنفيذ  بايدن 
تمثل في سوء تقدير بالغ لسيطرة طالبان على الحكم حيث قال قبلها 
بأسابيع قالئل »احتمال قيام طالبان باجتياح كافة المناطق والسيطرة 
على الدولة بأكملها أمر مستبعد للغاية«، ولكن ماحدث أن طالبان دخلت 
العاصمة كابل من دون إطالق طلقة رصاص واحدة في 15 أغسطس 
2021، وهرب الرئيس السابق أشرف غني الذي تولى منصبه لدورتين 
تولى  الذي  كرزاي  2014، وخلف حامد  استهلهما في سبتمبر  متتالين 
رئاسة أفغانستان لمدة 12 عامًا. وتشير مكالمة هاتفية ونشرت محتواها 
وكالة »رويترز« بين الرئيس بايدن وأشرف غني قبل سقوط كابل بأيام، 
إلى سوء التقدير الذي سيطر على الموقف األمريكي حيث قال الرئيس 
الف مقاتل مقابل   300  .. أفضل جيش  »لديك  المكالمة  بايدن خالل 
70 أو 80 ألف«، ما يعني أن تقديرات البيت األبيض على األقل كانت 
تستبعد بالفعل فكرة انهيار وتفكك وهروب المقاتلين األفغان من دون 
قتالن وهو ما أشار إليه الحقًا الرئيس بايدن حين أبدى أسفه عن عدم 

إيمان هؤالء بالدفاع عن بالدهم.
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اتجاهات الدول المجاورة ألفغانستان
يمثل الوضع في أفغانستان مسألة بالغة الحيوية بالنسبة لجميع جوارها 
وأمنية  وعرقية  دينية  متشابكة،  عدة  اعتبارات  إلى  بالنظر  الجغرافي 
وسياسية واستراتيجية؛ فباكستان تبدو كأكثر األطراف االقليمية حاجة 
الستقرار باكستان كي تتخفف من عبء نحو 4ر1 مليون أفغاني يقيمون 
إلى  تنظر منذ عقود  باكستان  أن  فيها منذ سنوات طويلة، فضاًل عن 

أفغانستان كأحد أبرز ملفات امنها القومي بالنظر إلى التداخالت العرقية 
والدينية واأليديولوجية التي تجعل هذا الملف رقمًا صعبًا في معادالت 
سيطرة  إلى  آباد  إسالم  تنظر  حيث  آسيا،  قلب  في  االقليمي  األمن 
حركة طالبان على الحكم من منظور صراع النفوذ والتنافس االقليمي 
التقليدي بين القطبين النوويين في الجنوب اآلسيوي، الهند وباكستان، 
بمعنى أن وجود طالبان يصب في مصلحة باكستان االستراتيجية، كما 

بعد سقوط كابل وسيطرة 
طالبان عليها ... إتجاهات الدول 

المجاورة ألفغانستان
يشكل يوم الخامس عشر من أغسطس 2021 نقطة تحول فارقة فى تاريخ أفغانستان بعد أن دخلت قوات 
طالبان العاصمة كابول وسيطرت عليها فى ساعات معدودة ودون أية مقاومة بعد أن غادر الرئيس أشرف 
غنى ومعاونيه البالد, وجاءت بعد ان سقطت غالبية المدن والواليات األفغانية الكبرى الواحدة تلو األخرى 
فى يد طالبان دون مقاومة تذكر ومنها قندهار ومزار الشريف وهرات وغزنى وغيرها, ليبدأ فصل جديد فى 

تاريخ أفغانستان بتداعياته داخليا وخارجيا.
إعداد/ هيئة التحرير
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أن هناك مصالح اقتصادية ضخمن يمكن أن تحققها باكستان في حال 
استقرار أفغانستان وباألخص حال وجود طالبان في الحكم، حيث يمكن 
وتتحول  الباكستانية،  للصادرات  ضخمة  سوقًا  تكون  أن  ألفغانستان 

كذلك إلى جسر تجاري حيوي بين باكستان وجمهوريات آسيا الوسطى.

روسيا
ما  دورًا  أفغانستان  في  الحرب  لعبت  كيف  جيدًا  تتذكر  التي  روسيا  أما 
حركة  وجود  إلى  فتنظر  السابق،  السوفيتي  االتحاد  وتفكك  انهيار  في 
السياسة  ولكن  بالتأكيد  االرتياب  بعين  أفغانستان  حكم  في  طالبان 
الخارجية الروسية لم تعد كما كانت في الماضي قائمة على المشتركات 
األيديولوجية بل باتت تعتمد كليًا على المصالح االستراتيجية بغض النظر 
الثيوقراطي  النظام  لذا فإن عالقات روسيا مع  عن االعتبارات األخرى، 
في إيران تبدو أحد أهم تحالفات روسيا اآلسيوية، وهذا المعيار يمكن 
أن ينطبق على حركة طالبان في حال اثبتت قدرتها على حكم أفغانستان 
والتخلص من عالقاتها مع تنظيمات التطرف واالرهاب واثبات جدارتها 
الوسطى  آسيا  دول  أمن  تضع  التي  لروسيا،  بالنسبة  موثوق  كشريك 
الواقعة شمال أفغانستان في قلب اهتماماتها االستراتيجية، وترى في 
أفغانستان يعد مكسبًا  المتحدة من  الواليات  انسحاب  أن  ذاته  الوقت 
منطقة  في  واشنطن  نفوذ  من  يحد  كونه  لموسكو  مهما  استراتيجيًا 
تعتبرها روسيا مجااًل تقليديًا لنفوذها الحيوي، والقلق الرئيسي لروسيا 
هو ما إذا كانت أفغانستان قد تصبح مالذًا آمنًا للجهاديين من منطقة 
القوقاز، ال سيما عناصر تنظيم »داعش«، أعداء كل من روسيا وطالبان؛ 
حتى  معها  التعامل  إلى  وسارعت  طالبان  قوة  موسكو  أدركت  لذلك، 
قبل بدء القوات الغربية باالنسحاب من أفغانستان. وفي ضوء االشارات 
االيجابية المتبادلة بين روسيا وقيادات طالبان يمكن القول أن الطرفين 
حلفاء  أحد  إلى  روسيا  تتحول  أن  يمكن  بل  الماضي  صفحة  طويا  قد 
طالبان االستراتيجيين شريطة اطمئنان موسكو إلى قدرة طالبان على 

منع المتطرفين من تهديد حلفاء روسيا في آسيا الوسطى.

الصين
انسحاب  من  األكبر  الرابح  في وضعية  ـ  اآلن  حتى  ـ  فتبدو  الصين  أما 
الواليات المتحدة من أفغانستان، فابتعاد القوات األمريكية عن الحدود 
الصينية هو بالتأكيد مكسب استراتيجي لبكين، التي تؤكد الشواهد أنها 
المشتركة،  المصالح  قاعدة  التقارب مع حركة طالبان على  نجحت في 
والشركات  واألمن  والتجارة  االقتصاد  أفغانستان  من  تريد  فالصين 
بما في ذلك  أفغانستان،  التعدينية في  الثروات  تدرك أهمية  الصينية 
من  وغيرها  الدقيقة  الشرائح  صناعة  في  تدخل  التي  النادرة  المعادن 
التقنيات المتطورة، حيث ُتقدر احتياطات أفغانستان من هذه المعادن 
الصينية  الشركات  انفتاح  أن  يؤكد  الواقع  ولكن  دوالر،  تريليون  بنحو 
تجاه حركة  المتحدة  الواليات  أفغانستان سيكون مرهونًا بموقف  على 
طالبان، بمعنى أن تأزم العالقات ووقوع طالبان تحت طائلة العقوبات 
لتحقيق  مجال  أي  الصينية  للشركات  يوفر  لن  األمريكية  أو  الدولية 
خططها بشأن االستفادة من التعاون مع حركة طالبان، والفوز بنصيب 
األسد من كعكة إعادة اإلعمار في هذا البلد الذي يعاني نقصًا في جميع 

قطاعات البنى التحتية، فضاًل عن كون افغانستان يمكن أن تعزز الشراكة 
الصينية مع إيران وباكستان ضمن مبادرة الحزام والطريق.

إيران
إيران بدورها تنظر إلى انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان باعتباره 
تعاون مع قادة  إيران تقيم عالقات  ان  لها، السيما  انتصار استراتيجي 
طالبان منذ سنوات، حيث تحرص طهران على التفاهم مع طالبان في 
األفغانية  الهزارة  واقلية  إيران  بين  القائمة  الجسور  على  الحرص  إطار 
إلى المعدات  إيران ستبذل اقصى جهودها للوصول  الشيعية، كما أن 
أجل  من  أفغانستان  في  األمريكية  القوات  تركتها  التي  العسكرية 
االستفادة من التقنيات والتكنولوجيا األمريكية المتقدمة بغض النظر 
عما إذا كانت هذه المعدات تعمل بالفعل أم تم اعطابها وشل قدرتها 
على العمل قبل االنسحاب . ولكن استشراف مستقبل عالقات إيران مع 
طالبان يبدو رهن عالقات األخيرة مع القوى الغربية الكبرى، بمعنى عزلة 
طالبان دوليًا تصب في مصلحة إيران والعكس صحيح، ناهيك عن أن 
إيران أيضًا لديها هاجس الالجئين األفغان الذين يبلغ عددهم نحو 780 

أألف الجىء يقيمون على الحدود االيرانية األفغانية.
قاتمًا  المشهد  يبدو  فال  طالبان،  تجاه  الغربية  العواصم  موقف  أما 
ولكن هناك إجماع على انتظار أفعال طالبان وتصرفاتها خالل المرحلة 
طمأنة  على  قدرتها  ورهن  الحركة  ملعب  في  الكرة  فإن  لذا  المقبلة، 
يحظى  جديد  نهج  وفق  والتصرف  الماضي  صفحة  طي  بشأن  العالم 
بقبول دولي، وهنا يمكن االشارة إلى أن العالم يراقب سلوكيات طالبان 
تجاه ملفات محددة أبرزها حقوق االنسان، والمرأة واالقليات على وجه 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  اإلنجازات  على  والحفاظ  التحديد، 
وال  التزاماتها  بتنفيذ  طالبان  التزام  مدى  وكذلك  األفغان،  للمواطنين 

سيما األمن ومكافحة اإلرهاب وتهريب المخدرات.
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وبحسب بيانات أمريكية، فإن ذروة عدد القوات األمريكية المشاركة في 
أفغانستان قد تحققت في عامي 2010، 2011، حيث زادت أعداد القوات 
عن مائة ألف جندي، شاركوا سواء في محاربة طالبان أو عمليات إعادة 
اإلعمار، بخالف اعداد القوات الخاصة والمتعاقدين األمنيين، وانخفض 
العدد حتى بلغ 4 آالف جندي في ديسمبر 2020، وتشير أرقام رسمية 

أمريكي  جندي  ألف   100 أكثر من  كان هناك  عندما  عامي  بين  أنه  إلى 
في أفغانستان، ارتفعت تكلفة الحرب إلى ما يقرب من 100 مليار دوالر 
سنويا، وفقا ألرقام الحكومة األمريكية. وبحلول عام 2018 بلغ اإلنفاق 
السنوي نحو 45 مليار دوالر، بحسب ما قاله مسؤول كبير في البنتاغون 
للكونغرس األمريكي في ذلك العام. ووفقا لوزارة الدفاع األمريكية بلغ 

سقوط أفغانستان .. األرباح 
والخسائر في الحسابات االستراتيجية 

األمريكية
تعهد الرئيس جو بايدن بسحب القوات األمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر من هذا العام، وكان 
هذا الميعاد بمنزلة تأجيل للموعد النهائي الذي كان قد وافق عليه سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، 

والذي كان من المقرر أن يكون في االول من مايو، واعتبر الرئيس بايدن أنه قد حان الوقت النهاء »أطول 
حرب خاضتها أمريكيا«، حيث بدأت هذه الحرب في أكتوبر 2001 واستهدفت االطاحة بحركة »طالبان« من 
الحكم عقب اعتداءات 11 سبتمبر، حيث آوت الحركة قيادات وعناصر تنظيم »القاعدة« المسؤول عن تلك 

االعتداءات االرهابية،  
إعداد/ هيئة التحرير



ملفات »      « 30 العدد الثالث 

سبتمبر 2021

إجمالي اإلنفاق العسكري في أفغانستان )من أكتوبر عام 2001 وحتى 
أنفقت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  دوالر.  مليار   778  )2019 عام  سبتمبر 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  جانب  إلى  األمريكية،  الخارجية  وزارة 
مشاريع  على  دوالر  مليار   44 نحو  أخرى  حكومية  ووكاالت   )US AID(
أفغانستان  في  األمريكي  التدخل  تكلفة  تبلغ  وبذلك  اإلعمار.    إعادة 
خالل الفترة من 2001 حتى 2019، طبقًا لتقديرات رسمية، نحو 822 
مليار دوالر، لكن تلك األرقام ال تشمل بطبيعة الحال تكلفة العمليات 
تقع  قواعد  من  األمريكي  الجيش  نفذها  التي  أي  المساندة  العسكرية 
في دول أخرى خارج أفغانستان، وقدرت دراسة أجرتها جامعة براون عام 
2019 حجم االنفاق األمريكي على العمليات العسكرية في أفغانستان 
تقديرات مختلفة  أن هناك  والمؤكد  978 مليار دوالر.  بنحو  وباكستان 
للتكلفة االجمالية لهذه الحرب، سواء الختالف األساليب المحاسبية كما 
الخاصة  التحقق من األرقام  أو بسبب صعوبة  أمريكية،  تشير دراسات 
بحجم االنفاق العسكري نظرًا لطبيعة العمليات العسكرية في هذا البلد. 
المتحدة  الواليات  انفقت   2002 أنه منذ عام  الرسمية  البيانات  وتظهر 
حوالي 143 مليار دوالر على أنشطة إعادة اإلعمار في أفغانستان، منها 
فيها  بما  األفغانية  األمن  قوات  بناء  على  انفقت  دوالر  مليار   88 نحو 
الجيش وقوات الشرطة، وُخصص مبلغ 36 مليار دوالر لغرس مبادىء 
أقل  أخرى  الرشيد والتنمية بمختلف أشكالها، وُخصصت مبالغ  الحكم 
لجهود مكافحة المخدرات والمساعدات االنسانية. واإلشكالية أن الكثير 
حيث  المحاسبة،  وغياب  الفساد  بسبب  اهدرت  قد  األموال  هذه  من 
يشير للكونغرس األمريكي في أكتوبر عام 2020، إلى أن هيئة الرقابة 
المسؤولة عن اإلشراف على جهود إعادة اإلعمار في أفغانستان قدرت 
عام  بين مايو من  الطريقة  بهذه  19 مليار دوالر قد ضاعت  أن حوالي 

2009 و 31 ديسمبر من عام 2019.

الخسائر البشرية
العسكريين  من  الضحايا  وأعداد  الباهظة  المادية  الخسائر  وبخالف 
هناك  إليها  االشارة  سبقت  والتي  واالصابات،  األمريكيين  والمدنيين 
الرئيس  أشار  حيث  والمدنيين،  العسكريين  بين  أفغانية  بشرية  خسائر 
األفغاني السابق أشرف غني في عام 2019 إلى أن أكثر من 45 أألف 
 2014 من  الفترة  خالل  قتلوا  قد  األفغانية  األمن  قوات  من  عنصر 
في  الخسائر   2019 عام  في  براون  لجامعة  بحث  قدر  بينما  ـ2019،  
األرواح بين الجيش الوطني والشرطة في أفغانستان بأكثر من 64100 
عنصر منذ أكتوبر عام 2001. وباالضافة إلى ماسبق قدرت بعثة األمم 
المدنيين األفغان بنحو  الخسائر بين  المتحدة االنسانية في أفغانستان 

111 ألف بين قتيل وجريح منذ عام 2009. 
هذه الخسائر والتكلفة الباهظة، بشريًا وماديًا، دفعت الكثيرين للتساؤل 
عن جدوى هذه الحرب وحسابات المصالح االستراتيجية األمريكية فيها، 
وطرحت النقاشات البحثية العديد من التساؤالت حول تأخر قرار االدارات 
أفغانستان  القوات من  رؤساء( بشأن سحب  )أربع  المتعاقبة  األمريكية 
االستراتيجية  الرؤية  وغياب  تحقيقها  يمكن  أهداف  وجود  عدم  رغم 
الداعمة لهذه العملية التي تحولت بمرور السنوات إلى استنزاف للخزانة 
األمريكية بعدما بلغت تكلفة الحرب مايقرب من تريليون دوالر، وانتهت 
إلى مشهد فوضوي اعتبره الكثيرون هزيمة للواليات المتحدة ومؤشر 

على انحسار نفوذها االستراتيجي العالمي!

التكلفة الباهظة
أفغانستان  في  األمريكي  العسكري  التدخل  أن  الخبراء  من  فريق  ويرى 
كان مبررًا وقتذاك في ضوء ايواء حركة “طالبان” قيادة تنظيم “القاعدة” 
وتنفيذ  تدبير  في  تورطهم  رغم  المتحدة  للواليات  تسليمهم  ورفضها 
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اعتدارات 11 سبتمبر 2001، فضاًل عن أن الواقع يقول أن هذا التدخل 
قد دمر نقاط تمركز تنظيم “القاعدة” في أفغانستان وقضى على قدرة 
سبتمبر،   11 مأساة  وتكرار  كبرى  ارهابية  عمليات  شن  على  التنظيم 
ولكن هذا النجاح ال يخفي حجم التكلفة الباهظة التي تحملتها الواليات 
ـ نحو  المتحدة وحلفاء الناتو، حيث فقدت بريطانيا ـ على سبيل المثال 
القول  يمكن  كما  المادية،  الخسائر  عن  ناهيك  قواتها  من  جنديًا   450
أن هذا التدخل لم ينجح في تحقيق األمن واالستقرار في أفغانستان، 
وانتهى  السابقين،  العقدين  طيلة  مختلفة  بوتائر  العنف  تواصل  حيث 
األمر إلى عودة حركة طالبان إلى تصدر المشهد مجددًا إثر خروج القوات 
على  للسيطرة  عودة طالبان  أن  إلى  االشارة  ولكن البد من  األمريكية. 
الحكم في أفغانستان لم يكن لهزيمة عسكرية كارثية كما تقول بعض 
اآلراء، ولكن االنسحاب قد تم بموجب اتفاق تم التوصل إليه في الدوحة 
بين الواليات المتحدة وممثلي حركة طالبان، والخطأ االستراتجي الذي 
وقعت فيه اإلدارة األمريكية قد تمثل باألساس في مشهد االنسحاب 
التي  الصور  أصابت  حيث  كابل،  مطار  في  الفوضى  عليه  الذي طغت 
التقطت لتساقط بعض األفغان العالقين بطائرة أمريكية تقل المدنيين 
البالد خوفًا من حركة “طالبان”، أصابت هذه  الخروج من  الراغبين من 
بالسلب كثيرًا عليها  المتحدة في مقتل وأثرت  الواليات  الصور سمعة 
حتى أنها قوبلت بانتقادات حادة للغاية من أقرب حلفاء الواليات المتحدة 
الوضع  لمآالت  استراتيجي  تقدير  أن هناك سوء  والمؤكد  األطلسيين. 
في أفغانستان عقب االنسحاب األمريكي، حيث كانت التوقعات تتجه 
لسيطرة طالبان على العاصمة بعد أشهر عدة، أي بنهاية العام الجاري، 
تقدم  عرقلة  على  األفغاني  الجيش  بقدرة  نسبية  ثقة  هناك  وكانت 
انهارت  قد  األفغانية  القوات  أن  ما حدث  ولكن  أشهر،  لبضعة  طالبان 
تمامًا في غضون ساعات قالئل، واستسلمت أمام زحف طالبان وانتهي 

األمر بهروب الرئيس السابق أشرف غني ورحيله عن البالد متخفيًا.

تغييرات شكلية  
الحاصل اآلن أن هناك انقسام بين الخبراء والمتخصصين حول مآالت 
يرى  حيث  والمتوسط،  القريب  المديين  على  أفغانستان  في  الوضع 
فاعلية  أكثر  دور  لعب  يستطيع  مدنيًا  مجتمعًا  اآلن  هناك  أن  البعض 
قد  األفغان  اكتسبها  التي  الجديدة  الثقافة  وأن  األفغان،  حياة  في 
الحكم، بينما  دفعت “طالبان” لالنفتاح من أجل ضمان السيطرة على 
يرى آخرون أن أفغانستان قد عادت أرضًا خصبة للعنف والتطرف وأن 
وأن  وقت  مسألة  تبدو  االرهاب  وتنظيمات  طالبان  بين  العالقة  احياء 
عبارات تسويق سياسي  ليس سوى  تغييرات  الحركة من  تعلنه  ما  كل 
وعالقات عامة لن تجد طريقها للواقع إال قلياًل، وبين هذا وذاك يمكن 
االستناد إلى الواقع في القطع بأن ثمة تغيير قد حدث بالفعل في ثقافة 
تعتنقها  التي  األيديولوجيا  تكمن في  تزال  المعضلة ال  األفغان، ولكن 
حركة “طالبان” والتي تؤكد الشواهد ـ حتى اآلن ـ أنها تتمسك بالثوابت 
وما تتحدث عنه من تغييرات يبقى حول أمور شكلية للغاية ال تزال هي 
األخرى رهن االختبار ويمكن التراجع عنها في أي وقت ، حيث يعتقد أن 
تطورات العالقة بين حركة طالبان والمجتمع الدولي يمكن أن تحدد دفة 
للعالم  الحركة تصّدر  أن  المقبلة، بمعنى  الفترة  الطالباني خالل  الحكم 

خطاب قائم على حدوث تغيير في القناعات واألفكار عما كانت تعتنقه 
التغيير،  أن هذا  المؤكد  ـ2001( ولكن   1996( األولى  إبان فترة حكمها 
كبير  حد  إلى  مرهون  يبدو  جوهرية،  تحفظات  من  عليه  يؤخذ  ما  رغم 

بحصولها على االعتراف والشرعية الدولية.

الخاتمة
الصادر  األول  التفصيلي  البيان  أن  إلى  االشارة  اإلطار يمكن  وفي هذا 
بشأن  زادة  أخوند  الله  هبة  األفغانية  “طالبان”  حركة  زعيم  لسان  على 
تضمن  قد  للحركة،  والداخلية  الخارجية  للسياستين  العريضة  الخطوط 
التي  الدولية  والمواثيق  والقرارات  القوانين  تلك  بجميع  االلتزام  إعالن 
الوطنية”،   قيمنا  تناقض  وال  اإلسالمية،  الشريعة  مع  تتعارض  “ال 
فالمعروف أن القوانين التي تخص إدارة عالقات الدول ببعضها ببعض 
ال تتعارض مع األديان بشكل عام وليس فقط الشريعة االسالمية، حيث 
يتحدث ميثاق األمم المتحدة بمختلف بنوده وكذلك القوانين الدولية، 
األمن  لتحقيق  تهدف  ايجابية  عالقات  تضمن  عامة  شمولية  أطر  عن 
واالستقرار الدوليين،ومجمل القوانين الدولية ال تخرج عن نطاق األحكام 
الشرعية، وبالتالي فالنص على مثل هذه االستثناءات، والسيما مسألة 
األحداث  واستباق  االفخاخ  زرع  في  رغبة  غالبًا  يعكس  الوطنية،  القيم 
والمواقف وهذه جميعها أمور ال تستقيم مع حالة من يسعى لطمأنة 
المجتمع الدولي والحصول على شرعية واعتراف دوليين. وكذلك الحال 
ارتهان  زعيم حركة “طالبان”  بيان  الداخلية، تضمن  للسياسات  بالنسبة 
التزام الحركة بحقوق االنسان وأمن االقليات بالضوابط الشرعية حيث 
بحقوق  يتعلق  فيما  والمؤثرة  بالجادة  وصفها  خطوات  باتخاذ  تعهد 
ضوابط  ضوء  “في  المحرومة  واألطياف  االقليات  وباألخص  االنسان 

ومتطلبات الدين اإلسالمي المبين”.
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