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 توطئة 
 

 ال ينىسأسبوع 

 من شهر أيلول 

 

 

 بناسبة اء الخارجية يف مدينة نيويوركمن كل سنة يجتمع رؤساء الدول وعدد من وزر (سبتمرب) يف أواسط شهر أيلول 

 ما يستهويهي ليست  إن الخطاباتعموما منظمة األمم املتحدة. �كن القول  تعقدهالذي  السنويالجمع العام 

والرغبة يف فيها، البحث عن فرصة يروا اآلخرين ويرونهم  وه السفر وعثاءعىل تجشم  يحملهمف�  ؛هؤالء للحضور

. فهذا اللقاء هو املكان األمثل بالنسبة للدبلوماسي� النميمةحتى بل و والحديث عن األع�ل تبادل اآلراء واألفكار 

 . اوقضاء حاجاتهلحشد الدعم ملخططات بلدانهم 

قد عينه ممثال  أوباما فقبل سبعة أشهر كان الرئيس .2009يف أيلول  القيام بهينوي  هولربوك يتشاردرا كان مذلك 

ه أن بوضوحالرئيس كرر  ،عند توليه الرئاسةحتى و االنتخابية  تهيف أفغانستان وباكستان. فخالل حمل له مبعوثا خاصاو 

. كنت أعلم حق العلم مدى األهمية والجدية التي ضمن أولويات رئاستهإعادة األوضاع إىل نصابها يف أفغانستان  يضع

مستشاريه إنه عازم عىل إنهاء كبار  لفريقعندما ضمني  به. فقد قال يل تيوليها للمهمة التي أنيط هولربوككان 

ل نقم باألمور عىل وجهها الصحيح أو أخطأنا يف القيام  فإذا الحرو  التي تشنها الواليات املتحدة عىل العال اإلسالمي. 

 إىل ما ال نهاية.  ستدوم" املستمرةبها فإن "الحر  

هناك وبناء الدولة أي مزيد من الفرق املحاربة  ــــــ ، كان املخطط النهائ املوضوع ألفغانستان2009يف أواخر صيف 

نا املقرب� با نحن مقدمون ئحلفا م� دفعه إىل إخبار هولربوك يف ذهن واضحا با فيه الكفايةــــــــ بشكل جدي 

عليه وإىل أين نس�. وقد قال يل إنه ينوي البدء باالتصال بعدد من هؤالء الحلفاء يف نيويورك أثناء الجمع العام لألمم 

 مني مرافقته يف هذه املهمة. كان أسبوعا لن أنساه ما حييت.قبل أن يطلب املتحدة 

، لذا كان تربطه� عالقة قد�ة وكهولرب ـ ل وهو صديق. أحمد أبو الغيطكان أول لقاء لنا مع وزير خارجية مرص، 

يف مخططنا اللقاء بعرض عن  هولربوكيف لقائه معه وتحيته. افتتح من غ�ه أكث لطفا وتأدبا  منتظرا أن يكون

ومجتمع مد� قوي. القضاء عىل التمرد وبناء الد�قراطية وتحقيق اقتصاد حيوي وجيش كث� العدد : أفغانستان

يتوقف  فرصةٌ  تاحبح�سة بين� كان أبو الغيط يوم  بطريقة مؤدبة خالل العرض. لكن بجرد ما تُ  هولربوك تحدث

يقحم مالحظات بطريقة فجة وأسلو  أقر   أبو الغيط، كان ة ماعن الكالم، وأحيانا قبل أن ينهي فكر  هولربوكفيها 

حقق أي منها يُ ل هو أقر  ما يكون ملخططاتنا يف العراق التي  هولربوك مفادها أن ما جاء به ؛ مالحظاتةإىل الفظاظ

 يف إلقاء عرضه.  أبو الغيطعرضه بدأ هولربوك . عندما أنهى املرتجى
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. عىل ذلك دومادأبنا هو من البديهي أن نساندكم ك�  شاردتريباسمه األول " هولربوكمخاطبا  عرضه أبو الغيطافتتح 

فقط. فالحديث الجاري عىل لسان شبابنا اليوم  ا يف حر  أخرى؟ فهذا أمر سيساعد اإلرهابي�تريد الزج بن ذالكن ملا

 غانستان والجهاد ضد األمريكي�." يدور حول الذها  إىل أف

ب�  الصلة ربطَ غ� أن ؛ فالكث� من شبا  مرص كانوا يحلمون بالد�وقراطية. ما قالئا يف كل طخا أبو الغيطل يكن 

ل تكن . اتام اصائبا تقدير ملحاربة أمريكا كان  )أيضا الباكستاني�و ( األمريكية واستعداد الشبا  العر الهج�ت 

رصف نظره عن  وصلنا أيضا هوما ، بل فقط التي وصلت إلينا واضحة وقويةهي الكل�ت التي استعملها أبو الغيط 

ثم  أمر واقع عىل أنه إليه يقدموأي يشء له يعني أمام مخطط ال وضعه مرة أخرى  جراءإحباطه  التعب� عناألمر و 

 . الدعميطلب منه 

 كنا نحتيس، آخر الذي جمعنا بوزير خارجية عرب الثا�ازدادت ردود األفعال سوءا يف اللقاءات التالية. ففي اللقاء 

أكث طوال وتفصيال  هذه املرة عرضه جاء دوقسية للمخطط.  يللنقاط الرئ هولربوكتمر أثناء عرض ال ونتذوق الشاي

ما ستكون عليه يتوقع  يف هذا اللقاء هولربوككان وعموما الضوء عىل ما تريد أمريكا تحقيقه يف أفغانستان.  فيه طَ لَّ سَ 

وهو ما حاول القيام  تسويق مخططنا.  هي يومئذومهمته هو حاله دائا. كان جنديا وفيا ملهمته ك�  فقدالفعل،  ردة

 . به فعال

حديثنا عن بناء  بعد س�ع ع� يخالجهمبرارة  من الطاولة خراآل الطرف  الدبلوماسيون عىل عربمرة أخرى 

بعيدون عن جادة  كمنإ  قائل� ،قوي وغ� ذلك م� كنا نعرضه عليهمالد� املجتمع خطابنا عن املالد�وقراطية و 

 الصوا  يف بلد منقطع الصلة بالواقع.  

أمراء الحر  إلبقاء القاعدة بعيدا  )ذمم(رشاء ما مفاده "من األفضل لكم  قال رئيسهمح� جاء دورهم يف الحديث 

يف دوالر أي خمس املبلغ الذي تنفقونه سنويا  مليار"أعتقد أن هذا سيكلفكم عرشين  مستطرداثم عن أفغانستان" 

 . "أنفقوا هذا املبلغ وعودوا إىل دياركم" أفغانستان."

ذا ذلك أن ه املعنى املراد. حتى أدرك دياركم" إىل"عودوا  :وتكرار مرارا األخ�ة ترديد هذه العبارة تطلب األمر مني

إحراجنا والحط من هذا  بقولهكان يريد وزير الخارجية  فك� لو أن أسكت الجميع. الصنف من التوبيخ العنيف 

يسدي وأنه  نفقه شيئاال  أنناأنه يعتقد اعتقادا جازما بها قيمتنا؛ ك� �كن أن يستشف من الطريقة التي كان يتحدث 

 توجبيإجابة كانت  لكنها. ومرة أخرى ل تكن تلك اإلجابة التي كنا نتطلع إليها، حسنةيتصدق علينا بأو لنا خدمة 

0Fراجيف شانداراسيكرانفبعد مرور زهاء سنة عىل هذا الحدث كتب  واألخذ بها.إليها  االست�ع

املحرر يف جريدة  1

تقريرا يقول فيه إن الكث� من املناطق من أفغانستان التي شهدت أحداثا عنيفة يف الفرتة األخ�ة  واشنطن بوسط

1Fمراء الحر  الذين تساندهم أمريكا.فضل االنتصار فيها إىل أ يرجع 

2  

                                                           
1  

Rajiv Chandrasekaran تان ويرأس تحرير جريدة صحفي أمريكي أصله من الهند تولى مهام صحفية في عدد من دول شق آسيا خاصة أفغانس
  (المترجم).واشنطن بوسط 

2  
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 إن و�كنني القول م� الحظتب� اجت�ع وآخر عن ردود األفعال واإلجابات التي تلقيناها.  هولربوككنت أسأل 

كان أمريكا عىل فعل يشء جيد يف املنطقة. يف البداية ات قدر ل  محدثينا  إنكاركان منزعجا أشد االنزعاج من  هولربوك

أن املشكك� ل يفهموا مفادها  وأخ�ا توصل إىل قناعة. بتعليقات رسيعة مكتفيا مرتددا يف البحث عن إجابة هولربوك

طرد األرواح الرشيرة من العراق قبل أن نبعث كان علينا  ـ االسرتاتيجية التي نتبناها. فمشكلتنا كانت هي التواصل

 نهم أصابوا يف هذه النقطة". إ " واتضاح الرؤية لديه:اسرتاحة الثقة واألمل يف أفغانستان. وأخ�ا قال بعد 

هذا اللقاء ء أثنالو أغمضت عيني إنني اللقاء التايل يف جدول اتصاالتنا مع وزير خارجية عرب آخر. �كنني القول كان 

من الوقت ب� االجت�ع� لخلصت إىل أن  هناك متسع لو كاناالجت�ع السالف. والواقع أنه  ل نغادر بأننالحكمت 

يعرض نفس  هولربوك. ح� كان عىل محتواها اها واتفقاأعدالوزيرين (وزيري الخارجية) قارنا ب� املالحظات التي 

كان مضيفنا يتململ ضيقا ك� لو كان يستعجل ـــــــ ل األو كان أقل جاذبية من  أقر هنا أنهو ــــــــ نقاط عرضه 

 سارع إىل اإلجابة.  هولربوكإنهاء خطابه ليعود بالنقاش إىل أرض الواقع. وعندما أنهى  هولربوك

إىل األعىل  سبابتهافتتح بالقول "�كنكم أو تؤدوا ثنا إلنهاء هذه الحر ." ثم انتقل يف جلسته إىل حافة املقعد رافعا 

إىل حر  أو قتال." حدد هذا املبلغ ك� لو كان "مليار دوالر" سيكلفكم األمر مليار دوالر دون أن تكون هناك حاجة 

 تجارية.  مساومةاألخ� يف  السعر ضر يع

بأننا نخوض  املنطقةك� لو كان يتحدث إىل شخص له معرفة قليلة وفهم ضعيف بدينامية  استأنف القولبعد ذلك 

" ثم ابتسم ابتسامة إيران. حربا خاطئة. "عليكم التحدث إىل طالبان عوض محاربتهم م� سيساعدكم يف التعامل مع

حول تنامي تأث� إيران  هموتث� مخاوفدول الخليج وتقلق با أن الحر  يف العراق كانت تقلقنا و األمور. خبايا العارف ب

الحثيث إليران يف برنامجها النووي، فإنه كان يرغب يف أن تركز  التقدمحول  القلق يشديدكنا يف املنطقة، وبا أننا 

 حتى وإن تطلب األمر التعامل بلطف مع طالبان.  ـأمريكا عىل إيران 

يف لقاء هولربوك ـ مع هذا الرأي. فقد قال ل االتفاق تام متفقاعاهل اململكة العربية السعودية  عبد هللاكان امللك 

 ،أصل مشاكلنا يف أفغانستان يف شأن يعتقدكان امللك عبد هللا  ذامشكل طالبان." أما مامعه "عليكم النظر يف أصل 

 . اعتقاده يف اكلشاملكل هي أصل  أن إيرانمن البديهي ف

زع�ء  ف� يشغل عىل صوا  ح� أشار إىل أن األرواح الرشيرة يف العراق تستنزف مصداقيتنا يف املنطقة. هولربوككان 

حققناه برسعة ما (وهو ض املعركة ر يف أ خصمهو أننا ال ندرك الفرق ب� االنتصار عىل  ويث� انزعاجهماألوسط الرشق 

بل وغ� مستعدين  ــــــ ذهوللقد كنا يف ح�ة و   فائقة) وب� كرس إرادة الخصم سيكولوجيا ومنعه من املقاومة.

واندالع العنف ب� الطائفت�  والشيعةالسنة  الرصاع ب�غليان من  هما تال و  إثر انتصارنا العسكري يف العراق  ـــــــ

 ـــــــ مع أنفسناحتى وإن ل نكن نقر به  ـــــــما كان حلفاؤنا يدركونه آنذاك و  طويال.  أن يدومالذي كان متوقعا 

تلحمها رشائط إىل أكث من عرش قطع أ بعد انرصام عرش سنوات عىل الحر  ما زال بلدا منكرسا ومجز  أن العراق هو

                                                                                                                                                                                           
Rajiv Chandrasekaran, Little America: The War within the War for Afghanistan (New York: Knopf, 2012), pp. 261-

69.   
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ح�  بالنسبة إلينا امفاجئحقا هل كان األمر العراق. درنا الرشائط تهرتئ وتتاليش ح� غا تلكبدأت وقد الصقة هشة. 

  ؟زج بنا يف العراقالوهم الذي بما فعلناه يف أفغانستان و  بحكمة الناس يثقونعد يل 

 هقدم ؛ حيثتقريره عن رؤية حلفائها ملخططاتنا يف الحر  هولربوكقدم  ،طنعندما انقىض األسبوع عدنا إىل واشن

 كان حذرا فقد وفي� يخصه شخصياوبأسلو  ال ينم عن أنه يحقق انتصارا شخصيا له.  ،باحرتافية ومهنية أداء الواجب

. وقد قال رجال مدعيا ذا رؤية قد�ةلرهان عىل الحر . لكن جرى االستغناء عن مهامه االستشارية ك� لو كان ا يعارض

ن أعينهم رو املسئولون يديمرة يف هذا الشأن "عندما كنت أتحدث يف البيت األبيض عن مكافحة التمرد وفيتنام، كان يل 

 يف محاجرها ك� لو كنت شخصا قادما من كوكب آخر."

الحديث يدور  ، أي يف الوقت الذي ل يعد فيه2009 )دجنرب( بعد انرصام ستة أسابيع، وبالضبط يف فاتح كانون األول

، أعلن الرئيس مخططناالذين كان تعاونهم رضوريا لتنفيذ التحفظات التي أبداها حلفاؤنا يف املنطقة  حولمجددا 

ساعات  أوبامافحسب التقارير، قىض الرئيس أوباما عن قراره يف شأن الحر  يف أفغانستان الذي طال انتظاره. 

 33.000كل املعلومات ذات الصلة باملوضوع قبل أن يقدم عىل اتخاذ القرار بإرسال  يدرسيزن ووساعات، بل أشهرا، 

والتي ل تكن من هذه الرؤية الجديدة جندي من القوات األمريكية ملواصلة الحر  يف أفغانستان. حبس العال أنفاسه 

ل  أوباماغ� أن  . األمريكية ارجيةج�االت إلصالح املشاكل الخلنفس الحوافز املألوفة يف اللجوء إىل ال سوى تكرار

ما بالنسبة أ يف السياسة الخارجية.  مقام الصدارةدبلوماسية لل تعيدخطوات  فهو ل يقدم عىل ،يكتف بذلك فحسب

أبان عن قراره بقوله للعال إن أمريكا ستحار  وتستمر يف الحر  إىل أن تحقق النرص.  الرئيس، فإن للشعب األمريك

بأن عىل أمريكا أن تبذل كل ما يف وسعها إلقناع اآلخرين بحكمة ما تفعل، كانوا غ� منبهرين  ارتأوابيد أن أولئك الذين 

األحوال. بل  يف كل ويتوقعون فشلها اعتمدناهاكانوا يشكون يف إمكانية نجاح االسرتاتيجية التي با يقوله الرئيس. 

 كانوا يرون أنه ليس بإمكاننا الصمود طويال. 

، زار القائد األعىل 2010. فبعد مرور سنة تقريبا، يف شهر أكتوبر طبولها قرع توقفيول  التشكيكأصوات  لتتعا

من ثالثة عرش صفحة أوباما ، واشنطن، سلم خاللها مذكرة إىل الرئيس أشفق برويز كيا�للقوات الباكستانية، الج�ال 

�كن تلخيص هذه كان أعدها لرشح آرائه حول القضايا االسرتاتيجية املهمة العالقة ب� باكستان والواليات املتحدة. 

ضوع) عىل النحو (حيث كانت ثالث مذكرة تقدمها باكستان للبيت األبيض يف نفس املو  3التي تحمل الرقم  املذكرة

التايل: لن تنترصوا يف هذه الحر ؛ ليس بإمكانكم تغي� أفغانستان. فهذا البلد أو هذا املكان التهم امرباطوريات 

وكونوا عملي� يف تعاملكم الضخمة قبلكم؛ وسيهزمكم أنتم أيضا ك� فعل مع غ�كم.  توقفوا عن الس� يف مخططاتكم 

 التعايش مع الوضع النهائ. �كنكم و�كننا وكيف تهلوا قليال وناقشوا كيفية الخروج من املأزق  ؛مع الوضع

قمنا به مع زع�ء آخرين من  خالل االجت�عات التالية. حاولنا إقناعه (عىل نحو ما شكوكه عنوتكرارا  مرارا كيا� عرب

ثانيا العمل التغلب عىل طالبان و  العمل أوال بأننا ملتزمون بأمن املنطقة ونتوافر عىل حل ملشاكل أفغانستان: )املنطقة

، عىل غرار الكث�، يرى بأن فكرة تأسيس جيش أفغا� كيا�بناء قوة أمن كافية تضبط املنطقة بعد رحيلنا. كان  عىل

 روج من أفغانستان مع طالبان. وأنه من األفضل لنا مناقشة مسألة الخ فكرة سخيفة،
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ظاته أثناء عرضنا لقائة يستمع إلينا بانتباه شديد ويسجل مالح كيا�ويف اجت�ع مصغر حول طاولة ضيقة، كان 

 400.000إثر عرضنا بح�سة شديدة لفكرتنا عن تكوين جيش أفغا� قوامه  كيا�القضايا. لن أنىس أبدا ردة فعل 

كرية أفغانية "ستفشلون إجابته رسيعة ال لبس فيها: أرجوكم ال تحاولوا بناء قوة عس . كانت2014جندي بحلول سنة 

يف األمر". ثم تابع قوله "إثر ذلك ستغادرون املنطقة وسينفصل نصف من تلقوا التدريب العسكري عن الجيش 

حاولنا التمسك برأينا لباكستان."  شتى مشاكلكث�ة ويتسبب يف  سيخلق متاعب األمر الذيبامليليشيات  وسيلتحقون

والر سنويا من أجل بناء مليارات رس سيوافق عىل أداء تسعة غوالدفاع عنه إال أنه ل يقتنع باألمر. "ال أعتقد أن الكون

لكسب لجأ إىل األع�ل اإلجرامية يس فلوله" كان متأكدا تاما من أن هذه الجيش سينهار وأن هذه القوة العسكرية.

با حدث عندما توقف االتحاد السوفيات عن رصف األموال عىل  كب�  يكون ذلك شبيها إىل حداحتياجاته اليومية. س

الجيش األفغا� وتشتت وسقطت  ذا من جفاف منابع التمويل السوفيات،  فبعد ستة أيام فقط ـالجيش الذي بناه 

كانت بين�  ضور يف أذهان أهاليهادائة الحاملنطقة كانت ذكريات مجريات األحداث يف  كابول يف أيدي املتمردين.

 . قارصة وقص�ة نحن ذاكرتنا

 إال أن تفعلوا ذلك اآلنتتمثل في� ييل: "إذا كنتم عازمون عىل الخروج (من أفغانستان) ف� عليكم  كيا�كانت نصيحة 

أن  يبدوو ." انسحابكمال تتسبوا يف أرضار إضافية أثناء  لكنـ ال نعتقد أنكم ستمكثون هناك طويال وكيف� كان األمر  ـ

صدق حجتنا يف إرسال قوات إضافية إىل أفغانستان، وال أحد كان ي. فال أحد لدى زع�ء املنطقةسائدا كان هذا الشعور 

إذ يبدو أن الكل اعتاد عىل تيهان أمريكا وفقدانها لوجهة محددة. ومن ثم كان يصدق حججنا يف الخروج من هناك. 

 فإن األفضل لهؤالء هو ح�ية أنفسهم من التغ�ات املفاجئة يف السياسة األمريكية وتحولها من اتجاه آلخر. 

� يعني ضمنيا أنها مthe indispensable nation) يكا بـ "األمة التي ال غنى عنها" (بوصفه ألمر بيل كلينتوناشتهر 

2Fلحل مشاكله الكربى والصغرى.عىل الدوام مهيأة أنها و زعيمة العال 

كان األمريكيون يعشقون هذه الصورة التي   3

3Fسمت لهم.ُر 

 الذي ألقاه يفاالتحاد، حالة خطا   يف كلينتونـ هذه العبارة الشه�ة ل أوبامافلهذا السبب استحرض  4

وما دمت رئيسا فإ� عازم عىل  ـيف شئون العال األمريك "إن أمريكا ال تزال أمة ال غنى عنها قائال للشعب ، 2012يناير 

إلنهاء االقتتال واملجازر يف ليبيا، وتخلت عن  كرها انساقت مع األوربي� بعد أن عىل نفس النهج". لكن أمريكا إبقائها

وتراجعت عن تعهداتها اء قتل املدني� يف سوريا، وتركته ملص� مجهول، وقاومت تحمل الزعامة يف إنهأفغانستان 

  نعتها باألمة التي ال �كن للعال االستغناء عنها.  االستمرار يف يصعب ،كمحور رئييس يف املنطقة لصالح آسيا

. وذلك بسبب أن الهدف تقديرات جد عاليةعىل حول السياسة الخارجية يحصل الرئيس األمريك يف النقاش العمومي 

لقد فعل الكث� من  ـإىل إرضاء الرأي العام  فقط رمىاتخاذ قرارات اسرتاتيجية بل  ل يرماألساس لسياسته الخارجية 

                                                           
3  

 الحزب الديموقراطي، انظر: زعماء الفكرة وتاريخ استعمالها من قبل للمزيد فيما يخص هذه 
James Mann, The Obamians: The Struggle Inside the White House to Redefine American Power (New York: Viking, 

2012), pp. 37-38. 
 

4  
 هذه الفكرة درست بشكل جيد من قبل روبرت كاغان: 

Robert Kagan, The World America Made (New York: Knopf, 2012) 
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التي لن تكون و علينا القيام بها يتوجب ل يفعل سوى القليل من األشياء التي  بين� ،األشياء التي يرغب الناس فيها

، فإن مناورتنا التكتيكية ل تضف شيئا يساهم يف بناء اسرتاتيجية مت�سكة أو لحلفائنا بالنسبةو شعبية تريض الناس. 

يف ريادة العال وقيادته. وحلت محلها تلك الرغبة الجامحة  لدى أمريكا تالشترؤية تحقق زعامة عامة للعال. لقد 

تلتزم  ذات يوم وتخلت بشكل غ� خاف عن منطقة من العال كانت العالصورة لقوة عظمى تعبت من مشاكل 

  بصورة قوية. إن هذا االنطباع ال يخدم مصالح أمريكا عىل املدى البعيد وال يدعم االستقرار يف أرجاء العال. بقضاياها 

 

   

   

     

 

 


