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أﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ﻗدر ﷲ ﻓﻲ
اﻻﻣﺑﺮاطورﻳﺎت اﻟﻌظﻣﻰ:
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺟﻴ ﺔ اﻷﻣﺮﻳﻛﻴ ﺔ ﻓﻲ
أﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن 1

ما يجري في مقبرة االمبراطوريات » ورطة« أمريكية أوروبية إقليمية عالمية ال مخرج منھا وال قدرة على
إعادة ترميمھا .مقبرة كأنھا قدر ﷲ في الجبابرة! فما توانت في يوم ما من التاريخ عن مواراة الغزاة الثرى
رغما عنھم ،ومھما طغوا ،ابتداء من اإلسكندر األكبر والبريطانيين وانتھاء بالسوفيات .ولعل أعجب ما في
األفغان أن الناظر إليھم يحسبھم بدائيين وھم يصارعون أعظم القوى المدججة بالعلم والتكنولوجيا ،وما أن يبدأ
النزال حتى يكتشف الخصم أن عقولھم أشد تطورا وتعقيدا وفتكا مما لديه من أسلحة .فما العمل مع ھكذا أناس؟
مع ذلك فالمنطق والعقل فقط يفرضان على كل مراقب التأني في الحكم على مدى نجاح أو فشل االستراتيجية
األمريكية في أفغانستان في ضوء األداء العسكري لقوات الناتو واإليساف من جھة ،وفي ضوء الخسائر
الجسيمة التي منيت بھا ھذه القوات منذ شرعت بھجوم واسع النطاق على إقليم ھلمند جنوب أفغانستان أوائل
الشھر الجاري .لكن العقل والمنطق أيضا يفرض علينا التساؤل في العمق عما إذا كان ھناك حقا استراتيجية
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أمريكية؟ أم أن المسألة ال تعدو أن تكون » فعفلة روح« المبراطوريات ھزم بعضھا سابقا لكنھا ھذه المرة قد ال
تقوم لھا قائمة ألمد بعيد.
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ھذا التساؤل نطرحه بعد الرصد والتحقق والتحليل لمئات التصريحات واآلراء والتحليالت والمقترحات
والتعليقات منذ أن أفصح المرشح الرئاسي األمريكي باراك أوباما ،في حملته االنتخابية ،عن نيته تغيير »
قواعد اللعبة« عبر نقل عشرات اآلالف من القوات األمريكية في العراق والزج بھا في أفغانستان .وّلَكم كان
مذھال أن نكتشف حجم الخوف والقلق والتخبط والنقد والتناقض وحتى الصراخ والعويل واللوم والسخرية مما
آل إليه الحال في أفغانستان ،ومما أسمي باالستراتيجية األمريكية الجديدة.
في أعقاب الھجوم على ھلمند غدت أفغانستان قضية رأي عام أمريكي وأوروبي وبريطاني على وجه
الخصوص ،وبدأت الخفايا تتكشف وأصبحت النقاشات عن الفشل في متناول العامة ،وحتى االستراتيجية
وتفاصيلھا باتت موضع تراشق إعالمي وسياسي على مستوى الدول والدبلوماسيين والخبراء والمحللين
والعسكريين .الجميع يقّر بعظمة الكارثة ،والكل مدعو ِألْن يدلي بدلوه أمال في الخروج من المأزق ،لكن الكثير
يتعنت أو يكابر وتأخذه العزة باإلثم غير آبه بأية نتائج وكأنه يسابق الزمن فيما يفعل .كل ھذا يجري
و»الفعفلة« ماضية والمقبرة تتھيأ الحتضان الضحايا.

االستراتيجية األمريكية في أفغانستان
)(1
قبل أن يأتي رجل ما بحجم الرئيس األمريكي أوباما ويأمر » :بمراجعة تشترك فيھا عدة وكاالت للسياسة
األميركية بشأن أفغانستان وباكستان قبل انعقاد قمة حلف شمال األطلسي في بولندا خالل شھر أفريل /نيسان
«2009؛ لم يكن أحد يتحدث عن الحاجة إلى استراتيجية جديدة في أفغانستان .كل ما كنا نسمعه عبارات
وتصريحات قلقة من خطورة الوضع وضرورة معالجته .ولم يكن المحللين وال الصحفيين وال المسؤولين وال
العسكريين ليتفوھوا بأمر من ھذا القبيل .لكن بعد توجھات أوباما الجديدة صار الحديث عن االستراتيجية
ب ودب .بل أن كل التصريحات األمريكية والغربية أجمعت على الحاجة إلى
مھرجانا يتسع فيه الكالم لمن ھ ّ
استراتيجية جديدة تعالج الوضع المزري في أقغانستان .لكن األطروحات المقدمة تتباين ما بين اإلجماع وصوال
إلى االفتراق على ما يجب القيام به .واألعجب أنھا تتناقض وتدعو إلى استراتيجيات جديدة حتى بعد اإلعالن
عن استراتيجيا أوباما وبدء فعالياتھا العسكرية في ھلمند! فما الذي يستدعي استراتيجيات جديدة بعد سبع
سنوات من الحرب في أفغانستان؟ وفي أية ظروف سياسية وإعالمية ولدت االستراتيجية الجديدة؟
في المقالة موضع النظر سنقتصر فقط على بعض من الفوضى العارمة وحالة الفزع التي عبرت عنھا
التصريحات السياسية والعسكرية واإلعالمية ،والتي سبقت اإلعالن عن االستراتيجية بصيغتھا النھائية .لكن
في المقاالت الالحقة سنتابع مناقشة االستراتيجية وتفكيك عناصرھا ثم نتطرق إلى ردود الفعل األمريكية
والغربية على االستراتيجية الجديدة ،ولعلنا نتوج ھذه السلسلة برصد للوضع الميداني ما أمكننا ذلك.
 (1قبل اإلعالن عن االستراتيجية
في بحر األسبوع الثاني من شھر شباط  2009قال الرئيس األمريكي » :ال شك في أن اإلرھابيين يعملون في
أماكن آمنة في مناطق القبائل في باكستان والواليات المتحدة تريد أن تتأكد من أن إسالم آباد حليف قوي في
محاربة ذلك التھديد« .في  9/2/2009قالت صحيفة الغارديان البريطانية » :أن إدارة الرئيس األميركي تسعى
جاھدة لمعالجة الشأن الباكستاني أو ما تصفه بالدولة النووية المتجھة نحو الفوضى ،وما تعتبره أكبر تحد
لسياستھا الخارجية ،مشيرة إلى أن باكستان تشكل ھاجسا كبيرا ألوباما الذي يعتبرھا الدولة التي تخيفه أكثر
من أي بلد آخر في العالم « .ونقلت الصحيفة ما وصفتھا بـ » تسريبات عسكرية أميركية« ،إثر تقييمات بإدارة
الجنرال ديفد بتريوس ،أفادت بأن باكستان ھي » القضية الملحة« التي تواجه السياسة األميركية الخارجية
وليس العراق أو أفغانستان أو إيران ،أو بلغة لوس أنجلوس تايمز ) » (24/2/2009أم المشاكل « التي» :
تنتظر واشنطن على الحدود الباكستانية األفغانية ،وھي التي تثير الفزع لدى الرئيس األميركي«.
إذن ثمة معادلة تثير» فزع أوباما « وال يجد لھا حال .وقد لخصھا ھنري كيسنجر في بداية مقالة له في
الواشنطن بوست ) (27/2/2009حين قال » :إن أميركا ال يمكن أن تسحب قواتھا من أفغانستان الوقت الحالي،
وال ھي تستطيع االستمرار في تطبيق اإلستراتيجية التي أوصلتھا إلى ما ھي عليه اآلن من ورطة  ...وانتصار
طالبان سيعطي دفعة ھائلة للجھاد على المستوى الدولي ,مما يھدد باستيالء المجاھدين على باكستان وربما ...
الھند ،وسيطال ذلك الخطر روسيا والصين وإندونيسيا التي كانت كلھا ھدفا للجھاد اإلسالمي في السابق«.
وذات »الفزع« عبر عنه نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن في بروكسل خالل اجتماعه مع سفراء  36دولة
في الناتو ) (11/3/2009من أن» :الوضع المتدھور في المنطقة يشكل تھديدا أمنيا ليس للواليات المتحدة
فحسب وإنما لكل دولة حول ھذه المائدة «.
وبصورة أكثر قربا إلى واقع الصراعات الدولية قارن صانع اتفاقية دايتون في حرب البوسنة ريتشارد ھولبروك
بين »الفزع« األفغاني و»الفزع« الفيتنامي قائال بأن » :الفرق األساسي ھو أن الفيتكونغ أيام حرب فيتنام لم
يكونوا يشكلون تھديدا لألراضي األميركية بخالف القاعدة « .وفي تصريحات له ،وافقه عليھا ديفيد بتريوس
قائد القيادة المركزية األميركية ،وأدلى بھا في مؤتمر أمني في ميونيخ ) ،(9/2/2009وصف ھولبروك حالته
من »الفزع« األفغاني كخبير مخضرم في النزاعات الدولية » :أنه لم يشھد قط في عمله السياسي أي موقف
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أصعب من الموقف المتعلق بباكستان وأفغانستان« .وأشار إلى أنه » :ال وجود لمعادلة سحرية« لحل مشكلة
أفغانستان .وأضاف» :ال وجود ھنا لدايتون  ...ستكون أصعب كثيرا من العراق  ...ستكون معركة صعبة
وطويلة «.
في  26/1/2009قال جوزيف بايدن نائب الرئيس خالل حوار تلفزيوني عما إذا كان على األمريكيين أن ينتظروا
عددا أكبر من الضحايا بالنظر إلى إرسال المزيد من القوات » :أكره قول ذلك ،لكن فعال أعتقد أنه سيكون ھناك
ارتفاع « .ورأت صحيفة الغارديان البريطانية من جھتھا أن » :تورطا أكبر ألميركا في أفغانستان سيمثل خطرا
على أوباما  ...على أساس أن ارتفاع عدد الضحايا قد يجعل الحرب أقل شعبية من تلك التي في العراق«.
ولما أرجأ الرئيس األمريكي إرسال قواته إلى أفغانستان قبل أن يحصل على إجابات محددة من جنراالته؛ فألن
صحيفة الصنداي تايمز كشفت في  » :9/2/2009أن أوباما يشعر بالقلق بسبب عدم وجود إستراتيجية
محددة« ،وخالل اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس ھيئة األركان المشتركة الشھر الماضي في البنتاغون سأل
أوباما قادته العسكريين » ما ھي نھاية اللعبة؟« لكنه لم يتلق ردا مقنعا .ھكذا بدا الوضع مخيفا إلى الدرجة التي
يضطر فيھا الرئيس األمريكي إلى إرجاء إرسال القوات .فالحرب حتى وإْن كانت » :تحرز بعض النجاحات
الميدانية « بحسب صحيفة الواشنطن بوست ) (3/3/2009لكنھا » :تواجه ھزائم على المستوى
اإلستراتيجي« .ولعل ھذا كان سببا العتراف الرئيس الحقا ) (8/3/2009في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز
األميركية بـ » :أن بالده ال تحقق أي نصر في الحرب على أفغانستان «.
ومع أن جوزيف بايدن نائب الرئيس األميركي حاول أن يكون أكثر دقة وتفاؤال من رئيسه »الفزع« في كلمة
ألقاھا أمام سفراء الدول الـ  36في بروكسل ) (11/3/2009حين قال » :نحن لم نحقق اآلن نصرا في الحرب,
ولكننا لم نخسرھا أيضا« ،إال أن صحيفة بوسطن غلوب األميركية بدت محقة أكثر حين عبرت عن تيار قوي
جدا في أمريكا يرى » :أن التحدي في أفغانستان ھو أشبه ما يكون بالمستنقع الفيتنامي « حيث » ال يبدو أن أي
انتصارات تتحقق على قوات حرب العصابات ھناك«.
في خضم المناقشات واالستشارات األمريكية للقوى المعنية أدلى األفغان والباكستانيون بدلوھم .ففي
 30/1/2009أعلنت الحكومة األفغانية عبر المتحدث باسم وزارة الدفاع األفغانية الجنرال محمد ظاھر عظيمي
تقديمھا لرسالة إلى حلف الناتو تتضمن أحد عشر بندا حول فاعلية إستراتيجية الحرب على ما وصفته باإلرھاب
في أفغانستان .وأوضح عظيمي أن أھم ھذه البنود )الشق األول( يتعلق بوقف قتل المدنيين وتفتيش البيوت
واالعتقاالت العشوائية التي تقوم بھا قوات التحالف .وقال إن » :أكبر تحد نواجھه ھو قتل المدنيين وھذا يسيء
إلى سمعة القوات األجنبية وسيادة أفغانستان ويجعل الناس ال يثقون بھذه القوات« .وأشار المتحدث العسكري
إلى تصريحات سابقة للرئيس األفغاني حامد كرزاي قال فيھا » إن الحكومة األفغانية لم تعد تطيق قتل مزيد من
المدنيين .ويتحتم علينا أن ننسق مع قوات التحالف لوضع حد لھذه المشكلة« .أما )الشق الثاني( من الرسالة
فيتعلق بوجود القوات األجنبية ،وفي السياق يقول عظيمي » :يجب الوصول إلى توافق مع قوات التحالف حول
تحديد األماكن التي يجب أن توجد فيھا ھذه القوات ,ومن وجھة نظرنا فإنه يجب أن تتمركز في المناطق األكثر
تضررا وھي مناطق الحدود«.
وفيما بدا توافقا أفغانيا باكستانيا في المطالب والرؤى؛ قال وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي في
 12/2/2009أن » :الھجمات الصاروخية التي تشنھا طائرات أميركية من دون طيار لتصفية أعضاء في
القاعدة في األراضي الباكستانية تأتي بنتائج عكسية« ،مشيرا إلى أن» :الخسائر البشرية في صفوف المدنيين
الناجمة عن ھذه الھجمات تثير المشاعر المعادية للواليات المتحدة«.
بطبيعة الحال ال بد وأن يكون لروبرت غيتس وزير الدفاع األمريكي كلمته فيما يجري من بحث عن
استراتيجيات جديدة .ففي  27/1/2009أدلى غيتس بشھادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قائال:
» ليس ھناك شك بأن أكبر تحد عسكري في الوقت الحالي ھو أفغانستان« .وأوضح أنه » :بينما ستكون ھناك
معركة طويلة عصيبة فإن بمقدورنا الوصول إلى ما أعتبره من ضمن أھدافنا اإلستراتيجية ،وھو ) (1أال يقﱢدم
الشعب األفغاني مالذا آمنا للقاعدة ،و ) (2أن يرفض حكم طالبان و ) (3يؤيد الحكومة الشرعية التي انتخبھا«.
لكن قبل يوم واحد فقط من تسرب المالمح األولى لالستراتيجية الجديدة ) (19/3/2009فجر القائد الميداني
السابق لقوات التحالف في أفغانستان الجنرال إيريك أولسون قنبلة طالت شظاياھا الرئيس األمريكي
واالستراتيجية المنتظرة ووزير الدفاع .فقد دعا ) (1الرئيس األمريكي إلى » :إعادة التفكير بشأن الوضع
المتدھور في أفغانستان« .إذ ) » (2شكك في نجاح أي عملية عسكرية حتى وإن صاحبتھا إصالحات سياسية ما
لم يتم التعامل بشكل مباشر مع مناطق قبائل البشتون على الحدود الباكستانية« ،مشيرا إلى أن » :الواليات
المتحدة غير قادرة على ضبط حدودھا مع المكسيك ،فكيف بالحدود األفغانية الباكستانية؟« وتساءل الجنرال
األميركي في مقال نشرته صحيفة كريسيتان ساينس مونيتور األميركية ) (18/3/2009عن » :المھمة التي
تنتظر طليعة القوات اإلضافية المتمثلة في  17ألف جندي سيتوجھون إلى أفغانستان« .ووجه صفعة شديدة
لوزير الدفاع حين أشار إلى أنه اعترف ) (3أن » :أولئك الجنود يجري إرسالھم دون استراتيجية واضحة«،
مضيفا أن » :استراتيجية واشنطن تبدو أنھا مبنية على األمل أكثر منه على الواقع الملموس«.
 (2أھم نقاط اإلستراتيجية األميركية الجديدة في أفغانستان
مع ذلك أعلن الرئيس األميركي بارك أوباما يوم  27مارس /آذار  2009استراتجيته الجديدة للحرب على حركة
طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان .أما الھدف الرئيس المعلن بحسب الرئيس األمريكي فھو » :القضاء على
تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان وتفكيكه ومنعه من العودة إلى أي من البلدين في المستقبل« .وفيما يلي
ملخصا ألھم النقاط الواردة فيھا بحسب ما نشرته وسائل اإلعالم:
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• زيادة المخصصات الشھرية لمھمة القوات األميركية في أفغانستان  -التي تقدر في الوقت الحالي بملياري
دوالر -بمقدار ما يقرب من .% 60
• زيادة عدد القوات األفغانية وتدريبھا ،ومساعدة السلطات على إمساك زمام األمن في البالد تمھيدا لسحب
الجنود األميركيين منھا ،وقد قرر أوباما نشر  4000جندي إضافي لتدريب قوات األمن األفغانية ابتداء من
خريف .2009
• تسريع العمل لبناء جيش أفغاني قوامه  134ألف عنصر وشرطة من  82ألف عنصر لكي نتمكن من تحقيق
أھدافنا بحلول العام .2011
• وقد أعلن أوباما أنه للمرة األولى ستعمل كل وحدة أميركية في أفغانستان بالتعاون مع وحدة أخرى أفغانية،
وأشار إلى أن الواليات المتحدة ستستعين بمدربين من حلف شمال األطلسي )الناتو( للتأكد من أن لكل وحدة
عسكرية أفغانية شريكا من قوات التحالف.
• حث األمم المتحدة على لعب دور أكبر في أفغانستان وباكستان ،وعلى دعم األھداف األميركية ھناك.
• إنشاء منتدى إقليمي للتعاون االقتصادي واألمني يضم جيران أفغانستان وباكستان ،بما فيھم إيران ،من أجل
أن يساعد على مواجھة طالبان والقاعدة.
• مواجھة الحمالت الدعائية للقاعدة وطالبان باستراتيجية إعالمية وتواصلية جديدة تسعى لتحسين صورة
الواليات المتحدة األميركية وحلفائھا في أفغانستان.
• إرسال مھندسين وخبراء زراعيين ومدنيين إلى أفغانستان لمساعدة نظرائھم األفغان في مجاالت التنمية
المحلية ،وتعتزم الواليات المتحدة أيضا أن تطلب من حلفائھا ومن األمم المتحدة إرسال خبراء لنفس الغرض.
• تشجيع الحكومة األفغانية في جھودھا الرامية إلى الحوار مع من تُعّدھم غير متشددين من أعضاء حركة
طالبان ،وإقناعھم بإلقاء سالحھم ،واالنخراط في العملية السياسية بالبالد ،والعمل مع القادة المحليين
والحكومة األفغانية والشركاء الدوليين ،إلقامة مصالحة في كل إقليم بأفغانستان.
• دعم التنمية وحقوق اإلنسان األساسية في أفغانستان ،وتشجيع حقوق النساء والفتيات.
• السعي للقضاء على إنتاج وتجارة المخدرات في أفغانستان ،التي تعدھا الواليات المتحدة أحد أھم مصادر
تمويل طالبان ،وتقترح االستراتيجية الجديدة تشجيع المزارعين األفغان على زرع بدائل لمخدر األفيون.
• التركيز أكثر على مواجھة القاعدة وطالبان على األراضي الباكستانية ،خاصة في منطقة القبائل الحدودية مع
أفغانستان ،وھي المنطقة التي تقول اإلدارة األميركية إنھا أصبحت مالذا آمنا للمسلحين.
• دعم جھود بناء قوات األمن الباكستانية ومساعدتھا على مواجھة مسلحي طالبان والقاعدة ،وتزويد باكستان
بمزيد من المروحيات وأجھزة الرؤية الليلية.
• دعم االقتصاد الباكستاني عبر تشجيع التجارة والزراعة ،ودعم مشاريع البنية التحتية.
• طلب الدعم المادي في أفغانستان وباكستان من شركاء الواليات المتحدة وحلفائھا ومن األمم المتحدة
ومنظمات المعونة الدولية.
• تقديم دعم اقتصادي لباكستان بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،وتقديم مساعدات مالية أكبر
لھذا البلد بمبلغ  7.5مليارات دوالر إضافية على مدار األعوام الخمسة القادمة لبناء المدارس والمستشفيات.
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أ ﺿف ﺗﻘﻴﻴﻣك
 14) 10.00/10ﺻوت(
اﻟﺘﻘﻴﻴم:
10.00

اﻟ ـﺘـﻌـﻠ ـﻴـ ﻘـﺎت

]أﺳ ـ ـ ـ ـد  28/07/2009 ] [..,:اﻟﺳﺎﻋ ﺔ  4:48ﻣﺳﺎ ًء [..,:

عظيم دكتور أكرم ..
متابعين ,,..
اللھم انصر عبادك المستضعين يارب العالمين ,..
]اﺑو ﺣﺳﺎن[ ]  28/07/2009اﻟﺳﺎﻋ ﺔ  5:27ﻣﺳﺎًء[

السالم عليكم يا دكتور وبارك ﷲ فيك
وكثر ﷲ من مقاالتك الدسمة والعميقة
وال تتأخر علينا في انزال كامل المقال
والسالم عليكم
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]ﻣ ﺻﺮي[ ]  28/07/2009اﻟﺳﺎﻋ ﺔ  7:12ﻣﺳﺎًء[

فتح ﷲ عليك يا دكتور أكرم
وﷲ إن لنشتاق إلى كتاباتك الممتعة وتحليالتك السياسية الرائعة
أسال ﷲ أن يجزيك عنا وعن اإلسالم خير الجزاء
وبارك ﷲ فيكم وفي جھودكم
]ﺳﻣﺳﺎر[ ]  28/07/2009اﻟﺳﺎﻋ ﺔ  11:23ﻣﺳﺎ ًء[

"• تقديم دعم اقتصادي لباكستان بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،وتقديم مساعدات مالية أكبر لھذا
البلد بمبلغ  7.5مليارات دوالر إضافية على مدار األعوام الخمسة القادمة لبناء المدارس والمستشفيات"1".
___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __
" :"1ما أشبه الليلة بالبارحة
كما فعل الفرنسيون بمصر زمن الخالفة العثمانية حين أغرقوھا بالديون ثم احتلوھا بحجة استيفاء القروض وصيانة
الخزينة !!
بورك فيك د .أكرم
]اﻟﺳﺎﻋ ﺔ  4:24ﺻﺑﺎﺣﺎً [saajid mas3oud] [ 30/07/2009

يحفظك ﷲ يا دكتور أشرف  ،و يزيدك من فضله العظيم )فھما( ،كما فھم سليمان  ،عليه وعلى نبينا الصالة والسالم.
]اﻟﺳﺎﻋ ﺔ  4:29ﺻﺑﺎﺣﺎً [saajid mas3oud] [ 30/07/2009

فى تعليقى الذى كتبته على عجل قبل ھذا ،ذكرتك باسم دكتور أشرف بدال من دكتور أكرم  ،وال أحسبنى أخطأت  ..فأنت
إنشاء ﷲ أكرم ،وأنت إن شاء ﷲ أشرف  .وإنا نحبك إن شاء ﷲ فى ﷲ عز و جل.
]اﺑو ﺣﺳﺎن[ ]  30/07/2009اﻟﺳﺎﻋ ﺔ  8:10ﻣﺳﺎًء[

السالم عليكم
اين انت يا دكتور ؟
لماذا تأخرت علينا؟
متى ستنزل بقية المقال؟
السالم عليكم
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