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 الفصل األول 

 أفغانستانحرب 
 نهاية سيئةو  بداية حسنة

 

املتجمدة مع باكستان يؤثران سلبا عىل مخطط الرئيس يف  ةوالعالق أفغانستان ، كان االقتتال يف2011يف أواخر سنة 

االستعانة إمكانية الظرف  ذاكيف ارتأت عرضانه للخطر. غ� أن اإلدارة األمريكية يإنهاء الحرب عىل أفغانستان و

وقت  فإىلإضافة إىل انشغالها بالوضع يف باكستان.  تاننساالستقرار يف أفغاتحقيق كانت ترغب يف فالص�، . بالص�

سيزيد بسبب اكتشاف  تب� أن مردودها ،قد استثمرت أمواال يف مجال التنقيب عن املعادن يف أفغانستان قريب، كانت

2010.0Fحقول معدنية غنية يف سنة 

الص� مع باكستان بعالقات اقتصادية قد�ة. فلهذه  ترتبط ،إىل ذلكإضافة  1

. وبالفعل عالقة بالص� االتصال بالزعامة الصينية طلبت اإلدارة األمريكية من دبلومايس محنك له ،األسباب مجتمعة

الرئيس الصيني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية  مع اتعقد لقاءحيث  بيج�إىل قادته جولة يف الص� بقام الدبلومايس 

 :مفادها القرار السيايس. كانت إجابات هؤالء جميعا واضحة ال لبس فيها ربابواستضاف عددا من كبار املسؤول� وأ

تس� نحو إشعال حروب إضافية يف أفغانستان جعل األوضاع ف ،أنتم من تسبب يف هذه الفوىض ؛إنه مشكل يخصكم"

ال غ� أن ذلك  ،لنا مصالح يف املنطقة ؛يف املنطقة تحرشوا أنفكم قبل أنتكن سيئة يف باكستان ل األوضاع  إن بل، األسوأ

." وباختصار: "أنتم من بطرقنا الخاصةمن الفرن. إننا س�عى مصالحنا  فط�كمإلخراج يف الجمر  وضع أيدينايعني 

من حثنا عىل الرتاجع، سألوا بطريقة أو بأخرى: "ما هي  انتهواالنوم فيه" وعندما اآلن فعليكم  رسيركمرتبتم 

 "؟حال كلعىل  اسرتاتيجيتكم

يف حملته  أوباما له جُ وِّ رَ يُ هذا ما كان أو  ،)good warاملقصد حسنة  ا(أو حرب نبيلةكانت الحرب يف أفغانستان حربا 

القاعدة  لدحريف املنطقة  شن حربعلينا لزاما كان  ، إذ)أو حربا دعت إليها الرضورة( حرب الرضورة االنتخابية. كانت

مسألة  باراك أوباما اتخذ 1F2.من ملجأ آمن وحرمانهم نهائياثانية  لإلرهابي� استقبال أفغانستانوهز�تها وض�ن عدم 

ح�ية لنفسه ودفعا لالتهامات التي االنتخابية  الذي نهجه يف حملتهالتكتيك  يف إطارالدفع بالحرب يف أفغانستان 

بسألة األمن القومي. فرفعه  األمر يتعلق ح�الد�وقراطي بكونه حزبا لينا وغ� صارم  بها الحزب ُق شَ ْر يُ عادة ما 

                                                           
1 

James Risen, ‘U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan,’ New York Times, June 13, 2010, 
www.nytimes.com/2010/6/14/world/asia/14minerals.html?pagewanted=all 

2 
 : وأفغانستان حربيي العراق عنشارد هاس في كتاب تهذا المفهوم أوضحه بشكل جيد ري

Richard Hass, War of Necessity, War of Choice: A Memoir of Two Iraq Wars (New York: Simon & Schuster, 2009). 
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 دون أن تكونخوضها اختارتها أمريكا أو الحرب التي شعار "حرب الرضورة" �نحه غطاء للتنديد بـ "حرب االختيار" (ل

 ) والتي كان يتوجب يف نظره إنهاؤها.  حرب العراقأي : مجربة عليها

يعني أن أمريكا ستبذل وموقفه هذا إذ كان  ؛سواء يف الداخل أو الخارج عىل نطاق واسع أوباماموقف  الناس مَ هَّ فَ تَ 

للقضاء عىل طالبان وبناء دولة  رصف أموال إضافية وإرسال قوات أخرىب أي ما يفيد، يف أفغانستانقصارى جهدها 

 د�وقراطية قوية قادرة عىل الوقوف يف وجه اإلرهاب. 

نفض يديه من مترسعا ل بداوعوض ذلك  ،"النبيلةعن "الحرب عن الدفاع الرئيس  توقف بعد انرصام أربع سنوات،

أولئك الذين  خاصة ،األمريكي�حيث أن الكث� من هذا املوقف الجديد بشعبية داخل الواليات املتحدة  يَ ظِ حَ . الحرب

كان هؤالء قد تحرروا من إذ ال عالقة لهم بها.  حرب، كانوا يرغبون يف إنهاء 2008يف انتخابات  أوباماصوتوا لصالح 

ل يعد  حيث ،وتعبوا من إحدى عرشة سنة من القتال يف جبهت�عدم االستقرار الدائم يف العراق وأفغانستان وهم 

الذي  باإلرهاب االنصياع للتخويف تخلصوا منبعد أن أن الحرب هي الحل الصائب ملسألة اإلرهاب يرون  هؤالء

لها كان هناك إحساس متنام بأن أمريكا ليست ك� اعتادت إدارة بوش استغالله يف تأجيج ن�ان سياستها الخارجية. 

 أرض امليدان.  عىل هاتربر وجود قوات مصالح حيوية يف أفغانستان

الس� قدما يف حرب أفغانستان إرضاء وتوددا للرأي العام األمريك. وعندما  فكرةَ يف البداية األمريك  الرئيُس  اعتنق

إذ  ،سارع إىل إعالن االنتصار والدعوة إىل سحب القوات األمريكية وعودتها إىل أرض الوطن ،تغ�ت مواقف هذا الرأي

الداخلية التي تقودها وتحدد مسارها،  اتالسياسالنهاية ب حتىمحكومة جميعها من البداية ه ه وأع�لُ تُ اكانت قرار 

د، سواء من األصدقاء فلم يكن هناك أح، تحدةخارج الواليات املعىل الصعيد الداخيل. أما  القراراتوقد نجحت هذه 

 .ثانية التنصل منهاو أوال االنسياق يف الحرب  مصوغات وأ مربرات عن نرويها ا نيصدق القصص التي ك أو األعداء،

املنطقة  "�شياط"فيه  يف وقت كان هبل كنا نغادر  ،وحيداوالحقيقة أننا كنا نغادر أفغانستان ونرتكه ملواجهة مص�ه 

 قد عادوا للظهور ثانية يهددون أمننا القومي. يف الفوىض وساندونا يف البداية أصال الذين تسببوا 

حرب أفغانستان زهاء ثا� سنوات. فقد ذهبت أمريكا إىل  كان عمرُ  ،الرئيس أوباما مقاليد الحكمعندما تسلم 

وقوع أحداث الحادي عرش من سبتمرب لتنحية القاعدة والقضاء  عىل، أي بعد أقل من شهر 2001أفغانستان يف أكتوبر 

 قال ووضع تصورات حول مستقبل مرش عمل االنتصار الرسيع الذي تحقق يف البداية عىل زرع اآلموقد عليها. 

 يخلف حربا أهلية دامت ما ينيف عن العقدين. فغانستان أل 

نت أمريكا بساعدة دولية من وضع دستور جديد ألفغانستان وتنصيب حكومة جديدة ورئيس جديد؛ رئيس تكَّ 

بصورة  حميد كرزايي حظفقد يساهم إيجابا يف جهود إعادة بناء أفغانستان. رشيكا متنورا  باعتبارهاحتفى به الغرب 

يجسد رغبات أمريكا وأهدافها يف تحرير العال اإلسالمي  الذي تقدمي يف أفكارهالاملعرش و  لطيفالجريء  الرجل األنيق

أكث "بأنه  :وصفا متملقا كرزايحميد  واصفاأدىل بدلوه  ،مصمم األزياء الشه� ،توم فوردبل إن من براثن التطرف. 

2Fوجه البسيطة."عىل  الناس أناقة

3 

                                                           
3 
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3Fإىل باكستانتنسحب طالبان والقاعدة  اتج�ع كانت ،يف غضون ذلك

أقىص الش�ل منطقة تقع يف يف  لجأ آمنمل طلبا4

4Fالواقعة تحت اإلدارة الفيدرالية)القبلية املناطق : FATAالغرب لباكستان (تعرف اختصارا بـ 

؛ وهي منطقة جبلية 5

 يقطنها غ� خاضعة كليا للحكم املركزيو  )2كلم 27،340(ريكية ـــاألم ماساشوستوعرة تقارب مساحتها مساحة والية 

ففي الوقت الذي كانت فيه أمريكا تسعى إىل تحقيق نظام د�وقراطي  ،وهكذا مالي� من قبائل الباشتون. أربعة

بشكل وثيق مع أيضا و تعمل أمريكا كانت حصنا منيعا ضد اإلرهاب، أفغانستان  شكل فيهتيتطلع إىل مستقبل 

كل  إىلمالي� الدوالرات  ذهبت. وهكذا FATA منطقة ىصقيف مخابئها يف أ الحقتها مو باكستان عىل مطاردة القاعدة 

أيضا بل للدفع  ،فحسب ليس لدعم جهود محاربة اإلرهاباالبن بوش  من أفغانستان وباكستان خالل رئاسة

 بالد�قراطية وتدرس البنات والتنمية القروية. 

رئاسة الدولة  باراك أوبامافقبل تويل . ول تؤت أكلها منها املرتجىأن هذه االستث�رات الهائلة فشلت يف تحقيق  بيد

ظهر عىل حكومة أفغانستان وتباطأت بدأ العياء ي، 2006سنة ففي . ار منحى مغاير و األم اتخذتبزمن ليس بالقص�، 

تضاعف عدد  ،السنة. ففي تلك حيث ل يعد هناك شك يف أن الحرب وعدم االستقرار قد عادا من جديد هاخطو وت�ة 

تلك وارتفع عدد الذين قتلوا جراء  ،باملائة 400ة بطالبان والقاعدة بنس مقاتيلالعائدون من يشنها كان التي الهج�ت 

5Fباملائة. 800الهج�ت بنسبة 

عدد القتىل من القوات الدولية الذين ماتوا يف  فاق وحده 2006يونيو شهر  خاللو  6

6Fيف ااع العراق، أي بعدل فاق معدالت الشهور األخرى منذ بداية الحرب. من قتل منهمأفغانستان عدد 

والواقع أن  7

أمريكيا ألرضهم وعىل حكومة كابول التي يعتربونها يرونه احتالال ما كانوا ان كانوا يقومون بهجمة رشسة عىل طالب

 مجرد صنيعة وإمعة.

إصدار خرائط عىل يف هذه الفرتة  اإلدارة األمريكيةاعتادت وقد تحولت طبيعة االقتتال إىل ترد شامل.  2008يف سنة 

: األلوان إلبرازهااملناطق اآلمنة وغ� اآلمنة باستع�ل  ترشد إىل أدلة ، عبارة عنأمنية لصالح العامل� يف أفغانستان

واللون األحمر للمناطق الخطرة  ،واللون األصفر للمناطق التي تعرف مصاعب أمنية ،اللون األخرض للمناطق اآلمنة

كان معظم األفغاني� الخرائط ملونا باألحمر.  بقع هذهأضحى جل ، 2008التي تقع تحت سيطرة املتمردين. ويف سنة 
                                                                                                                                                                                           

Judy Hervrdejs, ‘Hamid Karzai’: The World Most Stylish Man?’ Chicago Tribune, January 31, 2002, 
http://articles.chicagotribune.com/2002-01-31/features/0201310025_1_hamid -karzai-glenn-o-brien-hats 

4 
من الفخ الذي نصبته القوات  في االفالت ،أسامة بن الدنوأيضا  المال عمراالنسحاب، نجاح زعماء طالبان،  األحداث الحرجة التي وقعت أثناء من

شمال الحدود بين أفغانستان وباكستان.  عنالتي تبعد بحوالي ستة أميال تورا بورا أثناء هجومها على منطقة  2001ية وحلف الناتو في دجنبر األمريك
ورا ليس إلى إخفاق القيادة العسكرية اصطياد بن الدن والقبض عليه في تورا ب فشلُ  سبنُ  وقدغير سار.  ذلك االفالت عالمة تنذر بمستقبل كان

بة حدودها وضعف االعتماد عليها، سب أيضا إلى فشل القوات الباكستانية في مراق، بل نُ فحسب األمريكية وعدم قدرة قوات الناتو على العمل الحاسم
انحازوا فاء للواليات المتحدة، غير أنهم أن يكونوا حل الذين كان من المفترض ت الباكستانية المنتسبين للمنطقةأفراد من القوا وربما نسب كذلك لخيانة

 وسهلوا فراره. انظر في هذا الشأن:  ابن الدنإلى 
Seen Naylor, Not a Good Day to Die: The Untold Story of Operation Anaconda (New York: Berkley, 2005) 

5 
FATA: Federally Administered  Tribal Areas 

6 
Seen Naylor, Not a Good Day to Die 

7 
Angela Balakrishnan, ‘Afghanistan Troop Deaths Outnumber Those Killed in Iraq,’ Guardian, July1, 2008, 

id, Pakistan on the Brink: The Future 2008/jul/01/afghanistan.iraq; Ahmed Rashhttp://www.guardian.co.uk/world/
of America, Pakistan and Afghanistan (New York: Viking, 2012) p. 74. 

http://www.guardian.co.uk/world/
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ما تليه يتوقعون وح� يأت الحديث عن حركات التمرد كان األهايل  ،نحو النرصال محالة  سائرونيعتقدون أن طالبان 

د للتو من كابول أواسط عام كان قد عا ،روى أحد املالحظ� الغربي� هذا الصدد. ففي الوقائع املاثلة أمامهم عليهم

ـــــــــ  التي هي أكث املناطق تحصينا يف أفغانستانــــــــ  أن كل الباعة وأصحاب الدكاك� يف مدينة كابول ،2008

 الفوىض.  نحورسيعا كانت أفغانستان تنساق إذ  ،يعتقدون أن مقاتيل طالبان سيقتحمون العاصمة يف آخر السنة

بنيته  متاهة ،اإلثنية املعقدة واملح�ة تهواجه ،طبيعته الجغرافية الوعرة :بذاته ايشكل تحديا قائكل ما يف أفغانستان 

 من عقود آل إليهامل�اث املر الذي  فضال عن ،ته ذات الطابع البيزنطياسياسو  ،نزعاته القبلية الغيورة ،االجت�عية

 الطرف اآلخر من الحدود: باكستان. كان يجثم يف  ته دولة أفغانستانواجهل الحرب واالحتالل. لكن أعظم مشك

الجنوب يف مدينة  الرحال بعيدا يف واحط زع�ءهاغ� أن ، FATAمنطقة خارج  تنشطكانت ج�عة طالبان تتحرك و 

األمن النسبي الذي تنعم به املدينة لتجميع  من أقاليم باكستان)، حيث استغل هؤالء بلوشستانصمة كويتة (عا

كانوا يجندون املقاتل� املشاة من طلبة املدارس القرآنية قادتهم قواتهم وإدارة التمرد يف أفغانستان. ومن املعلوم أن 

 املنترشة يف أرجاء مناطق الباشتون الباكستانية، حيث أقاموا معسكرات التدريب واملستشفيات ومصانع املتفجرات

 من التخوم األفغانية. يف املدن والقرى التي كانت عىل مرمى حجر  اليدوية

، حافظت حركة التمرد هاته عىل عالقات وثيقة مع وكالة 1994حركة طالبان سنة  أن تأسستوفوق هذا وذلك، فمنذ 

ذلك أن الدعم الباكستا� الدعم املايل والتدريب العسكري.  من إسالم آباد ىاالستخبارات الباكستانية حيث كانت تتلق

ل العالقة  هذهأن  التأكيد عىلمع  ،يف استمرار هج�ت طالبان طيلة عقد التسعينات من القرن املايضساهم هو الذي 

 قائة حتى بعد الهجوم األمريك عىل معاقل طالبان يف أفغانستان. ظلت تنقطع بل 

. وهذا ما ونفوذها تهاعن أفغانستان ويبقيها تحت مراقب الهندَ  دُ عِ بْ يُ  اطالبان معطى اسرتاتيجيتعترب كانت باكستان 

يحظى بلجأ آمن  بتمرد � بالكف، عموماتمرد الالصعب محاربة  منكان وإذا جعل من التمرد األفغا� مشكال إقليميا. 

تية ابح�ية ساكنة تتعاطف معه وبدعم مايل وعسكري ومعلومات استخبار  ينعم، والرضورةعند  مقاتلوه ينسحب إليه

. كان بإمكان طالبان الحجم والتوسعحيث  عظيم منعىل قدر تحديا  دون ريبالتمرد  فآنذاك يصبحمن بلد مجاور، 

عبور و الهرولة نحو الجنوب نار املعركة كان بإمكان مقاتليهم تستعر  ح�لكن والقاعدة خوض القتال يف أفغانستان، 

ملزيد من الحرب واالقتتال. والواقع أن ويخططون مقاتل� جدد  يجندون، والجراح إىل مكان يضمدون فيه الحدود

ه في جتمعي املكان الذينسبة إىل  "شورى كويتة" جلسبالزعامة الج�عية لطالبان أضحت تعرف لدى عامة الناس 

كانت باكستان تقوم  حيث، فيتنام حرب نحىشبيها ب أفغانستان يتخذ منحى مخيفاال يف بدأ القتوهكذا . أعضاؤها

الحرب يف أفغانستان ذلك أن وكمبوديا والص� املاوية مجتمعة.  الوسدول  كانت تقوم بهبدور قريب من الدور الذي 

 مستعجال. عمال ويقتيض  شديدا شكل جديد باهظ الكلفة يستدعي انتباها كانت آخذة يف التحول إىل

 قوة ماحقة يبدو من الصعب إيقافها تثل آنذاك يف البيت األبيض، كانت حركة طالبان اك أوبامابار ح� استقر الرئيس 

إال أنها منظمة  . ذلك أن الحركة اتخذت بنية مرنة وغ� ممركزة ترتبط بزعامتها يف باكستانهاهأو الوقوف يف وج

وبوجود حكام يف الظل وبزع�ء مقاطعات يف جل أرجاء  مرتسخةببنية سياسية وطنية أيضا  تتعتك� تنظي� محليا. 
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ظاهرة خاصة كليا  هيذلك أن حركة طالبان  ـاملناطق يف بعض  طينفي أن حضورها كان اسميا فق هذا الو البالد. 

من األحوال بأي حال  ال ينفي غ� أن ذلك ـبقبائل الباشتون ال �تد نفوذها إىل كل ركن يف أفغانستان متعدد اإلثنيات 

 سلطتها يف املناطق األخرى.  حضور

أعداد مقاتيل قدرت الحكومة األمريكية  2009ففي سنة  بقوة ال تتناسب مع أعداد أفرادها.تتمتع كانت حركة طالبان 

فقط،  مقاتل 2،000من  تتشكل النواة الصلبة للحركةفيه كانت  يف وقت ،مقاتل 35،000طالبان يف رقم ال يزيد عن 

 5،000ب�  . بين� كان عدد كب�، مايف القتال مراسهمعودهم و اشتد و ان السابقة تشاركوا يف حروب أفغانس هم من

ملقتل ذويهم انتقاما  وإمااألفغانية وخروقاتها،  انتقاما النتهاكات الحكومةإما يخوضون الحرب  ،مقاتل 10،000و

يسرتزقون من  مرتزقةمقاتل أو يزيد، فكان من  20،000وعش�تهم جراء قصف الط�ان األمريك. أما العدد األكرب، زهاء 

 يف اليوم.  بضعة دوالراتالحرب مقابل 

7Fمعروفة أكث بذكائها السيايس وقوتها العسكرية املدمرة.أضحت حركة طالبان 

وىل زمن تحريم الصور واملوسيقى،  لقد 8

حركة طالبان يف بالغات  أخذت قدفلتجنيد املقاتل�. الحركة  تذيعهاكانت التي  كث�ا ما استغل يف الرشائط املرئيةالذي 

 بحد السيف أسالر قطع و  برت اليدباملدارس. أما التحاق الفتيات  تانع يفصورتها الجديدة تدعي بأنها حركة متفتحة ال 

 أمام املأل فقد جرى طرحه� جانبا. 

أوضاع  وهو رجل قد خرب ،2008سنة  ستيف كولطرحها جانبا أيضا. فقد كتب الصحفي  تمهناك معتقدات أخرى 

احتالله، كانت وكالة  يقاومونعندما كان املجاهدون األفغان يحاربون السوفيات و :أفغانستان لفرتة طويلة

باللغة  گسالنـتونل (يفجر سيارة مفخخة يف نفق سالنج ) تبحث جاهدة عن شخص CIAاالستخبارات املركزية (

مسافة النفق  يقطعحيث  ربط الش�ل بالجنوبيميل. كان النفق حلقة وصل محورية  1,6يبلغ طوله الذي  )األردية

طريق االمدادات  قطعتفج�ه  فإن من شأنومن ثم  ؛ممر جبيل وعر من سلسلة جبال كوش الهنديةتحت مهمة 

، كان من الرضوري تفج� السيارة يف منتصف النفق، م� يعني وبالغة التدم� فعالةالسوفياتية. ولك تكون العملية 

8Fوالواقع أن وكالة االستخبارات املركزية كانت تبحث عن شخص انتحاري من األفغان.. لسائقهااملوت املحقق 

 لكن ل 9

تحرمه معتقداتهم الدينية.  عظيمذنب إن االنتحار  آنذاك فقد كان األفغان يقولون أحد منهم للقيام بالعملية. يتطوع

9Fانتحاري. تفج�حالة  180زيد عن يما  2009شهدت أفغانستان سنة  نه بعد مرور فرتة ليست بالطويلة،والغريب أ 

10 

 عىل نحو جعل من أفغانستان مكانا أكث خطورة م� كان عليه.  لقد تطورت حركة طالبان

                                                           
8 

Antonio Giustozzi, Koran, Kalashnikov, and Laptop: The Neo- Taliban Insurgency in Afghanistan 2002-2007 (New 
York: New York University Press, 2009). 

9 
Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden, from the Soviet Invasion to 

September 10, 2001 (New York: Penguin, 2004), p. 134. 
 

10 
Ian S. Livingston and Michael O’Hanlon, Afghanistan Index: Tracking Variables of Reconstruction and Security in 

Post-9/11 Afghanistan (Washington, DC : Brookings Institution, January 30, 2012), p. 18, 
Programs/FP/afghanistan %20index/index.pdf. /media/files /-http://www.brookings.edu/ 

http://www.brookings.edu/-/media/files%20/
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ليكون رجله يف  ريتشارد هولربوكار ياختبمقاليد الرئاسة،  همبعد مرور فرتة جد قص�ة عىل تسل أوباماقام الرئيس 

 الوضع القائمباسرتاتيجية للتعامل مع الرسعة  جناحعىل  ويوافيهيساعده يف تقييم الوضع يف ذلك البلد أفغانستان 

 عرب اللوب العامل لحسابها تسعى جاهدةو  ة العسكرية تستعجل الرئيس الجديدويف غضون ذلك، كانت القياد. هناك

يف الوقت الحصول عليها  أي ؛للحصول عىل قوات إضافية هي يف حاجة إليها لتعزيز صفوف الجيش يف مواجهة طالبان

مراجعة رسيعة  يرغب يف أوباماالتفك� يف املشكل واستعراض حيثياته. كان عىل منكبة واشنطن تكون فيه الذي 

 لدىخب�ا  ن عملأ ، الذي سبق بروس ريدلعىل برسعة فوقع اختياره  ،قراءة رسيعة للوضعو املتبعة لالسرتاتيجية 

استغرقت  10F11.باملهمةليقوم مختصا يف شئون باكستان،  بيل كلينتونومستشارا لدى إدارة  وكالة االستخبارات املركزية

رضورة التأكيد عىل إىل ) تقرير ريدل: بـأضحت تعرف عىل نطاق واسع التي ( نتيجتها وخلصتاملراجعة ست� يوما، 

إضافة إىل  ،تزويدا شامالاملوارد الخاصة بعمليات محاربة التمرد  وتزويد، يف أفغانستانالقوات األمريكية  زيادة أعداد

إذ  ،عىل ما خلص إليه التقرير موافقا ،ريدل، الذي عمل ضمن لجنة هولربوك ل يكنالتعامل برصامة مع باكستان. 

أمريكا  بإمكان ويف املقابل كان يرى أن ؛التمرد قمعبتعهد أمريكا الداعي إىل تعزيز موارد الرأي القائل  كان يعارض

 . االرتباط بالتزامات هناكمن  تكسبه�كن أن  أكث م� أفغانستانمن  انسحابهاالكث� من  كسب

عىل يتوجب أنه كان  ،اللقاءهذا  يف صددهولربوك ويعتقد ليطلعه عىل نتائج اللجنة.  بفرده أوباماالرئيس  ريدلقابل 

خلص لتقرير والتوصيات التي يرى أن غياب نقاش حقيقي حول اكان إذ إىل أكث من شخص واحد.  االست�عالرئيس 

 تعميق الحرب.  يف مسار جعل الرئيس يتحرك برسعة إليها

ذلك هو جنديا إضافيا إىل أفغانستان حيث منحه  17،000عن قراره بإرسال  2009 فربايريف شهر  أوباما أعلن الرئيس

للقوات من القائد العام الرئيس طلب  ،وقت وجيزوقتا كافيا لتحديد مسار الخطوات التالية. وبعد  ومستشاريه

حرب وتقديم الخطوط العريضة للالقيام براجعة اسرتاتيجية  ،ستانيل ماك كريستالالج�ال  ،األمريكية يف أفغانستان

11F. لتحقيق النرص فيها هو رضوري فعلهملا 

منهمكا يف تحض� املراجعة، كان مجلس  ماك كريستالوبين� كان الج�ال  12

كل الوقائع واألرقام واآلراء والتحاليل وغ�ها الخاصة بعطيات امل بتجميعوره دب يقوم) NSC(األمريك  القومياألمن 

رة الخارجية ووكالة االستخبارات املركزية االبنتاغون ووز  من كان يؤخذاملؤسسات الحكومية (جل هذه املعطيات من 

 طرح مجموعة من اآلراء الجلية يه). أما الغاية املتوخاة من كل هذا، فU.S.A.I.Dللتنمية الدولية األمريكية والوكالة 

 أمام الرئيس �كنه االختيار منها.  الواضحةالخيارات و 

ذا وجه�. ففي الوقت الذي كانت فيه حركة طالبان تعيد تجميع وعويصا مربكا مشكال  تواجه أوباماكانت إدارة 

وعدم مالءمته  هعن ضعفيوما بعد يوم ، يب� تهحكومو  كرزاياملتمثل يف  ،، كان رشيكنا املحيل�وا هائالقواتها وتنمو 

12Fللقيام بهمة بناء نظام د�وقراطي.

 تويلزمنا قبل وخبا بريقها  لحميد كرزايفقد بهتت الصورة املرشقة التي رسمت  13

                                                           
11 

Bob Woodward, Obama’s Wars, (New York:  Simon & Schuster, 2010), pp. 88-90. 
12 

Rajiv Chandrasekaran, Little America: The war Within the War in Afghanistan (New York: Knopf, 2012).  
13 

 أورد  راجيف شاندراسيكران في مؤلفه السالف الذكر تحليال ضافيا عن  فساد كرزاي وحكمه السيء.
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األنيق عن الرجل الذك  رسغالعامل� يف اإلدارة األمريكية وأعضاء الكون فالفكرة التي سادت فرتة لدى. الرئاسة أوباما

يف أعينهم ويصبح الرجل  شأنُ  رَ غُ صْ تغ�ت عىل نحو ما ليَ  ،ن الجديدةاوالزعيم املتنور الذي يقود أفغانست يف ملبسه

نجاح حركة طالبان. مه�  يفرسولعل يف ذلك سببا رئيسا عليه،  االعت�د وأ غ� أهل للثقة  مجرد فاسد مرتش ورشيك

الواقع القائم فعال كان مغايرا تلعب فيه فإن  ،كانت الصورة التي كان يجب أن تكون عليها أفغانستان الجديدة

 أرسة من أرس املافيا كب�تشبه إىل حد كانت  كرزايأن عش�ة  ،� يؤسف لهمو ر واألرس املمتدة دورا مه�. ئالعشا

 وتجارة املخدرات من ىيدبر الرشاو  وسيطا"كان يف الواقع  ،أخ الرئيس ،ويلحمد فأ الشه�ة.  سوبر انوكأرسة  ـــــــــ

له ، و كان يعمل عىل نحو مش� مع وكالة االستخبارات املركزية ومع طالبان يف آن واحد حيث ،معقل طالبان قندهار

 هائالذاته كان يرأس عددا  وحميد كرزاينزاع أو خصومة سياسية يف تلك املدينة املتمردة.  كليف يد يف كل صفقة و 

 تاحيُ  هؤالء يدعمون حكمه ويساندونه مقابل ما كانحيث  ،من الكرباء واألعيان املحلي� ذوي الصلة بتجارة املخدرات

13Fستغلون فيه الساكنة املحلية ويسيئون معاملتها.يالذي الوقت يف  لء جيوبهمملمن فرص لهم 

14 

سواء  جميعهم عىل حدعامة األمريكي� و  بلرس وعامة األفغان غاإلنسانية وأعضاء الكونن يف املساعدة و العاملكان 

وابتزاز الصحيح. بالفعل كان هناك هدر  وجههاعىل  تفهمغ� أن مسألة الفساد ل  .مستائ� ومحبط� م� يجري

 قبائله يرى زع�ءُ  يزال مجتمعا قبلياال كان و أن املجتمع األفغا� أيضا هو  الصحيحمالي� الدوالرات. إال أن اختالس و 

يف  كرزايوتحويلها لصالح ج�عاتهم. وكان الدولة  واجبهم األخذ من مواردبل من حقهم املحليون أن من  هأعيانُ و 

هذا الصنف من الفساد ليس ومعلوم أن مرتبعا عىل هرم السلطة.  ليضمن بقاءه طلبات هؤالء إىل تلبية حاجة

14Fأفغانستان وحدها.مقترص عىل  غ�واألكيد أنه  السياسة، لعا عنبالغريب 

15 

لكن ليس بالطريقة كانت له عالقة ؟ الجواب نعم باملد والجزر الذي تعرفه حركة التمردعالقة  كرزايفساد ل كانهل 

 فعلوا ذلكليس هناك دليل واحد بثبت أن معظم من التحقوا بحركة طالبان قد ف. ألول وهلة تخطر عىل بالناقد التي 

فالفساد الذي له يد فعال يف إثارة غضب صغار الفالح� فاملشكل كان محليا.  ؛كرزايا عىل فساد وزراء جاحتجا

. إننا املحلي� ابتزاز الرشطة املحلية واملسئول� الحكومي� هوبصفوف طالبان،  حاقلوالوحملهم عىل حمل السالح 

رئيسا لحكومة مستقلة كاملة السيادة، والواقع أنه ال توجد هناك حكومة إطالقا. كان لو كان ك�  كرزاينتعامل مع 

ت الصارمة ي�كانت التعلبين� ، ة شخصهيف العاصمة يعتمد أساسا عىل الح�ية األجنبية لض�ن سالم متخندقا كرزاي

 وال يزال مجرد "عمدة رشيف" كرزاي كانالصادرة إليه تقتيض منه عدم القيام بأي يشء دون مساعدة الواليات املتحدة. 

 دينة كابول. مل

                                                           
14 

 المصدر ذاته. 
15 

Sheri Berman, ‘From Sun King to Karzai: Lessons for State Building in Afghanistan,’ Foreign Affairs, March/April 
karzai.-to- king-sun-the-berman/from-http://www.foreignaffaires.com/articles/65984/sheri2010,  

 وانظر مناقشة واسعة للموضوع في مؤلف فرنسيس فوكوياما:
The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution (New York: Farrar, Straus and 

Giroux, 2011), pp. xi-xiii. 
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أي  ـحكومة بالغة التمركز  هو مسطر عىل الورق، كانت فحسب ما موضوعة بطريقة سيئة. كرزايكانت حكومة 

من املجاالت.  حكومة مركزية تتحكم يف املوارد املالية وتتخذ كل القرارات الخاصة بالتعليم والصحة والتنمية وغ�ها

كانت غائبة عن مناطق شاسعة من البالد، وعندما تكون حارضة  يكرزا� ذلك، فحكومة أن الواقع العميل كان غ غ�

 15F16.ورحيله زوالهيتمنى الساكنة  هب بمرحّ  غ�ُ حضورها يف مكان ما، فإن 

بدوره مدمرا يف حال من الخراب. فالبنية التحتية متقادمة غ� صالحة والصناعة منعدمة كان اقتصاد أفغانستان 

ما يضاف مع تجارة املخدرات  أساسا في� تدره اقتصاد البالد تثل إذاملستوطن يف البوادي.  الفقر تواجهتكاد والفالحة 

 16F17.التي تحوم يف املنطقةترصف يف اإلعانات والعمليات العسكرية  من األموال الدولية التي إليها 

 ،كرزايإىل اإلخفاقات املتتالية التي راكمها  وية التي آل إليها اقتصاد بالدهماألفغان يرجعون سبب الحالة املأساكان 

تد يد و منهم تتكاثر يوما بعد يوم  كانت أعدادفقد ومن ثم عليه وعىل أمريكا التي تدعمه.  وينحون بالالئة

17Fاملساعدة لطالبان حتى يعودوا ثانية إىل البالد.

 واملالحظ أن األوضاع كانت أكث سوءا عىل الخصوص يف معاقل قبائل 18

أن  التسعينات من القرن املايض. ذلك جنوب أفغانستان التي اتخذتها حركة طالبان قاعدة حصينة لها يف عقد الباشتون

املربم سنة  اتفاق بونأن وترى  كرزايرف حكومة طمن  همقصاقبائل الباشتون يف جنوب املنطقة كانت تشعر بأنها 

حاب عليه دستور أفغانستان وحكومتها)  سيكونة مؤتر عقد برعاية دولية للتقرير يف شأن ما لحصي اتفاق مثل( 2001

ك� كانت قبائل الباشتون هاته تعتقد أنه . الف الش�لحت تحتاملنضوية  هزاراو والتاجيك األزبكأي قبائل : أعداءها

 رعايةو ها أنه ل يفعل سوى القليل ملعالجة قضايا غ�، دورا�من قبيلة باشتونية، قبيلة كرزاي عىل الرغم من تحدر 

عىل  الرهانكل من املشاركة السياسية، حملهم عىل وضع بالحرمان الكث� من رجال هذه القبائل  فشعور . هامصالح

 طالبان. 

الذي  كرازايحكومة ل الذريعالفشل أساسا عىل  تنحي بالالئةقراءتها األولية لألزمة األفغانية،  إثر أوباماإدارة  كانت

لدحر حركة التمرد، وأيضا عىل قدرة حركة وعدم كفاية أعداد الجنود تساوق مع سوء تدب� االسرتاتيجية العسكرية 

أن  ،والخالصة من كل هذا .العسكري واملادي ملجأ آمن يف باكستان ودعم هذه الدولةطالبان يف الحصول عىل 

يف واشنطن اش الدائر قوالحاجة إىل تقويم االسرتاتيجية العسكرية كانت تهيمن عىل الن كرزاياإلخفاقات التي راكمها 

كان ينظر إىل الرصاع يف أفغانستان من منظور سياق العراق. إذ كان ينظر فقد حول األزمة األفغانية. وفوق هذا وذاك، 

 األمر الذيإىل طالبان عىل أنهم متمردون يشبهون أولئك الذين ساهمت الواليات املتحدة يف دحرهم يف العراق. أما 

                                                           
16 

 http://foreignaffairesThomas Barfield, ’Afghanistan’s Ethnic Puzzle,’ Foreign Affaires, September/October 2011, 
.com/articles/68204/Thomas-barfield/Afghanistan-ethnic-puzzle. 

17 
Gretchen Peters, Seeds of Terror: How Drugs, Thugs and Crime are Reshaping the Afghan War (New York: Thomas 
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بـ  ي�التمرد املعروفة اختصارا لدى العسكر لقمعجية العسكرية ساهم يف دحر التمرد يف العراق، فهو االسرتاتي

COIN. 

فقد تبناها الربيطانيون يف  ،جرى اختبارها يف املايض حيثبالجديدة  COINيف  زلةالسرتاتيجية املخته ال تكن هذ

يف جنوب إفريقيا يف مطلع القرن العرشين وتبنوها ثانية يف ماليزيا يف عقد الخمسينيات من القرن  البوير ة ثواربمحار 

املايض. ك� استخدم الفرنسيون صيغة منها يف الفرتة ذاتها تقريبا يف الجزائر دون نجاح كب�. إضافة إىل أن األمريكي� 

االسرتاتيجية بأن الج�عات الثائرة ال تنتظم  تقر هذه ،امبدئيأنفسهم جربوها يف فيتنام حيث جاءت بنتائج كارثية. 

 ط ثابتةالبقاء يف نق نمعينة. ذلك أن املتمردين عادة ما يتفادو  بأرضث وال تتشبدائا يف وحدات عسكرية نظامية 

ب بفإن التمرد ينترص بس ،عىل ذلكبناء للعدو. و  برسهماإلفشاء عن اء ب� الناس الذين �تنعون باالخت نويفضلو 

يف  يكونيف موقع �كن تحديده عىل الخريطة، بل  يكونالسيطرة عىل الناس. أما املركز املحوري لحركة التمرد فال 

 (أو عىل األقل ساكنة جبانة).  متعاطفةقاعدة متمثلة يف ساكنة 

 ية السكان املعني�م. فمن الرضوري ح�وبناء عىل ما ذكرناه، فإن دحر التمرد يتطلب أوال ط�نة السكان وض�ن أمنه

ة يف دفقط س�غب هؤالء يف الوقوف يف وجه التمرد و�دون يد املساعم. فآنذاك ثقته كسبو  من عنف املتمردين

بالجوانب  معرفةوحدات صغ�ة عىل ) 1يف:  سرتاتيجية قمع التمردمفاتيح ا �كن اختصار وهكذاالقضاء عليه. 

والؤهم  يشكل عالقة حسنة مع املدني� الذين) 3؛ ولسانيات املنطقة معرفة بالثقافة املحلية) 2والسياسية؛  االجت�عية

 . يف قمع التمردأفضل مكسب 

حيث أقامت  وقراها األنبارمحافظة فقد انترشت القوات األمريكية يف مقاطعات  ،العراقرد يف مما في� يخص قمع التأ 

تضييق  كذا سمحت لها منو تسي� دوريات لض�ن األمن واإلدارة عىل الصعيد املحيل  مكنتها منمراكز مراقبة صغ�ة 

وبالفعل  18F19.املستعصيةو  املحافظة الحرون هذه من كل قرى ومدن ومقاطعات خراجهمإ و  يندالخناق عىل املتمر 

بسط من زع�ء الج�عات املحلية تكن إال و  ،نجحت تلك االسرتاتيجية. فكل� تحررت املناطق من سيطرة املتمردين

من هؤالء  تكنإذ  ء العراق. أبناشكلوا يف النهاية ما أضحى يعرف بـ  إىل أنيف يد سيطرتهم والعمل ج�عيا يدا 

عىل السياسة املحلية وتحقيق األمن، وتكنوا أيضا بفضل املساعدة املالية األمريكية من إعادة بناء االقتصاد  الهيمنة

 يف النهاية إىل تآل �يتهميف البداية بح�ية القوات األمريكية، غ� أن ححظوا هؤالء الزع�ء  واملالحظ أناملحيل. 

، التي عملت عىل ض�ن األمن ومساعدة الزع�ء املحلي� يف التخلص األمريكي�املدربة من قبل قوات األمن العراقية 

 من املتمردين. 

يف حرب غ�  بانتصارهموجت تُ و  األمريكيونتبناها  التي) COIN(حالف النجاح اسرتاتيجية قمع التمرد العسكرية 

املليشيات املقاتلة يف الدول الفاشلة أو التي هي يف "ما أضحى يعرف بـ ضد ضد اإلرهابي� والقبائل وأيضا متوازنة 
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 لالطالع على نقاش شامل لهذا الموضوع، انظر: 
Kimberly Kagan, “The Anbar Awakening:  Displacing al-Qaeda from its Stronghold in Western Iraq,” Iraq Report, 

Institute for the Study and WeeklyStandard.com, August 21  2006-March 30 2007, 
http://understandingwar.org/sites/default/files/reports/iraqReport03.pdf. 
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فإذا بدا جليا يف غ� حاجة إلثبات.  وتطابقها مع حال أفغانستانا ه. ومن ثم فإن مالءمة حال العراق ل"طريق الفشل

 يف أفغانستان. بق لتطقد نجحت يف العراق، فإنها االختيار الصائب  كانت اسرتاتيجية قمع التمرد

، والحكامة تتطلب وجود حكومة. بين� ل تكن حكومة الجيدة غ� أن اسرتاتيجية قمع التمرد تتطلب الحكامة

 (مشاة البحرية األمريكية) لتس� يف خطى املارينز و ل تكن لديها الرغبة واإلرادة)تتوفر عىل الوسائل (أ أفغانستان 

لم يكن بإمكان اسرتاتيجية قمع فيجري إخالؤها من طالبان وتقيم فيها حكامة، ومن ثم التي املناطق  إىلوتتبعهم 

تحقيق آمال األمريكي�  إجرائيا عىل نحو خاص يف كرزايالرئيس  يكونأن  منتظرا. كان الس� بعيدا يف هذا البلدالتمرد 

تغ� من سلوك تأمل يف أن ما تزال ، كانت واشنطن 2009أخبار طيبة من أفغانستان. يف أواخر سنة إليهم حمل وي

املقبلة سنة األفغانية االنتخابات الرئاسية  من شأن ، فإنخاب أملها فيه نلكن إ  كرزاي وتجعله أكث إجرائية وفعالية. 

 منه.  فضلأ  ارشيك تحمل إىل الرئاسةأن ، 2009

اجتمع الرئيس  ،. ففي هذا الصدد�نفس طويلوقت و حتاج إىل ي نضْ مُ عمل أبانت مراجعة االسرتاتيجية عن أنها 

االست�ع أثناءها وعرشون ساعة من العمل) جرى  ة(خمس خالل ثالثة أشهر بفريق األمن القومي عرش مرات أوباما

يف املوضوع  للتعمق ،دون حضور الرئيس ،الرئيس مع فرق عملهم ومستشار  واجتمعللتحاليل ومناقشة املعطيات. 

اإلجابة  بغية كل ذلكو  ،يف حجم دليل التلفون ملف منها كل ،امللفاتمن وقراءة أكوام دراسة القضايا ذات الصلة و 

) SRAPف اختصارا بـ و األسئلة القادمة من األعىل. وكنا يف مكتب املبعوث الخاص ألفغانستان وباكستان (املعر  عن

يف  المن األوراق. كنا نقيض الساعات الطو  الكم الهائلهذا  املستخلصة منمساهمة وزارة الخارجية  إعدادنعمل عىل 

19Fالبيضاء الكتبو إعداد املذكرات 

كان البنتاغون ووكالة االستخبارات  ،والخرائط والجداول وتلخيصها. ويف الوقت ذاته 20

حول  رشيفاأن هذه الوكاالت كانت تتنافس في� بينها تنافسا . والواقع املذكرات الخاصة به�يعدان بدوره�  املركزية

 . من غ�ه وينتج أكث بأفضل عملقوم يمنها  أي

من اجت�ع يف البيت األبيض استدعانا للتو قد عاد  هولربوكذه العملية، كان من همرة ونحن يف املراحل األوىل ذات 

بالحرف الواحد " قمتم بعمل جيد، وكاتبة  يف هذا االجت�ع قال لنا . إىل مكتبه ليطلعنا عىل آخر املستجداتعىل إثره 

 ا ترغب يف ملفات يضاهي حجمها حجمغ� أنه ،املادة التي قدمتها) راضية عن السيدة كلينتونالدولة يف الخارجية (

ف ن" ثم استأ ملونة ورسوم بيانيةوجداول ترغب يف خرائط  فهيالدفاع). يف كاتب الدولة ( يتسروبرت غملفات 

أمام الجميع". امللونة بخرائطه ورسومه البيانية وهو يلوح عىل النقاش  غيتس ترغب يف أن يهيمنال السيدة كلنتون "

 مكتبهيف  حرضواجميع من  ظل "ال أحد يقرأ هذه امللفات لكن الجميع ينظر إىل الخرائط والرسوم البيانية امللونة."

عىل طاولة مكتبه. أجاب "سأخربك  اخم موضوعضيحدق فيه. أثناءها سألته من يقرأ هذه امللفات؟ وأنا أش� إىل ملف 

 بن يقرأها." "الرئيس يقرأها، فهو يقرأ كل ملف." 

من اجت�ع  هولربوك. فكل مرة يعود فيها عبثا ك� لو كان قد أنفقافت يف هذه العملية كان حجم الساعات التي 

حرفيا بالتعلي�ت التي تأت من  لتزامااليف البيت األبيض يقول لنا "إن لدى الرئيس أسئلة أخرى" ثم يحذرنا بأن علينا 
                                                           

20 
White papers  البيضاء عبارة عن تقارير ضافية ذات سلطة معرفية تقدم لصانعي القرار حتى يتفهموا قضية ما ويتخذون قرارا في  الكتب: أو

 )المترجم(شأنها. 
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. كان كلينتونوالسيدة  هولربوكعىل جبيني  جليا ويف كل مرة تتعث فيها العملية، كان اإلحباط يبدو البيت األبيض.

وإىل التفك� والتحليل العميق�  أوباماالذي يحرص عليه الرئيس  البيت األبيض يعزو هذا التعث للتدقيق الشديد

عددا كب�ا من املشارك� واملالحظ� من أن إرجاء القلق بدأ يساور اللذين واكبا اتخاذ هذا القرار التاريخي. غ� أن 

يستحث العامل� يف  ،القرار ال يخدم مصلحة الواليات املتحدة. والواقع أن الرئيس يف هذه املرحلة كان عصبيا ومرتددا

 يطرحها يف كل مرة بطريقة مختلفة.  األسئلة اإلضافية التيجملة من  عىليف اإلجابة  القومياألمن مجلس 

يرجع إىل عدم رضاه عن الخيارات التي تطرح  لقرار يف هذا الشأنسبب عدم اتخاذ الرئيس  يرى أن هولربوككان 

ال  الصائبة. فمهمة املجلس يف نظره تمن الخيارا تكينهمجلس األمن القومي خذل الرئيس بعدم  ، حيث أنأمامه

إىل بالتايل فإن عدم قيام املجلس بعمله أدى  ولذا. املتاحةت امن الخيار  تكينه بل يفللرئيس تتمثل يف وضع السياسة 

رأيه ويعززه كان  هولربوكالعطب. ولك يثبت أصابها  يف نظرهصنع القرار  فعملية عدم قيام الرئيس باتخاذ القرار.

 هولربوك(كان عن كيفية اشتغال مجلس األمن القومي  1999سنة  كالرك كليفورد يوزع نسخا من املذكرة التي أعدها

  .)Counsel to the Presidentللرئيس  مشورةيحمل عنوان  يف كتابنرشت ، وقد قد ساهم يف إعدادها

يف الضغط عىل مجلس األمن القومي لتزويده  أوباما فشلول يرش إليه يف تقييمه هو هولربوك غ� أن ما فات 

يف الخيارات  نفسه ويحرش الرئيس يرتاجع جعل مستوىرسعة العملية إىل  تدنت، لذلكبخيارات أخرى. ونتيجة 

مرة  يدأبونمجلس األمن القومي يف ، بين� كان العاملون أخرى دون أن يطلب الحصول عىل خياراتأمامه املطروحة 

 نفس الخيارات أمام الرئيس.  طرح عىلبعد أخرى 

دا من الفرق م� يعني مزيكان أمام الرئيس خياران مت�يزان. األول: إعادة تزويد املوارد تزويدا كليا،  املطافيف نهاية 

واالنسحاب من األرايض التي استولوا عليها التقهقر عبأ لدفع طالبان وحملهم عىل تُ  أموالومزيدا من  العسكرية

حكومة جيدة تجعل من غ� تأسيس قوات أمنية محلية و  لتكوينوأيضا  حققوها،والتخيل عن املكتسبات التي 

20Fاملحتمل عودة طالبان ثانية.

يستسلم عادة تثيل ملا جرى يف العراق. غ� أن الرئيس ل كان هذا الخيار عبارة عن إ  21

الذي يجب  األسلم هي الطريقــــ  طويلة املدى وباهظة الكلفةـــــ  يرى أن حملة قمع ترد . فلم يكنبسهولة

كانوا يخربونه بأن الدعم الشعبي للحرب أضحى ضعيفا  القومي (أو الداخيل)يف الشأن سلوكه، خاصة وأن مستشاريه 

 أوبامااقتصاد البالد. لذا كان تدهور  كانت تتواتر حول أخبارا سيئةأن ومرشحا ملزيد من الضعف)، وخاصة أيضا بل (

أما  مزيد من األسئلة.طرح بتزويد موارد اسرتاتيجية قمع التمرد  ويعيد النظر يف وههيتمهل ويقلب األمر عىل وج

: إعادة تزويد موارد قمع التمرد هي يسألون فيها جواب القيادة العسكرية، فكان جوابا ثابتا ال يتغ� يف كل مرة

 سلوكه.  الواجبب األنسالطريق 
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 مايكل أو هانلون الذي أفاض في وصفها:  اشتغال هذه االستراتيجية في مؤلفانظر في شأن كيفية 
Michael O’Hanlon and Hassina Sherjan , Toughing It Out in Afghanistan  (Washington, DC: Brooking Institution, 

2010).  
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ملا هو متطلب لتدب� الحرب، لتقريره الذي يضع الخطوط العريضة  ماك كريستاليف الليلة التي سبقت تقديم الج�ال 

 . قالوماذا سيطلب فيه ماك كريستالمن تقرير فريق عمله الجت�ع يف مكتبه. سألناه ع� يتوقعه  هولربوكاستدعى 

 سيكون من بينها خيار عايل الخطورة: "انظروا! سيطرح العسكريون أمام الرئيس ثالثة خيارات. وهو يلوح بيده عاليا

)high risk( ". خطورة عالية.   تساويأو هذا ما تعودوا عىل تسميته يف حال تد� أعدد الجنود: فرق عسكرية قليلة

 يستدعي مضاعفة خيارأي متابعا "إىل األسفل ." ثم أنزل يده )low risk( وسيكون من بينها خيار منخفض الخطورة

 40000و 30000أعداد الجنود، وهو ما يتطلعون إليه. ويف النهاية سيكون هناك خيار وسط." يتمثل يف إرسال ما ب� 

 خطورة منخفضة. و  جندي إضايف. وهذا ما حصل بالفعل تاشيا مع املصطلحات العسكرية: خطورة عالية

 يالحظ مبدئيا،خيارا آخر.  من جهتهايدافع عن مقاربة أخرى تشكل  بايدنجو  نائب الرئيسناء هذا النقاش، كان أث

القاعدة ل تعد موجودة يف أفغانستان، بل هي اآلن يف أن أننا ذهبنا إىل أفغانستان بهدف محاربة القاعدة، غ�  بايدن

 يف حدود يف أفغانستان من مقاتيل القاعدة املتبق� عدد رات املركزية قدرت يف تلك الفرتةوكالة االستخبافباكستان. 

21Fمائة مقاتل.

أهدافها األصلية التي وضعت لها. سكة عن وزاغت حادت املهمة  يظن أنه مع مرور الزمن بايدنكان  22

واملنتسب� إليها وتفكيك يف تدم� القاعدة  ، حسب املهمة التي حددها الرئيس،(املتمثلة ذلك أن محاربة اإلرهاب

، حيث عوضت حركة طالبان القاعدة يف دولةالتمرد وبناء الة قمع يتحولت إىل اسرتاتيج) حركتهموعرقلة  همقواعد

لسنا يف حاجة إىل اسرتاتيجية قمع التمرد  بأننايحاج  بايدنـ فموقع العدو الذي رتبنا أهدافنا االسرتاتيجية ملحاربته. 

)COIN حتى ) أو لبناء دولة إجرائية يف أفغانستان أو إلنفاق مالي� الدوالرات للتنمية القروية وتحقيق األمن فيه

أفغانستان. �كننا ح�ية أنفسنا والدفع  يف غنى تام عنخوفهم من القاعدة. والواقع أننا  نبددكي� و يروع األمر نسكن

توجه ) CT-Plusارا بـ ــــ(أضحت تعرف اختصمكثفة  ة اإلرهابمحاربضمن اسرتاتيجية بصالحنا عرب تعبئة الجهود 

الطائرات غ� �كننا استع�ل  ، حيثب� باكستان وأفغانستان الوعرةالحدود مناطق الرضبات إىل مالذ القاعدة يف فيها 

لتحقيق والفرق الخاصة ملراقبة نشاط القاعدة وتحركاتها انطالقا من قواعدنا يف باكستان  ،)طائرات درون(املأهولة 

 تطلبهاالتي البرشية القوة قليل من و نحن يف حاجة إليه مقابل قسط ضئيل من األموال ما األمن الذي نسعى إليه أو 

 . اسرتاتيجية قمع التمرد

كان فقد ت املركزية عوض تزويد البنتاغون، ومن ثم اوكالة االستخبار تزويد إعادة  ،ساقهاي تيف الحجج ال ،بايدن فضل

 يتم دون �كن أنكسب املعركة  بأن بسبب اإلغراق يف االفرتاضينظر إليه عىل أنه رجل بعيد كل البعد عن الواقع 

رس ومن غالكونيف  مسانديهكان يحظى بدعم حقيقي من  بايدن رأي بيد أن قوات عسكرية يف أرض امليدان. وجود 

قد كانوا يرون أن الشعب األمريك  ممنذوي الحس الرباغ�ت  )الداخليةالقومية (مستشاري الرئيس يف الشئون  بعض

أنه ال  يرىيعتقد أن اسرتاتيجية قمع التمرد تافهة وغ� ذات أهمية. ك� كان  بدوره هولربوككان  تعب من الحرب. 

تسوية الال �كن أن تحل محل  أن طائرات درونيف ح� . وحدها�كن بناء اسرتاتيجية عىل أساس "الحرب الرسية" 

 سياسية. ال
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“President Obama’s Secret:  Only 100 al-Qaeda  Now in Afghanistan,”  
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يف هذا النقد  ساهم، 2009. ففي شهر نوفمرب )COIN( سرتاتيجية قمع التمردتوجه إىل اكانت هناك انتقادات أخرى 

 ذي ج�ال برتبة، الذي سبق أن قاد القوات األمريكية يف أفغانستان إيكن ب�يكارل الواليات املتحدة يف كابول  سف�

لن  "أنه مؤكداانشغاالت املدني�"  عنوان: "اسرتاتيجية قمع التمرد: تحت . فقد كتب من كابول تقريراثالث نجوم

دمنا مرصين عىل إرسال قوات  ، مافيه األمن تحقيقبلدهم و  ممسئولية حك ليتحملوايكون هناك حافز لدى األفغان 

 العبءمن مسئولية  والتنصلبنفسه  عىل النأيمادام مرصا الرشيك املالئم  لن يكون كرزايـ عسكرية إضافية. ف

22Fقومي"ال

ذهب عىل صواب في� كان أن السف�  هولربوكويعتقد فتدفق الجنود لن يعمل إال عىل استمرار املشكل.  23

 . إليه

حول دور العمل الدبلومايس والتسوية السلمية. ذلك أن االلتزام بإيجاد تسوية  النقاشث أثناء مراجعة االسرتاتيجية ل يُ 

قلب الحدث بين� تعمل العمليات العسكرية جعلها يف يف الواجهة و سلمية للحرب كان من شأنه وضع الدبلوماسية 

يرغب يف أن يقوم الرئيس بالنظر مليا  هولربوكعىل مساندتها. كان املنظمة وجهود االستخبارات املبذولة يف أفغانستان 

 من شأنأن البيت األبيض ل يكن مقتنعا. ذلك أن العسكري� كانوا مرصين عىل تحمل املسئولية، و  غ�يف هذا الخيار، 

 .ضعيفا هيجعليعاكس إاارهم يقوم به الرئيس عمل أي 

عملية مجرد إذ كانت تبدو  ـ) تبدو هي أيضا محفوفة باملخاطر CT-Plus(املكثفة كانت اسرتاتيجية محاربة اإلرهاب 

COIN.(23Fليس هناك ض�ن يؤكد نجاحها دون اسرتاتيجية قمع التمرد (و  ـكر وفر 

القوات أخذت  ،ففي العراق 24

صفوف مكنتها من تشتيت حيث الخاصة عىل عاتقها مه�ت "القتل واالعتقال" ورفعتها إىل مستوى صناعة تحرتفها 

، منها مجرى الحرب. وعىل النقيضتيار غ� أنها ل تبلغ مستوى يعكس  ،الكث� منهم القضاء عىلالقاعدة واملتمردين و 

الساكنة املحلية  كسب قلوب هاشأن وليس من ،فإن اسرتاتيجية محاربة اإلرهاب لن تحقق مكتسبات عىل األرض

 تمرد يف العراق. لتأث� اسرتاتيجية قمع ال تضخيم دوعقولهم؛ فهي مجر 

الخيار السيايس اآلمن الذي ل يكن راغبا فيه: حيث استجاب ملا كان يرغب فيه  أوباماوعىل هذا النحو اختار 

 خيارما يريدون. وهكذا انتهت اإلدارة األمريكية بعد قضائها شهورا يف كتابة التقارير إىل كل وأعطاهم يون العسكر

 هاأن والجديد) تزويدا شامال. COINكان معروضا أمامها منذ اليوم األول: أي إعادة تزويد اسرتاتيجية قمع التمرد (

واشتغالها يف أفغانستان.  اللتزام الكب� للقوات األمريكيةينتهي فيه ا 2010زمنيا محددا يف شهر يوليوز  حددت سقفا

وطالبان أن  كرزايوالواقع أن الرئيس أخرب كال من . ويبدأ انسحابهاكية فبعد هذا التاريخ ينتهي تدفق القوات األمري

 اسرتاتيجيتنا الجديدة صالحة ملدة سنة. 

أهدافا  حققت يف البداية. فقد املتوخاة األهدافوعىل أي حال، فإن التزويد الشامل السرتاتيجية قمع التمرد ل يحقق 

تلك  ،وكمثال يف هذا الباب. فحسبوظرفية  مؤقتة كانت مكتسباتهاأن بطالبان خارج أراضيها، غ� دفعت  طموحة

                                                           
23  

“Ambassador Eikenberry’s Cables on U.S. Strategy in Afghanistan,” New York Times, 
http://document.nytimes.com/eikenberry-s-memos-on-the-strategy-in-afghanistan#p=1.  

24  
James Dobbins, “Your COIN Is No Good Here,” Foreign Affairs, October 26, 2010, 

here?page=2-good-no-is-coin-/your-dobbins-affairs.com/articles/66949/jameswww.foreignhttp:// 

http://www.foreign/
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(مقاطعة فالحية صغ�ة من مقاطعة  مارجهلتهدئة مقاطعة  2010قامت بها القوات األمريكية يف ربيع التي عملية ال

24Fوأثارت ضجة إعالمية دون أن تحقق شيئا يذكر.األفغانية)  هلمند

، 2010يف أوساط  أي وبعد انرصام ستة أشهر، 25

ذاتها توصل البيت البيض بتقرير أعدته االستخبارات عن  ويف الفرتة ؛جندي إضايف 30.000أرسلت الواليات املتحدة 

األمن املوعود لألفغان: بل تكن تحمل . ذلك أن اسرتاتيجية قمع التمرد ل غ� سارو  الوضع األمني ينذر بوضع كئيب

 من الجنود.  زيداملكانت تحمل معها قتل 

 يتضمن بالرضورةالرهان،  فكسبكان نجاح اسرتاتيجية قمع التمرد يتطلب نفقات باهظة لبناء الدولة يف أفغانستان. 

وقد فعلت وتوسيع قاعدة الخدمات االجت�عية لقطع الصلة ب� الساكنة والعدو وإبعادها عنه. تزويد البلد بحكومة 

فعلته اإلدارة السالفة، غ� أنه ل يكن بالعمل الكايف. فكتابة الدولة يف الخارجية يف هذا الباب أكث م�  أوباماإدارة 

دبلومايس إىل محارب يف مجال رجل من  هولربوكجندت نفسها للعمل يف برامج مساعدة املدني�. ومن ثم تحول 

يف شأن ومتشددا خاصة حازما  هولربوكوالعامل� فيها. كان  التنمية ويقرر يف شأن ميزانيتها التنمية، يرتب برامج

للعمل يف املجال الفالحي، إذ أصبح الناطق الفعيل باسم الفالح� ومزارعي األشجار. من األفغان أكرب عدد ممكن إعادة 

يف بلد ثان أعشار سكانه يرتبطون  دمتم ل تعملوا عىل إنعاش االقتصاد الفالحي يف هذا الباب: ما إذ من شأنه القول

   يذكر يف هذا البلد.  تتمكنوا من فعل يشءنكم لن ، فإبالفالحة

ذلك أن املساعدات كانت املساعدة األمريكية يف مجال التنمية.  يستقطب لألسف أن املنطق االقتصادي ال �ومن املث

كسب أرايض برضاوة لتذهب أساسا إىل اسرتاتيجية قمع التمرد. صحيح أنه بقدر ما كانت القوات األمريكية تقاتل 

لكن ل يكن جلها يرصف بحكمة.  ـمشاريع التنمية يف املناطق املجاورة  عىليدة بقدر ما كانت األموال ترصف جد

 2010سنة  ، بين� جل جهود قمع التمردهلمندباملائة من سكان أفغانستان فقط يعيشون يف محافظة  1فمثال 

 6ار كيل، فإن ويف اعتب 25F26.)هلمند(حافظة املهذه ذهب إىل ت ت(األموال التي ترصف عىل الجنود واملساعدات) كان

يتوفرون عىل الكهرباء بين� أنفقت الواليات املتحدة مليار دوالر إليصال الكهرباء  2011باملائة من األفغان كانوا سنة 

26Fقندهار. يفإىل مناطق محدودة 

27  

: فح� يتدفق الجنود األمريكيون ويحتلون لعبة القط والفأر بتمثل يف مع التمردقجية يعمل اسرتاتل تشبيهلعل أفضل 

يتحسن يف املناطق التي يستتب ومنطقة ما، كان طالبان يحزمون أمتعتهم ويرحلون إىل مكان آخر. وهكذا كان األمن 

والواقع أنه ل تكن هناك أعداد كافية من يتدهور يف املناطق التي يقصدها طالبان. بين� يتمركز فيها األمريكيون، 

األمريكي� لتكون حارضة يف كل مكان، بين� ل تكن الحكومة األفغانية تتوافر عىل القوات املؤهلة لتخفيف الجنود 

 . وهكذا استمر التمرد يف البقاء حيا. عنهمالعبء 

                                                           
25  

Chandrasekaran, Little America, pp.68-81. 
26  

Rashid, Pakistan on the Brink, p.76. 
27  

 . 20-19المصدر ذاته، ص. 
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 تلك التي تربز وأ يف صالحهم  هي التيلكن العسكري� كانوا يحكون رواية مخالفة. رواية تركز أساسا عىل اإلحصائيات 

الكيل السرتاتيجية قمع التمرد. غ� أن هذه االدعاء جاء  ادعاء النجاحيف  و�كن استغاللهاصمود الجنود األمريكي� 

 قلبو  موقفه كلية من اسرتاتيجية قمع التمرد تغي�ل استند عليه مرتكزاأوباما  تمنح التيهي  عسكريةبنتيجة 

ل ترقه منذ البداية،  والتخلص من سياسةقادرا عىل إعالن االنتصار الرئيس . وهكذا أضحى الطاولة يف وجه العسكري�

 أكاد�ية ويست بوينتأقيم يف  ب (ولعل هذا هو األهم). ففي حفلجوأيضا التخيل عن سياسة ل تشتغل ك� ي

 يتيح لناأن الوضع تحسن يف أفغانستان تحسنا  طالب األكاد�يةأعلن الرئيس أمام  ،2011(والية نيويورك) يف يونيو 

. فاسرتاتيجية 2014بحلول سنة حرب أفغانستان هي تالحديث عن سحب القوات األمريكية من أفغانستان. وهكذا ستن

 ) نجحت يف مهمتها ول نعد يف حاجة إليها ثانية. COINقمع التمرد (

كان هذا املوقف تغ�ا مث�ا. فاسرتاتيجية قمع التمرد انتهت ليس يف أفغانستان بل انتهت كاسرتاتيجية اختيار تنهجها 

مد يد املساعدة لبناء الدولة يف يف حاجة إىل االنتصار يف حروب قمع التمرد أو أمريكا الواليات املتحدة. إذ ل تعد 

 وهكذا أخذتقول: إن علينا الرتكيز عىل قطع دابر املنظ�ت اإلرهابية. يالرئيس أماكن بعيدة عنها. فك� لو كان 

 ). COIN( قمع التمرد اسرتاتيجية تعوض بهدوء )CT-Plus( املكثفة اسرتاتيجية محاربة اإلرهاب

 التيأكث من مجرد تغي� االسرتاتيجية. فقد أعلن عن جملة من األولويات الجديدة حمل معه والواقع أن موقفه ذاك 

يف عمل أمريكا  استغالتضعها الواليات املتحدة نصب عينيها. فمحاربة اإلرهابي� وإصالح أعطاب الدول الفاشلة اللذان 

ل يعودا ضمن أولوياتها. ل ننترص يف أفغانستان بل انترصنا أيضا عىل اإلرهاب عىل نطاق واسع. اآلن �كننا العودة إىل 

 تعكس ذلك. سالعسكرية  واسرتاتيجيتنامعالجة القضايا العاملية، 

، خص به خفض امليزانية 2012يناير الخامس من شهر يف  خطاب ألقاهعن موقف أمريكا الجديد يف أوباما أعلن 

يش� يف خطابه إىل نهاية بناء الدولة البعيد املدى وما يواكبه من حضور عسكري. وأعلن أيضا  أوباماكان العسكرية. 

حيث التقنية  ـيف دول رشق آسيا واملحيط الهادي  رة اهت�مه ليضعهابؤ و  سيغ� وت�ة رسعته أن الجيش األمريك

(يف إشارة إىل الزي العسكري األزرق الذي  "الزرقاء" ملة القليلة. ومن ثم فإن الخدمات) واليد العاhigh-techالعالية (

الربية ومشاة  القواتنسبة إىل زي مقارنة مع الخدمات "الخرضاء" ( البحرية والجوية) ستتوىل الريادةتتخذه القوات 

التي حملت العبء األكرب يف حرب العراق وأفغانستان. ويف متابعة ملا جاء به الخطاب، أعلنت اإلدارة  البحرية املارينز)

هاب)، وأكدت مرة أخرى األمريكية توسيع نطاق قيادة العمليات الخاصة املشرتكة (أي تبني اسرتاتيجية محاربة اإلر 

عىل أن الواليات املتحدة لن تعود ثانية إىل املساهمة يف بناء الدولة عىل غرار ما حاولت القيام به يف العراق 

  وأفغانستان.

ـــــــ انسحابنا الحتمي من أفغانستان ضمنيا  أعلن الذيــــــــ الواقع أن تغي� االسرتاتيجية عىل هذا النحو الرسيع 

مدمر يف املنطقة. فلم يكن األمريكيون وحدهم هم من يستمعون إىل الرئيس. فالقوى الفاعلة والالعبون  أثركان له 

تطلعون بحذر إىل ما تقوم به أمريكا وهي تجرب املخططات يوينظرون األساسيون يف الرشق األوسط كانوا 

املسألة برمتها. وتتخىل عن ثم وهي تتعب فجأة  ،لقتالاالسرتاتيجية يف إرسال الفرق العسكرية التي أظهرت رغبتها يف ا

 ك� لو كانتتظهر أمريكا  تإعجابهم. ذلك أن رسعة التغي� من وت�ة السياسة عىل نحو مدوخ، كان يثل  رأوهما و 
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ية أو أهدافا مرتددة يف قراراتها ال �كن االعت�د عليها. ك� يستخلص من هذا التغي� أننا ال �تلك فعال اسرتاتيجدولة 

بعيدة املدى. فهدفنا الوحيد الذي بدا واضحا، هو االنسحاب: االنسحاب أوال من أفغانستان، االنسحاب ثانية من 

 املنطقة برمتها تحت غطاء أو ذريعة "املحور االسرتاتيجي" املتمثل يف آسيا. 

 افعوا عن حرب فيتنام أمام احتجاجقائال إن الزع�ء األملان يف عقد الستينات د غ� النديستاتب املؤرخ ال�ويجي كت

وبحلفائها يف جنوب فيتنام. إذ كانت  باسرتاتيجيتهاأن أمريكا تقوم بالعمل الصائب بتمسكها  العتقادهمالطالب األملان 

ن انتهينا إىل مستوى أد� يتساءل فيه لك؛ فح� يح� الوقت ستتمسك أمريكا بهم أيضا "الرسالة الصائبةأمريكا ترسل 

27Fاملرء إذا كان باإلمكان الوثوق عموما بأمريكا."

28   

تعامل مع لل االذي �تلكه ةالوحيد وسيلة الضغط ت، كان2011إىل غاية  2009إىل سدة الرئاسة  أوبامامنذ أن وصل 

28Fودعمها.تمثل يف اإلحساس بأننا سنقف وراء اسرتاتيجيتنا تطالبان و باكستان، 

�كن للمرء أن يحاج بأنه ل يكن لزاما  29

ا عدم التخيل عنها برسعة. نعليلزاما )، لكن ملا فعلنا والتزمنا بها كان COINقمع التمرد ( اسرتاتيجيةعلينا أبدا تبني 

نستان. ما املص� النهائ ألفغا عىلوسيلة ضغطنا، وفقدنا أيضا سلطة التأث�  فقدنافبعد أن أعلن الرئيس عن انسحابنا، 

-CT(املكثف محاربة اإلرهاب  اسرتاتيجيةبصدق نوايانا والتزاماتنا؟ هل بإمكان  ذا سيحدث بعد؟ من سيثق اآلن

Plus وثقتهم ) أن تعمل لوحدها عىل املدى البعيد دون االعت�د عىل جنودنا يف امليدان، أو دون تعاون أصدقائنا

أعدائنا؟ من البديهي أن هذا غ� محتمل. فحركة طالبان تعلم جيدا أن جنودنا إذا دون خوف من أو ودعمهم، 

فإن األكث احت�ال هو  ،ضغطت علينا هذه الحركة إذالكن الكلفة باهظة إن عادوا. ـ فانسحبوا فلن يعودوا ثانية 

 عوض نرش قوات إضافية لح�ية جنودنا.  عمليات اسرتاتيجية محاربة اإلرهاب توسيع نطاق

 ،قرر يف النهاية ما ارتآه األفضل لعكس مجرى األمور ئبة أثناء املراجعة، لذايتوفر عىل الخيارات الصا أوبامال يكن 

للعيان، وقبل أن ترتفع كلفتها. فاألفضل أن يخفض املرء  بادياوأنهى مهمة اسرتاتيجية قمع التمرد قبل أن يصبح فشلها 

فلو طرحت أمامه خيارات اعت�دا عىل ما يقوله العسكريون.  النرص عىل نحو ماخاصة إذا كان بإمكانه ادعاء  ،سائرهخ

خيارات بديلة ك� هو متوقع من الرئيس األعىل للجهاز  أو لو طلب الحصول عىلـــــــــ أفضل م� حصل عليه 

  اسرتاتيجية قمع التمرد باهظة الكلفة التي بدأت بها.  تتفادىأن فلربا كان بإمكان أمريكا ـــــــــ التنفيذي 

أما الخيار الذي ل يعره الرئيس اهت�ما ول يدرسه، والذي كان من شأنه االنتهاء إىل نتيجة مخالفة ملآل الحرب 

  وانعكاسها عىل الواليات املتحدة، فهو خيار الدبلوماسية.  

  

                                                           
28  

Geir Lundestad, The United States and Western Europe since 1945: From “Empire” by Invitation to Transatlantic 
Drift (New York: Oxford University Press, 2003) p. 160, cited by Robert Kagan, The World America Made (New 

York: Knopf, 2021), p. 63.  
29  

Fotini Christa and Michael Sempel, “Flipping the Taliban,” Foreign Affairs, July/August 2009, 
http://www.foreignaffairs.com/articles/65151/fotini-christa-and-michael-semple-flipping-the-taliban. 
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