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ملخص الدراسة
ترتكز االس���تراتيجية األمريكية اجلديدة في أفغانستان على نقطتني أساسيتني األولى: تكثيف العمليات 
العس���كرية داخل أفغانستان، وكس���ب والء بعض قيادات طالبان التي تُوصف ب� »املعتدلة«. والثانية: تكثيف 
التعاون والتنس���يق العسكري واألمني األمريكي مع دول اجلوار املعنية بالشأن األفغاني، مثل باكستان وإيران 

والهند ملساعدتها في احلرب على القاعدة وطالبان.

ومتثَّل الشق األول من استراتيجية واشنطن اجلديدة في نقل القائد األمريكي اجلنرال »ماك تشريستال« 
إلى أفغانس���تان؛ وذلك ألنه هو الذي قاد عملية القبض على الرئيس العراقي الس���ابق صدام حسني وقتل 
جنليه؛ ليعيد استنس���اخ النموذج العراقي في التعامل مع املسلحني؛ حيث يأمل »ماك« من خالل عملياته في 
إقناع عامة الشعب األفغاني بعدم التعاون مع طالبان؛ إلفقادهم احلاضنة االجتماعية التي يتمتعون بها، لكنها 

ا، ومتأخرة كثيًرا.  خطوة كما يقولون باإلجنليزية: قليلة جّدً

فيما جتلى الش���ق الثاني من هذه االس���تراتيجية في جناح األمريكيني في دفع اجليش الباكس���تاني إلى 
الدخول في حرب ميكن وصفها ب� »الشاملة« مع مسلحي طالبان على أكثر من جبهة، باإلضافة إلى ممارسة 
دور الس���ندان أثناء أضخم عمليات عسكرية يقودها األمريكيون منذ تولي »أوباما« السلطة في هلمند مطلع 

شهر يوليو من العام 2009م.

ويسعى األمريكيون إلى تصدير املعركة إلى باكستان، وهو السعي الذي وافق هوى الرئيس األفغاني حامد 
ر  كارزاي، الذي يعتقد مع أركان إدارته أنه ما لم تُش���غل باكس���تان مبش���اكلها الداخلية فإنها »ستظل تصدِّ

املشاكل إلى أفغانستان« بحسب رواية كثيرين ممن التقوا به.

أما الباكس���تانيون فقد قابلوا الس���عي األمريكي والرغبة األفغانية الرسمية مبزيد من التخبط في كيفية 
التعامل مع طالبان؛ حيث ال يزال اجلدل محتدًما في دهاليز الس���لطة السياس���ية الباكس���تانية بشأن هل 
اخلالف احلكومي العس���كري مع طالبان اس���تراتيجي أم تكتيكي؟ وأّيًا ما كانت اخلالفات فإنه من الصعب 
تخيل أن تتخلى باكستان عن طالبان؛ باعتبارها متثل الثقل املوازي للتمدد الهندي على جبهتها الشرقية. وإذا 
لون كثيًرا على مس���ألة االتصال بالشخصيات »املعتدلة« الطالبانية لشق وحدة احلركة،  كان األمريكيون يعوِّ
فإنهم يجهلون متاًما طبيعة التنظيمات األفغانية العصية على االنش���قاقات احلقيقية واملؤثرة. ومن ثَم فإن 
طالبان س���تواصل ضغطها إلجبار األمريكيني وحلفائهم على الرحيل من أفغانستان، رمبا ضمن صفقة قد 

تؤدي إلى ضبط ممارسات مسلحي القاعدة وغيرهم عن التعرض ملصالح أمريكا والغرب.  
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مقدمة:

منذ انتهاء احلملة االنتخابية التي أوصلت باراك أوباما إلى ُسّدة الرئاسة في واشنطن، وبدء تنفيذ االستراتيجية 
األمريكية اجلديدة في أفغانس���تان مطلع عام 2009م، والتي وضعها قائ���د القوات املركزية األمريكية اجلنرال 

ديفيد باتريوس، جنح األمريكيون في نقل معركتهم مع حركة طالبان إلى داخل األراضي الباكستانية.

وقد ارتكزت االستراتيجية األمريكية اجلديدة في أفغانستان على نقطتني أساسيتني: األولى تكثيف العمليات 
العسكرية في أفغانستان، وكسب والء بعض قيادات طالبان »املعتدلة«. والثانية: تكثيف التعاون والتنسيق العسكري 
واألمني األمريكي مع دول اجلوار املعنية بالش���أن األفغاني، مثل باكس���تان وإيران والهند؛ ملساعدتها في احلرب 

على القاعدة وطالبان.

ومتثل الش���ق األول من استراتيجية واش���نطن اجلديدة في نقل القائد األمريكي اجلنرال ماك تشريستال إلى 
أفغانستان، حيث إنه هو الذي قاد عملية القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسني وقتل جنليه؛ ليعيد 
استنساخ النموذج العراقي في التعامل مع املسلحني، ويأمل ماك من خالل عملياته في إقناع عامة األفغان بعدم 
التع���اون مع طالبان؛ إلفقاد طالبان احلاضنة االجتماعي���ة التي تتمتع بها، لكنها خطوة كما يقولون باإلجنليزية: 

ا ومتأخرة كثيًرا.  قليلة جّدً

فيما جتلى الش����ق الثاني من هذه االستراتيجية في جناح األمريكيني في دفع اجليش الباكستاني إلى الدخول في 
حرب ميكن وصفها ب�»الش����املة« مع مسلحي طالبان على أكثر من جبهة، باإلضافة إلى ممارسة دور السندان أثناء 

أضخم عملية عسكرية يقودها األمريكيون منذ تولي أوباما السلطة في هلمند مطلع شهر يوليو من عام 2009م.

وعلى الرغم من الوعود والتمنيات الطيبة التي رافقت انتخاب أوباما رئيًسا للواليات املتحدة األمريكية في أن 
يكون عهده أقل دموية من عهد س���لفه بوش، إال أن أوباما الذي تراجع على اجلبهة العراقية؛ إلدراكه أن الرأي 
الع���ام األمريكي لم يعد معنّيًا كثيًرا باألمر بعد أن افتضحت كل الذرائع الواهية التي تس���ببت في احلرب، عاد 

وركز على احلرب في أفغانستان بأكثر شراسة وهمجية دموية. 

وفي هذه الورقة نبحث مجريات ومستقبل حركة طالبان في ظل املستجدات اجلديدة التي تشهدها أفغانستان، 
وفي ظل التحوالت اإلقليمية والدولية احمليطة بها، من خالل تساؤل رئيس تسعى الدراسة لإلجابة عنه، ووضع 
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السيناريوهات املتوقعة بش���أنه، حول مستقبل حركة 
طالبان في ظ���ل االس���تراتيجية األمريكية اجلديدة 

والتغيرات الداخلية واإلقليمية احمليطة بالبالد. 

الثق���ل جنوًب���ا   .. العس���كري  الواق���ع الطالبان���ي 
والتمدد مشااًل:

ظل اجلنوب األفغاني على م���دى التاريخ معقل كل 
مقاومة ضد أي احتالل ُرزئت به أفغانس���تان، حصل 
هذا في ثالثة حروب: ضد البريطانيني خالل القرنني 

التاسع عش���ر والعشرين، وضد 
الس���وفييت في القرن العشرين، 
والعش���رين  احلادي  القرن  وفي 
والبريطانيني  األمريكي���ني  م���ع 
أس���بابه؛  لذلك  وحلفائهم، رمبا 
الصلبة  البش���تونية  فالشخصية 
والعني���دة التي ترفض االحتالل، 
وتعشق احلرية، والتشاطر العرقي 

مع بشتون باكستان؛ حيث املساحات الشاسعة واحلدود 
املفتوحة غير املنضبطة حكومّيًا، والتي توصف عاملّيًا 
بأنها احلدود الوحيدة في العالم غير اخلاضعة لسلطة 
الدولة، فوزيرس���تان التي يُشار إليها أمريكّيًا بأنه إذا 
أردت أن تع���رف ما يجري في العالم فعليك أن تبحث 
عنه في وزيرستان، وأطلق عليها البعض بأنها اجلوزة 
القاس���ية والعصية على الكسر، هذه املنطقة الواقعة 
ف���ي مناطق القبائل رمبا حتتضن كل املطلوبني عاملّيًا، 
وتوفر القاعدة األساس���ية للمقاومة ضد الغربيني في 

أفغانستان.

وزيرس���تان ه���ذه كانت قد لعبت نف���س الدور في 
أواخر القرن التاس���ع عش���ر بدعم من السلطان عبد 
احلميد الثاني وحاكمه في مكة إلضعاف بريطانيا في 

أفغانستان، وهي خصمه اللدود آنذاك. 

إن مناطق البش���تون هذه توفر بشكل عام مالذات 
آمنة حلركات املقاومة البعيدة عن السيطرة والتحكم 
احلكومي���ة، يضاف إليه���ا مناطق قبلية باكس���تانية 

شاسعة خارج سيطرة احلكومة حلسابات جيوسياسية 
باكستانية، فباكس���تان ال تزال تعتقد أن هذه املناطق 
القبلية تس���تطيع من خاللها تصفية حس���اباتها مع 
أّي قوى أجنبية في أفغانس���تان، أو حتى مع عدوتها 
التقليدية الهن���د، دون أن تتحمل تبعات الصراع؛ كون 
املنطقة ش���به معترف بها عاملّيًا أنها خارج السيطرة 
احلكومية، وبالتالي لن حُتمل مس���ئولية وتداعيات أّي 

أعمال تخرج من تلك املناطق القبلية.

ال أود الدخول في تفاصيل األبعاد السوس���يولوجية 
لثق���ل املقاوم���ة ف���ي اجلنوب 
الغ���زو  فخ���الل  األفغان���ي؛ 
تلقى  ألفغانس���تان  السوفييتي 
باملائة  ثمانني  أكثر من  اجلنوب 
م���ن الضرب���ات الصاروخي���ة 
البعيدة واملتوس���طة املدى التي 
كانت تُعرف بصواريخ س���كود، 
وشهد اجلنوب أشرس املعارك، 
وهو نفس اجلنوب الذي يش���هد معارك مش���ابهة مع 
األمريكي���ني والبريطاني���ني، في حني يظل الش���مال 
األفغاني ش���به صائم عن املقاومة؛ لتحالف قادِته من 
العرقيات الطاجيكية واألوزبكية والشيعية مع الغربيني، 
وإن كان���ت حركة طالبان -البش���تونية باألس���اس- 
وحكمتيار الطاجيكي الذي يتمتع بثقة ونفوذ كبيرين؛ 
لثقله في الشمال األفغاني، كونه من أهل الشمال، قد 
بدأ كالهما في كس���ر هذه القاعدة من خالل التمدد 

باملقاومة شماالً.

وحني نتحدث عن اجلنوب أيًضا نتحدث عن البشتون، 
وحني نتحدث عن البش���تون نتحدث عن رابط قبائلي 
عش���ائري محكم يربط اجلميع، ويتعذر على الكثيرين 
-مبن فيهم الرئي���س األفغاني حامد كارزاي- جتاوزه 
في بع���ض األحيان، وأقول في بع���ض األحيان، وهو 
ما يوفر حواض���ن اجتماعية مهمة للمقاومة، كما أننا 
حني نتحدث عن البشتون نتحدث بالتأكيد عن حركة 
طالبان األفغانية التي تنحدر في معظمها من الِعْرقية 

///

حني نتح���دث عن اجلن���وب أيًض���ا نتحدث عن 
البش���تون، وحني نتحدث عن البشتون نتحدث 
ع���ن راب���ط قبائل���ي عش���ائري حمك���م يرب���ط 
اجلمي���ع، ويتعذر عل���ى الكثريي���ن -مبن فيهم 
الرئي���س األفغاني حام���د كارزاي- جتاوزه يف 

بعض األحيان.
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رت لها املدارس الدينية املنتشرة  البش���تونية؛ حيث وفَّ
بكث���رة على طول احل���دود األفغانية -الباكس���تانية 
-بفضل جهود الرئيس األس���بق ضياء احلق- روافد 
مس���تمرة ملّد املقاومة بالعناصر املسلحة، وهو ما قد 
تفتقر إليه أّي مقاومة أو جماعة مسلحة في الظروف 
الصعبة والقاس���ية التي متر بها، كما يجري اآلن في 

طالبان باكستان وأفغانستان.

لقد جنحت طالبان حني أسكتت مدافعها ودباباتها، 
وانس���حبت من أمام القوات األمريكية والغربية حني 
اجتاحت أفغانس���تان في أكتوبر/ تشرين أول )200م، 
وذاب مقاتلو طالبان بع���د أن نزعوا عماماتهم وألقوا 
أس���لحتهم، وعادوا إل���ى قراهم وبلداته���م الطينية 
ر  واجلبلي���ة منتظرين أوام���ر قياداته���م، وبالفعل وفَّ
مقاتلو طالبان باكستان الذين كانوا يقاتلون إلى جانب 
املس���لحني الطالبانيني في أفغانستان دعًما لوجستّيًا 
وأرًضا قبلية مهمة النس���حاب طالبان أفغانستان أو 
القاعدة واالختباء لديهم؛ متهيًدا لبدء حرب عصابات 
أنهكت احملتل األجنبي، فكانت األيام الذهبية لهم بني 
عامي )200- 2003م؛ حيث انشغلت القوات الدولية 
بأفغانس���تان، ومبطاردة أس���امة ب���ن الدن؛ حيث إن 

العقلية األمريكية مهووسة بكل ما هو شخصي.

فكان حرصها على ش���خصنة الصراع بش���خصية 
أس���امة بن الدن وباالً عليها في املستقبل القريب؛ إذ 
كان اجلميع من عناصر طالبانية باكس���تانية وأفغانية 
رون األرضيات ف���ي مناطق القبائل  والقاع���دة يحضِّ
الباكس���تانية، وهو م���ا اعترف به كثي���ر من ضباط 
االستخبارات الباكس���تانية، وآخرهم مدير املخابرات 
العامة العميد امتياز أحمد أيام حكم الرئيس السابق 
برفيز مش���رف م���ن أن طالبان باكس���تان والقاعدة 
اس���تغلت انش���غال اجلميع مبطاردة ابن الدن والتمتع 
بنشوة وسكرة النصر الرخيص والسريع في أفغانستان 
عن التفكير جدًيا مبطاردة احلركة في مناطق أخرى، 

وحتديًدا في مناطق القبائل. )))

الصحف الباكستانية منتصف شهر مايو 2009م.  (((

وخالل زياراتي املتكررة ألفغانس���تان ملس���ت -كما 
يلمس أي زائ���ر باعتقادي- تنامي املقاومة الطالبانية 
ف���ي اجلنوب، فكثير من البل���دات والقرى في هلمند 
وقندهار واقعة في أيدي مقاتلي طالبان، بل ومتددوا 
إلى مشارف العاصمة األفغانية كابول، وثمة من يتحدث 
عن صواريخ نُصبت على جبال كوه صافي التي ال تبعد 
سوى أربعة كيلو مترات عن العاصمة، وهو األمر الذي 
رنا بنفس االس���تراتيجية التي اتبعها املجاهدون  يذكِّ

األفغان قبل أشهر من سقوط جنيب الله 992)م.

ولع���ل الهج���وم األول من نوعه ال���ذي تعرضت له 
القاع���دة العس���كرية األمريكية األش���هر في بجرام 
شمالي كابول، والتي أسفرت عن مقتل جنديني وجرح 
س���تة آخرين، بينما مصادر طالبان تتحدث عن أكثر 
من عشرين قتياًل، يشير إلى مدى التقدم احلاصل في 
استراتيجية طالبان العسكرية، ويؤكد مصداقية نشر 
ه���ذه الصواريخ، فالعمليات العس���كرية التي تنفذها 
الق���وات األجنبية -والتي كان أهمها عملية »اخلنجر« 
ر  في هلمند- لم تكن بأفضل من س���ابقاتها؛ حيث حذَّ
رئي���س الوزراء البريطاني غ���وردون براون من صيف 

ا. )2) ساخن وصعب جّدً

ويعتقد بعض اخلبراء العسكريني أن استراتيجية 
التحالف الدولي في تركيز العمليات العسكرية على 
اجلنوب األفغاني، وإبراز أن الشمال آمن، قد ضربتها 
طالبان من خالل نقلها املعركة إلى الش���مال؛ حيث 
سيطرت على مديرية في قندوز شمالي أفغانستان، 
بعد أن دفعت البطالة هناك الشباب إلى االنخراط 
والقتال في صفوف طالب���ان، باإلضافة إلى ظهور 
حكام ظ���ل لطالبان ف���ي الوالي���ات التي تخضع 
لس���يطرة احلكومة، وهو ما يكس���ر البيروقراطية 
األفغانية احلاكمة، باإلضافة إلى تش���كيك األهالي 
باس���تمرارية احلكومة، وبالتالي يتوزع والء األهالي 
بني طالبان واحلكومة، حتسًبا لعودتها إلى السلطة، 
فاألفغاني كأّي إنس���ان آخر يحسب حساًبا للطرف 

)2) الديلي تلغراف الصادرة بتاريخ 2)- 6- 2009م.
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اآلخر في الصراع خشية وصوله إلى السلطة.

ويعتقد حاكم والية بلخ محمد عطا أن طريقة تعامل 
الق���وات الدولية مع األهالي م���ن اعتقال وإهانة دون 
سبب أو عذر، يعد وقوًدا جديًدا للقوات الطالبانية في 

معركتها مع القوى األجنبية. ))) 

ويب���دو أن طالبان تريد من خ���الل نقل املعركة إلى 
الش���مال تش���تيت قوات التحالف الدولي، وإرغامها 
على نش���ر قوات مقاتلة في الش���مال، وهي املعروفة 
بافتقارها إلى جنوٍد ملواجهة طالبان في هلمند، فضاًل 

عن غيرها من الواليات.

وكانت عملية اخلنجر التي وصفتها صحيفة األوبزرفر 
البريطانية بأنها عملية ال هدف لها، وال اس���تراتيجية 
تهدد – في نظر اخلبراء- بتحويل املعركة إلى معركة 
إقليمية؛ حيث كش���فت اإليكونوميست البريطانية )2) 
عن جلوء مئات من املقاتلني األوزبك إلى طاجيكستان 
وأوزبكس���تان هرًبا من عمليات اجليش الباكس���تاني 
في وادي س���وات وغيره من مناطق الش���مال الغربي 
الباكس���تاني، وتصاعدت املخاوف بعد تعرض قوات 
أوزبكية في أنديجان إل���ى هجومني انتحاريني؛ حيث 
من املتوقع أن تسلك قوات الدعم األمريكي اللوجستية 
التي سمحت لها روس���يا باملرور، وهو ما سيؤثر على 
خطوط اإلمدادات الغربية إلى أفغانس���تان، خصوًصا 
وأن التقارب األمريكي - الروس���ي فيما يعني الشأن 
ا، قدمتها أمريكا  األفغاني له كلفة سياس���ية عالية جّدً
لروسيا بنظر اخلبراء، وهو ما يفوق التكلفة الباكستانية 
التي تقدمها واشنطن إلسالم آباد؛ إذ إن على واشنطن 
تقدمي تنازالت لروسيا فيما يخص الدرع الصاروخي، 
وتوس���يع حلف الناتو إلى وسط آسيا، وكذلك الوضع 

في جورجيا والشيشان. 

مقابلة أجراها معهد احلرب والسالم مع عطاء محمد، ونشرت أجزاء   (((
من الدراسة صحيفة الغولف تاميز الصادرة بتاريخ )2-7-2009م.

اإليكونوميست البريطانية الصادرة بتاريخ ))- 6-2009م.  (2(

الدعم اجملتمعي لطالبان ودور املقاومة الشعبية:

ر املسئولون الباكستانيون من مغبة حتول  غالبا ما يحذِّ
املقاومة في أفغانس���تان إلى مقاومة شعبية، ويحاول 
هؤالء املسئولون بهذا إقناع نظرائهم األمريكيني بفشل 
اخليار العس���كري، الس���يما وأنهم ال يزالون يشعرون 
بالغنب والطع���ن بالظهر ح���ني مت جتاهلهم بتنصيب 
التحالف الش���مالي في أفغانس���تان أعداء وخصوم 
باكستان، وبالتالي تدرك باكستان متاًما أنها لن تكون 
في مأمن ما لم تكن احلكومة األفغانية موالية لها، وحني 
نتح���دث عن حكومة موالية له���ا نعني بذلك أن يكون 
البش���تون املوالون لها ممثَّلني في احلكومة، محفوظة 
حقوقهم فيها، وهو ما مت جتاهله بعد احلرب الغربية 
على أفغانستان، فأثَّر سلًبا على بشتون باكستان الذين 

يتشاطرون عرقّيًا وقرابة مع األفغان.

لذا يش���عر كل من يتابع األحداث ويزور املنطقة أن 
طالبان أفغانستان تسير على أعراف وتقاليد املجتمع 
األفغاني، فحني مت اعتقال بعض موظفي احلكومة في 
اجلنوب الغربي األفغاني وتق���رر قتلهم، تدخل رجال 
القبائل واملتنفذون في املنطقة، ورضخت طالبان لهم 
وس���لّمتهم املختطفني، وهو ما ضاعف من ش���عبيتها 
وس���ط القبائل، وطالبان أفغانستان لم تقم بأي عمل 
يؤث���ر على النس���يج االجتماعي األفغان���ي من حيث 
اإلضرار به بشكل صارخ، ولم تشر من قريب أو بعيد 
إلى أنها تود إحداث انقالب تغييري في املجتمع القبلي 
احملافظ، وهو ما أجبر األهالي إما على الصمت عنها، 
أو تأييدها؛ قناعًة أو حتسًبا لعودتها إلى السلطة، وهم 
ي���رون تنامي وتصاعد عملياتها على حس���اب تراجع 

قوات االحتالل واحلكومة األفغانية. 

كما أن القصف اجلوي األمريكي الذي تس���بَّب في 
مقت���ل آالف املدنيني األفغان دفع الش���ارع األفغاني 
-وحتديًدا اجلنوبي منه املس���تهَدف من القصف- إلى 
الشعور باألمن واالس���تقرار في ظل طالبان أكثر منه 
في ظل القوات األمريكية، وتس���بب ذلك -بحس���ب 
النيوي���ورك تاميز- في دفع بعضهم إل���ى القتال في 
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صف���وف طالبان خالل عملي���ة »اخلنجر« في هلمند 
مطلع يوليو2009م؛ انتقاًما لضحاياهم املدنيني الذين 
س���قطوا من جراء الغارات اجلوية األمريكية.. وكانت 
القيادة األمريكية قد دعت إلى التقليل من اس���تخدام 
ل  الضربات اجلوية لتفادي سقوط مدنيني؛ كونه يشكِّ
وقوًدا للمقاومة الطالبانية، وبالتالي فتحييد س���الح 

أولويات حركة  الطيران هو م���ن 
طالبان التي تعان���ي الكثير من 
الس���الح اخلطير في ظل  هذا 

افتقارها إلى ما يضاده. 

لكن عملية اخلنجر في هلمند، 
باإلضاف���ة إلى عملي���ة مخالب 
الفه���د البريطاني���ة في جنوب 
كاب���ول، أثبتت مج���دًدا أن كل 
عملية تضاف إلى ما سبقها من 

عش���رات العمليات الغربية في أفغانستان هي عبارة 
عن سلس���لة من الفش���ل الدائم في أفغانستان؛ حيث 
كشفت االعترافات الرس���مية البريطانية واألمريكية 
بع���د عمليات هلمند عمق األزم���ة التي تواجهها هذه 
القوات في أفغانستان، باإلضافة إلى أن حصاد الواقع 
احلقيقي املر في س���هول هلمند سيكون له تداعيات 
خطي���رة ووقع أخطر على مس���تقبل ال���دول والقوى 

املتحالفة في احلرب على القاعدة وطالبان.

لق���د أبلغ وزي���ر الدفاع األمريك���ي روبرت جيتس 
صحيفة لوس أجنل���وس تاميز: »أن القوات األمريكية 

في أفغانستان تعبت وسئم معها الشعب األمريكي«. 

أم���ا روبرت فيس���ك فينقل ش���هادات وتصريحات 
أخطر لقادة ح���رب بريطانيا في أفغانس���تان، تقرأ 
الفشل البريطاني بطريقة أشد مأساوية وخطورة على 

القوات املوجودة هناك.

  كما كش���ف تقري���ر عن الواق���ع األفغاني للخبير 
األمريكي غوردس���مان كتبه بالتعاون مع مساعد وزير 
الدف���اع األمريكي املقرب من أوبام���ا -حيث أُجريت 

الدراسة لإلدارة اجلديدة- تنبأ بأن السياسة األمريكية 
في أفغانستان أقرب إلى الفشل منها إلى النصر. )))

  كم���ا قال الضباط األمريكي���ون الذين جمعوا بني 
خبرتي احلرب العراقية واألفغانية في شهادتهم التي 
ا أفغانّيًا  نش���رتها النيويورك تاميز: إننا نواجه ع���دّوً
أكث���ر ذكاًء من عدونا وخصمنا ف���ي العراق.. فالعدو 
العراقية كان يضرب  في األنبار 
ويهرب، أما هنا فيضرب ويثبت 
وين���اور، وه���م مقس���مون إلى 
مجموعتني: مجموعة تطلق علينا 
النار لترغمنا على إبقاء رءوسنا 
منحنية، ومجموعة أخرى تناورنا 
من أجل قتلنا وقنصنا، إنه عدو 

كفؤ وأكفأ من عدو األنبار«. 

ويقول ضابط آخر شهد حرب العراق: »إننا نلعب معهم 
الشطرجن، فنحن نحاصرهم وهم يحاصروننا«.)2)

إن الق���وات األمريكية أعلنت ف���ي هلمند عن مقتل 
خمس���ة وثالثني جندّيًا أمريكّيًا فقط خالل األس���ابيع 
الثالث���ة األول���ى من مع���ارك هلمند.. أما الدراس���ة 
البريطانية اخلطيرة التي نشرتها اإلندبندنت )3) فتقول: 
إن تكاليف حرب هلمند على صعيد القتلى بلغت عشرين 
قتياًل و79) جريًحا، وهي املعركة األصعب للبريطانيني 
منذ حرب شبه اجلزيرة الكورية قبل خمسة عقود، فقد 
فاقت تكلفة معارك هلمند ال�2) مليار جنيه إسترليني، 
وهي مبالغ كافية لبناء 23 مستشفى، وتوظيف 60 ألف 
مدرس، أو 77 ألف ممرضة، وهذا يعني أن هذه املعارك 
كلف���ت كل فرد يعيش في بريطانيا كبيًرا كان أو صغيًرا 

مائة وتسعني جنيًها. 

وكان هدف عمليات هلمند ه���و تأمني االنتخابات 
الرئاس���ية األفغانية وف���وز الرئي���س احلالي حامد 
))) التقري���ر من إعداد جلنة خاصة بالكوجنرس األمريكي ويتكون من 28 
صفحة ، نشرت أجزاء منه في الصن نيوز بتاريخ 20 حزيران2009م.

)2) النيويورك تاميز األمريكية الصادرة بتاريخ 26-7-2009م. 
)3) اإلندبندنت البريطانية الصادرة بتاريخ 25-7-2009م.

طالبان أفغانس���تان مل تقم بأي عمل يؤثر على 
النسيج االجتماعي األفغاني من حيث اإلضرار 
به بش���كل صارخ، ومل تش���ر من قري���ب أو بعيد 
إىل أنها تود إحداث انقالب تغيريي يف اجملتمع 
القبل���ي احملافظ، وهو ما أجر األهالي إما على 
الصم���ت عنه���ا، أو تأييده���ا؛ قناع���ًة أو حتس���ًبا 

لعودتها إىل السلطة.
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كارزاي، ولك���ن يبدو أن توفير األمن واالس���تقرار من 
أجل عقد االنتخابات صعب املنال، وفي ظل الفش���ل 
الذي شاب عقد االنتخابات ألسباب كثيرة فإنه ميكن 
القول ب���أن األمريكيني والبريطاني���ني وحلفاءهم قد 
فشلوا في عملية هلمند، لتنضم إلى عشرات العمليات 
التي انطلقت وفش���لت، والتي كان أولها عملية احلرية 
الدائمة لنصل اآلن على ما يبدو إلى عمليات الفش���ل 

الدائم املتواصلة منذ ثماني سنوات. 

العالقة بني طالبان ومجاعات املقاومة األخرى:

لقد حرصت حركة طالب���ان منذ البداية على عدم 
التعرض جلماع���ات املقاومة األخ���رى، ونفس األمر 

ينطبق على األخيرة؛ إذ إن زعيم 
الدين  قلب  اإلس���المي  احلزب 
أمريكّيًا،  املطل���وب  حكمتي���ار 
األمريكي،  الوجود  يقاتل  والذي 
د في مقابلة أخيرة له  قد ش���دَّ
نُشرت في صحيفة »وحدت« ))) 
على أن عالق���ات احلزب على 

مس���توى التنس���يق امليداني األرضي جيدة مع كل من 
القاعدة وطالبان. 

  ولق���د س���عت طالبان خالل الفت���رة األخيرة إلى 
اس���تيعاب بعض فصائل املقاومة وحتديًدا السلفيني 
في واليتي نورستان وكونار املتاخمتني لباكستان؛ حيث 
أعلنوا عن انضمامهم للحركة، وينسبون العمليات التي 
ينفذونها إلى طالبان، ويبدو أن قوة طالبان وامتداداتها 
في دول اجلوار س���يجعل فرض أجندات اآلخرين مثل 
حكمتيار وغيره متعذًرا إن لم يكن مس���تحياًل، في ظل 
االمتدادات اجلغرافية املهمة لطالبان أفغانس���تان في 

دول اجلوار. 

ويظهر التباين في املواقف السياس���ية بني طالبان 
واحلزب اإلس���المي بزعامة حكمتيار، حتديًدا فيما 

))) صحيفة »وحدت« الصادرة في بيش���اور وبلغة البش���تو بتاريخ 7-6-
2009م. 

يخص ش���كل إدارة أفغانستان، فطالبان تدعو اجلميع 
إل���ى مبايعة زعيمها املال محمد عمر أميًرا للمؤمنني، 
فيما يدعو حكمتيار إلى إجراء انتخابات عقب التحرير 
لترك الشعب يقرر مصيره بنفسه، وبهذا يريد حكمتيار 
أن يجعل نفسه مساوًيا للمال عمر، وهو املرفوض في 
العقلية الطالبانية الت���ي تؤمن بإمارة املؤمنني، وليس 
باالنتخابات التي لن تفرز األصلح ما دام املال واجلاه 
وغيرهما هما العنصران اللذان يلعبان الدور األساسي 

في هذه األوضاع.

املدارس الدينية.. خزان جتنيد املقاتلني: 

تشكل املدارس الدينية املنتشرة كالفطر في باكستان، 
وحتديًدا على احلدود األفغانية - 
الباكستانية خزان جتنيد حقيقي 
ملقاتلي طالبان، باإلضافة إلى أنها 
تلعب دور املالذ اآلمن لتحركات 
املقاتل���ني؛ لكونها آمنة من حيث 
يديرونها،  الذي���ن  األش���خاص 
وآمنة من كونها لن تُستهدف من 
قبل أعداء طالبان، وحتى لو مت استهدافها فلن يصدق 
العامة أن الهدف هو قتل طالبان، وإمنا سيظهر على 
أن االستهداف للدين ولطلبته، وهذه املدارس الدينية 
تقدر بأكثر من خمس���ة عش���ر ألف مدرس���ة دينية، 

وتستقبل أكثر من أربعة ماليني طالب علم. )2) 

ووصفها مرة الرئيس الس���ابق برفيز مشرف بأنها 
أضخ���م منظمة إغاثي���ة أهلية تطوعي���ة، فاحلكومة 
س���تكون عاجزة متاًما ع���ن توفير التعليم واملس���كن 
واملطعم ألربعة ماليني طالب عل���م، ومثل هذا العدد 
الضخم الذي يتلقى منهًجا طالبانّيًا سيكون نتاج هذه 
امل���دارس بالتأكيد يصّب في صال���ح طالبان، وهو ما 
يفسر متاًما قلق الغرب الدائم واملتواصل من املدارس 

الدينية الباكستانية.

دراسة أعدها الكاتب أرنولد دي بورتشغريف، ونشرت في الواشنطن   (2(
تاميز بتاريخ 3/)/2003م.

تش���كل املدارس الدينية املنتش���رة كالفطر يف 
باكس���تان، وحتدي���ًدا على احل���دود األفغانية 
- الباكس���تانية خزان جتني���د حقيقي ملقاتلي 
طالب���ان، باإلضاف���ة إىل أنه���ا تلع���ب دور املالذ 

اآلمن لتحركات املقاتلني.
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الغطاء املشيخي الديوبندي احلنفي:

لت املدرسة الديوبندية احلنفية على مدى عقود  شكَّ
مظل���ة حقيقية للجه���اد في أفغانس���تان، ثم حلركة 
طالبان األفغانية التي تتش���اطر معها عقيدة ومذهًبا 
لت -وال تزال- الروح  واحًدا، وهي املدرس���ة التي شكَّ
احلقيقية لباكستان، وبالتالي فقد لُوحظ أن الطالبان 
في باكستان وأفغانستان ال يتعرضون إطالًقا ألّي عالم 

حنفي. 

إن املؤسسة العسكرية التي كانت احلليف األساسي 
للمدرس���ة الديوبندية منذ قيام باكستان تفطنت على 
ما يبدو لألم���ر، وحتت الضغ���ط األمريكي والغربي 
انشرخت العالقة مع املدرس���ة احلنفية أوالً بالتعاون 
األمريكي في احلرب على أفغانستان عام )200م، وثانًيا 
بهجومها على املس���جد األحمر عام 2007م، ثم جلوء 
املؤسسة واحلكومة إلى الطائفتني البريلوية الصوفية 
املتطرفة، والش���يعة واإلسماعيلية في تغطية مواقفها 
املناهضة لطالبان باكس���تان، وبالفع���ل فقد عقدت 
دة بطالبان، األمر  مؤمترات ومسيرات ومظاهرات مندِّ
الذي ردت عليه األخيرة باس���تهداف بعض رموز هذه 
التحركات، في الوقت الذي آثرت املؤسس���ة احلنفية 
الصمت إزاء طالبان، وهو ما أزعج احلكومة واجليش 
على الس���واء؛ حيث إنهما كانا ينتظ���ران منها موقًفا 
مؤيًدا لها ف���ي عملياتها ضد طالبان، بل على العكس 
روا كل من يقاتل  كان رم���وز الديوبندية احلنفية قد كفَّ
طالبان، ول���ذا يعتقد بعض احمللل���ني أن مقتل مفتي 
باكستان نظام الدين تشامزي في كراتشي 2006م كان 
بسبب فتوى أصدرها عن كفر الرئيس برفيز مشرف، 
وأن قتلى اجليش الباكس���تاني في احلرب مع طالبان 

ال يُصلى عليهم.

الواقع السياسي حلركة طالبان:

الواقع السياس���ي لطالبان أفغانس���تان يفتقر إلى 
الكثير من املعلومات الس���يما وسط شّح التصريحات 
واملقاب���الت الطالباني���ة، وعزوف احلرك���ة عن هذا 

املجال، وانهماكها في العمل العسكري اليومي، لكن مع 
هذا فقد أعاد زعي���م حركة طالبان املال محمد عمر 
ل جلنة سياسية قادها في  تنظيم احلركة، حني ش���كَّ
البداية معتصم أغا خان، لكنه أُقيل بسبب ما قيل عن 
شبهات مالية، وُعنيِّ محله لطيف الله منصور كرئيس 

للجنة السياسية.

ومن خ���الل تصريحات ش���حيحة لق���ادة وزعماء 
احلركة منش���ورة في مجلة الصمود الصادرة بالعربية 
ع���ن احلركة، وغير ذلك من املقاب���الت التي أُجريت 
مع قناة اجلزيرة وغيرها يظهر أن احلركة ترفض أي 
حوار مع احلكومة األفغاني���ة، بعكس ما أرادت بعض 
وسائل اإلعالم العربية واألجنبية تصويره وكأنه حصل 
حتًم���ا، وأن ذلك كان برعاية س���عودية في البداية أو 
إماراتية، فاحلركة ترفض الوساطات من أجل تشكيل 
حكومة مختلطة أو مش���تركة م���ع كارزاي، فما دامت 
ترفض مب���دأ االنتخابات بني فصائ���ل مقاومة مثل 
حكمتي���ار، فمن باب أولى أن ترفض أي انتخابات في 
ظل االحتالل األجنبي، وه���و ما عبَّر عنه لطيف الله 
منصور في مقابلة نُشرت في مجلة الصمود الصادرة 

عن احلركة في مايو / أيار 2008م.

أم���ا بخصوص احلوار مع الق���وات األجنبية فحتى 
اآلن ل���م تتح���دث احلركة عن األمر ف���ي ظل اكتفاء 
القوات األجنبية برغبتها ف���ي احلديث إلى املعتدلني 
م���ن طالبان الذين ال ميلكون من أمرهم ش���يًئا، كون 
القتال ووقف���ه وتصعيده بأيدي زعي���م احلركة املال 
محمد عمر، ويُتداول في أوس���اط مقربة من طالبان 
أن لديه���ا أوراًقا مهمة للضغط في عدة مناطق منها: 
أوراق القاعدة وطالبان باكس���تان، ومنظمة جند الله 
الس���نية في إيران، باإلضافة إلى مس���لحي األوزبك 
والتركستانيني الصينيني، ومع الضعف والترهل الذي 
تعاني منه باكس���تان إن كان بسبب التباين واالختالف 
ف���ي مؤسس���اتها، أو من خالل العمليات العس���كرية 
التي تش���ّنها ضد طالبان، أو من خالل ضرب وتدمير 
عالقتها مع طالبان أفغانستان، كل ذلك سيكون موطن 
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ضعف لباكس���تان ورمب���ا لألمريكيني مس���تقباًل، إن 
قرروا أن تكون باكس���تان الواسطة بينهم وبني طالبان 

أفغانستان.

  بينما سيش���كل ذلك نقاط قوة لطالبان أفغانستان 
الذي���ن يرون أن انهيارهم وخس���ارتهم ألفغانس���تان 
لم تكن لتحدث لوال التنس���يق والتعاون الباكستاني-
األمريكي ضدهم، وهو األمر الذي قد يعني أن األمور 
ستنقلب ضد ما كانت عليه تاريخّيًا من تأثير باكستان 
في الش���أن األفغاني، لتؤثر طالبان أفغانس���تان في 
حال وصولها إلى الس���لطة بالشأن الباكستاني، فهي 
التي متلك ورقة خطي���رة وقوية ممثلة بحركة طالبان 

باكستان التي تدين لها بالوالء. 

التعري���ف  يف  ودروه  اإلعالم���ي  طالب���ان  واق���ع 
باحلركة:

رغم احلصار املضروب على احلركة، وافتقارها إلى 
البني���ة التحتية التي توفر لها إدارة املعركة اإلعالمية، 
فإن طالبان أفغانس���تان أثبتت قدرة فائقة على إدارة 
املعركة اإلعالمية، متثل ذلك بتعيني ناطقني باسمها، 
وهما ذبيح الله مجاهد، وقاري يوس���ف أحمدي، وإن 
كان أحد ال يعرف ش���كلهما، وهما على تواصل ساعة 
بساعة مع وكاالت األنباء؛ حيث أثبتا في تصريحاتهما 
صدق نقلهما للوضع العس���كري والسياس���ي، ونفس 
األم���ر ينطبق على الصحف الناطق���ة باللغة احمللية؛ 
حيث تص���در أكثر من صحيفة بعضها باللغة العربية، 

يُضاف إلى ذلك املواقع على اإلنترنت.

ويُعزى االهتم���ام اإلعالمي الطالبان���ي إلى جرأة 
القائ���د العس���كري الطالباني داد الله ف���ي الظهور 
أم���ام الكاميرات ف���ي أوقات الش���دة احلقيقية على 
طالب���ان؛ حيث ظهر في أكثر من خمس مقابالت على 
قناة اجلزيرة وحدها، باإلضافة إلى تأسيس���ه ملركز 
إعالمي يقوم مبنتجة الص���ور ونحوها وتقدميها إلى 
وس���ائل اإلعالم، وكذلك بعمل برامج توزع على الناس 
في باكس���تان وأفغانس���تان لتحريضهم على القتال، 

ومس���اعدة مقاتلي طالبان، يضاف إلى ذلك تشجيع 
األشرطة واملنشدين اإلسالميني كبديل مؤثر.

لقد قال ق���درت الله جمال وزير اإلعالم الطالباني 
الس���ابق في مقابلة مع مجلة الصمود الطالبانية: »إن 
إعالم احلركة فاعل ونش���ط، فحني يريد أي صحافي 
موقًف���ا أو تأكي���د خبر أو نفيه من طالبان يس���تطيع 
احلص���ول عليه في غض���ون دقائق عب���ر االتصال 
بالناطق الطالباني على تلفون الثريا، في املقابل يتعذر 
على كثير من الصحفي���ني احلصول على رد فعل من 
املسئولني األفغان بنفس السرعة التي يحصلون عليها 

من طالبان«. 

لكن يبدو أن فضل ذلك كله يعود إلى تنظيم القاعدة 
فهم بأهمية  الذي علّ���م ودرَّب املركز اإلعالم���ي وعرَّ
اإلعالم من خالل مؤسس���ة السحاب التابعة للقاعدة، 
بل ويش���رف في أحيان كثيرة على عدد من املش���اريع 

اإلعالمية الطالبانية.

طالبان باكس���تان.. عبء أم مس���اعد للمقاومة 
األفغانية:

احلكومة الباكس���تانية قلوبها مع طالبان أفغانستان 
وس���يوفها عليهم، فهي تدرك أن طالبان أفغانس���تان 
رصيد مهم لها في مواجهة الهند، وأنها ال تس���تطيع 
مواجه���ة تبعات عداوة بش���تونية عل���ى حدودها في 
أفغانس���تان، وهو ما يعني استغاللها تاريخّيًا من قبل 
الهند، األمر الذي يجعلها بني مطرقة هندية وسندان 
أفغاني، باإلضافة إلى أن االمتدادات البش���تونية في 
باكس���تان وأفغانستان جتعل إغضاب أو عداوة بشتون 
أفغانس���تان تنعكس على بشتون باكستان، وعلى األمن 
القومي الباكس���تاني، وهو ما جتلى بوضوح من خالل 
الوجود الغربي في أفغانستان، وانعكاس ذلك على بشتون 
باكس���تان الذين يدافعون عن أقاربهم في أفغانستان، 
وجتلى ذل���ك بظهور حركة طالبان الباكس���تانية غير 
املوجودة أص���اًل، ثم بانتقال كل أس���اليب القتال في 
أفغانستان إلى باكستان من عمليات انتحارية، وعبوات 
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ناسفة، وغيرها من األدبيات الفكرية والسياسية التي 
تدين بها طالبان أفغانستان.

   قد يتعذر على إس���الم آب���اد التفريق أمام الغرب 
بني طالبان أفغانس���تان وباكس���تان والتمييز بينهما.. 
ق بينهما، وترغب  لك���ن احلقيقة غير املعلنة أنه���ا تفرِّ
بنجاح وانتصار طالبان أفغانستان: أوالً إلبقاء القوات 
األجنبية مش���غولة في أفغانستان، كون السيطرة على 

األخي���رة يعني التف���رغ للجبهة 
الباكس���تانية، باإلضافة إلى أن 
جناح طالبان أفغانستان سيوفر 
لها دالة على املستقبل األفغاني؛ 
لك���ون باكس���تان األق���رب إلى 
طالبان أفغانستان مقارنة بدول 
اجل���وار.. إما م���ن خالل طرح 

نفس���ها كوسيط أو من خالل مصالح جيواستراتيجية 
مستقبلية متشابكة بني اجلهتني. 

وفي الوقت الذي ترى إسالم آباد أن طالبان باكستان 
عبء على املقاومة في أفغانستان، ترى طالبان بكافة 
أطيافه���ا من خالل حوارات داخلي���ة معها أن طالبان 
باكس���تان مدفوعون ومرغمون على الرد على اجليش 
الباكس���تاني املتحالف مع األمريكيني، والذي يس���عى 
لضرب القواعد اخللفية للمقاومة في مناطق القبائل 
الباكستانية بإرادته أو رغًما عنه، فمثل هذه العمليات 
ستؤثر سلًبا وبش���كل خطير على مسيرة املقاومة في 
أفغانس���تان، وبالتالي فإن انشغال اجليش الباكستاني 
مع مسلحي طالبان باكستان في مناطق القبائل وسوات 
وغيرها ملصلحة العمل املقاوم في أفغانس���تان بنظر 
مسئولي وقادة طالبان أفغانستان، وإن كانوا يحرصون 
على عدم البوح بذلك، يبرز ذلك من خالل ما يحصل 
م���ن قطع طرق اإلمداد في باكس���تان، خصوًصا وأن 
البعض ال يس���تبعد أن يتكرر س���يناريو أحمد ش���اه 
أبدالي في القرن الثامن عش���ر حني طرد الفرس من 
ع مملكته إلى باكستان والهند  أفغانستان احلالية، ووسَّ

ووسط آسيا. 

األفغاني���ة..  وطالب���ان  الباكس���تانية  طالب���ان 
جدلية العالقة:

حت���رص القي���ادة الطالبانية األفغاني���ة على عدم 
احلديث عن عالقتها مع طالبان باكستان، لكن الواضح 
أن العالق���ة قوية، وإن كان م���ن الصعب احلديث عن 
طالبان باكستان كمنظمة واحدة متماسكة، فاألحزاب 
املسلحة الباكستانية ليس لديها تلك اخلبرة التنظيمية 
كحال  والسياسية  والعس���كرية 
األح���زاب األفغانية التي أفرزت 
بعد عق���ود حركة طالبان، ولكن 
لطالبان  محل���ي  زعي���م  ل���كل 
باكستان صالت مع قادة طالبان 
بشكل مباشر، وإن كانت القيادة 
الروحي���ة للم���ال محم���د عمر 
هي التي تفرض نفس���ها وقراراتها على قادة طالبان 
باكستان املختلفني مع بعضهم، ويرجع سبب االختالف 
بينه���م إما إل���ى تقاربهم في العم���ر، أو إلى تباينات 
قبلية ومناطقية، أو بس���بب فقر التراكمات التاريخية 
احلزبية القادرة على فرز الش���خصية املناسبة لقيادة 
احلركة بحيث يُصغي اجلميع لها وينصت، يضاف إلى 
ذلك صعوبة خروج املال محمد عمر بتعيني ش���خصية 
باكس���تانية على اجلميع؛ كون ذلك له تكلفة سياسية 

وإقليمية. 

هل نقل األمريكيون املعركة إىل باكستان؟

 الظاهر أن األمريكيني يسعون إلى نقل املعركة إلى 
باكستان، وهو احللم الذي طاملا راود الرئيس األفغاني 
حام���د كارزاي، الذي يعتقد مع أركان إدارته أنه ما لم 
تُشغل باكس���تان بداخلها فستظل تصدر املشاكل إلى 
أفغانستان بحس���ب رواية كثير ممن التقوا به.. هذه 
الرغب���ة األمريكية جتلت في دفع اجليش إلى مواجهة 
املس���لحني في وزيرستان وحتى بلوشس���تان امللتهبة 
أصاًل بسبب التمرد البلوشي العرقي، فقد دعا رئيس 
اللجنة العسكرية للناتو األدميرال جيامباولو في مؤمتر 

حترص القيادة الطالبانية األفغانية على عدم 
احلدي���ث عن عالقته���ا مع طالبان باكس���تان، 
كان  وإن  قوي���ة،  العالق���ة  أن  الواض���ح  لك���ن 
م���ن الصع���ب احلديث ع���ن طالبان باكس���تان 

كمنظمة واحدة متماسكة.
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صحفي بإس���الم آباد بتاري���خ 2009/7/9م إلى بدء 
عمليات في بلوشس���تان بالتزامن مع عمليات هلمند، 
وذلك من أجل محاصرة مقاتلي طالبان الذين يتسللون 
من وإلى داخل األراضي األفغانية بحس���ب قوله، ثم 
تبعه قائد القوات املركزية األمريكية مايكل مولن الذي 
دعا اجليش الباكستاني إلى شّن عمليات عسكرية في 
بلوشستان ملطاردة مقاتلي طالبان الفارين من هلمند، 
وهو ما رفضته باكستان؛ كون ذلك سيُشعل بلوشستان 
املختزنة صراًعا عرقّيًا ومطالبات بلوشية باالنفصال 
والتمرد، فاتَّهم مولن على أثرها املخابرات الباكستانية 

بعدم اجلدية في مالحقة الطالبان.

إن الباكس���تانيني يظهر عليه���م التخبط في كيفية 
التعامل م���ع طالبان، فال يزال اجل���دل محتدًما في 
دهاليز الس���لطة السياس���ية الباكس���تانية بشأن هل 
اخل���الف احلكوم���ي العس���كري مع طالب���ان أبدي 
استراتيجي، أم تكتيكي؟ وبالتالي هل الطالبان رصيد 

أم عبء على باكستان؟

 ضبابية الرؤية الباكستانية هذه جتلت على األرض 
باستهداف زعيم طالبان باكس���تان بيت الله محسود 
الذي تقدر أوساط احملللني قوته بعشرين ألف مسلح 
حتت قيادته، وعدم االقتراب من شخصيات طالبانية 
قيادية مثل غل بهادور في ش���مال وزيرس���تان ويقدر 
عدد مس���لحيه ببضعة آالف، وكذل���ك مال نذير في 
الشطر الش���مالي من مقاطعة وزيرستان؛ حيث يقدر 

عدد مقاتليه أيًضا ببضعة آالف مسلح.

هذه الرؤية الضبابية جتلت أكثر في عرض الناطق 
باس���م اجليش الباكس���تاني التوس���ط ب���ني طالبان 
أفغانس���تان واألمريكي���ني. وبغض النظ���ر عن نفي 
الناط���ق الحًقا لتصريحه إال أن���ه عكس - من وجهة 
نظر معارضي طالبان في باكس���تان- حجم التخبط 
احلكومي والعسكري الباكس���تاني، وحتديًدا إشكالية 
باكستانية في التمييز بني طالبان أفغانستان وباكستان، 

بينما هما في احلقيقة شيء واحد تقريًبا.

جمالس الصحوة الباكستانية والرد الطالباني: 
جلأت باكس���تان إلى تشكيل مجالس قبلية مدعومة 
أمريكّيً���ا؛ إذ يتردد أن ذلك مت مبعس���كرات أمريكية 
داخل أفغانس���تان، وذلك على غرار مجالس الصحوة 
العراقية، ولكن شتان بني التجربتني، فمجالس الصحوة 
وفكرتها بدأت - بحسب كثير من اخلبراء الباكستانيني 
واملتابع���ني للش���أن األفغاني - داخل والية خوس���ت 
األفغانية املتاخمة لباكس���تان؛ حي���ث عمدت القوات 
األمريكية إلى تدريب املئات من عناصر القبائل الذين 
مت ش���راؤهم باملال، أما التجربة العراقية الصحواتية 
ا على تنظيم القاعدة الذي ُصور على أنه  فقد جاءت رّدً
غريب على النسيج االجتماعي العراقي، بينما أطراف 
طالب���ان باكس���تان جميعها ظلت متماس���كة ومتحدة 
في معارضتها للصحوات، الس���يما مع انسجامها مع 
املجتمع القبلي كما أس���لفنا من قب���ل، وبالتالي جلئوا 
إلى اس���تهداف قادتهم، وتنفيذ عمليات انتحارية ضد 

جتمعاتهم حتى تراجع دورهم إن لم نقل انتهى.

أس���رار اس���تهداف خطوط اإلمداد الباكستانية 
للجيش األمريكي:

بحسب املس���ئولني األمريكيني فإن أكثر من ثمانني 
باملائة من اإلمداد اللوجس���تي الغرب���ي لقواتهم في 
أفغانس���تان يأتي عبر األراضي الباكستانية، وهو ما 
ع طالبان باكس���تان على استهداف هذا الشريان  شجَّ
احليوي، األمر الذي دفع القوات األمريكية إلى توقيع 
اتفاقيات مع روس���يا وآسيا الوس���طى لتأمني عبور 
الدعم اللوجس���تي الغربي إلى الق���وات األجنبية في 
أفغانس���تان، وهو ما كلَّفها سياس���ّيًَا ومالّيًا أكثر من 

الكلفة الباكستانية كما أسلفنا. 

ويبدو أن القيادة الباكس���تانية تراخت إزاء مواجهة 
هذه الهجمات الطالبانية املستهدفة خلطوط اإلمداد؛ 
إذ إنها جزء من عملية الضغط الباكس���تاني املمارس 
أحياًنا على قوات التحالف الدولي النتزاع مكاسب في 
مواقع أخرى، وغالًبا ما تكون مكاسب مالية ال عالقة 
لها باملكاسب السياسية التي تعزز حضور وقوة الدولة 

كدولة ومجتمع.
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 انع���كاس األزم���ة الطالباني���ة - احلكومية على 
الكشمرييني:

تشكل القضية الكشميرية عصب وبوصلة السياسة 
اخلارجية الباكستانية، وبالتالي فإن ما يقلق احلكومة 
الباكستانية هو التأثيرات والتداعيات السلبية للعمليات 
العسكرية على اجلماعات الكش���ميرية املتحالفة مع 
احلكومة والتي تس���تخدمها كأداة مهمة في السياسة 
اخلارجية الباكس���تانية، بحيث تُطالب باكس���تان من 
القوى الغربية والهند بش���كل دائم أال يكون ثمة متييز 
وفرق في احلرب الباكستانية بني طالبان واملجموعات 

الكشميرية.

 وف���ي أواخر يونيو/حزيران املاضي كش���فت هيئة 
اإلذاع���ة البريطانية عن تقرير حكوم���ي داخلي في 
كش���مير يتحدث ع���ن تنامي دور ونف���وذ اجلماعات 
الكش���ميرية احملظورة »عسكر طيبة، وجيش ومحمد، 
وحركة املجاهدين«، لكن احلكومة تس���عى إلى التمييز 

ب���ني املجموعات؛ ك���ي ال يضر ذلك بسياس���اتها في 
كشمير وعالقاتها مع الهند.

إال أن اإلعالم الغربي ال يف���رق بينهما ما دامت 
مصلحت���ه ف���ي جتفيف مناب���ع أدوات السياس���ة 
اخلارجية الباكستانية املمثلة في هذه األظافر التي 
كما تخدش بها الهند، فقد تخدش الغرب ذاته في 
املستقبل، وإن كان الغربيون باملقابل يتفهمون القلق 
الباكستاني في هذا األمر فيؤثرون ما يخصهم في 
الشأن األفغاني على ما يخص حلفاءهم الهنود في 
ملف اجلماعات الكشميرية املسلحة.. وإن كان عدد 
من األمريكيني يرون أن  حركة عسكر طيبة تشكل 
تهديًدا أيًضا على واشنطن، فشخصية مثل بروس 
رايدل املسئول في إدارة أوباما عن الشأنني األفغاني 
والباكس���تاني يقول في خليج تاميز 2009/7/4 : 
»... أعتقد أننا ننظر إلى جماعة عسكر طيبة بأنها 
تهدي���د للواليات املتحدة أكثر م���ن أي تنظيم مثل 

القاعدة..«.
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مستقبل حركة طالبان.. السيناريوهات 
احملتملة

بداي���ة أود أن أق���ول: إن قائ���د الق���وات املركزية 
األمريكي���ة اجلنرال ديفيد باتري���وس وضباطه الذين 
أسروا الرئيس العراقي الراحل صدام حسني يصرون 
على استنس���اخ النموذج العراقي في محاربة القاعدة، 
وبالتالي إنش���اء صحوات، أو ما يسمى باللشكرات أي 
جيوش القبائل، وهو كمن يزرع املاجنو في س���يبيريا، 
فل���كل أرض وتربة هواء وتراب وظ���روف وأجواء قد 

تناسب ش���يًئا وال تناسب آخر، 
وبالتالي فإن ما حصل في العراق 
أو في دول أخرى ليس بالضرورة 
ينجح في مناطق أخرى، السيما 
العراقي مت تشكيله  وأن اجليش 
شيعية  مجموعات  من  باألساس 
عرقية لها أجندة معينة، في حني 

فشلت القوات األمريكية بناء جيش أفغاني يستطيع أن 
يحل محلها في حال انسحابها، فالتقديرات األمريكية 
تتحدث عن ضرورة وجود مائتني وخمسني ألف جندي 
أفغان���ي قادرين على ملء الف���راغ حال رحيل القوات 
األجنبية، في حني ال يتعدى عدد اجليش اآلن 92 ألف 
جن���دي، باإلضافة إلى وج���ود عقبة أخرى في طريق 
تش���كيل جيش من ربع مليون جن���دي، وهي التكلفة 
املالية التي تقدر ببليوني دوالر س���نوّيًا، بينما ميزانية 
أفغانستان الكلية ال تتعدى اآلن ستمائة مليون دوالر. 

وهن��اك ثالثة س��يناريوهات حمتملة ملس��تقبل حركة 
طالب��ان يف ظ��ل االس��تراتيجية األمريكي��ة اجلديدة 

جتاه أفغانستان، وتتمثل يف االحتماالت التالية:

1- احتمالي��ة العمل على إحداث انش��قاق داخل حركة 
طالب��ان: يع���ول األمريكي���ون على مس���ألة االتصال 
بالشخصيات املعتدلة الطالبانية وشق احلركة، لكنهم 
يجهل���ون متاًما طبيعة التنظيم���ات األفغانية العصية 
على االنشقاقات احلقيقية القادرة على ضرب احلزب 
األصلي، وهو ما فش���ل في متزيق احلزب اإلسالمي 

س���ابًقا بزعامة قل���ب الدين حكمتي���ار، أو ما حصل 
في خروج بعض عناصر طالب���ان مع الغزو األمريكي 
ألفغانستان، وبالتالي فش���خصية زعيم احلركة املال 
محمد عم���ر والعقلية الطالبانية الت���ي بايعته كأمير 
للمؤمنني، وطبيعة املدرس���ة احلنفية الديوبندية التي 
رافقت احلكم اإلس���المي منذ العباسيني والعثمانيني 
وغيره���م، طبيعة موالية لألمير، وال تعرف الش���قاق 
واخلالف عنه، خصوًص���ا إن أضفنا إلى ذلك مبايعة 
القاعدة وطالبان باكس���تان وكذلك مسلحي األوزبك 
فهي  للم���ال عم���ر،  وغيره���م 
السياس���ي  موقفه  تدعم  أوراق 
اخللفية  هذه  وعلى  والعسكري، 
فالظاهر أن طالبان س���تواصل 
الضغط العس���كري حتى إجبار 
األمريكي���ني وحلفائه���م عل���ى 
الرحي���ل من أفغانس���تان، رمبا 
ضمن صفقة تقضي بضبط مسلحي القاعدة واآلخرين 

عن التعرض ملصالح الغرب. 

     واملالح���ظ أن مش���كلة طالب���ان احلقيقية في 
قت���ال الق���وات الدولية حتى اآلن هي نفس مش���كلة 
املجاهدين األفغان إبان الغزو السوفييتي، والتي تتمثل 
في س���الح اجلو، فبعد أن متكنت طالبان -باعتراف 
عدد من ق���ادة احلرب الغربيني بحس���ب اجلارديان 
يوم ))/2009/7م- من تطوي���ر تقنياتها وتكتيكاتها 
العس���كرية في معركة هلمند؛ حي���ث متثل ذلك في 
إبداعاتهم العسكرية بالعبوات الناسفة القوية التأثير، 
وعمليات الكر والفر، وس���رعة التخفي والظهور، وهو 
ل مفاجأة للقوات املهاجمة.. التي ال تتحرك إال  ما شكَّ
بب���طء وبتثاقل ومبعدات ضخمة مما يفقدها املباغتة 

بخالف ظروف طالبان. 

2- احتمالية االهنيار الباكستاين أو متدد حركة طالبان 
باكس��تان: وهو ما سيعني انشغال الغرب واألمريكيني 
في باكس���تان، وحصول طالبان أفغانستان على مجال 
أرحب في العمل والتحرك، الس���يما وهم يدركون أن 

االتص���ال  مس���ألة  عل���ى  األمريكي���ون  يع���ول 
وش���ق  الطالباني���ة  املعتدل���ة  بالش���خصيات 
طبيع���ة  متاًم���ا  جيهل���ون  لكنه���م  احلرك���ة، 
التنظيمات األفغانية العصية على االنشقاقات 
احلقيقية القادرة على ضرب احلزب األصلي.



طالبان والغرب.. عمليات الفشل الدائم

361التقرير االسرتاتيجي السابع

باكس���تان بقدر ما كانت نعمة لهم في دعمها، وغضها 
الطرف عن أعمالهم ووجودهم على أراضيها بقدر ما 
كانت نقمة عليهم في ممارس���ة التدخل في ش���ئونهم 
والتجس���س عليهم، ومقايضتهم م���ع أمريكا والغرب 
ف���ي صفق���ات واتفاقيات.. رمبا لم ول���ن تتوقف مع 
تصريحات نُفيت من ِقبل الناطق العسكري الباكستاني 
عن استعداد باكستان للتوسط بني طالبان واألمريكيني 
مقابل حصوله���ا على تنازالت أمريكي���ة فيما يتعلق 
بعالقاتها م���ع الهند والقضية الكش���ميرية، فالكثير 
م���ن اخلبراء يرون املنطق���ة اآلن كحزمة وليس كدول 
قومية، فطالبان باكس���تان واألوزبك والتركس���تانيني 
وقبله���م القاعدة إمنا بايعوا املال محمد عمر، وهو ما 
يعني أن احلسبة س���تكون إقليمية، والنظرة التحليلية 
االستش���رافية ينبغي أن ترتكز على ذلك، وليس على 

أسس الدولة احلديثة الوطنية. 

3- احتمالي��ة اس��تمرار التدخ��ل الباكس��تاين لص��احل 
طالب��ان أفغانس��تان: وم���ن الصعب تخي���ل أن تتخلى 
باكس���تان عن ذلك، فهي ت���درك أن ذلك ميثل الثقل 
امل���وازي للتنامي الهندي على جبهتها الش���رقية، وإذا 
اس���تمر االنهي���ار والتراجع األمريك���ي والغربي في 
أفغانس���تان فال يُستبعد أن تتدخل الهند بقواتها وتقع 
مواجهة ضخمة تش���ترك فيها باكستان والهند ورمبا 
إي���ران لصالح األخيرة، فقد كان���ت على الدوام تقف 
على الطرف املناقض لباكس���تان فيما يخص الش���أن 
األفغاني، مع التذكير بأن للهند آالف األشخاص ورمبا 
عش���رات اآلالف يخدمون في أفغانستان حتت غطاء 
مؤسس���ات اإلعمار والبناء، لكن احلقيقة أن الكثيرين 
يش���ككون في أن يكونوا جنوًدا -على هيئة مؤسسات 
إعمار وبناء- مدسوس���ة من اجلي���ش الهندي؛ بغية 
محاصرة باكس���تان من اخلاص���رة الغربية ما دامت 

مستنَفدة من اخلاصرة الشرقية في كشمير .
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معلومات إضافية

املدارس الدينية:

تطلق »املدارس« في باكس���تان، بل وفي ش���به القارة الهندية كلها، على املؤسسات التعليمية األهلية التي تقوم 
بتدريس اللغة العربية وعلومها والعلوم الش���رعية مجاًنا، وبدعم مالي من أهل اخلير من أبناء الشعوب املسلمة، 

وتسمى أيًضا ب� »اجلامعة« و»دار العلوم« و»املدرسة العربية اإلسالمية«.

ويعتبر املس���جد اجلامع من أهم عمارات املدارس الدينية، بل وفي كثير من األحيان يكون املس���جد هو املبنى 
األساسي للمدرسة، وهذا يُعطي املدرسة قداسة خاصة في نفوس الناس.

تاريخ النشأة:

فكرة تأسيس املدارس الدينية ظهرت أيام االستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية، بعدما عمد البريطانيون 
إلى نش���ر التعليم الغربي من جهة، والعمل على تعزيز دور أبناء غير املسلمني في املجتمع من جهة أخرى، األمر 
ال���ذي دفع بعض علماء الدين إلى التوجه نحو تأس���يس هذا النوع من امل���دارس في إطار احملافظة على الهوية 

اإلسالمية بني ماليني الهندوس، واملسيحيني، والبوذيني الذين يستوطنون جنوب آسيا.

وخرجت إلى العيان أول مدرس���ة دينية في بلدة ديوبند ش���مال العاصمة الهندية نيودلهي عام 857)م، وأُطلق 
عليها اس���م املدرس���ة الديوبندية، ومن ثم بدأت رحلة زحف هذا النوع من املدارس على جميع أنحاء شبه القارة 
الهندية، الس���يما في الشمال الش���رقي حيث األغلبية املسلمة، وهي املناطق التي أصبحت تُعرف بعد االنفصال 

بباكستان.

املدارس الدينية يف باكستان:

تُعد باكس���تان من أكبر الدول اإلس���المية من حيث عدد املدارس الدينية، والتي ش���هدت تنامًيا ملحوًظا منذ 
اإلطاح���ة بحكوم���ة »ذو الفقار علي بوتو« في عام 977)م ووصول اجلن���رال ضياء احلق إلى احلكم، الذي دعم 

املدارس الدينية؛ باعتبارها إحدى قالع احلفاظ على الهوية اإلسالمية في باكستان.

وانطالًقا من تلك الرؤية رصد نظام ضياء احلق لهذه املدارس ميزانية خاصة، وقام بتوزيع آالف املساحات من 
األراضي احلكومية - من أجل بناء املدارس الدينية في العاصمة »إس���الم أباد« ومدن أخرى - على اجلماعات 

واملذاهب الدينية املختلفة، سواء أكانت للشيعة أم للسنة.

أعداد املدارس: 

عش���ية استقالل باكستان قبل س���تة عقود لم يتجاوز إجمالي عدد املدارس الدينية 300 مدرسة، إال أن هذا 
العدد بدأ يتضاعف عاًما بعد عام إلى أن وصل عام 2006م بحس���ب مصادر احلكومة الباكستانية إلى أكثر من 

3) ألف مدرسة منتشرة في أقاليم باكستان األربعة.

ويدرس في هذه املدارس قرابة 2.) مليون طالب وطالبة، معظمهم من الطبقة الفقيرة. 
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وتعتبر املدارس الدينية ملًكا للش���عب الباكس���تاني وحده، فهو من يصرف عليها، ويتكفل مبيزانيتها من خالل 
تبرعات���ه لها، وال عالقة للحكومة ال من قريب وال من بعيد بهذه املدارس من جهة الصرف واملال. وكان الرئيس 

برويز مشرف قد وصف هذه املدارس بأنها أكبر مؤسسة خيرية في العالم.

أشهر املدارس:

االس���م الرسمي الذي حتمله املدرسة الدينية في باكس���تان هو »اجلامعة«، ومن أشهر اجلامعات الدينية في 
البالد اجلامعة الفريدية في العاصمة إسالم آباد، والتي تتبع إدارة املسجد األحمر، واجلامعة البنورية في مدينة 

كراتشي، واجلامعة احلقانية في مدينة بيشاور، واجلامعة األشرفية في مدينة الهور.

املدارس ولعبة السياسة:
ا في قيام احلكومات  ل غزو االحتاد السوفييتي الس���ابق ألفغانستان في بداية الس���بعينيات عاماًل مهّمً ش���كَّ
الباكستانية املتعاقبة في تلك الفترة -السيما في عهد اجلنرال ضياء احلق- بدعم املدارس الدينية التي حتولت 

إلى جدار عقدي يحارب املد الشيوعي إلى البالد.

ومع مطلع الثمانينيات وعشية انفجار اجلهاد األفغاني رفض املشرفون على املدارس الدينية إقحام طالبها في 
القتال، وطالبوهم باالكتفاء بالعلم والتفقه، وحفظ القرآن. وكان من بينهم »موالنا فضل الرحمن« و»موالنا سميع 

احلق« و»موالنا نظام الدين شامزي« وغيرهم من الرافضني إلرسال طالب مدارسهم إلى اجلهاد.

وف���ي عام 979)م قاد أحد الطلبة - واس���مه »إرش���اد أحمد« - احلملة داخل امل���دارس حلمل الطالب على 
مساعدة إخوانهم في اجلهاد األفغاني.

ثم قام »إرشاد أحمد« بجولة على املنظمات اجلهادية األفغانية ملعرفة حاجاتها العسكرية، وأنشأ »إرشاد« أول 
خلية جهادية داخل جامعة »دار العلوم« )كراتشي ثم جامعة بنوري تاون في كراتشي)، لتجنيد الطالب وإرسالهم 

إلى اجلهاد، ومساعدة املجاهدين أيام عطلتهم خالل شهري شعبان ورمضان من كل عام.

ثم توس���ع التيار اجلهادي الباكستاني داخل املدارس الدينية، وقاده كل من »إرشاد أحمد« و»سيف الله أختر«، 
وأدى مترد الطالب على ش���يوخهم، وعدم االس���تماع لهم إلى تغيير العلماء آلرائهم ومواقفهم، لتدريس التربية 

العسكرية لطالب مدارسهم.

وفي عام 985)م استشهد »إرشاد أحمد« أثناء مشاركته في اجلهاد األفغاني. وكان قبل مقتله قد أنشأ »حركة 
اجلهاد اإلس���المي«، وهي أول منظمة باكس���تانية دينية حتمل السالح في تاريخ باكستان بعد نحو 200 سنة من 

»حركة إسماعيل الشهيد«.

واستمر جتنيد طالب املدارس الدينية مبوافقة السلطات الباكستانية، التي سعت إلخراج االحتالل السوفييتي 
من أفغانس���تان. ومن حينها أصبحت املدارس الدينية التابعة ل�»جمعية علماء اإلسالم« أو »املدرسة الديوبندية« 

ترسل طالبها إلى معسكرات التدريب لتلقي التربية العسكرية، ثم املشاركة في القتال داخل أفغانستان.

ولعب���ت هذه املدارس أيًضا دوًرا في اس���تقبال الطالب األفغان الراغبني في التزود من العلوم الش���رعية في 
باكستان، على يد كبار علماء التفسير واحلديث والفقه في باكستان.
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سها )موالنا سميع احلق) دور كبير في جلب أغلبية الطالب األفغان، من بينهم  وكان للمدارس احلقانية التي أسَّ
حتى قيادات كبيرة أمثال »موالنا جالل الدين حقاني« و»املال محمد عمر« و»املال أحمد متوكل«.. وغيرهم.

املدارس الدينية حتت الرقابة:

 رغم أن السلطات الباكستانية لم تكن غير بعيدة عن تأسيس املدارس الدينية، إال أنها في 20/)/2002م رأت 
ض���رورة إعادة النظر في موقفها من هذه املدارس، فأعلنت وضع جميع املدارس الدينية حتت الرقابة، وخاصة 

اجلامعات الدينية الشهيرة التي خّرجت كبار العلماء والزعماء الدينيني واجلهاديني.

وركزت الس���لطات الباكس���تانية على مدينة كراتش���ي التي تضم أكثر اجلامعات واملدارس الدينية شهرة في 
باكستان )50% من مجموع املدارس في كراتشي وحدها).

وطلبت الس���لطات الباكستانية من 000) مدرسة وجامعة دينية في كراتشي تسليمها قوائم الطالب املنتسبني 
إليها، وكذا معلومات عن أَُسر الطالب، وعن منهج التعليم املتَّبع في هذه املدارس، كما طلبت تسليمها قوائم جميع 

الطالب املنتسبني إليها خالل ال�20 سنة األخيرة.

وركزت السلطات الباكستانية على شريحة الطالب الذين انضموا إلى اجلهاد األفغاني أيام االحتالل السوفييتي، أو إلى 
مت عملية التحاق طالب هذه املدارس بالقتال. اجلهاد الكشميري. ومن املعروف أن هذه السلطات نفسها هي التي نظَّ

وطلبت الس���لطات أيًضا إعطاءها معلومات حول متوي���ل اجلامعات، ومصادر جميع األموال، وخاصة املصادر 
اخلارجية، وذلك وفًقا ملطالب املخابرات األمريكية - بحس���ب املراقبني احملليني- التي تبحث عن أس���ماء معينة 

داخل املدارس الدينية وخاصة بعض املطلوبني األجانب.

ثم أصدرت احلكومة قانوًنا جديًدا يُوِجب على املدارس الدينية التس���جيل لدى احلكومة. ثم مت الضغط على 
هذه املدارس لتغيير مناهجها، إلى أن وصل األمر إلى طرد جميع الطلبة األجانب الذين كانوا يدرسون فيها.

املصادر: 

- د. مصباح الله عبد الباقي، قصة املدارس الدينية في باكس���تان، إسالم أون الين.نت، 2007/7/9م، انظر 
الرابط:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout&cid=1183484071456

- املدارس الدينية في باكس���تان .. من النش���أة إلى محاوالت التصفية، مجل���ة املجتمع، العدد 794)، انظر 
الرابط:

http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=264577

- مدارس باكستان الدينية.. ماٍض زاهر ومستقبل مجهول، اجلزيرة. نت، ))/2007/7م، انظر الرابط:
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1063052




