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البحث: ملخص

تنفيذ في االستراتيجية- مصالحه  من ا -منطلقً األول اليوم منذ ألفغانستان األمريكي االحتالل سارع
المحافظة. عن هويتها ا بعيدً بها والسير البالد، لعلمنة المخططات المقررة

رأسها على جاء والتوجهات، متباينة الدوافع مجموعات من األفغانية فصائل المقاومة لت تشكّ المقابل وفي
شرعية. ودوافع منطلقات من تحركت التي الجهادية المجموعات

في الحركة من قوية رغبة الهامة لطالبان، عكست التحركات من  ا لالحتالل عددً السنة الخامسة وشهدت
بصورة الفتة. المقاومة مشروع لتصاعد  مما أدّ لصالحها، العسكري الميزان تغيير كفة

على طالبان رأسها القضاء وعلى أفغانستان، على األمريكية للحملة تحديدها التي تم األهداف في وبالنظر
النجاح. من يشير أليّ نوع أن يمكن ما سنوات خمس بعد منها فلم يتحقق القاعدة؛ وتنظيم

ذلك بل تعد والقاعدة، على طالبان القضاء من للحملة األكبر الهدف تحقيق عدم على الفشل ولم يقتصر
في العميلة والحكومة األفغانية األمريكية االستراتيجية فشل إلى أساسها في ترجع الفشل؛ من منوعة لصور

أو أمني. اقتصادي تقدم سياسي، أو استقرار تحقيق أيّ
األماكن  في تتواجد بدأت التي الناتو قوات -وضمنها االحتالل قوات صفوف الخسائر في ارتفاع ومع 

سيضعف. الخسائر من المزيد ل تحمُّ االستمرار في فإن القدرة على الجنوب- في الساخنة
الحركة ببنية غالبها- -في العوامل تلك وترتبط المقاومة، بتصاعد التوقعَ العوامل من العديدُ ي تقوّ كما

الخارجية. من العوامل العديد الداخلي، تدعمهما وتكوينها
االنسحاب، االحتالل على إجبار معها في تنجح التي للدرجة قبل وصولها عدة إشكاالت وتواجه الحركة

المقاومة. وتشرذم فصائل بالقاعدة، االرتباط اإلشكاليات تلك على رأس يأتي
الحالي  الوضع ظل في االحتالل قوات يُجبر كبير نصر تحقيق عسكري�ا طالبان على الصعب من كان وإذا

نهاية. ال ما ا من الخسائر إلى مزيدً يتحمل االحتالل أن على ا أيضً الصعب من أنه إال قريب، على انسحاب
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ومقتطفات أفكار

رأســها على يأتي وتوجهاتها، دوافعها تتبايــن متنوعة، أطيــاف األفغانية من المقاومة - تشــكلت فصائــل
الحكم وإعادة وطرده، المحتل، مقاومــة بضرورة شــرعي من منطلق تنطلق التي الجهادية المجموعات
وبجانب حكمتيار، اإلســالمي بقيادة والحزب طالبان، المجموعات: رأس هذه على ويأتي اإلســالمي،
مقاومة منطلق لِيّة مــن بَ قَ أو وطنيــة لدوافع االحتــالل؛ ضد تحركــت أخر مجموعات هــؤالء يوجــد
المجتمع، تغريب من إليه يسعى بما المحافظ، المجتمع أعراف على خرج الذي االحتالل المحتل، ورد

البالد. في تردي األوضاع بسبب للمقاومة انضم لمن إضافة بين أبنائه؛ الرذيلة ونشر

بأنه مجرد عمليات وصفه بحال يمكن ال االحتالل من ســنوات خمس بعد أفغانســتان في يحدث ما - إن
قوي وصعود عســكري انطالق بأنه نصفه يمكن أن ما ذلك إلى تعد يبدو األمر بل عســكرية محدودة،

األفغانية. الساحة في لطالبان منظم

إلى الجنوب من نشــاطها ومددت الجنوب، نفوذهــا المعتادة في مناطق خارج طالبــان نفوذها ــعت - وسَّ
كي األمني المتردي، الوضع على الهشاشة من المزيد إضافة بقصد األفغاني؛ والشمال والشــرق الغرب
دائرة بتوسيع االحتالل على قوات الضغط عن أن فضالً قرضاي، حكومة تبعاته إضافي�ا تتحمل عبئًا تمثل

يصعب تحملها. التي الخسائر ا من مزيدً يعني العمليات العسكرية

على  القضاء رأســها وعلى أفغانســتان، على األمريكية تحديدها للحملة تــم التي األهداف فــي  - بالنظــر
خمس سنوات بعد منها يتحقق الدن، فلم بن وأســامة المال عمر، والقبض على القاعدة، طالبان وتنظيم

نوع من النجاح. أليّ يشير أن يمكن ما

ألن واإلصالح؛ الديمقراطية العلمية في كافٍ م تقدُّ إحراز دون الراهن السياســي الوضع هشاشــة الَتْ حَ -
في القيام فشــلها عن فضالً قوي، وطني غياب جيش في ظل الشــرعية تفتقد الزالت المركزية الحكومة
نقص الموارد بســبب األساســية لألفغان؛ وتقديم الخدمات االســتقرار، تحقيق في الرئيســية: بوظائفها

السيطرة األمنية. القدرة على فرض المالية، وعدم

إلعادة مليارات عــدة الورق على أفغانســتان منحت التي اإلعمار ومؤتمرات إعادة التغييــر وعود - رغــم
الوطني، الدخل مصادر وتنويع قوية، اقتصادية بنية تأسيس تشمل – حقيقي عملية إعمار إال أن اإلعمار،

. بعدُ لم تبدأ مستو المعيشة- ورفع

تحقيق انتصار أو المقاومة، القضاء على أفغانستان يؤكد صعوبة االحتالل في لقوات العسكري الوضع -
الوضع أن المقاومة، فضالً عن تجاه بقوة تحول الذي الوضع الشــعبي ظل في خاصة حقيقي؛ عســكري
نظامية بتحقيــق النصر لقوات يســمح ال ا كبيرً ا عائقً جبلية، يشــكل تضاريس من يحويه وما الجغرافــي،
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وال والجبال، الكهــوف في العصابــات، وتتواجد حرب أســلوب تســتخدم تواجه مجموعات مســلحة
ثابتة. من مواقع عادة تتحرك

حمل فقد ولذا وتراثه؛ األفغانــي بثقافة المجتمع أساســية تصطدم فكرة على يقوم األمريكــي - المشــروع
النموذج وغرس المفاهيم األمريكيــة، اســتنبات فمحاولة فشــله، عوامل طياته في األمريكي المشــروع
األفغاني المحافظ، الذي تحكمه المجتمع داخل تحررية- وأفكار ليبرالية أفكار من يحمله -بما الغربي
وإن المجتمع، حتى ثقافــة خارج نبتت من فاشــلة؛ ألنها محاولة هي القبلية، وأعرافــه الدينية معتقداتــه

مغرية. األفكار التي ساقتها لتلميع تلك المحفزات كانت

والقبائل أفغانســتان. في القــوي والنفوذ األغلبيــة ذات الباشــتون طالبــان لقبائل عناصر - ينتمــي غالبيــة
في بالشراســة معروفة القبائل هذه كما أن األفغانــي، الجهاد فترة من جيدة بصورة متســلحة الباشــتونية
إشــعال الجبهة باكســتان في الحدود مع على منها الكثيــر يســكن التي القبائل هــذه القتال، وســاعدت

باكستان. داخل األفغانية الحدود بقرب القواعد األمريكية إرساء ومنع الحدودية،

ة قَ مالحَ مســلحة مجموعات مجرد من طالبان وتحول وضع للمقاومة، القوي العســكري الصعود - برغم
إلى الغزو- بداية في الغربيين -حســب تصريحات المســئولين عليها القضاء يســهل من قِبَل االحتالل،
من الرغم وعلى إال أنه أفغانستان، من كبيرة مساحات على نفوذه بسط من تمكن م، مقاوِ عسكري فصيل
االنسحاب تواجهه على االحتالل إجبار في معها تنجح التي الدرجة إلى المقاومة هذه وصول فإن ذلك

بانسحاب قريب لالحتالل. التنبؤ إمكانية دون إشكاليات عدة، تحول

لالنسحاب محتمل سيناريو ظل في مقبوالً أمريكي�ا، يكون قد بأخر أو للسلطة بصورة طالبان عودة إن -
بعض سياســات محتمل في وتغير كر، ذْ تُ أهــداف تحقيق في والفشــل المتزايدة، تحــت واقع الخســائر
طالبان بين االرتباط القوي بقاء لكن الشعبي، الضغط نتيجة أفغانستان؛ في بقوات المشاركة الحكومات

للطرفين. كبيرة إشكالية يمثل والقاعدة

العقود في أفغانســتان بها مرت رئيســية مراحل خمس معالم ميَّزت التي الكبيرة مســاحة االختالف - رغم
بعد وما طالبان-االحتالل حكم السوفييتي- الحكم الشيوعي- الحرب األهلية- (الغزو األخيرة: الثالثة
الدموية بين الفصائل والنزاعات التشرذم، هي جميعها المراحل تلك في األغلب الســمة أن طالبان)، إال

الساحة األفغانية. على

تهزم الطرف أن كطالبــان مجمله في بدائي�ا ا تســليحً مســلحة عســكرية مجموعات مقاومة - يصعب على
وبالتالي أمريكا، تملكها عسكرية، كتلك التي ترسانة الطرف يملك أضخم هذا كون حال في المعتدي،
بقاعدة «النصر عمالً االحتــالل، صفوف في والمادية الخســائر البشــرية من عدد أكبر هو إيقاع فالبديل

.«األذ في التسبب على لألقدر هو بل ،لألقو ليس
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العام؛ والدعوي العمل االجتماعي تنشــيط أهمية تبرز االحتالل، بدأها التغريب التي عملية - ولمواجهــة
األنشــطة طريق عن ذلك يتم أن ويمكن الناس، أوســاط في لقي واالجتماعي الفســاد الخُ لمنع انتشــار

المحلية. الصغيرة وإيجاد الجمعيات المساجد تفعيل دور طريق وعن االجتماعية،

الواقعية مــن عالٍ  مســتوً لتكون على المقاومة فصائــل للمواجهة جاهزيــة المقبلــة - تحتــاج المرحلــة
التحديات كامل بمواجهة بمفرده المقاومة فصائل من واحد فصيل قيام بمكان الصعوبة من إذ والعمليّة؛

لضخامتها. االحتالل؛ واقع أفرزها التي

فتح حيث من كبيــر خطأ وهو ضدها، لألعــداء لعملية حشــد المنفردة طالبان عمــل طريقــة - ربمــا أدت
اإلمكانات وكثرة محدودية ظل في األولويات تحديد تقتضــي المعادية، والحكمة الجبهات العديــد من
وتضمن لألولويات، ــا ترتيبًا صحيحً تعكــس اســتراتيجيات على تبني العمل يســتدعي ما التحديــات،

االحتالل. مع الصراع مة، وحصر دائرة المقاوِ الجبهة تماسك
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مقدمة:
والسياســية العســكرية قدراتهــا حشــدت أمريــكا
الحرية والديمقراطية، دعاو أفغانســتان تحت لغزو
واالستقرار األمن وجلب على«اإلرهابيين»، والقضاء

ألفغانستان.
من ا -منطلقً ســارع االحتــالل األول اليــوم ومنــذ
وبمســاعدة المنطقــة، فــي  مصالحــه االســتراتيجية
فــي تنفيذ الغربية- والــدول الجــوار مــن بعض دول
ا بعيدً بها والســير البالد، لعلمنة المخططــات المقررة
للهيمنة وإخضاعها المحافظة، اإلســالمية هويتها عن

األمريكية.
من األفغانية المقاومة فصائل تشــكلت المقابل في
وتوجهاتهــا، وعلى دوافعهــا تتباين أطيــاف منوعــة،
ثوابت من التي تنطلق المجموعات الجهادية؛ رأســها
وإعادة وطــرده، المحتــل مقاومــة شــرعية بضــرورة
اإلسالمي والحزب وتأتي طالبان اإلســالمي، الحكم
عن فضالً الفصائل، هــذه رأس على حكمتيار بقيــادة
قبلية أو وطنيــة لدوافع تحركــت أخر مجموعــات

المجتمع علــى أعراف خرج الذي المحتل لمواجهــة
ي تردِّ بســبب للمقاومة انضم لمن إضافــة المحافظ،

األوضاع في البالد.
المقاومة في مشــروع تصاعد األخيرة اآلونــة وفي
لتحقيق أد ما طالبان، بقيادة الفتة بصورة أفغانستان
الصراع، وحالت عسكرية غيَّرت من طبيعة نجاحات

الواقع. أرض االحتالل على مشاريع تحقيق دون
فــي األمريكــي االحتــالل فشــل التقريــر يرصــد 
يؤشر نفوذه، مما وتراجع أهدافه تحقيق أفغانستان في
في الصعــود الطالباني حقيقة ويتناول زواله، لحتميــة
طالبان عودة إشكاالت يناقش كما األفغانية، الســاحة
مســتقبل استشــراف عن فضالً للســلطة، مــن جديــد
لحركة وقيادتها القــوي، طالبان صعود مــع المقاومة

االحتالل. ضد الجهاد

صعود  المقاومــة وحقيقة مشــروع  تصاعــد
طالبان:

العســكرية قدراتها في ا شــديدً ا ضعفً طالبان تعاني
االحتالل قــوات ورنت بقــدرات إذا مــا قُ والماديــة؛
مقارنة إجراء معها يمكن بصورة ال عليها يتفوق الذي
ا مبكرً معركة أي حســم معه ما يفترض الطرفين، بيــن
الغزو منذ ســنوات أن خمس إال االحتــالل، لصالــح
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في القضاء نفسها األمريكية القوات بشــهادة تنجح لم
هجماتها. خطورة من التقليل أو طالبان، على

االحتالل نفســها- قوات إن الحركــة -وباعتــراف
بحجم وفوجئ المراقبون موقع الهجوم، إلى انتقلــت

طالبان. مقاتلو نفذها التي العمليات
وفي  ــا، أمريكي� ــا ٢٠٠٤ قتــل ٥٤ جندي� عــام «فــي
بحســب  أمريكييــن؛ ـلَ ١٠٤ جنــود تـِ ٢٠٠٥ قُ عــام
أشــهر أربعــة وبعــد .. األمريكيــة، اإلحصائيــات
ســبعين من ســتين إلى  مــن هذا العــام قتل مــا يقرب

األجنبية».(١) للقوات
للدراســات الدولي المعهــد نشــره ــح تقريــر ورجَّ
طالبان مقاتلي حركة هجمــات تصاعد االســتراتيجية
التقرير قــال االحتــالل الدوليــة «الناتو»، ضــد قوات
إن :«٢٠٠٦ العســكري «التوازن بعنوان الذي صــدر
وكذلك ألفغانستان، بالنسبة ا حاسمً سيكون العام هذا

هناك. الناتو لقوات بالنسبة
طالبان مقاتلو يواصل أن المرجــح أنه من وأوضح
األمريكية القوات استبدال مع خاصة عملياتهم؛ وتيرة
صفوف قوات بين وقوع قتلى ألن ا الناتو؛ نظرً بقوات
الرأي ســتحرك الناتو في األعضاء األوروبيــة الــدول

الحرب.(٢) ضد البلدان تلك في العام
شيفر» دي هووب «ياب للناتو األمين العام ووصف
«المعركة بأنه أفغانستان جنوب طالبان مع الدائر القتال

تاريخه».(٣) في الناتو يخوضها التي شدة األكثر
والخسائر وخطورة، قوة أكثر باتت طالبان فضربات
تتعرض االحتالل وقــوات تتزايد، والبشــرية الماديــة
أكثر في تنتشــر ال تلك التي لهجمات متصاعدة، حتى
قوات االحتالل عجزت بل بالجنوب، ا المناطق خطرً
وهي للعاصمة كابول، الهجمات وصول تلك منع عن

تحصينًا. المنطقة األكثر
التأثير ســاحة علــى تــزال موجــودة ال ا طالبــان إذً
مــن التنظيم، كبير بقدر محتفظة وال تــزال األفغانــي،
القــوي لقادتها والتواجد قــوة عملياتهــا، يؤكــد ذلك

القضاء في أمريــكا تنجح لم بــل باســمها، والناطقين
عمر. محمد المال على زعيمها

من سنوات -بعد خمس في أفغانستان يحدث ما إن
عمليات ه بأنه مجرد ال يمكن بحالٍ وصفُ االحتــالل-
ما إلى ذلك تعد بل األمر يبــدو محدودة، عســكرية
وصعود قوي، عســكري انطالق أن نصفه بأنه يمكــن

األفغانية. الساحة في لطالبان م منظَّ
البقاء  مرحلة القدرة على تحول طالبان من  وبرغــم
ضربات وإنــزال المواجهة، على القــدرة إلــى مرحلة
المســئولين تصريحات باتت حتى بالخصم، موجعــة
تمثل المواجهة، من القادمة المرحلة أن تؤكد الغربيين
أن يصح ال ذلك كل أن الصراع، إال في مرحلة فاصلة
عودة أو االحتــالل انســحاب بقرب يدفعنــا لالعتقاد
التحديات زالت فما الســلطة، إلى لطالبان «ســريعة»
التنبؤ إمكانية من أكبر طالبــان تواجهها التي الداخليــة
استمرار خاصة مع االحتالل، انسحاب «بقرب» معها
على انتصار أي لتحقيــق الحثيثة األمريكية المســاعي
التحالف جــدار في الصدع لترميم معلــن؛ أي صعيد

«اإلرهاب». لمحاربة الدولي
ا مــن عــددً لالحتــالل الخامســة وشــهدت الســنة
من تعكــس رغبــة قوية لطالبــان، التحــركات الهامــة
وسياسي جديد، عســكري تشــكيل وضع في الحركة

الة. فعَّ وقتالية تنظيمية قدرات بناء واستمرار

على الفارق  والتغلب للصعود  تحركات طالبان
العسكري:

الصراع: دائرة وتوسيع جديدة جبهات فتح -
نفوذهــا مناطــق خــارج نفوذهــا ــعت طالبــان وسَّ
الغرب إلى الجنــوب، ومددت نشــاطها في المعتــادة
المزيد إضافــة بقصد األفغانــي؛ والشــمال والشــرق
تمثل كي المتردي، األمني الوضع على الهشاشــة من
تبعاتــه حكومة قرضــاي، فضالً تتحمل ــا إضافي� ــا عبئً
دائرة االحتالل بتوســيع على قــوات الضغط عــن أن
التي الخســائر ا من مزيدً يعنــي العســكرية  العمليــات

تحملها.   يصعب
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اســتغلت الصراع دائرة لتوســيع أخر في خطــوة
فــي الحدوديــة الباكســتانية القبائــل طالبــان منطقــة
عملياتها فــي لها كعمــق أفغانســتان جنوبي وشــرقي
الموالية القبائل مناصرة علــى ا اعتمادً االحتالل؛ ضد
مسيطرتهاعلىالمنطقة.وقامت كِ «لطالبان»،والتيتُحْ
وزيرستان؛ لتكون لها في قواعد ثابتة الحركة بتأسيس

االحتــالل ضــد للعمليــات ــا منطلقً
عها شجَّ التحالف، وقوات األمريكي
المنطقة بــه تميــزت مــا علــى ذلــك
عن وعــرة، فضالً جبليــة مــن طبيعة
البشــتونية القبائل مــن أهلها طبيعــة
القومــي وتعصبهــم المحافظــة
عن المســتميت ودفاعهم والدينــي،
ضمــان يمثــل مــا خصوصياتهــم،

فضالً المنطقة أن كمــا للمقاومــة، الشــعبية الحمايــة
حقبة منــذ تشــكل فهي حدوديــة عــن كونهــا منطقــة
المختلفة لألســلحة ا هائالً مســتودعً األفغاني  الجهاد

والمهربة. المحلية
األسلحة: بعض تحييد -

ســالح الجو فاعليــة تمكنــت طالبــان مــن تقليــل
بالتحرك البداية في استراتيجية طالبان إن إذ األمريكي؛
على الفرصة تــت فوَّ العــدد صغيــرة فــي مجموعات
الطلعات وأصبحت كبيرة للحركــة، ضربــات توجيه
التأثير؛ ضعيفة األمريكية القوات بها تقوم التي الجوية

األرض. تتحرك على كبيرة وجود قوات لعدم
النوعية: للعمليات اللجوء -

كبيــرة، عســكرية نتائــج لهــا  النوعيــة العمليــات 
مثل تصاحب التــي المعنويــة المكاســب فضــالً عن
-بقيادة المقاومــة اهتمت هنــا ومن تلــك العمليات،
ضد النوعيــة العمليــات مــن عــدد طالبــان- بتنفيــذ
متحركة وأهداف العسكرية، كالقواعد أرضية أهداف
الهليكوبتر، جوية كطائــرات وأهــداف كالدوريــات،
العمليات في صعيد التطوير النوعي على يُالحظ كما
بأســاليب تأثرت قد األفغانية المقاومة أن العســكرية

العبوات إلــى فلجأت العراقيــة؛ ووســائل المقاومــة
لعمليات إضافة للعمالء، االغتيال وعمليات الناســفة

د. عْ بُ عن التفجيرات
حديثة: أسلحة على الحصول -

متطورة، خاصة على أســلحة طالبان حصــول مثَّل
نقلة متطورة، أخر ات ومعدّ جو) (أرض- صواريخ
المتواضعة، طالبــان قدرات تدعــم
توســيع في جديدة قدرات وأعطتها

االحتالل. ضد التهديدات دائرة
أن علــى المراقبــون «ويؤكــد
حركــة  لــد المتوفــرة األســلحة
نســبي�ا، متطورة أســلحة هي طالبان
نفســه، الوقت فــي الثمن وباهظــة
قناة تــه بثّ شــريط إليه وهو ما أشــار
وأفغان عــرب ا لمقاتلين صــورً وتضمــن «العربيــة»،
ومزودين لقصف مواقع أمريكيــة، يتهيئــون وأجانب
بســهولة متاحة تكون أن يمكــن ال متطــورة  بأســلحة

أفغانستان».(٤) في
اإلذاعي:  -البث

الشــريعة- إذاعة بث في إعــادة طالبان جاء نجــاح
الوحيدة الرســمية اإلعــالم وســيلة تعتبر التــي كانت
نفوذ لتزايد قوي الحركة- كملمح حكم ســنوات إبان
لسعي وكمؤشر الحكومي، للنفوذ وإضعافها طالبان،
إلى دوائر المسلحة المقاومة مســاحة لتجاوز الحركة
على الدعم من مزيد كفرصة لكســب للتأثير، جديــدة

المستو الشعبي.

االحتالل: مشروع تراجع
عسكري عمل أي في النجاح أو إن مقياس الفشــل
هــذا الفعــل تحقيــق بمــد يتحــدد فــي األســاس
تم التي األهــداف في وبالنظــر العســكري ألهدافــه.
وعلى أفغانســتان، على األمريكية للحملــة تحديدها
والقبض على طالبان وتنظيم القاعدة، القضاء رأســها
منها يتحقق فلــم الدن، بــن وأســامة عمر علــى المال

طالبان حــركــة حــصــول ــل  مــثَّ
وخاصة متطورة، أسلحة على
ات ومعدّ (أرض- جو) صواريخ
تدعم نقلة مــتــطــورة،  ـــر أخ

المتواضعة طالبان قدرات
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المقاومة - التقرير ملف

نــوع ألي أن يشــير يمكــن مــا  بعــد خمــس ســنوات
النجاح. من

باتجاه االحتــالل أعوام خالل أفغانســتان ــرْ لم تَسِ
المتشــربة المســتقرة الدولــة
ذلك على الغربيــة، للديمقراطيــة
عند أمريــكا أعلنتــه النحــو الــذي
ســارعت بل ألفغانســتان، غزوها
والتوتر لم العنــف من دوامة نحــو
لم بل المدنيين، حتــى منها يســلم
الحكومــة المتعاونة معها تتمكــن
نفوذها بســط مــع االحتــالل مــن

كابول. العاصمة داخل حتى األمنية وسيطرتها
األكبر الهدف تحقيق عدم على الفشــل يقتصر ولم
تعد بل والقاعدة، على طالبــان القضاء من للحملــة
إلى أساسها ترجع في الفشــل، من منوعة لصور ذلك
األفغانية والحكومــة األمريكيــة فشــل االســتراتيجية
تقدم أو سياســي، أي اســتقرار تحقيــق العميلــة فــي
أهداف خالل من ض تَرَ فْ مُ هو كما أمني، أو اقتصادي،

المعلنة. االحتالل

األمريكيــة في االســتراتيجية صــور فشــل
أفغانستان:

سياسي:  فشل - 
خمــس بعــد األمريكيــة المحــاوالت لــم تتمكــن
سياســية لعملية التوصل مــن االحتالل مــن ســنوات
أد ممــا الرئيســية، األفغانيــة القــو مقبولــة مــن
وضعف ألفغانستان، الهشّ السياســي لتجاوز الواقع
مشــكوك انتخابات نتيجة أتت التي العميلة؛ الحكومة
استقرار وجود تعوق أخر إلى مشــاكل في نزاهتها،
المؤثرة الداخلية القو مراكز كثرة وأهمها سياســي،
المراكز، هذه داخل والتنــازع على الســاحة األفغانية،
قِبَل حتــى من لالنتقاد السياســية ض العملية مما عــرَّ
على صمتوا الذين المجاهدين الســابقين بعض قــادة

االحتالل األمريكي.

لحكومــة السياســي الوضــع ضعــف ــد وممــا أكَّ
فــي -منافســه  قانونــي يونــس  انتخــاب قرضــاي 
بغالبية النواب لمجلس ــا رئيسً االنتخابات الرئاسية-
بعض تمكن عن فضــالً األصوات،
في الفوز مــن المجاهديــن قدامــى

.٢٠٠٥ البرلمانية االنتخابات
السياسي  الوضع هشاشة  وحالت
في كافٍ م إحراز تقــدُّ دون الراهــن
واإلصالح؛ الديمقراطيــة العلميــة
الزالــت المركزيــة الحكومــة ألن 
جيش غياب ظل في الشرعية تفتقد
فــي القيــام بوظائفها فشــلها فضالً عن وطني قــوي،
الخدمات وتقديــم تحقيق االســتقرار، في الرئيســية:
المالية، المــوارد نقــص بســبب لألفغان؛ األساســية

األمنية. على فرض السيطرة القدرة وعدم
أمني: فشل - 

فــي بناء جيش األمريكية االحتــالل قوات فشــلت
قــادرة علــى القيام أفغانيــة شــرطة أفغانــي، وقــوات
المقاومة بســبب عمليات المضطربة؛ األمنية باألعباء
من الحرب وأمــراء المســلحة من جهة، والعصابات
القوات األمريكية سحب هُ لَ ثَّ فضالً عما مَ ،أخر جهة
على ذلــك وتأثير أفغانســتان، مــن بعــض وحداتهــا
الطريق للمزيد وفتح ضعيف، أفغاني معنويات جيش

األمنية. االضطرابات من
بقلق يشــعرون الحكومة مــع «المتعاونين كمــا أن
ســلبية إشــارات ســو يرون وال األوضاع، كبير من
األفغانية مــن المناطق ، فالكثير قاتم.. على مســتقبل
العســكرية الخرائط على حمــراء بألوان بــدأت تظهر
عاكســة تتزايد الحمراء األلوان تــزال وال األمريكيــة،

(٥). األمني» الوضع تدهور
اقتصادي: فشل -

التي اإلعمار إعــادة ومؤتمرات التغيير رغم وعــود
أن إال مليــارات، عدة الورق على أفغانســتان منحــت
اقتصادية بنيــة تأســيس -تشــمل حقيقي عملية إعمار

بدأت األفغانية المناطق من الكثير
الخرائط على حمراء بألوان تظهر
تزال وال األمريكية،  العسكرية
عاكسة تتزايد الحمراء األلــوان

تدهور الوضع األمني
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مســتو ورفع الوطني، الدخل مصادر وتنويع قويــة،
بعد. تبدأ لم المعيشة-

حقيقة بســهولة يلحظ األفغاني الوضع المتأمل في
األمريكية السياسة الهش الناتج عن االقتصادي الوضع
االقتصــاد اعتمــاد فــي والمتمثلــة أفغانســتان، فــي 
الخارجيــة، المعونــات علــى باألســاس  األفغانــي
على خالل ســنوات االحتالل اعتماده إضافة لعــودة
أكبر مصدر أفغانســتان و«تعتبــر المخدرات، زراعــة
الغزو منذ باتت حيث العالم؛ والهيروين فــي لألفيون
في المادتين هاتين من %٩٠ لنحــو ا مصدرً األمريكي
ا غير المشــروعة مصدرً هــذه التجارة وتعتبر العالــم،
فضالً عن انتشار ،(٦) تقريبًا» اقتصاد أفغانســتان لثلث
انــاة عَ ومُ الحكوميــة، الدوائــر فــي الفســاد اإلداري
التجاري، النشــاط ضعف نتيجــة األفغاني، الشــعب

تنشيط الموارد االقتصادية. وعدم

االحتالل: مستقبل

الذي والفشــل التراجع مؤشــرات علــى الرغم من
إال إلى اآلن، أفغانســتان في االحتالل به قوات نيت مُ
تقبل القريب» لن أمريكا «وعلى المــد أن أنه يبــدو
الحديث بمكان من الصعوبــة أنه كما المهمة، بفشــل
أفغانستان؛ من ألمريكا «قريب» إمكانية انسحاب عن
للعودة وامتالك زمام والقاعدة لطالبــان الطريق تاركة
للتحالف كبيرة ضربة من هذا يعنيه ما بســبب األمور؛
من أفغانســتان مع ما تمثله خاصــة ضــد «اإلرهاب»،
وكونها الحــرب، في تلــك كونهــا المحطــة األولــى

بالحملة. األول ف المستهدَ القاعدة تنظيم منطلق
الحثيثة األمريكيــة المحــاوالت اســتمرار كان مــن هنا
بدأت الصــورة التي وتغييــر النجاحات، لتحقيــق بعــض
أفغانستان. الدولي بفشل االحتالل في للمجتمع تتكشف
لحربها ألمريكا الغربيــة الدول ودعم تأييد أن كمــا
إال للتزايد، قابلة يهتز بصــورة بدأ وإن في أفغانســتان،
قوات على بقــوة تؤثر التي للدرجة بعــدُ يصل أنــه لم
أفغانســتان معركة نتائج تمثله عمــا فضالً االحتــالل،

هذه علــى الســيطرة حســم في ألمريــكا مــن أهميــة
األمني بتحديد المســتقبل من العالم، الهامة المنطقــة

حولها. الوسطى وما آلسيا واالقتصادي
المســتنقع في االحتالل بقاء احتماليــة فإن مــع هذا
تؤكد والمؤشرات الحقائق، من بعدد يصطدم األفغاني
أن ما يعني طويلة، لفترة استمراره اســتحالة صعوبة بل
اســتمرار حال االحتالل، في قــوات انســحاب عملية

وقت. مسألة إال هي ما عليه، هو على ما الوضع

اســتمرار صعوبة تؤكد ومؤشــرات حقائــق
االحتالل:

لالحتالل: الموالية الحكومة فشل -
-التي لالحتالل الحكومة األفغانية الموالية عجزت
بالمشــروع الدفع ا في كبيرً ا لهــا دورً ض أن ــرَ تَ فْ كان يُ
به وعــدت بما فــي الوفــاء األمــام- األمريكــي إلــى
واألمنية، االقتصاديــة األوضاع تحســين من الشــعب

البطالة. على والقضاء
المالية والمخصصــات للمنــح يتــاح «ال كمــا أنــه
أهدافهــا؛ إلــى تصــل أن أفغانســتان تتلقاهــا التــي 
دور وتضخــم  واإلداري، المالــي الفســاد بســبب 
الخدمــات نقــص هــي والنتيجــة  البيروقراطيــة،
تصاعــد المقاومة، فــي  األساســية» (٧)، مما ســاهم
للمقاومة األفغانــي أبناء الشــعب العديد من وانضــم
فــي الحكومــة جديــة عــدم مــن تأكــدوا   بعدمــا 

وعودها. تنفيذ
الســابقين، والمجرمين الطرق اع طَّ قُ ثَّلَ عودة مَ كما
والسلب النهب األولى من سيرتهم وأمراء الحرب إلى

الحكومة. ضد للقتال آخر باعثًا األعراض وهتك
التأييد الجماهيري: شعبي وفقدان سخط -

سياسية، إنجازات تحقيق التحالف لقوات يمكن ال
دعم ضمان مستديم بدون أمني عســكري، أو أو تقدم
لتحقيق بحريــة التحــرك معه تســتطيع محلي قــوي؛
طالبــان علــى والقضــاء االســتراتيجية، مصالحهــا 
من تحقيق شــيء فــي االحتــالل والقاعــدة. وفشــل

٩١
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أفغانستان بناء وإعادة المالية، المساعدات عن وعوده
واسعة عنه حاالت نشــأ تدمير الغزو من أحدثه بعدما

الشعبي. والسخط التذمر من
تعاملت التي الهمجية الطريقة من تأزم األوضاع زاد
قصف من األفغاني الشــعب االحتالل مع قــوات بها
التقاليد مراعاة وعدم واألطفال، النســاء وقتل ،القر
من التطاول يسلم ولم األفغان، تحكم التي واألعراف
من ا عريضً ا قطاعً دفــع ما المســاجد، حتى األمريكي

المقاومة. لجبهة االنتقال األفغاني إلى الشعب
قائــد ريتشــاردز ديفيــد البريطانــي  وكان الجنــرال
الدولة مــن «أن ر حذَّ في أفغانســتان قد قــوات الناتــو
يتحولون قد األفغان من %٧٠ وأن فارقة، بلحظة تمــر
ظروف في تحسن يشعروا بأي ما لم طالبان لمســاندة

 (٨). المقبلة» الستة األشهر خالل حياتهم
وقعت الواســعة التــي الشــغب وأظهــرت أعمــال
الســخط بلغ  مــدً أيّ ٢٠٠٦) إلــى (مايــو بكابــول
كابول، العاصمة داخــل حتى االحتالل، من الشــعبي
األفعال ردود إال أن ــا بــدا عرضي� الحادث أن فبرغــم
هذه مثل على الطبيعية األفعــال ردود نطاق تجاوزت

على الشعبي الســخط مد عن الحوادث، وكشــفت
االحتالل.(٩)  قوات

على القدرة وعدم المقاومة علــى القضاء - صعوبة
الخسائر: نزيف تحمل

أفغانســتان في االحتالل العســكري لقوات الوضع
انتصار تحقيق أو المقاومة، على القضاء صعوبة يؤكد
الشــعبي الوضع خاصة في ظــل عســكري حقيقــي،
الوضع عن أن فضالً المقاومة، تجاه بقوة تحول الذي
يشــكل تضاريس جبلية مــن يحويه ومــا الجغرافــي،
نظامية لقــوات يســمح بتحقيق النصر ال ا كبيــرً ــا عائقً
حرب أســلوب تســتخدم مســلحة تواجه مجموعات
وال والجبــال، الكهــوف فــي وتتواجــد العصابــات،
المستحيل من يصبح مما ثابتة، مواقع من عادة تتحرك
االحتالل قوات عــدد إضافة لقلة عليها، القضاء معــه
تحتاجه بما ا قياسً األفغانية؛ األراضي المتواجدة على
عدد سكانه على يزيد بلد على للســيطرة غازية قوات
عدده  الســوفييتي البالغ االتحاد فجيش الـ٢٥ مليون،
قتالية؛  كفــاءة من به يتميــزون بما ١٢٠ ألــف جنــدي
من يتمكن المشــاة، لــم قوات مســتو خاصــة على
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يمكن النائية، فكيف المناطق هذه سيطرته على فرض
عليها. العدد أن تسيطر ذلك بأقل من نصف ألمريكا

االحتالل،  قوات صفوف في الخســائر ارتفاع  ومع
األماكن في تتواجد بــدأت التي الناتو قوات وضمنها
في االستمرار على القدرة فإن الجنوب؛ في الســاخنة
ســيضعف، ويتوقع تزايد الخســائر من المزيد ل تحمُّ
تشارك بقوات التي الحكومات على الضغوط الشعبية

القوات. تلك لسحب بأفغانستان الناتو ضمن
الجنوب: في للمسؤولية الناتو تسلم -

الحلف قــوات على كبيرة آمــاالً األمريكيون يبنــي
عــبء األطلســي؛ لتقليــص
عن عمليــات حفــظ األمــن
وتمكينها األمريكية، القوات
العاملة قواتهــا مــن خفــض
لعجز يشــير مــا بأفغانســتان،
تحمل على األمريكية القيادة
منفردة، المســؤولية األمنيــة

إيجابًا العراق تصب في تواجهها التحديــات التي وأن
األفغانية. المقاومة لصالح

ع شــجَّ القــوات األمريكية كمــا أن خفــض أعــداد
المقاومة ضد عمليــات فــي التصاعد من على مزيــد
منها قتل التــي كندا (كقــوات أمريكية القــوات الغيــر
منها ٤١  تــل قُ التــي ، والقــوات البريطانيــة ٤٢ قتيــالً
االنقســامات بعض وجود ا ســوءً الوضع وزاد ،( قتيالً
مهام طبيعة حــول الناتو للتصاعــد داخــل المرشــحة
األمريكي الجنرال ويــر تمركزها، وأماكن القــوات
أفغانســتان زار الــذي ماكفيــري»، المتقاعــد «بــاري
اد رَ يُ التــي الناتو قــوات الماضــي، أن فــي أغســطس
يمكنها التصدي لن األمريكية القــوات محل إحاللها
أقل كفاءة لكونها األفغانية الشرسة؛ المقاومة  ألعمال

(١٠) قتالية». وقدرة
لة والمشكّ أفغانستان جنوب في الناتو قوات وتواجه
والهولندييــن والكندييــن البريطانييــن الجنــود مــن 

الحلف قوات بقية إقناع صعوبة بسبب كبيرة؛ مشاكل
الساخن.(١١)  الجنوب عمليات في بالمشاركة

«إن األمريكيــة: بوســت واشــطن وقالــت صحيفة
انبعاث والمعدات لمواجهة من القوات لمزيد الدعوة
شــمال حلف فيه يعاني وقت في يأتي طالبان، مقاتلي
سنوات لخمس للخســائر نسب أعلى من األطلســي
تشــعر الحكومات بينما أفغانســتان؛ في من الصــراع
قوات بإرســال المطالب بســبب باإلنهاك، األوروبية
العديد وفي والبلقان، ولبنــان والعراق في أفغانســتان

 (١٢). اإلفريقية» الدول من
الدفــاع   كمــا «اعتــرف وزيــر
أن بــراون» «ديــس البريطانــي
الناتــو لقــوات مقاومــة طالبــان
التي التوقعات فاقت بأفغانستان
نشــر عندما الحلف لد كانــت
فيما للمساعدة قواته؛ البداية في
البناء».(١٣)  إعادة بأعمال يسمى
الحلف في وشركاؤها المتحدة الواليات «وتواجه
المشــترك، العمل قابليــة مجال فــي تحديــات كبيرة
مــن األســلحة العديــد إلــى األوروبييــن مــع افتقــار
القوات تملكها التــي المتقدمة والوســائل والتقنيات
القــدرات بيــن  كبيــرة  فهنــاك فجــوات  األمريكيــة. 

واألوروبية».(١٤) األمريكية
األفغانية: مع الهوية األمريكية المشاريع تعارض -

أساســية  فكــرة يقــوم علــى  المشــروع األمريكــي
فقد ولذا وتراثــه، األفغاني بثقافة المجتمــع تصطــدم
فشــله، عوامل فــي طياته األمريكي حمــل المشــروع
األمريكيــة، وغــرس المفاهيــم فمحاولــة اســتنبات
ليبرالية وأفكار أفكار يحمله من -بما النموذج الغربي
الذي المحافظ األفغانــي المجتمع داخــل تحرريــة-
محاولة هي القبلية، وأعرافه الدينيــة معتقداته تحكمه
حتى المجتمع، ثقافــة خارج نبتت مــن ألنها فاشــلة؛
األفكار تلك لتلميع ساقتها التي المحفزات كانت وإن
االقتصاد وإنعاش المؤسسات، دولة بناء (مثل مغرية؛

محل إحاللها  ــراد  يُ التي الناتو قــوات
التصدي يمكنها لن األمريكية القوات 
الشرسة؛ األفغانية المقاومة ألعمال
(الجنرال كفاءة وقدرة قتالية أقل لكونها

ماكفيري) باري المتقاعد األمريكي
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األفغاني الشــعب أن إال ( .. ونشــر األمن، األفغاني،
واقعه مؤشــرات تؤيد في يشــهد لم االحتالل في ظل
سريعة لتاريخ مراجعة أن كما تلك المحفزات، صحة
في التجربة تلــك مثل نجاح صعوبة تؤكد أفغانســتان

البيئة المحافظة. هذه
الديمقراطيين: وصعود العراقية المقاومة تصاعد -
قــوات االحتالل أوضاع تدهور تداعيات أن يبــدو
عمليــات ســاحة وتمركــز العــراق، األمريكــي فــي
الشــرق منطقة في الجديدة األمريكيــة االســتراتيجية
مما أبعد إلــى تذهب تأثيرات لها ســيكون األوســط،
أنها أنه يبدو إال الحالية، المرحلة توقعه خــالل يمكن
بعد خاصة األفغانية، المقاومــة لصالح إيجابًا تصــب
أمريكا في النصفية التشريعية االنتخابات نتائج إعالن

والــذي الديمقراطييــن، وفــوز 
لسياســات رفض شــعبي بــدا كأنه
الرئيس وإعالن العــراق، في بوش
الدفــاع اســتقالة وزيــر األمريكــي
تنعكس المتوقع أن رامسفيلد، فمن
وضــع علــى ســلبًا هــذه النتائــج
لتركيز أفغانســتان، فــي االحتالل
جهودها لمعظــم الحالــي أمريــكا
أي لتحقيق والسياســية العســكرية

األهم المحطــة بــات الذي العــراق- نجاحــات فــي
لتخطي في محاولــة الخارجيــة- أمريكا فــي سياســة
عن فضالً هناك، تواجهها التي الضخمة اإلشــكاالت
اســتمرار حال في تدفعه أن يمكن الذي الثمن فداحة

بالعراق. مخططاتها فشل
أو الديمقراطيين، ليــس علــى الحقيقــي والرهــان
وقدرتها المقاومــة األفغانية، على الجمهوريين؛ بــل
القضايا لصالحها؛ ألن المتغيرات اســتثمار هذه على
الحقيقة في يوجد ال المتحدة للواليات االستراتيجية
والجمهوريين، الديمقراطييــن بيــن خــالف حولهــا
الديمقراطيين جانب من متزايد قلق فهناك ذلك وبرغم
يدفعهم وقد العنف، وزيادة المقاومة أعمال تزايد من

االنســحاب، وعــدم فــي ــا جدي� ذلــك إلــى التفكيــر
نهاية. ال ما إلى الخسائر تحمل في االستمرار

طالبان: عودة
وبســط األمور مجريات في للتأثيــر الحركة عــودة
يكذب أفغانســتان واســعة مــن مناطق نفوذهــا علــى
الحركــة مــن أن االحتــالل لهــا ج الدعايــة التــي روَّ
لالســتمرار، أو اإلمكانات مــن يكفي ما ليــس لديهــا
في اعتمــدت عليها خارجية أليادٍ صنيعــة مجرد أنهــا

للسلطة. الوصول
يثبت منوعة تحديات وسط القوي صعودها أن كما
يمكن ما القوة وعوامل التأثير مقومات من تمتلك أنها

لطالبان. ممكنة بعودة تفعيله حال في التنبؤ معه
وتراجع المقاومــة صعودَ ويؤكــد
طالبان قــادة تصريحاتُ االحتــالل
المصالحــة محــاوالت برفــض
الحكومــة، جانــب  مــن المتكــررة
المقاومة، اســتمرار على  واإلصرار
التــي يروج وردهــا علــى المزاعــم
بشــأن آلخر مــن آنٍ لهــا االحتــالل
طالبــان بيــن تجــري محادثــات
انضمــام الحركة أجل «مــن والناتــو
ا تمهيدً كابول؛ التي ترغب بهــا المصالحة لتوجهــات
أن علــى مشــددة جنــوب البــالد، إللقــاء ســالحها
القوات تطلقهــا دعايــة ســو ليســت  هــذه التقارير

 (١٥) بأفغانستان». األجنبية

طالبان: قوة مواطن
مســار أساســية في مراحل مــرت طالبــان بثــالث
للسلطة- أهلية- الوصول حرب وتطورها: ( نشــأتها
الخاصة، طبيعتها مرحلــة ولكل االحتــالل)؛ مقاومة
تجاوزت سنوات مدار وعلى المختلفة، وإشــكاالتها
العشرتنوعتأدوارطالبان،واختلفتصورالتحديات
في طالبــان ونجاحهــا ثبــات إال أن التــي واجهتهــا،
يستلزمه مع ما ومواجهتها تلك التحديات، اســتيعاب

الصمود على طالبان عناصر قدرة
التي ــفــادحــة ال الــخــســائــر ـــام  أم
حقيقية، مفاجأة كانت تكبدوها
إضافية جهود بذل يستدعي مما
الدفاع ــر (وزي توقعنا  مما أكثر

براون) ديس البريطاني
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التكيف على قادرة أنها أثبت تنظيميــة مرونة من ذلك
مكتسباتها. تعظيم وعلى المتغيرات، مع

طالبان، بتصاعد التوقع العوامل من العديد ي وتقــوّ
وتكوينها بنيــة الحركــة فــي العوامــل وترتبــط تلــك

الخارجية. العوامل من العديد تدعمهما الداخلي،

العوامل: تلك أهم إلى يلي فيما ويشار

ذاتية: قوة عوامل
القوي  العقــدي الربــاط داخلــي: مثّــل - تماســك
الفكرية للخلفية إضافــة طالبان عناصــر الــذي يجمع
في الديني التعليم الكثير منهم تلقــى الموحدة-حيث
الصف لوحدة أمان صمام بباكستان- الدينية المدارس
ألهدافهم الشــديد إخالصهم عــن الطالبانــي، فضالً
للمال الكبيرة للســيطرة إضافة أجلها، من والتضحيــة
وهيبة له، الشــديد ووالئهم الحركة على عناصر عمر
العرقي الترابط عن فضــالً األفراد، قلوب في الحركة
ل ــكِّ يُشَ الذي البشــتوني العرق يجمعهــم إذ القــوي؛

األفغان. غالبية
في الثبات الحركــة مرنــة: اســتطاعت ديناميكيــة -
تلقتها التــي العنيفة وامتصــاص الضربــات المقاومــة
الغزو، وفشــلت بداية منذ ســنوات خمس علــى مدار
بالغة أجــواء بل تمكنت وســط أوصالها، فــي تمزيــق
دائــرة نفوذها وتوســيع قدراتها، تطوير مــن الصعوبــة
باتت تشــكل بها التي للدرجة الحدود الجنوبية خارج
قدرتها ما يؤكد االحتالل، قوات على خطــورة حقيقية
الذي قد األمــر عملها، وآليــات حركتها علــى تطويــر
بيئية وسط ظروف نشأتها لطبيعة أحد جوانبه في يرجع
تدخل والءات- (تعــدد الحالي المنــاخ تشــبه متوترة
أمني)، وضــع تدهور متناحــرة- خارجــي- فصائــل
مــن الوصول للســلطة والحفاظ تمكنت ورغــم ذلك

سنوات. خمس عليها
بأن بــراون ديس البريطاني الدفــاع واعترف وزيــر
جنوب طالبان في تبديها عناصر حركة المقاومــة التي
«قدرة وقال: إن المتوقع»، من أقو» أفغانستان كانت

الفادحة الخســائر الصمود أمام طالبان علــى عناصــر
يستدعي بذل مما حقيقية، مفاجأة كانت التي تكبدوها

توقعنا».(١٦) مما أكثر إضافية جهود

احلركة: من خارج قوة عوامل
لقبائل  طالبان عناصر غالبية الدعم القبلي: ينتمي -
أفغانستان. في القوي والنفوذ األغلبية ذات الباشــتون
فترة جيــدة من بصورة متســلحة الباشــتونية والقبائل
بالشراسة القبائل معروفة هذه أن األفغاني، كما الجهاد
الكثير يســكن التي القبائل هذه وســاعدت في القتال،
الجبهة باكســتان في إشــعال مــع الحدود منهــا علــى
بقرب األمريكيــة القواعد إرســاء ومنــع الحدوديــة،

باكستان. داخل األفغانية الحدود
القبلي من النظــام االســتفادة من طالبان وتمكنــت
مع العشائرية عالقاتها ت وَّ أفغانســتان، فقَ يسود الذي
تجاوز في االحتالل خطــأ -مســتغلة القبائل األفغانية
المؤن على الحصول لها أتــاح مما القبلية- األعراف

واإلمدادات.
أعلنه  ذلك ما لطالبان: مثال الفصائــل بعض - دعم
من دعم حكمتيار الدين قلب اإلسالمي الحزب زعيم
أقو أحد حكمتيــار ويعد وقادتها، بطالبــان وإشــادة
لطالبان دعمــه األفغــان، وتأتي أهمية الزعماء وأهــم
والخبرة والتســلح القوي المالية، القدرات في ضــوء
الجهاد فترة خالل تكونت والتي قواته، بها تتمتع التي
المتاح الدعــم عن فضالً الســوفييت. ضــد األفغانــي
الباكستانية، اإلســالمية الجماعات من طالبان لحركة
الجماعــة حــزب خاصــة طالبــان، مــع المتعاطفــة 

اإلسالم. علماء وجمعية اإلسالمية،
تَوقع  يُ العراق في الموقف البيئة الدولية: اشــتعال -
القادمة؛ الفتــرة األمريكي االهتمــام محور أن يكــون
االهتمــام األمريكي العــراق أحــداث حيث ســحبت
لطالبان فرصة يمثل الذي األمر عن أفغانســتان، ا بعيدً

صعودها. وتثبيت نفوذها، لتوسيع
العالقات  علــى تدهور يترتب قد ما لذلك  يُضــاف

٩٥
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على االستقرار ســلبية تأثيرات من األمريكية اإليرانية
من تضعف جديــدة مواجهة جبهــة وفتح اإلقليمــي،
بيئة مالئمة وتوفر أفغانســتان، في األمريكي الموقف
إقــدام أمريكا أن كما مــن عملياتهــا، طالبان ــد لتصعِّ
لربط يمثل فرصة قد حدث- -إن مهاجمة إيران على
قد مما أمريــكا، ضــد العســكرية جبهــات المواجهة
بين والمقاتلين األســلحة النتقال آمن ممر فتح  يعنــي

وأفغانستان.   العراق
باكســتان اهتمام فــإن الباكســتاني وعلــى الجانب
وصولها حين ت ــرَ وفَّ التي لطالبــان ا مجددً بــدأ يتجه
لها ووفرت البلدين، بيــن االســتقرار من ا نوعً للحكم
أفغانســتان في يحدث ما أصبــح ثم ا، ــا هام� أمني� ا بعــدً
نفسها، باكستان اســتقرار على يؤثر اســتقرار من عدم
البلدين، بيــن الحدود على خاصــة التوترات القبليــة
ثورة ضد الندالع االحتماالت بها ترتفع منطقة وهــى
باكســتان على األمريكية للضغوط ونتيجة باكســتان،
بالقيام األمريكية للمطالب مشــرف الرئيس استجاب
التي الحدودية؛ القبائــل لمناطــق مداهمة بحمــالت
المقاومة، المتعاطفــة مع المســلحة تأوي الجماعات
على القضــاء فــي فشــلت المتكــررة لكــن حمالتــه
الوعــرة للمنطقة، الجبلية الطبيعــة بســبب المقاومة؛
البشــتونية، جانب القبائل عليها من التامة والســيطرة
العسكرية، بالعمليات الحدودية المناطق واشــتعلت
الجنود مــن المئــات مصــرع إلــى أد األمــر الــذي
النهاية في األمر وآل المواجهات، خالل الباكستانيين
لوقف القبائل تلــك الحكومة وبين بيــن لعقــد اتفاقية

العسكرية. العمليات
تنامي بســبب باكســتان؛ زيــادة قلق يضــاف لذلك
الهند العدو مــع االحتالل تحت أفغانســتان عالقات

لباكستان. االستراتيجي
األهمية  تستشــعر بــدأت قــد باكســتان  ويبــدو أن
بعد طالبان مع اتصال قنوات فتح لتجديد المســتقبلية
أد مما ،(١٧) المقاومــة لصالــح ا كثيرً تغير الوضــع

لظهوربوادرتوتربينباكستانمنجهةوأمريكاوالدول
حيث أفغانستان؛ في بقوات المشاركة الرئيسية الغربية
قادة «أن عن تليجراف البريطانية ديلي صحيفة كشفت
حكومات طالبــوا في أفغانســتان الناتو قوات حلــف
حيث مع باكستان؛ صرامة أكثر باتباع أسلوب بالدهم

 (١٨) طالبان». حركة ميليشيات بدعم اتهموها

طالبان: عودة إشكاليات
للمقاومة، القوي العسكري الصعود من الرغم على
مســلحة مجرد مجموعات طالبان من وضع وتحــول
-حسب عليها القضاء يسهل قِبَل االحتالل من قة مالحَ
إلى الغزو- في بداية المســئولين الغربيين تصريحات
من بســط والذي تمكن األساســي للمقاومة، الفصيل
أن إال أفغانســتان، مــن كبيرة مســاحات نفــوذه علــى
في تنجح معها التي الدرجة إلى هذه المقاومة وصول
إشــكاليات االنســحاب تواجهه على االحتالل إجبار
«قريب» بانســحاب التنبؤ إمكانيــة دون عــدة تحــول

لالحتالل.

اإلشكاليات: تلك رأس على ويأتي
بالقاعدة: برغم  واالرتباط اإلرهاب الحرب على -
طالبان عن مشــروع مشــروع توجــه االختــالف فــي
عنوان  ١٩٨٨ تحــت عــام عنه أعلنت التــي القاعــدة
والنصار»؛ اليهود لقتال العالمية اإلسالمية «الجبهة
برنامج ضمن يكن لم العالمي التوجــه ذلك إن حيث
بالقاعدة طالبان ارتباط أفغانســتان حينها، إال أن إمارة
على الكامل االتفاق حيث التالحم؛ لدرجة ــا كان قوي�
الله، شــرع تطبق التي اإلســالمية اإلمارة إقامة فكــرة
تنظيم تجــاه لطالبان «المبدئي» االرتبــاط فضالً عــن
وبايع حكمها، فتــرة أثناء الحركة دعم الــذي القاعدة
ســاعد للمؤمنين، كما ا أميرً « عمرَ «المال «ابــنُ الدن»
إلى الذي أد «األمر معارضيها ضد الحركة الدن ابن
أسامة مكانة ورفع في أســامة، الكبيرة نظام طالبان ثقة
أو القرار إلى صانــع لــد طالبان مــن مجرد الضيف

(١٩) طالبان». نظام في صنعه في مشارك
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ومصير الدولة مصيــره بربط عمر به المــال ومــا قام
ألســباب - رفض عندما وزعيمهــا بمصيــر القاعــدة
رغم ألمريــكا لمحاكمتــه؛ ابــن الدن دينيــة- تســليم
تلك طبيعة علــى يــدل أفغانســتان، التهديــد بضــرب

القاعدة. تنظيم وبين بينها الخاصة والعالقة الحركة
الطرفين  بين القوي العســكري التنســيق عن  فضالً
د مسئول طالباني أكّ فقد االحتالل، سنوات مدار على
الظواهــري أيمــن مــع بالتعــاون رفيــع أن «الحركــة
وضع من انتهت قــد القاعدة في تنظيم الثاني الرجــل

كفيلة أنها تر التي االســتراتيجية
ألفغانستان الغربي االحتالل بإنهاء

جديد للحكم».(٢٠) وعودتها من
بصورة  للسلطة طالبان عودة  إن
مقبــوالً يكــون قــد  بأخــر أو 
محتمل ســيناريو ظل في ــا أمريكي�
الخســائر واقع تحت لالنســحاب
تحقيــق فــي والفشــل المتزايــدة،

بعض سياســات في محتمــل وتغيــر أهــداف تذكــر،
نتيجة أفغانســتان؛ في بقوات المشــاركة الحكومــات
طالبان بين االرتباط القوي بقاء لكن الشعبي، الضغط
غير من حيث للطرفين، كبيرة إشكالية يمثل والقاعدة
المتوقعأنتقبلأمريكاباالنسحابوقبولعودة طالبان
الســاحة في مؤثر كفاعل وجودها حتــى أو للســلطة،
خاصة القوي بالقاعــدة، ارتباطهــا بقاء مــع األفغانية
على الحرب مفهوم األمريكية اإلدارة حصرت أن بعد
في األمريكية- الخارجيــة وزارة -حســب اإلرهــاب
(القانوني) «التعريف وأصبــح القاعدة، على الحرب
هو المتحدة للواليات بالنسبة على اإلرهاب للحرب
ستنتهي التي وتشــعباتها، على شبكة القاعدة الحرب

سالحه».(٢١) التنظيم هذا إلقاء مع
في المؤثــرة القــو بعــض فــإن فضــالً عــن ذلك
وجود تعارض أفغانســتان حتــى داخل طالبان كانــت
مشاكل في يســببه من كان لما أراضيها؛ على الدن ابن

.األخر بالدول أفغانستان عالقة

بين جمــع لفتــرة الــذي االرتبــاط ويبقــى أن هــذا
التي ربما األكبر العقبة يمثل والقاعدة طالبان مصيري
األقل أو على السلطة، لطالبان إلى عودة ممكنة تؤخر

بعيد. غير  مدً في لالحتالل محتمالً انسحابًا
المقاومة: فصائل الثانية: النزاعات بين اإلشكالية -
معالم ميزت االختالف الكبيرة التــي مســاحة رغم
العقود في مرت بها أفغانستان مراحل رئيســية خمس
الشيوعي- السوفييتي- الحكم الغزو األخيرة ( الثالثة
بعد وما االحتــالل طالبان- حكم الحــرب األهليــة-
الســمة األغلــب أن إال طالبــان)،
هي جميعها المراحــل فــي تلــك
بين الدموية والنزاعات التشــرذم،
األفغانية، الســاحة على الفصائــل
أم شــيوعية، أكانت جهادية ســواء
يعنينا ومــا مســلحة، أم عصابــات
الصف داخــل التشــرذم هنــا هــو

عقود. مدار يتوقف على والذي لم المقاوم،
من فــه خلَّ ألفغانســتان ومــا االحتــالل األمريكــي
التي الفصائل جهود لتوحيــد كافيًا ســببًا يكن دمار لم
من تعاني زالــت ما إذ المقاومة؛ ال تــزال تتبنى خيــار
صور في أحوالها أحســن تظهــر في اختالف مســاحة
الثقة، فقدان عن الناشــئ التنســيق وعدم من التشــتت

كثيرة. أحيان في لالقتتال ويصل
من ا كثيــرً لحركــة طالبان المنــاوئ ويضــم التيــار
اإلســالمي االتحاد أبرزهم ومن الجهادية، األحزاب
بقيادة اإلســالمية والجمعية ســياف، األســتاذ بقيــادة
لصبغة .. وجبهة اإلنقاذ برهان الدين رباني، األســتاذ
الشــمال تحالف ن وغيرهــا ممن كوَّ المجددي، اللــه
التي األحزاب حيث «شــاركت طالبان؛ للوقوف ضد
ألمريكا العسكري الهجوم في الشمال تحالف ضمها
التــي األحــزاب ومنهــا طالبــان،... إلســقاط نظــام
في المشاركة فقط دون التسوية السياسية في شــاركت

أو بصورة للسلطة طالبان عودة إن
في أمريكي�ا مقبوالً يكون قد بأخر
لالنسحاب محتمل سيناريو ظــل
المتزايدة، الخسائر واقـــع تحت 

تذكر أهداف تحقيق في والفشل
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أحمد بقيادة الوطنية الجبهــة مثل طالبان، ضد القتــال
بعد المشــروع إلى انضمت التي واألحزاب جيالني،

اإلسالمي. االنقالب كحركة ذلك
في مع األمريكيين مشاركتها األحزاب هذه غ وِّ وتُسَ
أمريكا بين المشــتركة بالمصالح طالبــان ضد القتــال
التخلص يريدان الطرفان فكان الشمال، تحالف وبين
مــن نظامها التخلص ولم يكــن طالبــان..، مــن نظام

الجهات الخارجية». إال بمساعدة ممكنًا
أن شــك ال التوجه: «إنه المعارضــون لهذا ويقــول
الخارجية الجهات بعض على يعتمد كان طالبان نظام

لحل تصورهم وكان كبير، حد إلى
األفغانية مــع األطــراف المشــكلة
ــا ومبني� ــا، بحتً عســكري�ا األخــر
لهم، الجهات تلك استســالم على
يصح في لم يكــن ذلــك لكــن مع
العرف في وال الشــرعي، العــرف
التحالــف يتعــاون أن األفغانــي
إلسقاط األمريكان مع الشــمالي

هو الحالة مثل هــذه في المســتفيد ألن طالبان؛  نظــام
.األقو الطرف

العمليــة فــي مشــاركتها األحــزاب غ تلــك وتُســوِّ
يعتبر كان الســلطة في المشــاركة عدم بــأن السياســية

والمفسدين. للعلمانيين للساحة ا تركً
هــذه مشــاركة علــى  تترتــب  التــي المفســدة  إن 
ضد الجهاد قادت التي الشــخصيات بقيادة األحزاب
ظــل االحتالل في الســلطة فــي الســوفييتي االتحــاد
لتغريب أمريكا تبذلها التي الجهود ظل في األمريكي،
األمريكي لالحتالل الشرعية هذا يعطي أفغانستان–كل
ال مفســدة لالحتالل الشــرعية وإعطاء  ألفغانســتان،

تساويها مصلحة».(٢٢)

: استراتيجية طالبان للعودة والسيطرة
الحاجة فإن أفغانســتان في لمعطيات الوضع ــا وفقً
واضحة المعالم استراتيجية لوضع لد طالبان تشــتد

على الرحيل االحتالل إلجبار األول في المقام تهدف
إلى للحركة ممكنة لعــودة الوضع وتهيئة مــن جانب،
االستراتيجية أخر، وتبرز أهم معالم تلك مرة السلطة

يلي: فيما الواقع لمعطيات ا وفقً
تكاليف وتضخيــم االســتنزاف تبني اســتراتيجية -
مقاومة عســكرية  مجموعــات البقــاء: يصعب علــى
أن تهزم كطالبــان مجمله فــي ا بدائي� ا مســلحة تســليحً
الطرف يملك فــي حال كون هــذا المعتدي؛ الطــرف
أمريكا، تملكها التي كتلك عســكرية أضخم ترســانة
والمادية البشرية تضخيم الخسائر هو فالبديل وبالتالي
عمالً االحتــالل؛ صفــوف فــي
،ليــس لألقو «النصر بقاعــدة:
في لألقدر على التســبب هو بل
أهمية تبــدو هنــا ومــن ،«األذ
االستنزاف استراتيجية استخدام
الحرب أمد إطالة على تقوم التي
إلى البقــاء، مــع زيــادة تكاليــف
فيهــا تكلفة تصبح التي الدرجــة
حرب أسلوب فاستخدام البقاء، مصلحة من أكبر البقاء
لآللة والكر والفر يُحدث عملية االستنزاف العصابات
تجاوز مــن لتتمكن لالحتــالل، العســكرية الضخمة
محور وتحول العســكرية، القدرة فــي عقبــة التفاوت
األقو فيها علــى النصــر يعتمد حــرب الحــرب من
فيها النصر حرب إرادات؛ يعتمد ا إلى وتقني� عســكري�ا
الهزيمة، بحتمية الصمود وإقناع الطرف اآلخــر علــى
لي بعمليات تســميته يمكن فيما ودفعه لالستســالم،

الخصم. إرادة لكسر المتبادل العضّ أو الذراع،
التصــدي  المواجهــة: ال يمكــن محــاور - تنويــع
أفغانستان في األهداف المتعدد األمريكي للمشــروع
من بد ال بــل وحدهــا، بمجــرد المقاومــة العســكرية
يكــون العمل متعددة مواجهة التحرك علــى محــاور
الفعــل ر نتائــج تُســتثمَ بحيــث العســكري دعامتهــا؛
واالجتماعي السياســي المســتو علــى العســكري
إلفشــال الجهود حتى تتضافر واإلعالمي، والدعوي

للمشــروع األمريكي  التصدي يمكن  ال
بمجرد أفغانستان في األهداف المتعدد
بد ال العســكرية وحدهــا، بل المقاومــة
متعددة مواجهة محاور على التحرك من

دعامتها العسكري العمل يكون
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يتحرك والــذي أفغانســتان، األمريكي في المشــروع
وإعالمية. وسياسية عسكرية محاور عدة على ا أيضً

الفعل مجرد الذي يتجاوز بشمولية الواعي والتحرك
في وطنية هيئات طريق تشكيل عن يتحقق العســكري
عليها تشــرف ســيطرة طالبان تحت تقع التي المناطق
تيارات من عناصر ورموز وتضــم الحركة، من كوادر
رفض يجمعها جهادية قبليــة أو بوجاهة تحظى شــتى
الحكومة غياب تأثيــر ظــل -في وتتولــى االحتــالل،
تحت التي تقع تلك المناطــق شــئون العميلــة- إدارة
ا غطاءً شعبي� وتمثل وتعليمي�ا، واجتماعي�ا أمني�ا سيطرتها
الســتقرار متدرج وضمانًا جهــة، من لطالبــان ا مؤيــدً
كما الحركة، تسيطر عليها األراضي التي في لألوضاع
ا يُغري تمثل نموذجً قــد نجاحها عند التجربة أن تلــك
معها التعاون أو طالبــان، ســيطرة بقبول بقية المناطق

منه. تعاني الذي االستقرار عدم مرحلة لتجاوز
االحتالل،  بدأها التــي التغريب عملية  ولمواجهــة
العام والدعوي االجتماعي العمل تنشــيط أهمية تبرز
أوساط في واالجتماعي الخلقي الفســاد انتشار لمنع
األنشــطة طريق ذلــك عــن أن يتــم النــاس، ويمكــن
وإيجاد المساجد، طريق تفعيل دور وعن االجتماعية،

المحلية. الصغيرة الجمعيات
بنجاح، طالبان به قامت بما الشبه قريب الدور وهذا
،١٩٩٦ عام السلطة على لالســتيالء طريقها في وهي
الصعود بيــن التــوازن تضمــن وهــي بهــذا التنســيق
الشــعبي والدعــم السياســي العســكري، والصعــود
حال في حــرب أهلية نشــوب احتمالية من بمــا يقلِّل

االحتالل. انسحاب
الصــراع: تحتاج  وحصــر دائــرة - توحيــد الصــف
المقاومة جاهزية فصائل للمواجهــة المقبلة المرحلة
من إذ والعمليّة؛ الواقعية من عالٍ  مستوً على لتكون
المقاومة فصائل قيام فصيل واحد من بمكان الصعوبة
واقع أفرزها بمواجهــة كامل التحديات التــي بمفرده
العمل طالبان يســتدعي مــن ما لضخامتها، االحتالل
األفغانية، الفصائل مع منوعة تكتيكات استخدام على

وغيرهــا والــردع والحيــاد  التحالــف بيــن تتــراوح 
ذوي مع األعداء، والتعاون بعض تحييد للوصول إلى
وحصر مة، المقاوَ نتائج مة لتعظيــم المقاوِ التوجهات

االحتالل. مع األساسية الصراع دائرة
لعملية المنفــردة طالبان عمــل طريقة أدت وربمــا
فتح حيث كبير من خطــأ وهو ضدها، لألعداء حشــد
والحكمــة تقتضي المعاديــة، الجبهــات العديد مــن
وكثرة محدودية اإلمكانات ظل األولويات في تحديد
تبني استراتيجيات على العمل ما يستدعي التحديات،
تماســك وتضمن لألولويات، ا صحيحً ترتيبًا تعكس
االحتالل. مع الصراع دائرة وحصر المقاومة، الجبهة
الفصائل اســتراتيجي مــع توافق في الدخول كمــا أن
اختراق عمليات نجاح احتماالت مــن المقاومة يقلل

إضعافها. أو المقاومة
تتحــول أال ضــرورة الصــف توحيــد ويحتــاج 
الصراعات من ألــوان إلى بيــن الفصائل االختالفات
يســتلزم االســتعداد ما المقاومة، ثمار التي تســتنزف
المؤثرة، األفغانيــة القــو مــع اتصال لفتــح قنــوات
المعارضة الفئات تضم موحدة جبهة لتكوين والسعي
عليها. الشــاملة المقاومة أعمال وتوزيــع لالحتالل،
التي العقبــات أهــم أحد تجــاوز تضمن وهــي بهــذا

باالنعزال. االتهام في المتمثلة ا مسبقً واجهتها
اإلعالمي: الجانب تنشيط -

أهمية في المرحلة القادمة للمواجهة يمثــل اإلعالم
والخارجي، الداخلي المستو على للمقاومة خاصة

أساسيين:  محوريين في هذه األهمية وتتمثل
مــن  والمقاومــة طالبــان األول: دعــم مــا حققتــه
للمحافظة الدعــم روافد تجــدد وضمــان إنجــازات،
للمقاومة، شعبي غطاء وتقديم الصعود، مؤشــر على
وسياسي�ا، عســكري�ا تحركاتها توســع حال في خاصة
التأكيد الجماهيري، مع التأييد من ا يتطلب نوعً والذي
رســم على والحرص المقاومة، أهمية على اإلعالمي

الشعب. أذهان في للمقاومين جيدة صورة
تهدف  التي ومخططاتــه االحتــالل الثاني: كشــف
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المناســب من يكون وقد عناصرها، بين الترابط قــوة
القديمة العالقات ذات لباكستان الفرصة إتاحة حينها
طالبــان بمصالحها أضر ســقوط -والتي مــع طالبان
الوســيط بدور للقيام أفغانســتان- في االســتراتيجية
طالبان قــادة لبعض االحتــواء لعمليــة أو المهنــدس
يســمح عرض مقابل والئهم، في وضمــان لكســبهم
مختلف أكثر بوجه المرة هــذه ولكن طالبانية، بعودة
األمريكية المصالح مــن األدنى الحد يضمن مرونــة،

القاعدة. خطر بإبعاد ويقبل بأفغانستان،
لتماســك التنفيذ؛ صعب هذا الســيناريو ورغــم أن
التي للدرجــة وصعوبــة اختراقه الصــف الطالبانــي،
السيناريو هذا أن إال سابقة، محاوالت شبيهة أفشــلت
المعقدة األزمة من هذه كخيار للخروج ا مطروحً يبقى
أن تســتطيع ال التي العميلــة، الحكومــة التــي تواجه
مقبلة؛ بســبب الوضع تســوية أي في طالبان تتجــاوز

لطالبان. المتميز والعسكري القبلي
قادة بعض رفض المحتمــل الســيناريو هذا ي ويقوِّ
الدن ابن حكمهــا- لتحــركات فتــرة طالبــان -أثنــاء
أسامة المعادي نشاط يرون «أن كانوا وأنشطته؛ حيث
للقوالدوليةواإلقليميةسيؤديإلىعزلةنظامطالبان

الدولي».(٢٣) المجتمع عن وانقطاعه ا، سياسي�

خاتمة:
يميل بوضوح لصالح العسكرية كان ميزان القوة إن
التي القوة مفهوم أن إال في أفغانستان، االحتالل قوات
دائرة والحروب يتعد من شــأنها حســم الصراعات
،األخر القوة دوائر مــن الكثير إلى العســكرية القوة
غيَّرت الموازين بين ربما االعتبار في ضعت وُ لو التي
ومد اإلرادة قوة رأسها وعلى المتصارعة، األطراف
للتضحية، واالستعداد والتحمل، الصمود على القدرة
أهدافهم بسالمة الصراع أطراف لد القناعة ورسوخ
آخر، جانب مــن تحقيقها علــى والقدرة من جانــب،

طالبان. كفة يرجح أنه يبدو ما وهو
تحقيق طالبان ا على عســكري� الصعب مــن كان وإذا

على الضــوء وتســليط األفغاني؛ المجتمــع لتغريــب
تدهور من إليــه االحتــالل، وما أد حصاد ســنوات
وتســليط واالجتماعية، واألمنية االقتصادية األوضاع
لالحتــالل، الخاطئــة الممارســات علــى األضــواء
العالمي العام الــرأي لد الســلبية الصورة وتصحيح

عن طالبان. السيئة األمريكية الدعاية بزيف المتأثر

محتملة لمســتقبل ســيناريوهات أمريكية
أفغانستان:

األهلية: ١-سيناريو احلرب
أمريكا تمكن وعــدم االحتالل، خســائر مع تصاعد
القدرة مع عدم أفغانستان في نزيف خسائرها وقف من
يكون من وأعلنتــه، مما ســبق إنجازات علــى تحقيق
إيصال األفغانية األزمة للخــروج من ا أمريكي� المتوقع
االقتتال فتيل وإشــعال الفوضى، من حالة إلى الوضع
طريق عــن األهلية للحــرب البالد إلعــادة الداخلــي
النعرات وإثــارة عســكري�ا، دعم الفصائــل المتناحرة
بين «المد «طويل مارثــون البالد وإدخال الطائفية،
نفوذ، مناطق على للحصول المسلحة الفصائل زعماء
االســتقرار عدم من حالة إلى النهاية في الوضع ليصل
على الســيطرة طالبان على معها يصعب طويلة، لفترة
يمثل قد مما للسلطة؛ الوصول أو األحداث مجريات
خطر لتجنــب ــا ألمريــكا، وضمانــة مســتقبلية متنفسً
ويبرز إلى حين. طالبان وعودتها للسلطة، ولو صعود
لبعض حلفاء المتوقع الدور أهمية الســيناريو في هذا
من والذين بأفغانســتان، المحيطة المنطقة في أمريكا
العنف مــن دوامة في إدخــال أفغانســتان مصلحتهــم

األصولي. التمدد ووقف

االخرتاق: سيناريو -٢
اجتذاب طريــق عــن الطالبانــي اختــراق الصــف
العمليــة فــي ودمجهــم طالبــان، مــن «المعتدليــن»
السياسيةلخلخةالصف، وإضعاف المقاومةالطالبانية
في والمتمثل ثباتها؛ أهم عوامــل من ا واحدً بإفقادهــا
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الوضع ظــل في االحتــالل يجبــر قــوات نصــر كبيــر
مــن الصعب أنه إال قريــب، انســحاب على الحالــي
إلى الخسائر من ا مزيدً يتحمل أن االحتالل على ا  أيضً

نهاية. ال ما
إليه المشهد آل الســابقة وما المعطيات في وبالنظر
الحال إليه يــؤول قد ما نستشــرف أن يمكن األفغاني
المقاومة، رجــال هجمات تزايد مــن في أفغانســتان،
وعسكري�ا، سياسي�ا الطالباني النفوذ تصاعد واســتمرار
اهتزاز يعني االحتالل مــا قوات الخســائر فــي وزيادة
قوي وتراجع األســاس، فــي الرخو األمنــي الوضــع
اعتماده وزيادة أهدافه، وفشــل االحتالل لمخططات
تضحيات تقديم تستطيع ال التي الحليفة القوات على
نجاحات دون وجود الخسائر من وتحمل مزيد كبيرة،
بإطالة فترة الدول تلك بها إقناع شــعوب يمكن تذكر؛
في االنســحاب حتمية يعني ما أفغانســتان، البقــاء في
النتائج ظل خطورة في بقربه يصعب التنبؤ زمني  مدً
تماسك على وتأثيره االنســحاب، هذا لمثل المتوقعة
على اإلرهــاب، وتأثيــره لمحاربــة الجبهــة الدوليــة

للهيمنة. وخططها الدولية أمريكا وضعية
تصب هي كما األفغاني المشــهد بقاء معطيات ومع
على يمكــن التأكيد المقاومة، صالــح في في غالبهــا
لتجاوزه أفغانســتان؛ فــي فشــل المشــروع األمريكي
األفغانيــة، والجغرافيــا والتاريــخ الثقافــة معطيــات 
الســتنبات أفغانســتان واقع على االلتفاف ومحاولته

المحافظة. األفغانية بالبيئة تصطدم مفاهيم
أصبحت االحتالل قوات انسحاب مسألة أن ويبقى
لالحتالل يائسة محاوالت سو منها يمنع ال حتمية،
تحقيق الصورة أو لتحسين الوقت قد تســتغرق بعض

مكتسبات. أية

الهوامش:
«بترصف»، اجلزيرة طالبان، حلركة املسلحة العمليات تصاعد (١)

.٢٠٠٦/٤/٢٨ احللقة: تاريخ
قوات ضد «طالبان» هجامت تزايد يتوقع دويل تقرير (٢)
٩مجاد ،٢٠٠٦ يونيو   ٥ اإلثنني البيان، صحيفة  «الناتو»

١٤٢٧هـ. األوىل
( 3 ) h t t p : / / w w w. w a s h i n g t o n p o s t . c o m /

w p - d y n / c o n t e n t / a r t i c l e / 2 0 0 6 / 0 9 / 1 7 /
AR2006091700570_pf.html 

بقلم أفغانستان: بقوة يف ترضب طالبان املواجهة: خضم (٤) يف
. ٢٠٠٦/٢/٩ العرص جملة العال: عبد عيل

، دايالن أنتوين القتالية؟ سطوهتا  «طالبان» استعادت ملاذا (٥)
.٢٠٠٦/٣/٢٣ والغرب أمريكا لدراسات املركز الدويل

يب ، أفغانستان إىل دوالر ملياري بتقديم تتعهد املانحة (٦) الدول
. ١ / ٢٠٠٦/ ٣١ عريب ، يس يب

 ٢٠٠٦ نوفمرب للسالم، املتحدة  الواليات ملعهد تقرير (٧)
. (www.usip.org)

سيتحولون األفغان من %٧٠ يف أفغانستان: الناتو قوات قائد (٨)
الشتاء، خالل ظروف معيشتهم مل تتحسن ما طالبان ملساندة

. ٢٠٠٦ /١٠/٩ ، األهرام
الربملان، وساحة الرشطة مراكز  بعدد من النريان أرضمت (٩)
«املوت األمريكي شعارات منددة بالوجود ورفع املتظاهرون
قوات ضد خطري  مؤرش وهو قرضاي، وحكومة ألمريكا»

واحلكومة األفغانية. «التحالف»
جملة ، األفغانية (٢ـ٢) املقاومة عىل للسيطرة املهمة الفاشلة (١٠)

. ٢٠٠٥/١١/٢١ ، العرص
يف قوات منترشة وأسبانيا وإيطاليا وأملانيا فرنسا من لكل (١١)
شامل يف العسكرية العمليات سخونة فيها تقل التي املناطق
غري كابول. حول إىل بعض املناطق إضافة أفغانستان، وغرب
عقدت التي «الناتو» حلف قمة خالل عربت الدول هذه أن
املناطق يف قواهتا نرش يف ترددها عن الالتفية رجيا، العاصمة يف

. ا خطرً األشد اجلنوبية
( 1 2 ) - h t t p : / / w w w. w a s h i n g t o n p o s t . c o m /

w p - d y n / c o n t e n t / a r t i c l e / 2 0 0 6 / 0 9 / 1 7 /
AR2006091700570_pf.html 

(13)-http://www.telegraph.co.uk/news/main.
jhtml?xml=/news/2006/09/19/utaliban.xml

احلرس جملة ، الناتو  حلف اسرتاتيجيات يف التحول (١٤)
. الوطني

اجلزيرة الناتو، قوات مع حمادثات رسية تنفي إجراء طالبان (١٥)
م. املوافق٢٠٠٦/٨/٢٥ - هـ ١٤٢٧/٨/١ اجلمعة نت،

املقاومة بــرشاســة يــعــرتف الــربيــطــاين ــاع ــدف ال وزيـــر   (١٦)
 - هـ  ١٤٢٧/٨/٢٦ الثالثاء نت، اجلزيرة  بأفغانستان، 

املوافق٢٠٠٦/٩/١٩م.
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الرمحن» «فضل قال خاصة تليفزيونية لقناة حديث يف (١٧)
أن جيب الــدويل  «املجتمع إن الباكستاين: الربملاين النائب
أي وأن أفغانستان، يف  الكرب القوة هي طالبان يعرتف أن
مل يتم ما جدو بال سيكون اهلدوء استعادة حترك من أجل
دون سالم بأفغانستان الرمحن: ال . فضل إليه» طالبان ضم
٢٠٠٦/١١/٢٢م . ، اإلسالم مفكرة طالبان، مع حمادثات

الباكستانية املخابرات تتهم أفغانستان  يف الناتو قوات (١٨)
 ١٤ ،٤٣٧٦٩ العدد ،١٣١ السنة ، األهرام طالبان، بدعم

٢٠٠٦/١٠/٧م . ١٤٢٧هـ ، رمضان
عبد اهللا مصباح  د.  ألفغانستان، األمريكي الغزو حقيقة (١٩)
اإلسالمية، الطبعة والنرش التوزيع دار الثاين، الفصل الباقي،

.٢٠٠٥ األوىل
العريب، الوطن ، بني طالبان والقاعدة اسرتاتيجية التنسيق (٢٠)

. ١٥٢٢ العدد
القاعدة، مكافحة يف اإلرهاب عىل احلرب حترص واشنطن (٢١)

- ٢٠٠٦/٧/٢٩م. ١٤٢٧/٧/٤ هـ نت، اجلزيرة
مصباح د. بترصف، ألفغانستان، الغزو األمريكي حقيقة (٢٢)
والنرش التوزيع دار ، اخلامس الفصل الباقي، عبد اهللا

.٢٠٠٥ األوىل الطبعة اإلسالمية،
السابق. املرجع (٢٣)
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إضافية معلومات

طويل: تاريخ أفغانستان

اإلسالمية. أفغانستان دولة الرسمي: االسم •

٢٫٠٢٩مليون نسمة. كابول، العاصمة: •

أباد. الشريف، جالل مزار كانداهار، حيرات، الرئيسية: المدن •

كم٢). ٦٤٧٥٠٠) مربع ميل ألف ٢٥٠ المساحة: •

نسمة. مليون ٢٥٫٨٢٥ السكان: •

.أخر ولغات األفغانية، الفارسية، داري البوشتو، اللغات: •

شيعة). %١٥ سنيون، %٨٥) اإلسالم الديانة: •

والكتابة: ٣١٫٥%. القراءة معرفة •

مقاطعة. اإلدارية: ٣٢ التقسيمات •

بل. ١٠٠ أفغاني، ويساوي العملة: االقتصاد: •

دوالر. مليار المحلي: ١٩٫٣ الناتج إجمالي •

الزراعية: ١٢%. األراضي •

الصوف. الياميش، الفواكه، القطن، القمح، الرئيسية: المنتجات •

الدواجن  الماعز٢٫٢ مليــون، األبقار ١٫٥ مليــون، الحيوانيــة: الضــأن ١٤٫٣، الثــروة • 
مليون. ٧٫٢            

الضأن. لحم كراكول، جلود صوف، :أخر موارد •

مليون. الكهرباء: ٤٨٥ إنتاج •

السجاد. الغاز الطبيعي، الطازجة والمجففة، الفواكه الصادرات: •

الغذائية. والمواد البترولية المنتجات الواردات: •

الصين. اليابان، المستقلة، الدول رابطة الشرقية، أوروبا التجاريون: الشركاء •
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وأوزبكســتان تركمنســتان جمهورية الشــمال من تحدها بلد داخلــي: البــالد: جغرافيــا •
الغرب والجنوب باكستان، وفي وفي الشرق الشرقي الصين، أقصى الشمال وطاجكستان، وفي
والجنوب الغــرب. إلى الشــرق من الممتدة هندوكوش تقســمه جبــال جبلي بلد إيــران. وهي
العميقة، الوديان وتقطعها الجليد، قممهــا وتعلو البالد، الجبال معظم وتغطي صحراء، الغربــي

الخصيب. حيرات وادي الغربي الشمال وفي

دافئ، ومعظم  والصيــف برودته، حدة مــن االرتفاع يزيد قــارص المناخ: قاري، الشــتاء •
والخريف. في الربيع تسقط األمطار

والصين (CIS) الــدول المســتقلة رابطة ا بيــن اســتراتيجي� ا موقعً • التاريــخ: تحتــل البالد
ومن المتحدة، من الواليــات للتنمية كثيرة مســاعدات ولذا تلقت وإيران؛ وباكســتان وكشــمير
والشــرق الهند بين الذي يربط أنها الجســر على تنظر إليها إنجلترا وكانت الســوفييتي، االتحاد
آخرها كان األفغانية الحروب قيامها بسلسلة من السيطرة عليها؛ رغم في فشلت لكنها األوسط،

١٩١٩م. عام

وفي للهند، كبوابة أفغانستان الذين استخدموا أول الغزاة األكبر األول واإلسكندر داريوس كان
إليها جاء عشر عشر والرابع الثالث المسلمون، وفي القرنين إليها الفاتحون وصل الســابع القرن

لنك. وتيمور جنكيزخان

اإلمبراطورية الصراع بين في الحربية للعمليات ا مسرحً أفغانستان كانت التاسع عشر القرن وفي
ومن دوست محمد، وقاد الوســطى، آسيا على الســيطرة أجل من القيصرية البريطانية وروســيا
القرن من األخيــر النصف وفي األول، النصــف في ضــد بريطانيا حربين ثــم حفيده بعــده ابنه،
في اإلنجليزية الروسية االتفاقية بمقتضى الذاتي الحكم اســتردت أفغانستان عشر، لكن التاســع
وفي ،١٩١٩ في عام روالبندي معاهــدة بمقتضى التام اســتقاللها على حصلت ١٩٠٧، ثم عام

تحديثها. على يعمل وراح األفغانية المملكة األمير أمان الله بتأسيس قام ١٩٢٦ عام

عندما ١٩٣٣ إلى عام ١٩٧٣، عام البالد من يحكم ظل الذي شاه ظاهر محمد ملوكها كان آخر
جمهورية، إلى البــالد ل حوَّ الذي خــان، داود محمد الفريق بقيــادة عســكري انقالب أطــاح به
إقامة  الــذي حاول تركي نور ١٩٧٨ بقيادة انقــالب به في أُطيح لكن لهــا، ــا رئيسً ب نفســه ونصَّ
من مسلحة مقاومة لقي ذلك لكن االتحاد الســوفييتي، بمســاعدة أفغانســتان في دولة ماركســية

المعارضة اإلسالمية.

دخول إلى القوات الســوفييتية كرمل ا لتركي، ودعا خلفً الحكــم كرمل بيراك تولى وفــي النهاية
دفاع مشترك. معاهدة ظل البالد في

شرســة  مقاومة أهلها من لكنــه لقي البالد، بغزو الســوفييتي ١٩٧٩ قــام االتحاد ديســمبر وفــي
رجال يقاتلوا أن الســوفييت الجنود على كان دمويــة، عنها حرب أحد، ونتــج لــم يكن يتوقعها
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المجاهدين مسلحين من كان كثير القتال وفي بداية أنفسهم «المجاهدين»، ســموا الذين القبائل
في التي اســتخدموها الصواريخ ومنها حديثة، أســلحة على بعد فيما حصلوا بالبنــادق، لكنهــم

السوفييتية. المنشآت مهاجمة

اتفاقيات  وباكستان وأفغانســتان المتحدة والواليات الســوفييتي االتحاد ع ١٩٨٨ وقَّ أبريل وفي
انســحاب مقابل في وذلك المتحاربة؛ الطوائــف إلى الخارجية المســاعدات تدعــو إلى وقــف
السوفييتية القوات وتركت ،١٩٨٩ فبراير في تم ما وهو ،١٩٨٩ عام بحلول البالد من السوفييت

المتزايدة. المجاهدين لهجمات ة ضَ رْ عُ الحكومية القوات وراءها

في  جديدة حكومة المجاهدون وأقــام بالحكومة، قوات المجاهدين ١٩٩٢ أطاحت عــام وفي
البالد؛ الة في فعّ قيــام حكومة معه تعذر المجاهدين مما طوائف بيــن القتال اندلع لكن كابــول،
أصولية، إســالمية ســلفية طائفة وهي «طالبان»، تمكنت أن إلى قبلية، أقاليم إلى البالد وتفتــت
مناوئون زعماء يوجد البالد وفي شمال اإلســالمي، وتقاليد الحكم أعراف البالد على وفرضت

طالبان. لحركة

،١٩٩٨ أغسطس في وطالوقان مزار الشريف في الشمالية: في المدن االنتصارات طالبان حققت
الشــريف مزار على االســتيالء وأثناء البالد، ٩٠% من على أكثر من الســيطرة لطالبان أعطى مما
٢٠ أغسطس ١٩٩٨  وفي إيران، مع التوتر حدة من زاد مما اإليرانيين من الدبلوماسيين قتل عدد
الواليات زعمــت حيث كابول؛ مدينــة جنوب شــرق األمريكيــة الموجهة ضربــت الصواريــخ
الشــهير الســعودي األعمال رجل يديرها لتدريــب المجاهديــن معســكرات  المتحــدة وجــود

الدن. بن أسامة

المتحدة. عضو في األمم أفغانستان     •

(بترصف)، العامل بلدان معجم  أفغانستان،
صـ٣٣،٣٢ للنرش،٢٠٠٢ الثقافية الدار حممد عرتيس،

أفغانستان: في الوضع عن المتحدة للسالم لمعهد الواليات تقرير

تركز هدفها عام ٢٠٠١، من ســنوات خمس منذ أفغانســتان المتحدة الواليات دخلت  * عندما
البناء، إعادة إلى تهدف يكن لديها خطط ولم وضرب تنظيم القاعدة، العسكرية، العمليات على

الدولية  األمريكية للتنمية والوكالة الخارجية وزارة بيــن مشــتركة خطة ٢٠٠٤ وضعت عام وفي
سبيل وعلى للغاية، محدودة العملية الخطوات ظلت لكن أفغانستان، بناء إعادة بهدف (USAID)
ماليين  من ٨ إلى ١٠ فــإن االنتخابات، إلجراء مليون دوالر ١٣٠ إنفــاق مع بالمقارنة المثــال،

مليون. ٣٠ تعداده شعب في الديمقراطية لتطبيق بالمرة تكفي ال المخصصة حاليًا دوالر

١٠٥



المقاومة - التقرير ملف

حكومة أن طالبان، يبدو حكومة وســقوط أفغانستان، احتالل على ســنوات خمس مرور * بعد
مؤشــرات عدة وهناك الشــعب األفغاني، مع الثقة معركة يخســران الدولي قرضــاي والمجتمع

على هذا التقييم: مهمة

التقرير). تعبير (حسب «االنتحارية» العمليات في كبيرة زيادة -

الغربيين. تجاه األفغاني المواطن لد الكراهية تصاعد -

الحكومة. تأييد أو طالبان تأييد بين المترددين تضاعف أعداد المواطنين األفغان -

الحكومة األفغانية وضع تثبيت بقوة نحو تدفع أن الواليات المتحدة على المؤشرات هذه وإزاء
واكتساب قرضاي تقوية حكومة يمكنها مؤسسات وبناء موارد، وذلك بضخّ الشــرعية، ومنحها

األفغاني. الشعب ثقة

أفغانســتان، في الوضــع التعامــل مع فــي الحل هــي ليســت واألمنيــة  * الوســائل العســكرية
الفرصة بإتاحة أوالً ا، وذلك ا وأمني� سياســي� مستقر مناخ إيجاد األساسي في الحل يتجســد وإنما
بتوجيه ثم الشــرعية، قرضاي حكومة تمتلك وأن والتنمية االقتصاديــة، السياســي أمــام التطور
والشرطة، القضاء مثل األمن، على بالحفاظ المعنية واألجهزة المؤسسات إلى الكافي االهتمام

الواليات المتحدة األمريكية. إلى إضافة وإيران؛ باكستان من كل األطراف هذه وأبرز

والعيني المــادي أن يصــل الدعم أفغانســتان، في مــن أبــرز االحتياجات التــي ينبغي توفيرهــا
فرض من بعدُ قرضــاي حامد حكومة ناحيةٍ لم تتمكــن فمــن المناطــق األفغانية، إلــى مختلف
المالية والمخصصات تــاح للمنح يُ ال ومن ناحية أخر المناطق األفغانية، كافة على ســيطرتها
وتضخم واإلداري، الفســاد المالي بســبب وذلك إلى أهدافها؛ تصل أن أفغانســتان التي تتلقاها
كثير من عــن أحيانًا وغيابهــا األساســية، الخدمــات نقــص هــي والنتيجــة  دور البيروقراطيــة،

األفغانية. المناطق

للسالم: املتحدة الواليات ملعهد  تقرير
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