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ملخص الدراسة
كش����ف العام املاضي في أفغانستان عن حجم اخلالف بني السياسيني والعس����كريني األميركيني فيما يتعلق 
بطريق����ة إدارة املعركة فيه����ا، وعزز هذا اخلالف التعهد ال����ذي أطلقه أوباما ببدء االنس����حاب األميركي من 
أفغانستان في يوليو 2011م، وهو األمر الذي لم يَُرْق للقادة العسكريني؛ كونهم نصحوا بزيادة عدد القوات هناك 

ملواجهة اخلطر الطالباني والقاعدي املتعاظم.

والواقع األفغاني يكش����ف بجالء عن وهم االنتصار األمريكي في هذا البلد بعد س����نوات طوال من االحتالل، 
فقد فش����ل األمريكيون متاًما خالل العام املاضي في تسويق فكرة املفاوضات السرية واخلفية مع من وصفوهم 

ب�»معتدلي حركة طالبان األفغانية«.

وعلى الصعيد العسكري امليداني تزايدت قوة حركة طالبان األفغانية، ومتددت بشكل الفت إلى الشمال األفغاني، 
وحتديًدا في مناطق قندوز املجاورة لطاجيكستان وكذلك لبغالن وحتى مزار الشريف املجاورة ألوزبكستان.

ويأت����ي العمق العس����كري الذي حتظى به احلركة م����ن تأييد تنظيم القاعدة لها، وكذلك جماعات مس����لحة 
باكستانية أوزبكية وطاجيكية وصينية وسنية إيرانية مثل جند الله؛ ليزيد من العبء األمريكي أوالً، ويبرز أهمية 

االنخراط اإلقليمي في الوحل األفغاني.

إن كل من يتابع السياس����ة األمريكية إزاء احلرب على ما يوصف باإلرهاب، وحتديًدا ملفّي طالبان والقاعدة 
يلمس بوضوح مدى التخبط والغموض األمريكيني في التعاطي مع هذا امللف، وذلك يعود في جزئه إلى خالفات 
الساس����ة والعس����كر األميركيني، واحلساس����ية مع جمهور يتنامى رفضه ملواصلة احلروب؛ نظًرا لكلفتها املالية 

والبشرية، وعدم جدواها رغم دخول بعضها سنتها العاشرة تقريًبا.

 باإلضاف����ة إلى ذلك، فهن����اك خالفات بني األمريكي����ني واألوروبيني، وبني الطرف����ني وحلفائهم األفغان أو 
الباكس����تانيني على األرض، مع اإلش����ارة إلى أن معظم حروب العصابات تدخ����ل الدول في حوار مع أصحابها 
بعد ثماني إلى عش����ر س����نوات على أبعد تقدير  من اندالعها، فحينها تتيقن الدول باس����تحالة حتقيق النصر 

العسكري.

إن املشكلة األساسية في السياسة األمريكية املتبعة في أفغانستان أنها نفس السياسة املتبعة بشكل عام، وهي 
نظرية العصا واجلزرة، ولكن مثل هذه السياسة ال ميكن تطبيقها في أفغانستان، وحتديًدا على البشتون، الذين 

بقدر ما تضغط عليهم بقدر ما يُبُْدوَن تشدًدا في املواقف.
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تبقى احلالة األفغانية أحد أبرز التجليات املعاصرة حلروب القيم واملفاهيم التي حتاصر األمة ش���رًقا وغرًبا، 
األم���ر الذي أثار اجلدل حتى داخل اإلدارة األمريكية التي تتولى كبر هذه احلرب؛ فقد ُكش���ف عام 2009م عن 
حجم اخلالف بني السياس���يني والعس���كريني األمريكيني فيما يتعلق بطريقة إدارة املعركة في أفغانستان؛ وأدى 
ذلك إلى تطاول قائد القوات األمريكية في أفغانستان حينها اجلنرال ستانلي ماكريستال على الرئيس األمريكي 
باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وهو ما أدى في النهاية إلى طرده من منصبه بعد استدعائه إلى واشنطن، وإرسال 
قائد القوات املركزية األمريكية للحربني في أفغانس���تان والعراق اجلن���رال ديفيد بترايوس محله، وذلك إلدارة 

احلرب فيها.

وعزز اخلالف بني الطرفني، العس���كريني والسياس���يني، التعهد الذي أطلقه الرئي���س األمريكي أوباما ببدء 
االنسحاب األمريكي من أفغانستان في يوليو / متوز من العام املقبل، وهو األمر الذي لم يَُرْق للقادة العسكريني؛ 

كونهم نصحوا بزيادة عدد القوات هناك ملواجهة اخلطر الطالباني والقاعدي املتعاظم.

وقد عكس هذا اخلالف بني العس���كريني والسياسيني الكتاب األخير الذي صدر للصحافي األمريكي املعروف 
نها هذا الكتاب  بوب وودوارد، والذي كش���ف فيه من خالل لقاءات أجراها مع كبار املس���ئولني األمريكيني، ضمَّ
الذي حمل عنوان »حروب أوباما« كشف فيه عن اخلالف بني الطرفني، وَرْفض القادة العسكريني االنسحاب من 

أفغانستان بحسب العهدة األوبامية. 

لكن اجلنرال ديفيد بتريوس قائد القوات األمريكية في أفغانستان قلَّل من حجم التوقعات بشأن خطط سحب 
قوات بالده من أفغانس���تان، بدًءا من العام املقبل .. ووصف املراجع���ة التي أمر الرئيس باراك أوباما بإجرائها 

لالستراتيجية األمريكية حيال هذا البلد بأنها مجرد »تقييم في منتصف الطريق«.

وقال اجلنرال بتريوس في مقابلة له: »إن املوعد النهائي الذي حّدده أوباما في يوليو 2011م لبدء عملية سحب 
القوات األمريكية من أفغانس���تان س���يكون بداية عملية، لكنه يحتفظ بحقه في حتديد جدول زمني بنفسه؛ بناًء 

على الظروف القائمة على أرض الواقع«.

ودافع بقوة عن استراتيجية مكافحة التمرد التي وضعها في أفغانستان، غير أنه اعترف بأن احلملة سبَّبت له 
اإلحباط ونفاد الصبر.. وقال: »إنني مدرك حلقيقة أن س���اعة أفغانستان ال تسير بالسرعة التي يريدها الناس 

د. أمحد موفق زيدان
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في مواقع أخرى، ونود أن نراها نحن، فهناك ساعات 
في واش���نطن وساعات في لندن وفي عواصم أخرى؛ 

تدق أيًضا بسرعة«.)1(

 ونقل الكتاب عن أوباما قوله -حسب الفقرات التي 
نش���رتها صحيفة واشنطن بوس���ت -: »... يجب أن 
يتركز كل العمل الذي نقوم به على مسألة معرفة كيف 

سنتمكن من خفض وجودنا في أفغانستان.

 وتابع أوباما »يجب أن تكون هناك خطة حتّدد كيفية 
خروجنا ومغادرة أفغانستان«.)2(

أم���ا حرك���ة طالب���ان األفغانية؛ فق���د أوضحت 
موقفه���ا ف���ي مجلتها الرس���مية، حني قال���ت :»... 

إن سياس���ة  القول:  خالص���ة 
ودسائس���هم  الغرب  دجاجل���ة 
ومؤامراتهم ملراوغة ش���عوبهم، 
األفغاني؛  الش���عب  وخديع���ة 
باءت بالفش���ل، واستراتيجيتهم 
القتالية  احلربي���ة وخططه���م 
ومهاراته���م الثعلبي���ة نس���فها 
املقدس  اإلس���المي  اجله���اد 

من جذورها، فنُس���فت أس���نانهم الواهية، وانكسرت 
قرونهم الواهنة، وانتهت أكاذيبهم املرصعة، وتصدعت 
سيوفهم اخلش���بية، وتفرقت سحائبهم املترعدة، فال 
يتكلم���ون اليوم ع���ن الدميقراطي���ة الغربية، وال عن 
احلكوم���ة ذات القيم على من���وال الِقَيم الكفرية، وال 
عن النس���اء العاري���ات الس���افرات، وال عن الرقص 
والدعارة واخلمور، بل تلقنوا من جهاد األفغان دروًسا 
ال ب���أس بها، حتى صاروا خطب���اء على غرار خطباء 
اإلسالم، فيتحدثون عن ضرورة االجتثاث لكل ما ميسَّ 
املقدسات اإلسالمية، أو التقاليد األفغانية، باألذى أو 
الس���وء، وأوجبوا على جنودهم احترام كل ما يحترمه 
األفغان، وسيتلقون دروًسا كثيرة في املستقبل القريب، 
إن ش���اء الله تعالى، إن لم يتخ���ذوا طريق الفرار لهم 

)1( صحيفة التاميز البريطانية الصادرة بتاريخ 23- 9-2010م. 
)2( وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 23-9-2010م.

طريًقا، ولم يجعلوا سبيل الهرب لهم سبياًل«. )3(

 وكان أوبام���ا قد أعلن في كانون األول/ديس���مبر 
املاضي زيادة عدد اجلنود األمريكيني في أفغانس���تان 
د  بنحو 30 ألف جندي؛ إال أنه في الوقت نفس���ه حدَّ
متوز/ يوليو 2011 موعًدا لبدء سحب القوات األمريكية 

من هذا البلد.

 ويفيد وودورد في كتابه أيًضا أن الرئيس رفض طلًبا 
من البنتاجون بإرس���ال 40 ألف جندي إضافي، راوًيا 
تفاصيل اجتماعات أوباما بحضور وزير الدفاع روبرت 
جيتس ووزيرة اخلارجية هيالري كلينتون خالل الفترة 

التي سبقت قرار إرسال 30 ألف جندي إضافي.

 وق���ال أوبام���ا أيًض���ا خالل 
في  وكلينتون  بجيتس  لقاء جمعه 
تش���رين األول/أكتوبر بحسب ما 
أبقى  نقلت واشنطن بوست: »لن 
عشر س���نوات، ولن ألتزم بوجود 
طوي���ل األمد لبناء أمة، ولن أنفق 

ألف مليار دوالر«.)4(

واخلب���راء  احمللل���ني  لك���ن 
الباكس���تانيني يؤكدون على وجود خالفات جوهرية، 
بني العسكريني والسياس���يني األمريكيني، فيما يتعلق 
بسياس���ة س���حب قواتهم من أفغانس���تان فاملسئول 
الباكستاني عن مناطق القبائل سابًقا خالد عزيز يرى 
في مقابلة مع كاتب هذه الدراسة أن: »ثمة خالف كبير 
بني السياس���يني والعس���كريني، فأوباما تعهد بسحب 
قواته في منتصف العام املقبل، بينما يرى بترايوس أن 
املهمة ضخمة، وال ميكن االنتهاء منها في هذا الوقت 
القصير، وبالتالي سيكون هناك تقليص لعدد القوات 
وبشكل رمزي، مبعنى أن استراتيجية احلرب ستتغير، 
والتركيز سيتبدل، ولكن لن تتوقف احلرب، فاحلكومة 
األفغانية ال مس���تقبل مضيء لها، وهي التي تضعف 

)3( مجلة الصمود الصادرة عن حركة طالبان عدد يوليو وشباط 2010م. 
)4( صحيفة الواشنطن بوست الصادرة بتاريخ 22-9-2010م.

ق��ال الجن��رال بتريوس ف��ي مقابلة ل��ه: »إن 
الموع��د النهائ��ي ال��ذي ح��ّدده أوباما في 
يولي��و 2011م لب��دء عملي��ة س��حب الق��وات 
األمريكي��ة من أفغانس��تان س��يكون بداية 
عملية، لكنه يحتفظ بحقه في تحديد جدول 
زمني بنفس��ه؛ بن��اًء على الظ��روف القائمة 

على أرض الواقع«.



أفغانستان .. فرص احلرب والسالم ومفاعيل اللعبة الدولية

243التقرير االسرتاتيجي الثامن

يوًما بعد يوم؛ بسبب الفساد وتنامي قوة طالبان«.)1(

أما الضابط االس���تخباراتي املتقاعد أس���د منير، 
والذي عم���ل في مناطق القبائل الباكس���تانية، فقال 
للكاتب: »إن قضية االنسحاب األمريكي من أفغانستان 
ف���ي العام املقبل غير ممكنة عملّيًا، فما تس���عى إليه 
واش���نطن هو تأمني احلزام البش���توني املقلق لها، ثم 
تش���كيل حكومة مدنية قادرة عل���ى ضبط األوضاع، 
يتزام���ن ذلك مع تش���كيل جيش أفغاني سيس���تغرق 

تشكيله وقًتا طوياًل..«.

الدول املعنية ولعبة البوزكشي األفغانية: 

ثمة لعب���ة أفغانية قومية، رمبا تصّور طبيعة معادلة 
التدخالت الدولية واإلقليمية ف���ي هذا البلد، اللعبة 
تسمى »البوزكشي« والتي تعني شد العنزة، وهي عبارة 
عن مجموعة ُفْرَس���ان ميتطون جيادهم، ويسعون إلى 
انت���زاع عنزة حية من نقطة محددة داخل ملعب كبير، 
وسط جمهور عريض؛ من أجل نقلها ووضعها في حفرة 
محددة، وما أن يبدأ الف���ارس األول بأخذ العنزة من 
احلفر احملددة؛ حتى يطارده الفرس���ان املشاركون في 
املسابقة، وكل واحد ينتزع هذه العنزة احلية املسكينة؛ 
ليضعها في احلفرة احملددة، لينال أخيًرا لقب الفائز، 
والعنزة في مفهوم السياسة هي أفغانستان والفرسان 
هم الطامحون بها من الدول املجاورة وغير املجاورة.

وتلك هي لعبة الدول املعنية في أفغانس���تان، لعبة 
الدم، ولعبة انتزاع أفغانستان لوضعها في خانة مصالح 

الطرف الفائز.

الوالي���ات املتحدة األمريكية، والغرب بش���كل عام، 
يسعيان وحتديًدا منذ احلادي عشر من سبتمبر أيلول 
2001م إلى إبعاد القاعدة عن حركة طالبان األفغانية، 
وبغض النظر عن مصالح الغرب في أفغانس���تان، مثل 
ما يُثَار عن تطويق الصني وإيران وآس���يا الوس���طى 
وغيره���ا، إال أن ذلك كله لم يكن موجوًدا قبل احلادي 

مقابلة مع الكاتب بتاريخ 20-9-2010م.  )1(

عش���ر من س���بتمبر، وإن كان موجوًدا؛ فلم يكن بتلك 
األهمية بقدر م���ا تبرز أهمية التهدي���د القاعدي - 
ا  الطالباني للغرب، ولذا يشترط الغرب اآلن علًنا وسّرً
فك التحالف بني الطرفني كمقدمة لالنسحاب، وتلك 

هي املصلحة الغربية واألمريكية في أفغانستان.

  لقد دعا وزير اخلارجية األمريكي األس���بق هنري 
كيسنجر، في مقال نش���ره بلوس أجنلوس تاميز، إلى 
ضرورة إدم���اج الدول اإلقليمية، وحتديًدا باكس���تان 

وإيران والهند من أجل تسوية أفغانية«.)2(

واستبعد الوصول إلى تسوية ألفغانستان مبعزل عن 
الدول املجاورة، مؤكًدا على ضرورة إشراكها في حتمل 

تبعات اخلروج األمريكي من هناك.

وعندما ننظر إلى الص���ني؛ جند دائًما أن املصلحة 
الصينية قريبة من املصلحة الباكس���تانية، يزيد عليها 
اآلن توفي���ر أوضاع أفغانية آمنة؛ لتكون أفغانس���تان 
ا لبضائعها، ثم لنقل  الدولة احملاذية للصني سوًقا مهّمً
هذه البضائع إلى أس���واق دول آسيا الوسطى، لكن ما 
يهم الصني بشكل مباشر أيًضا هو عدم وجود »حكومة 
إس���المية متش���ددة« لها عالقة مع مسلمي تركستان 
الش���رقية في الصني، وبالتالي األمر الذي قد يعّرض 
الوحدة الوطنية الصينية إلى اخلطر؛ فيما إذا تنامى 
دور اإلس���الميني في تركس���تان، وهو ما حصل إبان 
حكم طالبان، وحتى اآلن وهو ما يخيف الصني؛ وذلك 
لكون احلركة اإلسالمية التركستانية متتلك رمبا مئات 
املسلحني املدربني في مناطق القبائل، واملشاركني في 
العمليات العس���كرية إلى جانب القاعدة وطالبان ضد 

الوجود األجنبي في أفغانستان. 

أما على الصعي���د اإليراني؛ فعلى الرغم من العداء 
اإليراني - األمريكي الظاهري، إال أن املصالح اإليرانية 
تتفق متاًما مع املصالح األمريكية، فيما يتعلق بحكومة 
أفغانية يكون دور البش���تون فيها ضعيًفا، ويطغى فيها 
دور األقليات األفغاني���ة، وحتديًدا الطاجيك والهزارة 

لوس أجنلوس تاميز 25-7-2010م.   )2(
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املدعومني من إيران، وهو األم���ر الذي يوافقها عليه 
أكثر الدول األوروبية، فإيران وغيرها يدركون متاًما أن 
البشتون معقل التشدد اإلسالمي، وبالتالي فاألقليات 
-وحتدي���ًدا الهزارة- س���يكونون الهدف من وراء هذا 
»التشدد اإلسالمي البشتوني«، وهنا تختلف السياسة 
اإليرانية مع الباكستانية؛ حيث إن األخيرة تريد متثياًل 
بش���تونّيًا كبيًرا في أي حكومة لسبب بسيط، وهو أن 
أي حكومة أفغانية ال يوافق عليها بشتون أفغانستان؛ 
سينعكس بشكل مباش���ر على أمنها؛ وذلك ألن لديها 
حزاًما بشتونّيًا س���يتعاطف بشكل طبيعي وتلقائي مع 
إخوانه البش���تون األفغان، الذين سيش���عرون بالغنب 
واحلي���ف والتهميش السياس���ي، وهو ما جتلى خالل 
الس���نوات املاضية من غلبة األقلي���ات على احلكومة 

األفغانية، وتراجع دور األغلبية البشتونية. 

أما بالنسبة للهند؛ فمهمتها األساسية في أفغانستان 
دعم األقليات، وه���و التقليد الذي حافظت عليه منذ 
عقود؛ خلشيتها من البشتون، كونهم يشكلون صداًعا 
تاريخّيًا لها، فهم الذين قادوا عدة حمالت عس���كرية 
ضده���ا، وحتديًدا في كش���مير، باإلضاف���ة إلى أن 
مصلحتها تكمن في وجود وحضور قويني بأفغانستان، 
يضمنان لها تطويق باكس���تان والصني، وهو ما سيُحّد 
من تدخالت باكس���تان في كشمير اخلاضعة للسيادة 
الهندية؛ النش���غالها حينها على اجلبهة األفغانية أكثر 

مما هي منشغلة على اجلبهة الكشميرية.

أما دول وسط آسيا؛ فيبدو أنها معنية بشكل مباشر 
بدعم حكومة األقليات؛ لتشاطرها نفس العرقية أوالً، 
ولالمتدادات اإلثنية لها في أفغانستان، وثانًيا ألن هذه 
العرقيات أقل تش���دًدا وأقل طموًح���ا في التمدد إلى 
أراضيها، وبالتالي فتتسق مصاحلها مع مصالح إيران 
والهند والصني والغرب بش���كل كبير أكثر من اتساقها 
مع املصالح الباكستانية التي تبدو وحيدة في امليدان، 
لكن ال تزال باكستان باملقابل تتمتع بالورقة الطالبانية 
إلى حد كبي���ر؛ كون طالبان أو البش���تون يدركون أن 
نافذتهم الوحيدة إلى العالم هي باكس���تان، متاًما كما 

أن باكس���تان تدرك أن نافذتها إلى العالم هي طالبان 
البشتون، فحكومة بش���تونية موالية لباكستان تشّكل 

عمًقا استراتيجّيًا موازًيا للهند وطموحاتها«.)1(

باملجمل ال أحد يريد زعزعة االستقرار في أفغانستان 
لكن كل واحد يريد استقرار أفغانستان حسب مصاحله 
ومقاس���ه، مما يشير إلى أن الفرسان لم يتمكنوا حتى 
اآلن من وضع العنزة التي هي أفغانس���تان في احلفرة 
احملددة للعبة البوزكشي التي حتدثنا عنها حتى يُصفر 

احلكم معلًنا انتهاء املباراة. 

الواقع األفغاني والوهم األمريكي:

فشل األمريكيون متاًما خالل العام املاضي في تسويق 
فكرة املفاوضات الس���رية واخلفية مع من وصفوهم 
ب�»معتدلي حركة طالبان األفغانية«، ونش���رت وسائل 
اإلعالم الدولية والعربية أنباء عن لقاءات ووس���اطات 
تقوم بها اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية 
املتحدة، وباكستان من أجل إدماج عناصر معتدلة في 
حكومة الرئيس األفغاني حامد كرزاي، لكن ذلك نفته 
حرك���ة طالبان األفغانية ممثل���ة بزعيمها املال محمد 
عمر، ونفاه معها أيًض���ا الذين ُعنوا باألمر من أمثال 
وزير خارجيتها السابق وكيل أحمد متوكل، أو سفيرها 
الس���ابق في إس���الم آباد، والذي اعتُقل في س���جن 

جوانتانامو، عبد السالم ضعيف.

وبالتالي متكنت حركة طالبان من اجتياز مرحلة في 
غاية الصعوبة، كانت تس���تهدف شقها وإضعافها من 
خالل عناصر معتدلة وغير معتدلة، األمر الذي زاد من 
ضعف احلكومة األفغانية وإحساسها بعدم الشرعية؛ 
بسبب تنامي قوة طالبان العسكرية، واحلديث املتزايد 
عن فساد احلكومة، سواء كان فيما يخص املال، أو فيما 
يتعلق باالجتار باملخدرات، حتى وصل األمر إلى اتهام 
جنود وضباط أمريكيني وبريطانيني في األمر، والعمل 

)1(  لق���اء الكاتب مع اجلنرال املتقاعد عبد القيوم خان مس���ئول مصانع 
التسليح الباكستانية السابق. 
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على التحقيق معهم بعد عودتهم إلى بالدهم.)1(

وأعلن أخي���ًرا اجلنرال األمريك���ي املْعِنّي باحلرب 
األفغاني���ة ديفي���د بترايوس أن ثم���ة مفاوضات بني 
مسئولي حركة طالبان األفغانية واحلكومة األفغانية، 

وهو ما لم تؤكده مصادر طالبان أو غيرها.)2(

أما اجلن���رال عبد القيوم خان ال���ذي أدار مصانع 
التس���ليح الباكس���تانية حت���ى ع���ام 2008م فيقول: 
»األمريكيون لن ينس���حبوا من أفغانستان، ولكنهم مع 
هذا يواجهون خس���ائر ضخمة، وما يؤشر على عدم 
مغادرته���م ه���و جتديدهم لعقد بن���اء وصيانة مطار 
قندهار من قبل شركة كندية، والذي سيتوسع ليشمل 
67 وحدة سكنية جديدة، وهو ما يؤشر إلى أن بقاءهم 
يطول، س���تغادر بعض الوحدات، لكن س���تظل قوات 
ضخمة، والظاهر أن خطتهم هو تقس���يم أفغانستان 

)1( راجع الصحف األمريكية والبريطانية منتصف شهر سبتمبر / أيلول 
2010م.

)2( النيويورك تاميز الصادرة بتاريخ 28-9-2010م.

إلى شماٍل يعززون فيه قبضتهم العسكرية؛ ليكون آمًنا 
لهم، وجنوٍب يظل في حالة حرب مع طالبان«.)3(

على الصعيد العسكري امليداني تزايدت قوة حركة 
طالبان األفغانية، ومتددت بش���كل الفت إلى الشمال 
األفغان���ي، وحتدي���ًدا ف���ي مناطق قن���دوز املجاورة 
لطاجيكس���تان، وكذلك لبغالن، وحتى مزار الشريف 
املجاورة ألوزبكستان، ويبدو أن تنفيذ هذه االستراتيجية 
الطالبانية إمنا كان بس���بب إدراكه���ا للمخاطر التي 
تنطوي عليها، وهو ما حت���دث عنه اجلنرال املتقاعد 
عبد القيوم في حرص األمريكيني على إبقاء الش���مال 
األفغاني آمًنا لهم، واجلنوب مشتعاًل مع طالبان، ولذلك 
حرصت األخيرة على تعكير هذه االس���تراتيجية من 
خالل عدة عمليات قوية اس���تهدفت الوجود األجنبي، 

وحتديًدا األملاني املكلف بقندوز وما حولها.

ويأتي العمق العس���كري الذي حتظى به احلركة من 

)3( مقابلة مع الكاتب بتاريخ 19-9-2010م.
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تأييد تنظيم القاعدة لها، وكذلك جماعات مس���لحة 
باكستانية أوزبكية وطاجيكية وصينية، وسنية إيرانية 
مثل جند الله ليزيد م���ن العبء األمريكي أوالً، ويُبِرز 
أهمية االنخراط اإلقليم���ي في الوحل األفغاني، لكن 
األبرز في ذلك هو دعم ومساندة مقاتلي حركة طالبان 
هت لهم  باكستان، على الرغم من كل الضربات التي ُوجِّ
وبشكل شبه يومي، سواء مت عبر الضربات العسكرية 

الباكس���تانية، أو عل���ى مس���توى 
الهجم���ات اجلوي���ة م���ن خالل 
طائ���رات التجس���س األمريكية 
التي تس���تهدف مناطق القبائل، 
القواع���د اخللفي���ة  وحتدي���ًدا 
لنش���اطات القاعدة وطالبان في 

الشرق األفغاني..

الطالبان����ي  اخلط����ر  ولع����ل 
الباكس����تاني تعاظم بشكل خطير 

في اآلونة األخيرة، أوالً بسبب عالقتهم بالتفجير الذي 
أُحبط في تاميز سكوير بأمريكا، وثانًيا من خالل تعيني 
إلياس كش����ميري كمسئول عس����كري لتنظيم القاعدة 
كما تردد أخيًرا، وهو تعيني له دالالته املهمة بالنس����بة 
لألمريكيني، س����واء فيم����ا يتعلق بخلفيته العس����كرية، 
وخبراته املهمة في كشمير، أو فيما يتعلق بكونه ضابًطا 
في الوح����دات اخلاصة الباكس����تانية، ويعرف اجلانب 
العسكري بش����كل كبير، أو كان على مستوى تعيني أول 
مس����ئول عسكري للقاعدة من غير العرب، وهو ما يوّفر 
له فرص����ة أكبر من العرب للتحرك بني الباكس����تانيني 

والكشميريني في الغرب. 

إشكاليات احلوار األمريكي الطالباني:

كل من يتابع السياس���ة األمريكية إزاء احلرب على 
ما يوصف باإلرهاب وحتديًدا ملفّي طالبان والقاعدة 
يلمس بوضوح مدى التخبط، والغموض األمريكيني، في 
التعاط���ي مع هذا امللف؛ وذلك يعود في جزء منه إلى 
خالفات الساسة والعس���كر األمريكيني، واحلساسية 

مع جمه���ور يتنامى رفضه ملواصلة احل���روب؛ نظًرا 
لُكلفتها املالية والبش���رية، وعدم جدواها رغم دخول 
بعضها سنتها العاشرة تقريًبا، باإلضافة إلى خالفات 
ب���ني األمريكيني واألوروبيني، وبني الطرفني وحلفائهم 
األفغان أو الباكس���تانيني على األرض، مع اإلشارة إلى 
أن معظ���م حروب العصابات تدخ���ل الدول في حوار 
مع أصحابها بعد ثماني إلى عش���ر سنوات على أبعد 
اندالعه���ا، فحينها  تقدير م���ن 
تتيقن الدول باس���تحالة حتقيق 

النصر العسكري.

تعلن  املتحدة  الوالي���ات  اآلن 
على استحياء استعدادها للحوار 
مع طالبان، وس���اعة تس���ميهم 
تسميهم،  ال  وس���اعة  معتدلني، 
ولكن الواض���ح على األرض أن 
األمريكي  ه���و  املنهزم  الطرف 
والغربي في أفغانس���تان، واملنتصر ه���و الطالباني، 
وبالتال���ي من غير املنطق���ي أن يتبوأ كل طرف مكانة 
الطرف اآلخر، مبعنى أن يتصرف األمريكي كمنتصر 
والطالبان���ي كمنه���زم، ودون جترع الس���م احلقيقي 
باالعتراف مبرارة الواقع سيظل الوضع األمريكي في 

أفغانستان يراوح مكانه، وكأنه طبخة حصى.

أط���رح هنا قضي���ة احل���وار األمريكي-الطالباني، 
واالش���تراطات األمريكي���ة املس���تحيل تطبيقها على 
طالب���ان، الس���يما وأن الطالبان يرون أنفس���هم اآلن 
الطرف املنتصر، وبالتالي عدم القبول باالش���تراطات 
األمريكية، وعلى رأس���ها التخلي عن القاعدة، وكأنهم 
الطرف املنهزم أوالً، وثانًيا املس���ئول أمام شعبه عما 
حل بالبالد طوال العقد املاضي، باإلضافة إلى حجم 
اإلهانة التي سيتعرض لها بهذا التخلي، وهي اإلهانة 
التي كلّفتهم تلك احل���رب الضروس، والتي خاضوها 

وال يزالون.

وزيرة اخلارجي���ة األمريكية دعت طالبان، املعتدلني 
منهم، إلى االندم���اج بالعملية السياس���ية األفغانية، 

على الرغم من الع��داء اإليراني � األمريكي 
الظاه��ري، إال أن المصال��ح اإليراني��ة تتف��ق 
تماًما مع المصال��ح األمريكية، فيما يتعلق 
البش��تون  دور  يك��ون  أفغاني��ة  بحكوم��ة 
فيه��ا ضعيًفا ، ويطغى فيها دور األقليات 
األفغاني��ة، وتحدي��ًدا الطاجي��ك واله��زارة 
المدعومي��ن م��ن إي��ران، وه��و األم��ر ال��ذي 

يوافقها عليه أكثر الدول األوربية.
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واالعتراف بالدستور، والتخلي عن القاعدة، تلك رمبا 
كانت نفس الش���روط التي عرضتها واش���نطن ساعة 
انتصارها على طالبان والقاعدة يوم هاجمت أفغانستان، 
وأس���قطت طالبان في تش���رين أول/ أكتوبر من عام 
2001م، وبالتالي فواش���نطن ال تزال تتصرف بنفس 
الذهنية ليلة نشوة نصر أكتوبر 2001م، فاملعتدلون من 
طالب���ان ال حاجة للحوار معهم، كونهم أصاًل معتدلني 
ومستعدين لالندماج مع العملية السلمية، وال يشكلون 
تهديًدا عسكرّيًا، وليس���وا خصوًما، وبالتالي فاحلوار 

عادة ما يجري مع خصوٍم.

الهرمية الطالبانية، والهرمية احلزبية األفغانية حتّتم 
احلوار مع املال محمد عمر بشكل مباشر، ودون ذلك 
ال ميكن وقف شالل الدم، وال ميكن حتقيق مفاوضات 
م���ع أي طرف طالباني، فلن يج���رؤ أحد على احلوار 
أوالً دون إذن املال محمد عم���ر، وثانًيا مفهوم البيعة 
الش���رعية، العميق الداللة في املفهوم الطالباني، لن 

يسمح ألحد من طالبان بأن ينشق عن زعيمه.

واآلن لنتح���ول إلى صعوبة عقد صفق���ة طالبانية 
- أمريكي���ة دون القاعدة، واحلوار معها، الس���يما أن 
القاعدة هي التي دعت س���ابًقا عبر رس���الة زعيمها 

أسامة بن الدن إلى احلوار مع الغرب:

1- بداية سيتعذر على الطالبان أن يتعهدوا بأي نوع 
من التعهدات بشأن حتجيم القاعدة على أراضيهم؛ كون 
هذا التحجيم سيصطدم مع قناعات شرعية تؤمن بها 
طالبان والقاعدة، وهو ما حصل حني ُطولبت طالبان 
بذلك قبل احلادي عش���ر من سبتمبر / أيلول؛ فكيف 
س���يقبل بذلك املال محمد عمر اآلن، وهو يرى نفسه 

قد انتصر على عشرات الدول املتحالفة ضده؟!!

 2- النهج التش���ددي ملقاتلي طالبان، وسياس���ات 
طالب���ان جتاه الغ���رب، ف���ي تصاعد الس���يما بعد 
االحت���كاكات الطالبانية مع عدد كبي���ر من مقاتلني 
إس���الميني عامليني، واتصالهم مع طالبان باكس���تان، 
ومبايعة األخيرة للمال محمد عمر، ووفًقا للمعلومات 

فإن معظم قادة اجلبهات املتش���ددين، وحتديًدا شبكة 
القائد جالل الدين حقاني املتهمة بالوقوف خلف معظم 
العمليات املستهدفة لألجانب في أفغانستان، إمنا هم 
من حلف���اء القاعدة واملعجبني بخطها، بل وممن تلقوا 
تدريبات على أيدي قادة القاعدة، واكتس���بوا خبرات 
وتكتيكات عس���كرية فاجأت األمريكيني، وما كان لهم 

أن يتعلموها لوال التدريب القاعدي.

3- ألول مرة تسمح طالبان أفغانستان لتنظيم غير 
أفغاني أن يعمل على أراضيها، فيس���تحيل أن تسمح 
رسمّيًا بذلك وحتى لتنظيم أفغاني، فقد ظهرت القاعدة 
في أفغانستان، وأميرها مصطفى أبو اليزيد الذي ُقتل 
أخيًرا عبر طائرة جتس���س أمريكي���ة دون طيار، وهو 
ما يعكس م���دى العالقة الوثيقة بني الطرفني، والثقة 

املتبادلة بينهما.
4- املال محمد عمر الذي حتول إلى أشبه ما يكون 
باألمير لكل هذه اجلماعات املس���لحة غير األفغانية 
من باكستانية، وعربية وأوزبكية، وتركمانية وطاجيكية 
وغيرها؛ س���يتعذر عليه التعامل مع الغرب واآلخرين 
ليس من منطق املصلحة الوطنية األفغانية فحس���ب، 
وس���تفرض عليه تل���ك املبايعات من جنس���يات غير 
أفغانية قواعد لعب���ة جديدة، كانت موجودة، لكنها لم 
تكن بذلك الوضوح احلالي، رغم أن املال محمد عمر 
يحرص على عدم الظه���ور مبظهر أنه أمير للمؤمنني 
خارج أفغانس���تان، وإن كان مبايعة أسامة بن الدن له 

وآخرين أظهرت أنه خرج عن احلدود األفغانية.

على هذه اخللفية يعتقد البعض أن القاعدة هي التي 
تتمدد، والدلي���ل على ذلك تصاعد وجودها في اليمن 
والصومال، وإفريقيا بشكل عام، وهذا يناقض ما تردده 

بعض وسائل اإلعالم الغربية عن تراجع القاعدة.

 وبالتال���ي فدون العمل والس���عي لفت���ح حوار مع 
القاعدة، أو تفهم حساس���يات ذل���ك أثناء احلوار مع 
طالبان؛ ستظل طاحونة القتل والدمار متواصلة، ولن 

يتم التوصل إلى حل يرضي األطراف جميًعا.
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وبالتأكيد سيتس���اءل الكثيرون عن أي قاعدة س���يتم احلوار معها؟!! لكن رمبا أثناء احلوار مع الطالبان ميكن 
أخذ قضية احلوار مع القاعدة في احلس���بان؛ كون حمامات الدم ستظل متواصلة، سواء كان ذلك على مستوى 
العراق، أو على مس���توى الصومال، أو على مستوى اليمن، ورمبا على مس���توى جبهات أخرى جديدة قد تُفتَح، 
فاحلرب طوال العقد املاضي لم حتل املش���كلة، سوى أنه على أمل حل مشكلة مت خلق مشكلتني، وحلل مشكلتني 

ُخلقت أكثر، وهكذا أصبحنا أمام متواليات هندسية.. 

إذن رأس املشكلة، التي بدأت حتى قبل احلادي عشر من سبتمبر / أيلول؛ كانت مع القاعدة، وحتميل طالبان 
مس���ئولية ظاهرة القاعدة يبدو فيه كثير من الظلم، فالقاعدة وظاهرتها أبعد ما تكون أفغانية وهي متش���عبة، 
ومقرها لم يعد أفغانس���تان فحسب، وبالتالي لتس���وية املشكلة األفغانية وغيرها من مشاكل الصومال، أو اليمن 
والعراق ال بد من التوصل إلى نوع من احلوار مع القاعدة، على األقل الستكشاف مطالبها ومعرفة فيما إذا كانت 

مستعدة ملساومات في مناطق محددة، وتبريد جبهات أو عقد صفقات أم ال. 

املشكلة األساسية في السياس���ة األمريكية املتبعة في أفغانستان، هي نفس السياسة املتبعة بشكل عام، وهي 
نظرية العصا واجلزرة، ولكن مثل هذه السياسة ال ميكن تطبيقها في أفغانستان، وحتديًدا على البشتون، الذين 

بقدر ما تضغط عليهم بقدر ما يُبُْدون تشدًدا في املواقف.

هذا املوضوع تكرر في مناس���بات حربية عدة للبش���تون أيام حروبهم مع البريطانيني، وكذلك في احلرب مع 
الس���وفييت، واآلن في حربهم مع األمريكيني، ولذا ينصح الكثيرون بأن يتم فتح قنوات اتصال مباش���رة مع املال 
محمد عمر، طبًعا بعد رفع اسمه واسم حركة طالبان عن قائمة املنظمات اإلرهابية بحسب التصنيف األمريكي 

والدولي اآلن؛ ليكون حواًرا فاعاًل ومجدًيا للطرفني. 
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معلومات إضافية
العالقة بني طالبان ومجاعات املقاومة األفغانية األخرى:

حرص���ت حركة طالبان منذ البداية على عدم التعرض جلماع���ات املقاومة األخرى، ونفس األمر ينطبق على 
األخيرة؛ إذ إن زعيم احلزب اإلس���المي قلب الدين حكمتيار املطل���وب أمريكّيًا، والذي يقاتل الوجود األمريكي، 
د على أن عالقات احلزب على مستوى التنسيق امليداني  وفي مقابلة أخيرة له نُش���رت في صحيفة »وحدت« شدَّ

األرضي جيدة مع إخواننا في القاعدة وطالبان. 

سعت طالبان خالل الفترة األخيرة إلى استيعاب بعض فصائل املقاومة وحتديًدا السلفيني في واليتي نورستان 
وكونار املتاخمتني لباكستان؛ حيث أعلنوا عن انضمامهم للحركة، وينسبون العمليات التي ينفذونها إلى طالبان.

قوة طالبان وامتداداتها في دول اجلوار سيجعل فرض أجندات اآلخرين مثل حكمتيار وغيره متعذًرا إن لم يكن 
مستحياًل، في ظل االمتدادات اجلغرافية املهمة لطالبان أفغانستان في دول اجلوار. 

يظهر التباين في املواقف السياس���ية بني طالبان واحلزب اإلس���المي بزعامة حكمتيار، حتديًدا فيما يخص 
ش���كل إدارة أفغانستان، فطالبان تدعو اجلميع إلى مبايعة زعيمها املال محمد عمر كأمير للمؤمنني، فيما يدعو 
حكمتيار إلى إجراء انتخابات عقب التحرير لترك الش���عب يقرر مصيره بنفس���ه، وبهذا يريد حكمتيار أن يجعل 
نفسه مساوًيا للمال عمر وهو املرفوض في العقلية الطالبانية التي تؤمن بإمارة املؤمنني، وليس باالنتخابات التي 

لن تفرز األصلح ما دام املال واجلاه وغيرهما هما العنصرين اللذين يلعبان الدور األساسي في هذه األوضاع.

الواقع السياسي حلركة طالبان:

الواقع السياسي لطالبان أفغانستان يفتقر إلى الكثير من املعلومات السيما وسط شّح التصريحات واملقابالت 
الطالبانية، وعزوف احلركة عن هذا املجال، وانهماكها في العمل العسكري اليومي، لكن مع هذا فقد أعاد زعيم 
ل جلنة سياسية قادها في البداية معتصم أغا خان، لكنه  حركة طالبان املال محمد عمر تنظيم احلركة، حني شكَّ

أُقيل بسبب ما قيل عن شبهات مالية، وُعنيِّ محله لطيف الله منصور كرئيس للجنة السياسية.

من خالل تصريحات شحيحة لقادة وزعماء احلركة منشورة في مجلة الصمود الصادرة بالعربية عن احلركة، 
وغي���ر ذلك من املقابالت التي أُجريت مع قن���اة اجلزيرة وغيرها يظهر أن احلركة ترفض أي حوار مع احلكومة 

األفغانية، كما أرادت بعض وسائل اإلعالم العربية واألجنبية تصويره وكأنه حصل حتًما.

حركة طالبان ترفض الوس���اطات من أجل تشكيل حكومة مختلطة أو مشتركة مع قرضاي، فما دامت ترفض 
مب���دأ االنتخابات بني فصائل مقاومة مثل حكمتيار، فمن باب أول���ى أن ترفض أي انتخابات في ظل االحتالل 
األجنبي، وهو ما عبَّر عنه لطيف الله منصور في مقابلة نش���رت في مجلة الصمود الصادرة عن احلركة بتاريخ 

مايو 2008م.

بخصوص احلوار مع القوات األجنبية؛ فحتى اآلن لم تتحدث احلركة عن األمر في ظل اكتفاء القوات األجنبية 
برغبتها في احلديث إلى من تس���ميهم املعتدلني من طالبان الذين ال ميلكون من أمرهم شيًئا، كون القتال ووقفه 

وتصعيده بأيدي زعيم احلركة املال محمد عمر.
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يُتداول في أوس���اط مقربة م���ن طالبان أن لديها أوراًقا مهمة للضغط في ع���دة مناطق منها: أوراق القاعدة 
وطالبان باكستان، ومنظمة جند الله السنية في إيران، باإلضافة إلى مسلحي األوزبك والتركستانيني الصينيني، 
ومع الضعف والترهل التي تعاني منه باكس���تان سواء كان بسبب التباين واالختالف في مؤسساتها، أو من خالل 
العمليات العسكرية التي تشّنها ضد طالبان، أو من خالل ضرب وتدمير عالقتها مع طالبان أفغانستان، كل ذلك 
س���يكون موطن ضعف لباكستان ورمبا لألمريكيني مس���تقباًل، إن قرروا أن تكون باكستان الواسطة بينهم وبني 

طالبان أفغانستان.

بينما ستش���كل نقاط قوة لطالبان أفغانستان الذين يرون أن انهيارهم وخسارتهم ألفغانستان لم تكن ليحصل 
لوال التنس���يق والتعاون الباكس���تاني-األمريكي ضدهم، وهو األمر الذي قد يعني أن األمور ستنقلب عكًسا عما 
كانت عليه تاريخّيًا من تأثير باكستان في الشأن األفغاني، لتؤثر طالبان أفغانستان في حال وصولها إلى السلطة 

بالشأن الباكستاني، وهي التي متلك ورقة خطيرة وقوية ممثلة بحركة طالبان باكستان التي تدين لها بالوالء. 

واقع طالبان اإلعالمي ودروه يف التعريف باحلركة:

رغم احلصار املضروب على احلركة، وافتقارها إلى البنية التحتية التي توفر لها إدارة املعركة اإلعالمية، فإن 
طالبان أفغانستان أثبتت قدرة فائقة على إدارة املعركة اإلعالمية، متثل ذلك بتعيني ناطقني باسمها، وهما ذبيح 
الله مجاهد، وقاري يوسف أحمدي، وإن كان أحد ال يعرف شكلهما، وهما على تواصل ساعة بساعة مع وكاالت 

األنباء.

أثبت الناطقان باس���م طالبان في تصريحاتهما صدق نقلهما للوضع العسكري والسياسي، ونفس األمر ينطبق 
على الصحف الناطقة باللغة احمللية؛ حيث تصدر أكثر من صحيفة وحتى باللغة العربية، يُضاف إلى ذلك املواقع 

على اإلنترنت.

يُعزى االهتمام اإلعالمي الطالباني إلى جرأة القائد العس���كري الطالباني داد الله في الظهور أمام الكاميرات 
في أوقات الش���دة احلقيقية على طالبان؛ حيث ظهر في أكثر م���ن خمس مقابالت على قناة اجلزيرة لوحدها، 
باإلضافة إلى تأسيس���ه ملركز إعالمي يقوم مبنتجة الصور ونحوها وتقدميها إلى وس���ائل اإلعالم، وكذلك بعمل 
برامج توزع على الناس في باكس���تان وأفغانستان لتحريضهم على القتال ومساعدة مقاتلي طالبان، يضاف إلى 

ذلك تشجيع األشرطة واملنشدين اإلسالميني كبديل.

ق���ال قدرت الله جمال وزير اإلعالم الطالباني الس���ابق في مقابلة مع مجلة الصم���ود الطالبانية: »إن إعالم 
احلركة فاعل ونش���ط، فحني يريد أي صحافي موقًفا أو تأكيد خبر أو نفيه من طالبان يستطيع احلصول عليه 
في غضون دقائق عبر االتصال بالناطق الطالباني على تليفون الثريا، في املقابل يتعذر على كثير من الصحفيني 

احلصول على رد فعل من املسئولني األفغان بنفس السرعة التي يحصلون عليها من طالبان. 
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