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 الفصل الثا�

 أفغانستان
 املصالحة؟

 

الذهاب إىل ب أهموأنا  (آي فون) هاتفي الجوال أَزَّ والوقت يقرتب من منتصف الليل،  2009ليلة العرشين من يناير 

هل �كننا التحدث؟" أخذت  ؟"هل أنت صاح :تقول هولربوكرسالة من  ؛قص�ةفراش النوم. كانت رسالة نصية 

 مضيفا أن ،الهاتف واتصلت به. أخرب� بأن الرئيس طلب منه العمل معه بصفته مبعوثا خاصا يف أفغانستان وباكستان

"ال أحد يعلم  :االلتحاق بفريق عمله ؛ ويف األخ� طلب منييف إطار كتابة الدولة يف الخارجية مندرجاسيكون عمله 

 طيف موقع واشنطن بوس كان الخرب منشورا(يف اليوم التايل ربا �كنك إخبار زوجتك."  ؛تخرب أحدا ، اللحد اآلن باألمر

خرب� أ إذا كان لديك عرض آخر ف ؛"ل يتأكد يشء بعد، غ� أن األمر يف حكم املحسوم تقريبا عىل شبكة األنرتنيت)

 ؛سنقوم بعمل جيد ؛سيكون األمر مسليا ." ثم تابع ضاحكا: "إذا كنت تعمل لحساب شخص آخر فسأقصم ركبك.حاال

(وهو  معه متعةٌ  عىل العرض وقلت له إن العمَل  بل أن يغلق الخط عربت له عن شكريخذ اآلن قسطا من النوم." وق

 يل أن أكون يف خدمة الحكومة.  ثم أضفت إنه رشٌف العمر)  فرصةَ  بالنسبة يلكان  إذكان بالفعل  ما

Aspen.(0F( ملنظمة أسب�ممتر أثناء انعقاد  2006 عامألول مرة  هولربوك ريتشاردالتقيت 

اجتمعنا يف حفل عشاء  1

 وأعرض ،الخطاب االفتتاحي للممتر هولربوك تجاهلحيث تحدثنا عن إيران وباكستان.  تنظيمه وناعتاد املمتر م� 

األسئلة. كانت لنا  من به �طر�با كان  وانشغل عن كل ذلك أمامنا املعروضالرتفيه والطعام الكث�  ألوانتاله من  ع�

يف نيويورك. مرارا محادثات أخر  خالل الثالثة أشهر التي تلت انعقاد املمتر. التقيت به يف وجبات غذاء وزرت مكتبه 

 .2007االنتخابية  هيالري كلينتون كث�ا ما تبادلنا الحديث عرب الهاتف بعد أن التحقت به يف حملةو 

يل �أفاالسرتاتيجية يف مستو  ع�لقة الدبلوماسية األمريكية أمثال مجال  وخب�ا يففكرا المعا م هولربوككان  

1Fهار�ان

عالج بها. كان يخطط ألفضل طريقة يُ  ثمكل وجوهه  ه عىلويقلب . كان ينظر إىل املشكلوه�ي كيسنجر 2

ردة فعل رجال السياسة، وما هي العناوين العريضة التي  ستكون عليهوما  ،يونراطما �كن أن يقوله الب�وق يحدس

                                                           
1  

Aspen  "اسم صنف من الشجر (شجر الحور الرجراج). والمشار إليه مؤتمر نظمه مركز أسبين للفيزياء حول "جزيئات فيزيائية في طريق االكتشاف
 . (المترجم). 2006الذي انعقد في شتاء 

2  
W. Averell Harriman )1891-1986ي عهد الرئيس ترومان ) رجل سياسة ودبلوماسي ينتمي للحزب الديموقراطي شغل مناصب وزارية ف

 وأيضا منصب الوالي على والية نيويورك. إضافة إلى تكليفه من قبل الرئيس فرانكلين روزفلت ليكون مبعوثه الخاص في أوربا (المترجم). 
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بكل ما  . كان فاعالواألع�َل  الرجاَل  ماهي ردود فعل جمهور الناس، وكيف سينصف التاريخُ و تتصدر وسائل اإلعالم، س

 طموحه أن يكون أو ال يكون. ف؛ يف الكلمة من معنى

وما عن اإلعجاب بطاقته اشتغاله الرباغ�.. ل انقطع يمثاليا يف كان و القيم األمريكية واعتنقها برسعة. ب هولربوكتعلق 

الدفاع عن مصالح أمريكا وقيمها. فحسب  يفيل� يف مواقفه  الحازم و  ال يتعب يف متابعة أهدافه فهو رجل :واندفاعه

2Fسرتوب تالبوتما ورد يف كلمة قالها يف حقه صديقه املقرب الدبلومايس املحنك 

 ال يعرف الراحة "قلقا"أمريكيا كان  3

3Fالعال.يف هذا  خ�ٍ  قوةَ  أن أمريكا تشكُل جازما يعتقد 

4  

النظرة املتهالكة التي كانت ألمريكا عن العال اإلسالمي  أعطاب السياسة األمريكية الخارجية وتصحيحُ  كان إصالحُ 

لة حصِّ إن الحكومة هي مُ  هولربوكأعظم املهام املطروحة عىل الرئيس يف شأن السياسة الخارجية. مرة قال يل  نشكال ي

الولوج إىل الداخل." كان ك فعليك سمع صوتُ شعبها "إذا أردت أن تغ� األمور فعليك االنخراط فيها. وإذا أردت أن يُ 

املوضوع.  عنمغايرة  فكرةكانت له  الرجلغ� أن  ،صة إيراني أفضل االشتغال عىل الرشق األوسط، خانيعلم جيدا أن

 أن تكون فيه."يجب  الذي املكان هو هذا ؛ذلك ما يركز عليه الرئيس ؛اآلن نيه� ه� ما"هذه [أفغانستان وباكستان] 

أعلم يف العمق أننا يف مفرتق الطرق. وبغض النظر عن  من جانبي كنتو  . ةإقناع فائقيتمتع بقدرة  هولربوككان 

 تضع مستقبَل سكانت أفغانستان  إال أن األبيض، البيت أثناء مس�ته نحو ح بهاوِّ لَ يُ  أوباماالوعود التي كان املرشح 

بقية  نقيضعىل  بوضوح،املستقبل  تسترشفبعيدة املد  برؤية  وكهولرب  إذ تتع. عىل املحكأمريكا  ومستقبَل  أوباما

 العامل� يف البيت األبيض. 

يحدونا رر برحلة ابتكار  )SRAPيف مكتب املبعوث الخاص لباكستان وأفغانستان ( العمليف الشهور األويل من كنا 

من  ها فريٌق ُر مُ عْ إمارة صغ�ة مستقلة يف الطابق األول من ع�رة وزارة الخارجية يَ  أقام هولربوك والواقع أن. أمل كب�

 كان األساتذةُ  فكل يوم تقريبا،من خارج وزارة الخارجية.  الخدمة العمومية وخرباءُ  والدبلوماسي� الشباب وموظف

املكتب ل�وا كيفية اشتغال فريق عمليات  اإلدارة يلجون وومسئولرس غالكون أعضاءُ املرموقة و  الشخصياتُ الباحثون و 

هولييود كان يقصدون  نجوم. بل إن باملنطقةاالسرتاتيجية الخاصة  ُل كً شَ وكيف تُ  AfPak(4F5أفغانستان وباكستان (

. ك� كان زارت املكتبقد  مساعدة الالجئ� يف باكستان منخرطة يفكانت  التي ، املمثلة الشه�ةفأنجلينا جويلاملكتب. 

                                                           
3  

Strobe Talbott) :1946- 2001إلى  1994) محلل سياسي عمل في كتابة الدولة في الخارجية من  
4  

 ستروب تالبوت وصف "األمريكي القلق" كانت بمناسبة حفل التأبين الذي أقيم لريتشارد هولبروك.أول مرة استعمل فيها 
-http://www.washingtonpost.com/wp//“Remembering Richard Holbrook,” Washington Post, December 15, 2010, 
.dyn/content/article/2010/12/14/AR2010121406366.html 

 وفي وقت الحق صدرت سيرة لهولبروك تحمل نفس العنوان: 
Derek Chollet and Samantha Power, eds., The Unquiet American: Richard Holbrooke in the World (New York: 

Public Affairs, 2011).  
5  

AfPak  .اصطالح جديد أطلقه هولبروك على مسرح عمليات مكتب المبعوث الخاص لباكستان وأفغانستان وهو اختصار ألفغانستان وباكستان :
 (المترجم).  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/14/AR2010121406366.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/14/AR2010121406366.html
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 غ�هاأو  نايل بورتانتالحتساء القهوة مع  هولربوكاملقصف الصغ� لوزارة الخارجية يعج نشاطا وحيوية ح� يقصده 

 للحديث عن أفغانستان. 

"املقاربة الحكومية يف  بـ هولربوك مخرب تجارب نعتهكان مكتب املبعوث الخاص لباكستان وأفغانستان بثابة 

 ـشموليتها لحل املشاكل املستعصية." والذي يعني القيام بعمل الحكومة داخل الحكومة عىل الرغم من الحكومة 

 . ال حاجة لذكرها ألسباب بديهية همأو تت�يش مع رغبات الب�وقراطي�رتوق ل تكنل وهي فكرة 

تحبذ الفكرة وتساند ما يقوم به مكتب املبعوث الخاص لباكستان وأفغانستان. فلو  السيدة كلينتونكانت  ،ويف املقابل

عينه كاتبا للدولة تُ أن منصبا واسع السلطة يف البيت األبيض، أو  هولبوركلكان محتمال أن تنح  ،ةأصبحت رئيسا للدول

كتابة الدولة ليكون نائبا لها يف  هولربوكتفضل كانت  السيدة كلينتون أن حينا اإلشاعات فم� روجت لهيف الخارجية. 

فيه  يتقاطعيف خلق مكتب جديد . تثلت الخطوة التالية عىل اختيارهامعرتضا ظل، غ� أن البيت األبيض يف الخارجية

كان مكتب املبعوث الخاص يعمل بتعاون وثيق مع وعموما سياسة فعالة.  قصد صياغة كل الوكاالت الحكومية عمل

يف اجت�عات كنا نجتمع بها عىل نحو متواتر إذ  ؛الوزارةاللت� قضيته� يف  السنت�كاتبة الدولة يف الخارجية طيلة 

ثم نحرر املذكرات  ،من معطياتمنها ما لديها عىل آخر املستجدات والتطورات وما نخطط له، ونأخذ نطلعها فيها 

إذ يف البيت األبيض لعرض موقف وزارة الخارجية يف النقاشات الدائرة.  السيدة كليتونالبيضاء التي تقدمها  الكتبو 

كان مكتب املبعوث الخاص وعموما  ـ وتثمن عملهكانت الوزيرة تعتمد عىل مكتب املبعوث الخاص وتثق يف أحكامه 

 الذي جعلالسبب هو ولعل هذا  يتدخل مرارا وتكرارا يف قضايا كتابة الدولة يف الخارجية أثناء تضافر القضايا الحرجة.

  . من وزارتها يف املكاتب األخر م� تقضيه  أطول بكث� يف مكتب املبعوث الخاصطويال  وقتا تقيض السيدة كلينتون

تنسيق السياسات التي يقرتحها مكتب املبعوث الخاص مع باقي املمسسات الحكومية بالرتحيب  فكرةُ  حظيت

وزير خارجية فلندا  ، قالبروكسيليف  املقر الرئييس لحلف ش�ل األطليسوبشعبية حول العال. ففي اجت�ع يف 

."  وبعد فرتة هولربوكنفسه عىل أنه من بلد  مُ يقدِّ  شخصا أصادُف "يف أيامنا هاته، أين� ذهبت  :مازحا لهولربوك

ثالث�  زهاءح� وفاته عددهم كان  حيث، لوبروكو همستو  يف من الساسة  عدد كث�ظهر عىل الساحة وجيزة، 

ففي هذا  ـاستدعاء همالء بانتظام، كل ستة أشهر، للتشاور معهم وتنسيق أنشطتهم وأع�لهم  هولربوكشخصا. اعتاد 

 فذات مرة بفهوم التنسيق هذا. منبهرا و معجبا  حميد كرزايكان للتعامل مع الحلفاء يف أرجاء العال.  التنسيق مفتاحٌ 

 حلف ش�ل األطليسأهمية أهميته  تفوقللعمل ) هولربوك(أي إن كل بلد إسالمي يستطيع استقطابه  لهولربوكقال 

 هولربوك هلاملوت ل �ُ  يف الدول اإلسالمية. ومن أسف أن لهولربوك نظراءرسعان ما ظهر  واملالحظ أنه. عرش مرات

 .2011يف ربيع  استضافتهم منظمة املمتر اإلسالمي ح� جدةيف اجت�ع همالء  ل�  بأم عينه ويحرض

 بالخطو الواسع س�ه ويتسم ،املقاولةروح  تحدوه ت. إذ كاناملبتكرةمفع� بالحيوية يعج باألفكار كان مكتب املبعوث 

عىل  ويحرصون أشد الحرص يبدأون يوم عملهم باكرا وينتهون منه يف وقت متأخر من الليل العاملون فيهف. والرسيع

ك� كان همالء   .القطارات يف مواعيدها انطالق عىل يحرصونأو ك� يقال تشبيها،  ،س� األمور عىل أحسن ما يرام

كيفية الحد من الفساد وامتناع الرشطة األفغانية عن العمل باستع�ل  :عىل تطوير أفكار جديدة من قبيل يعملون

لصالح  التربعاتأو كيفية استع�ل الرسائل النصية لجمع  ؛األبناك املتنقلة والهواتف الجوالة لتأدية رواتب العامل�
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نوا يقومون به كل ليلة أو كيفية إيقاف طالبان ومنعهم من قطع إرسال الهواتف الجوالة (األمر الذي كا ؛الالجئ�

يف  الحقا هجر  استغاللهذه األفكار جل تقريبا) وذلك بنصب أبراج االتصال داخل القواعد العسكرية. والواقع أن 

�يل إىل متقدما يف عمله كان مكتب املبعوث الخاص  ذلك أن مشاكل من أرضابها.جهات أخر  من العال ملعالجة 

 الهواتف الثابتة.  تعتمد تقليديةظلت وزارة الخارجية التي  عىل نقيضسائل االتصال الحديثة وو يت ناستع�ل األنرت 

عىل التحاقي بالعمل معه، قال يل: "ال أريد منك أن تتعلم  عد وقت وجيزٍ يشجع الفوىض الخالقة. فبَ  هولربوككان 

؛ كل ما يف األمر معارك سطحية وتدقيق أفكار جديدة يبتكريف حكم امليت فكريا ال هو شيئا من الحكومة. هذا املكان 

يف محتويات الرفوف والصناديق." وعملك هنا يتطلب إحداث قطيعة مع كل هذا. إذا ضايقك أحد، فاتصل ب يف 

صب باإلحباط أو تنكرس بسبب روت� الحكومة، انس كل ما تعلق الحال." كانت هناك الزمة ترتدد عىل لسانه: "ال تُ 

 فأثناء أول زيارة قام بها ." أيضاأنت  بقدر ما تكون) SRAP( فبقدر ما يكون املكتب جيدايق، ة. هذا عمل فربالرتاتبي

من استواء حكومية إىل املكتب علق "إنه أكث هيئة  دافيد بيرتيوسطى للقوات األمريكية الج�ال سقائد القيادة الو 

 جيدا بالنسبة لكم."التي رأيتها لحد اآلن، أعتقد أن األمر يشتغل تلك 

غ� جلهم  ثكُفأعداد املتدخل� يعلم حق العلم أن مسئولية أفغانستان لن تكون باملهمة اليس�ة.  هولربوككان 

ذلك ، لم يكن رسافقدم له أي دعم إطالقا). السلطة الكافية للقيام باملهمة (بل ل يُ  من أوبامانه كِّ بين� ل ُ�َ  ف،و معر 

عىل  هولربوكالرئاسة، ل يلتق  مله مع مبعوثه الخاص. فمنذ توليهيف تعا أوباماالسلوك املُستغرب الذي دأب عليه 

كان مستشارو األبيض ك� ويستمع إليه مليا. أ ل �نحه الفرصة ليتحدث بل ، موسعيف جمع  مفضال لقاءه انفراد،

احتفظ الذي  5F6،دوغالس لوت. فالبعض منهم مثل الج�ال تحفز كالب الصيد هولربوكمتحفزين لالنقضاض عىل 

 ب� يدي يف ترك األمر ال يرغبفهو ومن ثم ، كان يظن أنه يعرف الكث� عن أفغانستان االبن بوش بنصبه منذ عهد

تسجيل أهداف تكرس الدعم القوي الذي يحظى به إىل  يسعونآخرون (من املقرب� للرئيس)  هناك . ك� كانهولربوك

ها ثتشببو  )أوبامامن قبل املقرب� من  ريبة والشك(التي كان ينظر إليها بدورها بع� ال السيدة كلينتون لد  هولربوك

أو هنا  تهيف املايض ويودون إنهاء نجاح مس� له الحسد  يكنونكانوا ؛ إضافة إىل آخرين الحملة االنتخابية منذالقوي به 

أرضا أكث من اهت�مه  وطرحه هولربوكبتحطيم  هتموكأنه مُ فيها البيت األبيض  بدا أوقاتٌ  تلً حَ . بل أي مكان آخريف 

لد  الثقة  ليبعثكن ياألبيض وهو يقوض عمل مبعوثه الخاص ل  منظر ومن البديهي أنبوضع السياسة الصحيحة. 

 كابول أو إسالم باد.  يفسئول�امل

يعترب كان  وهو يف عمله ذاككلفه به الرئيس. صامدا يعالج املشكل الذي  هولربوكظل  ،وعىل الرغم من كل هذا

باستمرار مربعات  ُب قلِّ كان يُ  ؛األمثل النحو عىل وصفهاامللونة  مكعب روبيكمربعات  رتتيبب شبيهيقوم بعمل نفسه 

واإلعالم والحكومة األفغانية  والجيشرس غما يرغب فيه الكون النحو املطلوبعىل  فاملكعب يحاول جاهدا أن يصف

ل ي. وقبمن جهة أخر  ردات فعل السياسي� وج�االت الجيش والب�وقراطي�ذلك مع  ، وتنسيقمن جهة وحلفاؤنا

                                                           
6  

Douglas Edward Lute )1951-تشار لألمن القومي ) جنرال في الجيش األمريكي شغل أثناء والية بوش دابليو بوش مساعدا للرئيس كنائب مس
 فيما يخص  أمور العراق وأفغانستان. (المترجم). 
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وجد طريقة �كن أن تكون ناجعة. غ� أنه ل أنه أي  ،مشكلللعىل حل  توصل بأنه كات مورتونأرس إىل زوجته  ،وفاته

 لالست�ع إليه.  وقت"إىل ح� إخبار الرئيس أوال". لكن الرئيس ل يكن لديه  إليه ع� توصل صاحيكن راغبا يف اإلف

حيث ل يعد باإلمكان استخراج أي يشء من النقاشات  .سابق منذ وقتبالشلل التام والواقع أن االسرتاتيجية أصيبت 

 يعتقدبين� الج�االت يرغبون يف الحل العسكري ملشكل األفغا�، كان  ويف غضون ذلك،التفك�.  خليات منأو 

، هولربوك. أما األثر مستشارو الرئيس أن املخلفات السياسية التي قد تنجم عن معاكسة العسكري� ستكون عظيمة

اقتتال يف أفغانستان، غ� أن وال شك سيكون هناك  .الجيشوضع السياسة الخارجية يف يد من الخطأ أنه فكان ير  

 الكفيلة للبلوغ بالحرب إىل نهاية مرضية. وحدها الدبلوماسية هي 

 ،يعتقد يف رضورة استع�ل القوة العسكرية فهو. ذا نزعة تيل إىل السلم وتنبذ العنف إطالقامثاليا  هولربوكل يكن 

 هولربوك هددكأداة أو وسيلة لحل املشاكل املستعصية. فأثناء مشكل البلقان، بل لكن ليس غاية يف حد ذاتها 

املرتدد عىل قبول الصفقة املعروضة عليه. وذات  ميلوزفتشإلجبار الرئيس اليب  األمريكباستع�ل قصف الط�ان 

وضع الطائرات  تيبتر مستشاره العسكري  أثار إحباطه، طلب من ميلزوفيتش من اجت�ع مع هولربوكخرج ح� مرة 

تغطي  س.ن.نمن أن قناة  والتأكدنجلرتا، إ حال استعداد عىل مدرج قاعدة عسكرية يف  ) يفB2( 2العسكرية ب 

عىل هامش محادثات السالم  دايتونأثناء حفل العشاء الذي أقيم يف قاعدة قت متأخر، يف و  ركابه.الحدث وتس� يف 

للرئيس  هولربوكوجها لوجه. قال  ميلزوفتشقبالة أن يجلس  بيل كلينتونن الرئيس طلب مإلنهاء الحرب يف البوسنة، 

أي إذا ل يتحقق السالم فإن الواليات املتحدة  :سلفامنك شخصيا ما أخربته به  ميلزوفيتشأريد أن يسمع  نتونيكل

 الدبلوماسية.  بتوابل العمل الحرب طبخةَ ل بِّ تَ كان يُ  هولربوكستقصف املنطقة. والواقع أن 

ما  . أمافحسب مجرد دورغ� أنه ـــــ  اأساسي ايعتقد أن للقوات األمريكية دور  هولربوك ويف أفغانستان ذاتها، كان

دفعا للتوقيع عىل الحل العسكري به دفع يُ كان  حيث ،مختلف تاما فأمرٌ  ،2009يعتربه ويدرسه يف خريف  أوباماكان 

تفادي هذا املآل،  محاولةأثناء فمقتنعا بأن مجهودا من هذا القبيل مآله الفشل ال محالة.  هولربوك ظل يف ح� للنزاع.

وتضاعف رهانها عىل اسرتاتيجية فاشلة، م� سينتهي احت�ال إىل تكرار ستزيد أمريكا من تعميق التزامها العسكري 

يف كتابة الدولة يف  ح� التحق بالعملعمره مقتبل  يف هولربوكالتي عاينها النكراء  تهاوهز�فيتنام لكارثة خط� 

  اسرتاتيجية.وحصد هز�ة الخارجية. أو سينتهي بنا املآل إىل التخيل عن أفغانستان 

النزاعات من قبيل نزاع أفغانستان وإيجاد حلول للقضايا االسرتاتيجية التي تواجه أمريكا ه� من  ضَّ أن فَ  ال شك

وهذا ما حدث ونجح اختصاص العمل الدبلومايس. فالقوة العسكرية يجب أن تكون أداة ضمن أدوات الدبلوماسية. 

. تلك الحرب التي شهدت عقودا من القتال يف حرب فيتنام إنهاءوأيضا ما قامت به الدبلوماسية يف  ،بالفعل يف البلقان

ما الحدوث، وإذا  نادرُ  أرض امليدان، غ� أنها انتهت حول مائدة املفاوضات يف باريس. ذلك أن االنتصار يف املعارك أمرٌ 

مستو  من التعهد وااللتزام يفوق بكث� مستو  حدث، ك� هو الحال مثال يف الحرب العاملية الثانية، فإن األمر يتطلب 

نادرة  نادرة من االنتصار الرسيع يف أرض املعركة، ونهايةً  حالةً  يف أفغانستان. �ثل العراُق  االلتزام بهما تنوي أمريكا 

عىل العراق  يوضع ح�سيتضح األمر الرابح فعال يف معركة العراق؟ هو لحرب ل تنته حول طاولة املفاوضات. لكن من 

 خروج القوات األمريكية.  بعداملحك 



43 
 

آنذاك نظرة  إليهافقد كان ينظر  لالنتباه.ملفتا  2009الدبلوماسية أثناء مراجعة البيت لالسرتاتيجة سنة  غياب كان

ضيقة تحيها يف كونها أداة مفيدة الستقطاب الحكومات حول العال لتساهم بالجنود واملال يف حرب أفغانستان. 

 .  حلهتُيرسِّ أداة مكملة مجرد تشكل أداة لحل املشكل، بل  ال فهي، ومن ثم

جوهريا. فالجيش بطبيعة عمله ال يشكل املمسسة التي  معضالأن س� األمور عىل هذا النحو يشكل  هولربوك ارتأ 

إزاء النعت الذي وصفه  الخارجية. ما زلت أذكر ردة فعله يقع عىل عاتقها تحديد مسار السياسة األمريكيةيجب أن 

6F"مساعد طيار." يف مقابلة صحفية بكونه مجرد دافيد برتيوسبه الج�ال 

"منذ  :ابتسامة غيظ يكتم وهو هولربوكقال  7

دور الدبلوماسية الج�ال ج�االت." ويف املقابلة الصحفية ذاتها نفى لل نالدبلوماسيون مساعديفيه الوقت الذي أصبح 

7F[حرب أفغانستان] لن تنتهي ك� انتهت الحرب يف البلقان."يف إنهاء الحرب: "هذه 

إصالح خلل  أوباما واجبكان من  8

مراجعة  ضمن جدول إصالحهوضع  لزاما عليهكان قلب السياسة الخارجية، ك�  عىلانعدام التوازن الذي يجثم 

 االسرتاتيجية. 

لوكه يف أفغانستان. بيد املسلك الصحيح الواجب سُ  معتربا إياهاصالحة يحاج مدافعا عن املُ  منذ املنطلق هولربوك ظل

جية قمع التمرد يالكيل السرتات بالتزويد أمريكا تعهدَ  ُض قوِّ صالحة يُ أن القيادة العسكرية كانت تر  أن الحديث عن املُ 

)COIN .(دافيد ، اختىل جانبا بالج�ال 2010إىل أفغانستان يف أكتوبر  هولربوكأثناء الرحلة األخ�ة التي قام بها ف

 ةخمس عرش عن صالحة." أجابه "هذه محادثة ال يزيد وقتها أود الحديث معك يف شأن املُ  دافيدوقال له: " بيرتيوس

يف أنهم يتلخص باستمرار عىل لسان القادة العسكري�  املعتاد الذي كان يرتددثانية. ليس اآلن." ذلك أن الجواب 

قف الرئيس في� يخص إلضعاف طالبان وإنهاكهم. كانوا يطمحون أوال إىل تغي� مو ) سنت�يريدون فصل� إضافي� (

كان لذا ثم إقناعه ثانية بقبول فكرة االنسحاب التدريجي عىل املد  الطويل.  )(يوليوزلالنسحاب النهائ  موعد التاريخ

ألن من شأن ذلك تقويض االسرتاتيجية التي اعتمدوها.  ،طالبان مع الحوارَ  تث�التي  هولربوكمن أقوال  الخوف يركبهم

 .أن بإمكاننا التفاوض والقتال يف آن واحد هولربوككان قولهم الثابت: نحارب أوال ثم نفاوض الحقا. ويف متأخر، اعتقد 

من الواجب أن تكون فحارب بطريقة تجعل التفاوض يستهوي العدو (وليس العكس). يأن  املرء والواقع أنه بإمكان

 . إليها التوصَل ل هِّ األقىص، يف ح� يكون القتال مجرد وسيلة تسَ  أو صالحة هي الهدف النهائاملُ 

يف  حركة طالبان عىل استعداد للرشوع ، كانت2009يف شهر أبريل  وبالضبط، الرئاسة أوبامايف وقت جد مبكر من تويل 

املختص يف شئون أفغانستان، برحلة قادته إىل أفغانستان واململكة الباحث ، بارنيت روبنالتفاوض. فحينئذ، قام 

يف كابول  روبنبصفته مستشارا مساعدا. التقى  هولربوكقبل التحاقه بفريق عمل  سفرهالعربية السعودية حيث كان 

قطع عالقتها بالقاعدة استعداد لالذي أبلغه بأن حركة طالبان عىل  املال عبد السالم زاييفبزعيم طالبان السابق 

                                                           
7  

Mark Lander, “Afghan Shift Plus Top U.S.Civilians in Triky Spot,” New York Times, July 1, 2010, p. A14. 
مما يعني الطيار المساعد  wingmanاستعمل المؤلف في النص اإلنجليزي مصطلحا يستعمل في الطيران والمجال العسكري عموم. وهو مصطلح: 

زيا يفيد الذي يجلس في المقعد األيمن داخل قمرة القيادة ويتلخص عمله في تقديم المساعدة واليتحمل المسئولية كاملة. وقد أخذ المصطلح معنى مجا
 المساعد أو من يكون دوره ثانويا. (المترجم). 

 
8  

 . 2010وردت في مقابلة أجراها المؤلف مع مارك الندرفي غشت عام 



44 
 

واملوضوعات  ،من أين تبدأ :اسرتاتيجية مفصلة حول س� التفاوض هوالرشوع يف التفاوض مع أمريكا. ثم طرح أمام

. ومن جملة ما قاله حولهااالتفاق  لواليات املتحدة وحركة طالبانل �كنوشكل التسوية التي  ،املطروحة للنقاش

 شطبو ، غوانتنامو قاعدةيف  املحتجزين الحصول عىل تنازالت في� يخص السجناء ترغب يفن حركة طالبان إ ، زاييف

العقوبات  إطاريف أس�ء أعضاء من طالبان من القائة السوداء التي أعدتها حكومة الواليات املتحدة واألمم املتحدة 

بن عبد العزيز آل  مقرنمن كابول إىل الرياض حيث التقى باألم�  روبناملفروضة عىل اإلرهابي�. إثر ذلك سافر 

 . زاييفمن أقوال لله حواره مع طالبان وما تخ وأثار مع مخاطبه وزير االستخبارات السعودي سعود

حول كتب مذكرة  )فيه قسم االلتحاق بالخدمة الحكومية يف اليوم الذي أد  وتحديدا(إىل واشنطن  روبنح� عاد 

 طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية األمريكية هولربوكو روبن. عي ذلك اليوم استقل هولربوكرفعها إىل رحلته 

ناحية  التفتثم  روبناملذكرة التي أعدها  هولربوكمقعدين متجاورين. قرأ  يفحيث جلسا  ركو نيوي متجهة إىل

الوحيد لخروجنا." كان هذا الحديث بداية  السبيلفإنه  )(أن ينجح يشتغلأن قائال: "إذا كان من شأن هذا جليسه 

مع طالبان يف واشنطن: أوال إقناع كاتبة الدولة يف الخارجية  الحواررمت إىل تسويق فكرة لحملة استغرقت عام� 

 . أخ�ا أوباماالرئيس  ثم ،قناع البيت األبيضإ، وثانيا السيدة كلينتون

القوات تكن و نهاية للتمرد  أن تضع ،وطالبان كرزايتعني التوصل إىل صفقة سالم ب� التي  ،صالحةاملُ  من شأن كان

األمريكية من العودة إىل ديارها. غ� أن القادة العسكري� عارضوا الفكرة منذ منطلقها. ذلك أن البنتاغون كان ير  أن 

يشكل رضبا من االستسالم. ــــــ مع طالبان  الحوار عن مجرد الحديثبل  ــــــ التحاور معهمأو طالبان  معالتحدث 

للتفاوض.  جاهزةأن حركة طالبان غ�  العتقادهالفكرة لغ� متحمسة وكالة االستخبارات املركزية  بين� كانت

خدعة أو حيلة دبرتها باكستان للتخفيف من وطأة الهجوم األمريك عىل  صالحة يف رأي همالء هي مجردفاملُ 

 أفغانستان وتخفيف الضغط األمريك الواقع عىل باكستان. 

الرئيس الد�وقراطي يبدو من أن  يعرتيهم الفزعظل  نالبيت األبيض الذيالعامل� يف  كانت هذه املواقف تث� مخاوَف 

أي يشء من  ؛تجريب أي يشء جديد عىل أن البيت األبيض ل يكن راغبا يف اإلقدام. ذلك (ل� العريكة) الشاب "لينا"

. ينقصهم فن التدب� يف أمريكا السلطةهرم عىل رأس املوجودين صناع القرار كان حيث جريئة. الدبلوماسية القبيل 

  .صالحة)(فكرة امل ب� من الفكرةوبل كانوا مرع هذا املجالكان همالء يفتقرون إىل التجربة يف 

خاصة ما تعلق منها بتدب�  أثناء مس�ته االنتخابية بفتح صفحة جديدة يف السياسة الخارجية األمريكية أوباماوعد 

 إدارةالسياسة الحربية التي انتهجتها  ستنأ  بنفسها عن ،دهو وع حسب ،قضايا العال اإلسالمي الشائكة. ذلك أن أمريكا

سيكونان  إليهم اليد إىل اآلخرين والتحدث يف تدب� السياسة الخارجية وتتعاطى بجد مع التعهد الدبلومايس. فمدُّ  بوش

ول يبق تناىس األمر املسئولية وواجه مشكل أفغانستان وباكستان،  أوباماأولوية يف سياسته الخارجية. لكن عندما توىل 

وقت يف الصوت الوحيد املدافع عن الدبلوماسية. ذلك أن البيت األبيض قرر التي كانت  السيدة كلينتون هناك سو 

رفعت من شأن وزارة الخارجية، غ� أن  كلينتونوهم. واألكيد أن السيدة ذو حذوالحمبكر الس� يف طريق العسكري� 

ت اووكالة االستخبار  يضاهي نفوذ البنتاغون المتدن ظل يف مستو   ،من غ� دعم البيت األبيض ،لوزارةهذه ا تأث�

 املركزية. 
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الخوف (كناية عن  تحمل أوراق لعبها قريبا من صدرها كلنتونالسيدة ، كانت 2009جية سنة تية االسرتاعخالل مراج

. ففي اجت�عات كث�ة كنت حارضا إىل جانبها لدراسة مظاهر الحرب، )من أن يطلع الغ� عىل ما لديها من مخططات

دون وجود قوات عىل  الغارات الجوية( سياسة الكر والفرنجاعة كانت تطرح أسئلة كث�ة، ومرة قالت إنها التعتقد يف 

وعىل  إىل أفغانستان.إرسال فرق عسكرية إضافية  دتأيَّ  السيدة كلينتون. وهكذا ل يكن مفاجئا يف النهاية أن األرض)

املترسع  الخروجل تكن ضمن الفريق الداعي إىل تحديد تاريخ نهائ لالنسحاب، وأيضا ل تكن تساند فهي  ،أي حال

تبدو شبيهة بسياسة التي ــــــ  قرارات من هذا القبيلشأن من تر  أن  فالسيدة كلينتونمن العراق وأفغانستان. 

تبديها ح� يتعلق األمر كانت اليامة التي تلك  ،أضف إىل هذاإلحاق الرضر بوضع أمريكا يف العال. ـــــ الكر والفر

أو  أسامة بن الدنلقتل  أبوت آباديف تنفيذ عملية قدما عىل الس�  أوباما ثِّ حَ  مثلث يف قضايا األمن القومي، بالب

ومن ثم �كن  .غوناللبنتيف موقف معارض  ليبياقصف اعتقاله، أو الدفاع عن استع�ل الط�ان الحرب األمريك يف 

 يف قضايا األمن القومي.  تلتزم اليامة والحزمكانت وال تزال  السيدة كلينتونن إ  بصدقالقول 

العمل عند االختيار ب� القوة العسكرية الفائقة و صفر اليدين تخرج سالخارجية  وزارةتر  أن  تكن السيدة كلينتونل 

 إلحداثالدبلومايس  الجهدتسهيل  هيرأيه أن الغاية من استع�ل القوة  هولربوكالدبلومايس. إذا كانت تشاطر 

كل ما  استع�ل عليها بل ،أخر  تدخل يفلتحارب لتخرج من أزمة تظل . ذلك أن أمريكا لن يف مسار األحداثاخرتاق 

مخرجا للنزاعات  لتجدالقوة العسكرية والعمل الدبلومايس  املزاوجة ب� ة: أييقوة قومية بحنكة ودرامن لديها 

 املربكة من قبيل نزاع أفغانستان.

األوسط  منفصلة عن الرشق وأخر بباكستان وأفغانستان (كث�ة تتعلق  اجت�عات السيدة كلينتونحرضت مع 

فرضياتنا ومخططات  خترب فيهن والقيام بتمرينت تطلب منا الدفاع عن العمل الدبلومايس، ، ويف كل مرة كانعموما)

تطلب منا تحرير ما توصلنا إليه كتابة حتى يستفيد منه  والتمرين العمل قبل تقييم كيفية اشتغالها. ويف نهاية التدرب

 البيت األبيض. 

 هولربوكتثق بأحكام  كلينتونيرتبطان برشاكة عمل وثيقة. فالسيدة صديق� السيد هولربوك و السيدة كلينتونكانت 

مرسورا حول قضايا مختلفة ال تقتي عىل أفغانستان وباكستان فحسب. كانا  هولربوك يقدمها مشورة :وتثمن مشورته

حيث  ،البيت األبيض غائلة وتدرأ عنه هولربوكعىل ح�ية تعمل  السيدة كلينتونكانت فيه  وقتيف يتشاوران كث�ا، 

املحاوالت الرشسة من جهتها بلف عن  تحتفظ السيدة كلينتون، وهولربوكبلف عن أخطاء  كان هذا األخ� يحتفظ

مستشار األمن القومي. فعندما  توم دونيلونمت هذا امللف إىل . وقد سلً هولربوكالتي يقوم بها البيت األبيض لتدم� 

إىل البيت  كلينتونالسيدة ، سارعت عليه وطرح اللوم ترسيب معلومات رسيةب هولربوكاتهام  عىل البيت أقدم

العامل� يف السيدة كلينتون  ختوبَّ وكذلك بالترسيبات القادمة من البيت األبيض ذاته.  املسئول� األبيض وأخطرت

 أشار إىل لقاء رسي مع طالبان فضح أمره مسئول كب� يف البيت األبيض.  رنيويوركمجلة نرشته البيت األبيض إثر مقال 

لتتحمل  السيدة كلينتون تتبعه، ثم اللك�ت والجروحيذهب وحيدا يف البداية إىل أرض املعركة متحمال  هولربوككان 

البنتاغون ووكالة االستخبارات املركزية. وح� تتاح الفرصة يف مع نظرائها  (اللوب) وتستعمل وسائل ضغطها املسئولية
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 حصارا حول الرئيس ورضبوا بهن يف البيت األبيض و لالعام الذي بناهبرل�  جدار تفاديتقصد الرئيس مبارشة محاولة 

 أخذها يف االعتبار.  وأ اطالعه عليها يف عنه كل خيار أو فكرة ال يرغبون  يحجب

خاص مع الرئيس (أحيانا يقتي االجت�ع عليه�  لقاء يفكل أسبوع بانتظام االجت�ع عىل  السيدة كلينتوناعتادت 

اللقاء رأسا  وضعت السيدة كلينتونذلك أن ، وأحيانا ينضم إليه� عدد قليل من كبار موظفي البيت األبيض). فقط

عدم تهميشها من قبل البيت  تضمنيف الخارجية. فبهذه الطريقة رشطا لقبول منصب كاتبة الدولة مع الرئيس لرأس 

تستغل االنفراد بالرئيس لتث�  السيدة كلينتونكانت إذ ح� التحاقها بالعمل أو تهميش كتابة الدولة يف الخارجية. 

 معه األفكار التي يخفيها عنه العاملون يف البيت األبيض. 

قرتاح أو عرض يتعلق بالدبلوماسية. مبدئيا كان محاوالتها إقناع اإلدارة با أثناءبأوقات عصيبة  السيدة كلينتونمرت 

متعاطفا معها غ� أنه ل يبد ح�سة تشفع تعاطفه أو يلقي الضوء الكايف عىل العالقة ب� البيت األبيض  أوباما

يف الحملة االنتخابية، غ� أن  ةمقنع حجةأو التحدث إليهم  التفاوض مع األعداء وحتى وإن بداوالقيادة العسكرية. 

 توليه السلطة. بعد  اإلقدام عىل الحوارمرتددا يف  أضحى أوباما

إىل ح� األبيض ظل البيت قد الرئيس. و  يحرضهمجلس األمن القومي اجت�عا كان مقررا أن يعقد ، 2010يف صيف 

 ؛)أيضا إيران تشملإقليمية جدية ( ع طالبان أو الدخول يف دبلوماسيةالتفاوض م لفكرة عىل الرفض التامميا  انعقاده

مذكرة كان قد  االجت�ع ويف حقيبتها السيدة كلينتونحرضت . االجت�عجدول ضمن  الفكرة إدراج بل عارض مجرد

قدمت املذكرة للرئيس وفرست محتواها قم قالت له بالحرف الواحد:  مكتب املبعوث الخاص يف املوضوع. أعدها

، غ� أن األمر انتهى عند يف إشارة عىل موافقته رأسه هز الرئيس"سيدي الرئيس أود الحصول عىل موافقتكم عليها". 

لقتل املذكرة بالطريقة املفضلة يف واشنطن: أي الحكم عليها  مجاالالعامل� يف البيت األبيض وجدوا هذا الحد. ذلك أن 

املذكرة، حرضت اجت�عا بعد انيام أسابيع قليلة عىل تقديم فبالقتل البطيء بعرضها عىل لجان ال تنتهي اجت�عاتها. 

 سندرسأننا  تفاجأت يف بداية االجت�ع .مختصةوكاالت وهيئات حكومية  كان البيت األبيض قد دعا إليه حرضتهبينيا 

ح� أخربتها باألمر. هزت  السيدة كلينتوناملذكرة التي وافق الرئيس عليها بهزة من رأسه. ومازلت أتذكر ردة فعل 

 "غ� معقول." رأسها بشدة وقالت متعجبة:

كتابة عالقة متفاهم� والعالقة بينه� جيدة، غ� أن هذا التفاهم ال يعني أن  أوباماوالرئيس  السيدة كلينتونكانت 

يخص أفغانستان وباكستان عىل األقل،  ففي�. دون عراقيلتنساب مع البيت األبيض كانت يس�ة الدولة يف الخارجية 

كان عىل كتابة الدولة يف الخارجية أن تحارب بكل ما تلك من أسلحة للحصول عىل جلسة است�ع يف شأنه�. فلوال 

، ملا كان لكتابة فرضا عىل املتعامل� معهاتفرضه واالحرتام الذي  السيدة كليتنونتتعت به�  التياليامة والشدة 

استحوذ عىل كل القضايا التي تهم األبيض دور أو تأث� إطالقا يف صنع السياسة الخارجية. ذلك أن البيت الدولة أي 

. وقد إجرائية ألسباب كل القضايا املتعلقة بإيران والياع العرب اإلرسائييل كانت تدبر من البيت األبيضفاملنطقة: 

ح� سارع إىل ورسعة بديهته  هولربوكنادرة، وذلك بفضل جهود شكلت قضايا باكستان وأفغانستان حالة استثنائية 

 قبل أن يرتب البيت األبيض بيته الداخيل.   2009يف فرباير  همكتب تنظيم
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عمل فقد ة يف الخارجية. ومن ثم كان البيت األبيض متذمرا من فقدانه قضايا باكستان وأفغانستان لصالح كتابة الدول

ملبعوث الخاص واسرتداد السياسة الخاصة بهذين البلدين. ولعل هذا هو السبب إغالق مكتب ا يف سبيلجاهدا 

ويحافظ عىل  يف عمله الذي كان يس� قدماــــــــ  هولربوكحرب مع الالذي أدخل البيت األبيض يف مسار  الرئييس

 ،ينوي الرتاجع أو التقهقر هولربوكالسياسة الخارجية الخاصة بنطقة ذات أهمية كب�ة. ل يكن يف إرشاك كتابة الدولة 

يف الوقت الذي رأي حتى بل ل يتخل عن األمر  ،األبيض وحده التخيل وترك املجال مفتوحا أمام البيت يف نيتهول يكن 

 فيه أن أولئك الذين يودون أخذ زمام أمور أفغانستان ل يكونوا أهال للقيام باملهمة. 

مكتب املبعوث الخاص  بقاءعىل جاهدة تعمل  السيدة كلينتون، ظلت 2010 يف دجنرب هولربوكبعد أن وافت املنية 

 عرببيده  عىل أخذ السياسة الخاصة بباكستان وأفغانستانجاهدا بدوره البيت األبيض يعمل  بين� كان، عمله واستمرار

وكالة االستخبارات املركزية (األمر الذي زاد من تفويض شئون باكستان لتك� البنتاغون من تدب� أمور أفغانستان، و 

 جون بوديستاالسيد  توىل منصب املبعوث الخاصيترغب يف أن  السيدة كلينتونحدة التوتر مع باكستان). كانت 

مدير مكتب  شغل وظيفةسبق أن  ،دئ الحزبببا التعلق شديدوهو عضو نافذ يف الحزب الد�يوقراطي ـــــــــ 

 ، لذا كانوكفاءات عاليةقوي (بل بنفوذ لد  الرئيس ذاته) بنفوذ كان يتمتع  بوديستا.  والواقع أن الرئيس كلينتون

سياسة باكستان وأفغانستان من ب� يدي كتابة الدولة. وهكذا عارض  اقتناصيصعب عىل البيت األبيض ترويضه و 

ان اإلدارة، غ� أن البيت األبيض عىل يف كل أرك تندلعهذه الحروب السطحية كانت البيت األبيض هذا االختيار. 

 الخصوص كان نه� ال يشبع من السلطة. 

الدائرة الضيقة املحيطة بأوباما ممن ناضلوا يف حملته االنتخابية، فرجال أضف إىل هذا مخلفات الحملة االنتخابية. 

ضمن فريق وليس  عىل العملأثبتت قدرتها  هافعىل الرغم من أن. السيدة كلينتونالريبة والشك من تساورهم كانت 

يف استطالعات الرأي، أدائها  شعبية وارتفاع نسبة املوافقة عىلمنشغل� با تتمتع به من ظلوا همالء إال أن لوحدها، 

 عىل الرئيس وتحجبه. تغطي بظاللها  متخوف� من أن ظلوافقد ومن ثم 

أدت عمال  السيدة كلينتونن أ ، "2012ىل غاية ربيع رئيس القيادة املشرتكة إ مايك ميلنرصح األم�ال  ،يف هذا الصدد

ظى به لد  البيت األبيض فهمالء حالدعم القليل الذي تذلك  أو ال يعقل رائعا ودفعت قدما بأجندتها، لكن ال يصدق

التي  قليلة والحربيريدون االستحواذ عىل كل يشء". كانت انتصارات كتابة الدولة  ]البيت األبيض يف[العاملون 

 صالحةاملُ  أوصت بها يف شأنالتوصيات التي التي تلقتها تثلت يف اعت�د الوحيدة تخوضها ضارية. ولعل املواساة 

 استنفذ كل الخيارات البديلة. قد هذا األخ� كان بعد أن  ة من قبل البيت األبيضسياسة رسمي واتخاذها

 رضٌب وكأنها حيانا أ تبدو  هولربوكوخاصة عىل  يةجيف الخار  عىل كتابة الدولة البيت األبيض شنهايكانت الحملة التي 

 أوباما لحضور املمترات املصورة عن بعد التي كان هولربوكمن مرسح العبث. فمثال، ل يستدع  فصٌل من العبث أو 

ول يكن ضمن البعثة التي رافقت الرئيس أثناء زيارته إلفغانستان. وحسب ما أورده الصحفي  ،كرزاييعقدها مع 

 إقصاءبفكرة أت  هو الذيفإن فريق البيت األبيض الخاص بشئون باكستان وأفغانستان  راجيف شاندراسيكران،

قائال:  ضيفه أوباما. ففي ذلك اللقاء خاطب كرزاي عقده الرئيس يف املكتب البيضاوي مع االجت�ع الذيمن  هولربوك

 ليس واحدا منهم). وقد فضحت السيدة هولربوك(م� يعني أن  "كل من يف هذه الغرفة �ثلونني ويحظون بثقتي."
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8Fتلك الخدعة ك� فضحت غ�ها. كلينتون

: تجاهل كانت واضحة كرزاي إىل وصلتوعىل أي حال، فإن الرسالة التي  9

9Fمبعوث الخاص.

10   

، ومن ثم يجد رجال هولربوكمن هذا األخ� حتى يشتك  كرزايـ ينزل الرضبات ب هأنوكيبدو  البيت األبيض أحيانا كان

. ففي هولربوكوينهون عمله. غ� أن البيت األبيض غ� موقفه بعد وفاة  هولربوكالبيت األبيض ذريعة يفصلون بها 

اليوم أي نقد يوجه إىل مبعوثه الخاص يف باكستان  أفادت بأنه لن يقبل بعد كرزايإشارة بعث بها البيت األبيض إىل 

عن عقد . وخالل ممتر البلدينإىل  الجديد وأنه يتوقع من كابول التعامل والعمل مع مبعوثه الخاص وأفغانستان،

وأنه يتحدث باسمه. هذا القول  بثقته الكاملةيحظى غروس�ن  ماركن مبعوثه الجديد إ  لكرزاي عد، قال الرئيسبُ 

الشعور الذي كان سائدا حول  منللقيام بعمله، غ� أنه ل يغ� شيئا  هولربوكخلف املبعوث الذي  وال شك ساعد

 تشتت السياسة األمريكية وارتباكها. 

دورا مه� يف فض نزاع أفغانستان.  هولربوك �نحالذي من شأنه أن  الحوار مع طالبان كان البيت األبيض يخىش

التعث  يف أخر أشهرا وقىض صالحة مع طالبان، لعرقلة التوصل إىل املُ أمىض البيت األبيض شهورا يف التآمر  وهكذا

، الذي يدير قضايا باكستان وأفغانستان لوت فالج�اليتوىل تدب� الحوار.  لهولربوك بديلعن  يف بحثه البطيء والس�

عارضت فكرة  السيدة كلينتونغ� أن  ،ليتوىل مهمة التفاوض االخرض اإلبراهيميمن داخل البيت األبيض، اقرتح 

تحمسة للفكرة. ذلك غ� مُ كانت تطعيم الدبلوماسية األمريكية بعنارص خارجية من األمم املتحدة. وباكستان بدورها 

 . ذات مفعولو  ، بل كانت سياسة نافذةاالنتباهيف ل خدعةل تكن مجرد  "هولربوك أن حملة "إيقاف

إىل باكستان لحضور اجت�ع  جيم جونزسافر مستشار األمن القومي الج�ال  ،لهولربوكويف إطار هذه الحملة املعادية 

مرة فالطائرة.  بسفره إال بعد أن استقلالخارجية ؛ بل ل يخرب كتابة الدولة يف هولربوكدون أن يرافقه رفيع املستو  

سياسة أمريكا ويدمرها. لذا ل يكن  ضوِّ قَ يُ . هذا الصنف من الح�قات هولربوكالرسالة واضحة: تجاهلوا  جاءتأخر  

ة إىل األمام وترتاجع خطوت� إىل و تس� خط :يف باكستان وأفغانستان املتبعةباألمر املفاج  أن تتعث خطوات السياسة 

 الوراء. 

الج�ال إىل باكستان خرج تاما عن النص املكتوب واقرتح عىل  جيم جونز ليف واحدة من الزيارات التي قام بها الج�ا

هو  ، أحد كبار قادة الجيش الباكستا�، صفقة تعد بحصول باكستان عىل مفاعل نووي سلمي مقابل تعاونها. كيا�

دبيلوماسيا مضنيا. ويف نهاية املطاف جهدا تطلب أمر الرتاجع عن الصفقة إذ عىل البيت األبيض.  كالصاعقةالخرب 

؛ فهو يعلم عىل محمل الجد بأي حال من األحوال جيم جونزيف لقاء خاص معه أنه ل يأخذ عرض  الج�ال كيا�أخرب� 

هفوة. والخالصة أن مجلس األمن القومي كان يرغب يف القيام بهمة كتابة الدولة يف الخارجية غ� أنه ل أنه مجرد 

 يكن ممهال للقيام بها. 

                                                           
9  

Rajiv Chandrasekaran, Little America: The War within War for Afghanistan (New York: Knopf, 2012), p. 230. 
10  

Les Gelb, “Richard Holbrooke’s Lonely Mission,” Daily Beast, January 16, 2011, 
http://www.thedailybeast.com/newsweek/2011/01/16/richard-holbrooke-s-lonely-mission.html. 
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 فأناساألبيض، وتث� سخريتهم أحيانا. البيت تربكهم مناورات  ممنالوحيدين ل يكن الباكستانيون واألفغانيون 

أن البيت األبيض كان يشجع سفراء الواليات املتحدة يف  بالذكر وخليقكانوا محتارين من أمرها.  أنفسهمواشنطن 

 ض عمَل وِّ قَ وإسالم آباد عىل تفادي كتابة الدولة يف الخارجية والتعامل مع البيت األبيض مبارشة، األمر الذي يُ كابول 

السهل بكان استغالل من أنه ا تعلم همالء السفراء . إذ رسعان ماملبعوث الخاص للرئيس)(أي مكتب  وكالة تابعة له

عن سيطرة  خرجالذي سف� الواليات املتحدة يف كابول  ب�ي كارل إيكنلصالحهم. خاصة  لهولربوكعداء البيت األبيض 

 كلينتونبالسيدة مرفوقا  أوباما، سافر الرئيس 2010. ففي شهر نوفمرب رعاذبه هذه األخ�ة وضاقت وزارة الخارجية 

ب�ي  إيكن . طلبحميد كرزايإىل لشبونة لحضور اجت�ع لحلف ش�ل األطليس حيث كان مقررا إجراء لقاء مع 

وزارة أمر تجاهل  هرفضت طلبه وأمرته بالبقاء يف مقر عمله بكابول. لكن السيدة كلنتونالوفد الرسمي بيد أن  مرافقة

 الخارجية وسافر إىل لشبونة بدعم من البيت األبيض. 

منها صادر البعض  ،صالحة ل تخل من انتقادات صادرة عن أوساط يف وزارة الخارجية ذاتهاتجدر اإلشارة أيضا إىل أن املُ 

مع طالبان  أن فكرة الحوار تر ، كانت هولربوكأحد كبار مستشاري  رينا أم�يعن مكتب املبعوث الخاص. فالسيدة 

منه يف  بالعيش ثانية يف الرعب الذي عا� هإذ ستحكم علي ـــــتحمل يف طياتها خيانة للعشب األفغا� وتطلعاته 

طالبان. فهم ل يتخلوا يف أي وقت  زع�ءبأنه ال �كن الثقة يف  مناسبةيف كل  هولربوكاملايض. وهكذا دأبت عىل تذك� 

وسيعودون ثانية إىل م�رسة العنف عىل  ،ومواقفهم املتشددة من املرأةمن األوقات عن نظرتهم الضيقة لإلسالم 

الساكنة األفغانية. فكل ما يرغبون فيه هم إبعاد األمريكي� عن طريقهم حتى يعودوا ثانية إىل أفغانستان الذي تركوه 

لذا يتوجب علينا  ـــــصالحة تلح عىل أن معظم األفغان قلقون ومتخوفون من املُ  السيدة أم�يت . كان2001سنة 

وإال فإن  ــــــــ صالحة بالتشاور معهم يف شأنها قبل اإلقدام عليها والس� بها قدماتخوفهم من فكرة املُ بداية تبديد 

التي حاربت طالبان  األوزبيكو التاجيكو هزارا( البشتونيةواألقليات القبلية غ� ومجموعات املجتمع املد�  النساء

. بل االحت�ل األكث سوءا من كل صيغتها ضمن تحالف الش�ل) لن تساند أو تدعم أي صفقة مع طالبان مه� كانت

تسويق فكرة  حميد كرزايهذا هو العودة إىل الحرب األهلية. إضافة إىل أنه من الحمق االعتقاد أن باستطاعة 

 كرزاي فهو ل يسترشهم أبدا يف شأنها. ولهذا يتوجب عىل أمريكا إقناع ــــــقناعهم بفائدتها لد  األفغان وإصالحة املُ 

 أوال بالفكرة. 

مضيف� أن الباكستاني� بصيغ أخر   السيدة أم�ي أعربت عنهاالتي  واالهت�مات كان هناك آخرون يرددون املخاوف

صالحة مع حركة طالبان ول تكن نتيجة محاولتهم مطمئنة. ذلك أن حركة طالبان اعتادت عىل جربوا يف السابق املُ 

. ذلك أن ألمرها) تتسم بالعنف وكذا استئناف الحرب ح� تكون جاهزة تيوقراطيةلبناء دولة دينية (استغالل الهدنة 

بكيفية تحقيق أهدافهم عرب الحرب . ك� أنهم عىل دراية ينفذونهايف الحوار ولهم أجندة  مهرةٌ زع�ء طالبان 

 والتفاوض. 

ص يف النهاية إىل أننا لسنا مقبل� لُ مزاياها. غ� أنه خَ  ونقاشلكل هذه اآلراء وتعمق يف دراستها جيدا  هولربوك استمع

وليس بإمكاننا القيام بالحرب إىل ما ال نهاية. ذلك أننا سنغادر أفغانستان عند بلوغ نقطة معينة. عىل كسب الحرب 

عىل األرجح، وحينئذ سنرتك  يف وقت الحق، فإننا سنغادر صفقة تربم مع طالبانفحتى وإن ل يكن هناك حوار أو 
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م التوصل إىل اتفاق، فسيكون بإمكاننا طرح ما إذا تأ أفغانستان يف وضع أسوأ م� كانت عليه يف سنوات االقتتال. 

 يعتقد أن علينا الدفع هولربوكأما من غ� اتفاق، فإن أسوأ التوقعات ستصبح واقعا. كان  ،القضايا الجوهرية

ًد بنيتهصالحة والس� بها قدما لكن رشيطة أن نخطط ملسار االتفاق النهائ و باملُ  البعض من األخطار، إن ل معتربين  نُعد

 من مغبتها.  هولربوكوحذرت  السيدة أم�ييكن جلها، من تلك التي أثارتها 

من جهة البنتاغون ووكالة االستخبارات املركزية  ةمقاوم عىل نصبهاعراقيل تضافرت صالحة متابعة املُ  مسار اعرتضت

أمام ف. هولربوكجهدا مضنيا من طرف السيد  عليهاأمر التغلب تطلب  لذا. من جهة ثانية البيت األبيضمقاومة و 

وفر له  روبنومن حسن حظه أن  . بكياسة ورفقأن يتم  يجب األمر أن هولربوكأدرك هذه املقاومة الشديدة، 

 ،من جهة الرصيد الفكري با أت به من حجج مفصلة تظهر أن حركة طالبان �كن أن تجلس عىل طاولة املفاوضات

ذاته والكث� من األفغان ممن حادثهم �يلون إىل الحوار مع زع�ء الحركة. والواقع أن  كرازايأن  ثانيةمن جهة وتظهر 

السلم  يصبححيث من شأن اتفاق من هذا القبيل أن يقطع الصلة ب� طالبان والقاعدة، ويجلب السلم ألفغانستان 

قام  صيغة مذكرات تحرير أفكاره ووضعها يف روبنمن  هولربوكويف هذا الصدد، طلب يف متناول اليد. آنذاك 

املذكرات يف  هذه روبنوضع  هولربوكبتوزيعها عىل مختلف الهيئات الحكومية املختصة. وبعد أن مات  هولربوك

يف اجت�ع عقد يف البيت األبيض  كلينتونالسيدة ، قامت 2012ملف واحد سلمه إىل البيت األبيض. ويف أوائل ربيع 

عىل أساس أنه ل يطلع  توم دونيلونمستشار األمر القومي اعرتض صالحة وأخذها يف االعتبار.  كرة املُ بالدفع ثانية بف

 إيفاءها روبنمن  السيدة كلينتونصالحة. لهذا طلبت بعد عىل تفاصيل القضية التي رفعتها وزارة الخارجية يف شأن املُ 

ع� فيه.  ضخامتهفصح توهكذا أعد ملفا بحجم ثالث بوصات منذ التحاقه بالعمل.  هابكل املذكرات التي كتبها يف شأن

يف ما ينيف عن سنة من العمل واعتبارها قناع البيت األبيض بأخذ الفكرة عىل محمل الجد إومع ذلك استغرق أمر 

أول مذكرة يف شأن  روبنمنذ أن كتب  انيمتكانت قد الضغط داخل اإلدارة. والواقع أن قرابة ثانية عرش شهرا 

صالحة وتعلنها عىل العموم نيابة عن اإلدارة األمريكية يف من تبني سياسة املُ  السيدة كلينتونصالحة قبل أن تتمكن املُ 

 . 2011يف فرباير  )آسيا(اتحاد دول جنوب  نقته بناسبة انعقاد ممتر جمعية آسياأل خطاب

كان ير  أن إيجاد تسوية  هولبوركوطالبان. ذلك أن  كرزاين غ� انخراط أطراف أخر  مأيضا صالحة تقيض كانت املُ 

الفاعل� األساسي� يف وضم يصبح ممكننا إال بانخراط دول الجوار الرئيسية (إيران وباكستان)  نلسياسية ب� الطرف� 

الجدير بالذكر هنا أن إيران ساندت التسوية و  .ودعمها ملساندتها املنطقة (الهند وروسيا واململكة العربية السعودية)

وحتى وإن ل تكن باكستان طرفا يف  .2001سنة  املنعقد بونالسياسية األخ�ة حول أفغانستان التي انبثقت عن ممتر 

الجزيل الذي تلقته من الواليات املتحدة األمريكية. يف هذه  تلك التسوية إال أنها وافقت عليها الحقا بفضل العطاء

باكستان إىل التسوية عىل غرار ما فعلته  انض�مكان يأمل يف  هولربوكفرتة ل تكن إيران طرفا يف املعادلة غ� أن ال

نجاح التسوية حظوظ ذلك أن  بها.  لتلتزمأن واشنطن عملت بجد عىل استقطاب باكستان  لو بونإيران يف ممتر 

 إيران أو باكستنان. ـ  :من الدولت�واحدة تطلب موافقة ت

 املشار إليها الدول ألن لكل كل ما يتعلق بها،ة وجوهه ومراعا كافةمن األهمية بكان معالجة هذا املشكل بالنظر إىل 

مادامت هذه الدول ل تدعم عملية التسوية ونتائجها، فإن مآلها الفشل. إضافة إىل أن و مصالح حيوية يف أفغانستان، 
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أمريكا ستغادر أفغانستان يف نهاية املطاف وأثناءها يصبح عىل عاتق دول الجوار والفاعل� اإلقليمي� املحافظة عىل 

السلم. ولن يفعلوا ذلك إال إذا كانوا منخرط� يف العملية ورأوا أن التسوية السياسية النهائية تحفظ مصالحهم. أما 

االنخراط يف عملية السلم والتعهد بح�ية ما ينجم عنها من عىل  نطقةحمل دول املمهمة أمريكا يف هذا الباب، فهي 

أبد  فيه البيت  ى يف الوقت الذييف عمق سياسة واشنطن. فحت يكن قد تجذر بعد تسوية. غ� أن هذا املنظور ل

مجرد اتفاق الحوار مع طالبان، إال أنه ظل ير  أن العمل الدبلومايس يف هذا الشأن هو  لفكرة ما األبيض تحمسا

 . فحسب لوقف النار مع طالبان

هناك خالفات عميقة بادية للعيان تفرق ب� باكستان والهند وب� إيران واململكة العربية السعودية، وأخر  غ� 

كاالختالفات ب� روسيا وإيران من جهة وباكستان من جهة أخر . فخالل املرحلة  ،عنهالكنها ال تقل أهمية  ،مرئية

رق فهذا الفريق أو ذاك من الالتي سادت فيها حركة طالبان يف تسعينات القرن املايض، كانت كل هذه الدول تدعم 

م�  ه ب� كرزاي وطالبانل تكن راضية عىل ما يحصل االتفاق علييف حال املتحاربة، ولن تتوا� عن فعل ذلك ثانية 

 . سيعرقل أية تسوية نهائية

كان ير  أنه باإلمكان جذب هذه الدول  هولربوكوعىل الرغم من اختالف مصالح هذه الدول وتباعدها، إال أن 

الذي تشرتك فيه دائرتان  الرياضيات)تخطيط ف� يف ( واستقطابها. كان يتصور األمر عىل نحو يقارب التخطيط الريايض

دوائر �كن أن يحصل االتفاق. كانت مقاربته املساحة الصغ�ة التي تتداخل فيها ال ففي 10F11،أو أكث يف مساحة معينة

 بيج�ح� تفك�ه يف معالجة السياسة الدبلوماسية مع الص�. فقبل أن يسافر إىل نيكسون تذكر بالطريقة التي نهجها 

؟" ومه� كان تفك�ه وهم؟ ماذا نريد نحن هم ورقة وقل� وكتب: "ماذا نريد نحن؟ ماذا يريدون، أخذ 1972يف فرباير 

11F، فإن الجواب عىل السمال األخ� هو الذي استقرت عليه دبلوماسيته مع الص�.شأن هذه التساؤالتيف هذا 

12 

أيا منها (با فيها باكستان ذاتها) ل  املساحة األكيدة التي تتداخل فيها مصالح هذه الدول يف أفغانستان يف أن تتمثل

يف رؤية الفوىض تعم أفغانستان أو يسود فيها التطرف. ومن ثم فإن العمل  ، وبغض النظر عن خالفاتها،تكن ترغب

تحقيق السلم داخل أفغانستان ومع عىل مبدأ كل هذه الدول  موافقة السعي إىلاملنطقي الذي يجب القيام به هو 

أن يلتزم بناء اإلج�ع عىل أساس أن أفغانستان لن تشكل تهديدا عىل أي من ج�انها، وأيضا عىل  ج�انها. حيث �كن

بعدم استغالل افغانستان لشن حروب بالنيابة عىل بعضهم البعض. كانت تلك هي الخطوط  همالء الج�ان من جهتهم

، فإنه من املحتمل أن تطلب باكستان العريضة أو املبادئ األولية التي تمسس التفاق ملموس. وعىل سبيل املثال

12Fدوراناالعرتاف بخط 

وهو الخط الذي ل توافق عليه أفغانستان أبدا  ـــــــ الذي يرسم حدودها مع أفغانستان 13

                                                           
11  

التي "، وهو مصطلح يشير إلى تقاطع الدوائر أو تداخلها والمساحة Venn diagramاستعمل المؤلف في النص اإلنجليزي مصطلحا رياضيا "
 )المترجمالمشتركة الناتجة عن التداخل. ويستعمل المصطلح في مجاالت أخرى من غير الرياضيات. (

12  
 وردت هذه العبارة في:

William H. Luers and Thomas R. Pickering, “Envisioning a Deal with Iran, “ New York Times, February 2, 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/2/03/opinion/envisioning-a-deal-with-iran.html?_r=1&ref=opinion 

13  
كلم. وقد جرى التوصل إليه في اتفاق عقد بين مورتيمر دوارن  2640يشكل خط دوران الحدود الفاصلة بين أفغانستان وباكستان حيث يمتد على مسافة 

Mortimer Durand    (المترجم)1893بد الرحمن خان سنة ممثل بريطانيا في الهند وأمير أفغانستان ع . 



52 
 

13Fباعتباره حدودا دولية معرتفا بها.

سببا للموافقة عىل ذلك أن التداعيات األمنية لهذا االعرتاف �نح إسالم آباد   14

أن تدخل باكستان يف أفغانستان (من خالل دعم التمرد  تادت عليه يف أفغانستان. والواقعأقل م� اع اكتفائها بدور

فغانستان أن رفض أ  بيد ،) كان محط أنظار الجميعCOINلقمع التمرد (األمريكية يف شئون االسرتاتيجية  االنحشارو 

يف األرايض  اباكستان حقوق ءادعاشكل  دفقباهت�م م�ثل. ومن ثم  ىباكستان ل يكن يحظالتنازل عن أراض لصالح 

 رغبتها يف التدخل يف أفغانستان.  عىلحافزا  األفغانية

الفوائد املشرتكة التي �كن إىل  النظر مليا عىلبقوة تحقيق فكرته من خالل حمل باكستان وأفغانستان  هولربوكتابع 

فذات  بحاباة باكستان. اتهامهو  هولربوك يف مرامي عىل الشك أفغانستان ساسةَ  حملكان سببا ، م� كسبها للدولت�

، أحد كبار القادة العسكري� يف باكستان، ملحا عىل ما �كن أن كيا�عىل الج�ال  بشدة هولربوكفيها  ضغط مرة

طالبان غ� أنه ابتلع الطعم مع . ل يكن الج�ال يرغب يف االعرتاف بأن بلده تساند يجنيه بلده من التخيل عن طالبان

ذلك. وهكذا فكر يف األمر افرتاضيا واضعا بضع رشوط؛ منها "أال تكون أفغانستان مقرا لقاعدة هندية لشن غارات 

عسكرية عىل باكستان." ثانيا "أن تتطلع قبائل الباشتون يف أفغانستان إىل كابول بين� تتطلع قبائل الباشتون يف 

أن يتوقف عن فرض نفسه ملكا (أو أي رئيس آخر يتوىل السلطة)  كرزاي عىل باد." م� يعني أنباكستان إىل إسالم آ 

 ، وأن يتخىل األفغان عن ادعائهم بتبعية قبائل الباشتون القاطنة يف باكستان. بأرسها عىل كل قبائل الباشتون

حيث كانت  ،باقية عىل أفغانستانكانت هذه االفرتاضات يف مجملها معقولة. ذلك أن باكستان كانت تشن حربا است

لك خشية أن تخلق وذ ،يف قبضة حركة طالبان صديقتهاكابول يف موقف دفاع وقبائل الباشتون  تضعترغب يف أن 

 يف أراضيها (أي باكستان).  أفغانستان مشاكل

عن أحيانا مع الوزراء األفغان، خرج  دهاعدة عق اتهي كابول. ففي اجت�ع هولربوكيف رحلة كانت املحطة التالية 

بعد أن أنهى وزيرا و  منهاالنص وحادثهم يف شأن خط دوران. غ� أنه ل يجد صد  ألقواله أو قبوال لها. ففي واحد 

 كيا�بأن الج�ال  مخاطبيه هولربوك من باكستان، أخرب الداخلية والدفاع ورئيس االستخبارات عروضهم حول التشكِّ 

طالبان أو تستثمر فيها إذا اعرتفت أفغانستان بخط دوران، فإن باكستان لن يكون لديها سبب لتساند حركة  أكد له أنه

خذ الثالثة عىل ح� غرة. ذلك أنهم تعودوا عىل أُ فحواها). ل يبتعد كث�ا عن غ� أنه  كيا�(الواقع أنه زخرف أقوال 

كانت  يهم منها.يكونوا عىل استعداد لتلقي خرب يفيد بنهاية تشكِّ  لذا لملجأ لإلرهابي�،  بكونها من باكستان التشكِّ 

. انحنى الجاسوسيةأكث زع�ء أفغانستان وضوحا يف التفك� والسيد األول يف مجال وهو ، مث�ة أمر هللا صالحردة فعل 

ثم قال: هذا أمر غ� قابل للتطبيق سياسيا، لن تكون  هوحدق مليا يف عيني هولربوكقليال إىل األمام إىل أن اقرتب من 

� كان اعترب ردة الفعل هاته فتحا في هولربوكغ� أن  هناك حكومة يف أفغانستان تقدم عىل أمر من هذا القبيل." 

  يرمي إليه. 

                                                           
14  

Matthew Rosenberg, “When Afghans Look to the Border with Pakistan They don’t see a Fixed Line,” New York 
Times, October 29, 2012, p. A9. 
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 ــــــتان) جوهر الخالف ب� الحكومت� (حكومتي باكستان وأفغانسأن قد أكد قبل ذلك عىل  أمر هللا صالحكان 

هو يف األصل قضية  ــــــتنفق أمريكا مالي� الدوالرات يف سبيل احتوائه و  الذي يشكل حافزا قويا عىل التمردو 

تتم �كن أن ومن البديهي أن التسوية لن تكون يس�ة أو دبلوماسية. وبناء عىل ذلك هناك حل سيايس لهذه الحرب. 

غ� أن ذلك ال ينفي أن هناك مسلكا يمدي إىل تسوية دبلوماسية تلغي الحوافز التي تدفع  ،ب� عشية وضحاها

املساحة التي تتقاطع تلك باكستان إىل االنخراط يف لعبة مدمرة يف أفغانستان. ذلك أن الدبلوماسية �كن أن تخلق 

 الريايض. � فخطيط تتداخل الدوائر يف مساحة فيها مواقف أفغانستان وباكستان عىل غرار 

ذلك أن املسألة ل تكن الحدود.  يف مسعاه بالتطرق أوال إىل مسألةالرشوع  هولربوكمن البديهي أنه ل يكن بإمكان 

مسألة كابول وإسالم آباد قبل الدخول يف   اتفاقات صغ�ة ب�التوصل إىلحارضة يف سياسة واشنطن، وكانت تتطلب 

كابول تعتقد أن أمريكا سرتاقب الحدود يف إطار اسرتاتيجية قمع التمرد، وأن كانت فقد ، وكيف� كان األمرالحدود. 

تقوم بحل واحدة بسبب أنها ستسحب الورقة الرابحة من يد إسالم آباد دون أن  أمريكا باكستان تعرتض عىل عمليات

ل، فإن القضية التي كان حملت باكستان أصال عىل االنخراط يف شئون أفغانستان. وعىل أي حامن القضايا الهامة التي 

 بإمكانه البداية بها هي إجراء محادثات يف شأن التجارة والطرق التجارية. 

وخاللها حرضتها األطراف الثالثة: الواليات املتحدة وباكستان وأفغانستان،  2009اجت�عات يف واشنطن سنة  انعقدت

من هذا النقاش أن هناك بضائع  هولربوكهاية. استفاد مسألة التجارة عىل طاولة النقاش وتابعها إىل الن هولربوكطرح 

، غ� أن الشاحنات األفغانية وما تحمله من بضائع ليس يف إمكانها عبور األرايض الباكستانية عليها أفغانية يقبل الهنود

ذلك أن البلدين ). ه�عبور البضائع ب� البلدين (والواقع أنه ال توجد أي اتفاقيات أخر  بين تقننلعدم وجود اتفاقات 

إىل اتفاق عبور البضائع، غ� أنه� تخليا عن األمر ول التوصل يف محادثات قصد املايض رشعا منذ عقد ستينات القرن 

وهكذا أمىض أضحى باله شبه مهووس بها.  أنبإنهاء هذه الصفقة إىل  هولربوكانشغل فقد ومن ثم يعودا الستئنافه. 

ماري بيث الساعات الطوال يستعرض كل تفاصيلها بدقة متناهية، مستعينا بستشارته يف الشئون االقتصادية السيدة 

التي حثها عىل العمل يف هذا  ــــــ تتمتع بطاقة كب�ة عىل العملو سيدة تعمل يف املجال الدبلومايس  ــــــ غودمان

 املوضوع. 

مع وزير خارجية باكستان ونظ�ه  عن التجارة ،كل ما واتته الفرصة ،يتحدثوهو  وكهولرب عىل مىض أكث من عام 

كان يدافع عن اتفاقية يعتقدان معا أنه ال سبيل لنجاحها.  مرارا وتكرارا عهس� جراء أضناه� التعب أن األفغا�، إىل

ما  إىل ح� يش�أحده�  أو يغتبط بهيج فقط ح� يأخذان الفكرة عىل أنها حديث عن مستقبل يغتبطانالوزيران 

. وما بجد ال أحد منه� كان متحمسا أو مستعدا ليشمر عن ساعده ويناقش الصفقة لكنمن أخطاء.  نظ�هيرتكبه 

 . هولربوكمد  قوة التصميم وإرادة االقناع لد   معرفةعدم عن باله� حينئذ هو  غاب

أو يتقدم بطلبات االتفاق  ترشح عدم نجاحالتي بسيل من املربرات واألسباب كان كل وزير منه� يأ. يف كل مرة، 

ان من حاول وزير خارجية أفغانستان جلب الهند وإرشاكها يف النقاش لعل وعىس تنسحب باكستمرة غريبة.  

ان. أيضا عن املوضوع ح� طلب من الهنود رفض طلب أفغانست أبعدتهاتوصل إىل طريقة  هولربوكاملحادثات، غ� أن 

. ويف نهاية املطاف، وافق بفعل نفس اليشء السيدة كلنتونوأقنع  ،كيا�و كرازايالضغط عىل كل من  هولربوكحاول 
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إىل موافقة الوزير الباكستا� (مع العلم  هولربوكالطرفان معا ويف وقت واحد عىل نحو فاجأ الجميع. وهكذا توصل 

كان هكذا باكستان حدودها املطلة عىل الهند). و  فتحيقيض بربط أفغانستان بالهند اقتصاديا يتطلب الذي أن االتفاق 

 نجازا عظي�. إ االتفاق 

وحتى يحصل غ� أن املوافقة لن تصبح نهائية إال ح� يحرض الطرفان حفل التوقيع ويوقعان فعال عىل االتفاقية. 

الضغط مجددا  بغية 2010القيام بزيارة إىل إسالم آباد يف شهر يوليو  السيدة كلينتونمن  هولربوك التمس ،املبتغى

سف� الواليات املتحدة يف أفغانستان  ب�ي إيك�ولتسهيل مأمورية التوقيع، قام عىل الطرف� وحمله� عىل التوقيع. 

عودته إىل كابول (وذلك تفاديا ألي  لتيس�سفر وزير املالية األفغا� جوا إىل إسالم آباد حيث ظل يف انتظاره  برتتيب

الوزيرين يف غرفة واحدة: "ال  تجمعأن  السيدة غودمانمن  هولربوكطلب  ،مشقة السفر). وقبل التوقيع يزعماعتذار 

بل إبقي خارجها بالقرب منها يف حال احتياجه� ملساعدة  ترتكانه� يخرجان قبل تام كل يشء؛ ال تدخيل إىل الغرفة

املهمة بتوقيع الباكستاني� واألفغاني� عىل أول اتفاق بينه� ل يحصل نظ� له منذ عقود (الواقع أن تقنية." نجحت 

لثقة من جديد ب� الطرف� متى حصل آخر اتفاق جمع ب� البلدين). كان بعث ا استحضاراملرء ال تسعفه الذاكرة يف 

 حدود. زخ� �هد السبيل ملعالجة قضية ال شكلتخطوة عمالقة  بثابة

الرابط ب� باكستان والهند ويتوقف غ� بعيد من قلب  واغااآلن وبعد أن حصل االتفاق �كن للمرء أن يقصد طريق 

. الكث� أخر  طرية وجافة زراعية بالفواكه ومنتجات من الشاحنات املحملة طويال (قرابة ميل) مدينة الهور ل�  صفا

نه إ القول  لذا يبدو مرشوعالعبور الحدود نحو الهند. دوره  قادم من أفغانستان ينتظر ولةممن هذه البضائع املح

 جعله ممكنا.  هولربوكاتفاق نافع ومنتج، وأن 

كن أفغانستان من عملت وزارة الخارجية عىل الدفع قدما بفكرة إقامة طريق حرير جديد �ُ  هولربوكبعد أن تويف 

يف بثابة الية و  محور هذه التجارةالفكرة عىل أساس جعل أفغانستان  تنبنياألمريكي�. و قاعدة اقتصادية عند رحيل 

جر  �كن أن تكون أكث مردودية لو بل  ،والواقع أن اتفاق عبور البضائع جعل تحقيق هذه الفكرة ممكنا 14F15.جسدها

 .غودمانوالسيدة  هولربوك هاتفاوض يف شأن وفق الرشوط التيتصورها 

وذلك ال تزيد عن سنة، فتحت الهند وباكستان حدوده� يف وجه التجارة  هولربوكعىل وفاة  انيام فرتة قص�ةبعد 

سببا لتوسيع مجال الربط كان والجدير بالذكر أن اتفاق عبور البضائع منح الهند وباكستان . 2012يف شهر أبريل 

يفوق بكث� التجارة األفغانية. ففي الوقت الراهن، تر  باكستان أن بإمكانها التعامل تجاريا مع خصومها من  بينه�

ذلك أن هذين البلدين أسقطا من  ،جارتها الهند وضع الدولة األكث تفضيال يف التجارة مستقبالربا منحت و الج�ان، 

التوصل إىل اتفاق تجاري يخصه�. وإذا سارت األمور تقبال من اتفاق عبور البضائع كل البنود واملقاطع ليتمكنا مس

وهكذا يكون اتفاق  عىل أحسن ما يرام، فإن البلدين سيتوصالن إىل اتفاق بينه� يخص عبور البضائع والتجارة معا. 

                                                           
15  

في مؤتمر عقد تحت عنوان: استراتيجية الواليات المتحدة المتعلقة بطريق الحرير الجديد. ماهي  روبرت دورماتسورد ذلك في مالحظات أبداها 
 االستراتيجية؟ وإلى أين تسير؟

Robert D. Dormats, remarks at conference tilted “The United States’ New Silk Road’ Strategy: What Is It? Where Is 
It Headed?” September 29, 2011, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, available at: 

http://www.state.gov/e/rls/rmk/2011/174800.htm. 
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عىل الحياة وتكون أمريكا قد وضعت األساس ليشء إيجاب يمثر تأث�ا حسنا  ،خ�ا يف املنطقة لعبور البضائع قد فع

 اليومية لساكنة املنطقة. 

ك�  السيدة كلنتونهذا اإلنجاز هنأته  وبناسبةكان جذالنا با حدث. حيث التوقيع عىل االتفاق  من هولربوك اغتبط

ل أن البيت األبيض التزم الصمت. ذلك أن هذا الصنف من الدبلوماسية  بيد، تهلو كان ساحرا أخرج أرنبا من قبع

جر ، أو ل تكن لديهم فكرة عن كيفية تأث� يعىل علم با  هيكن العاملون فيل يشكل طرفا يف مخططاته، حيث 

لدي البيت شخصا محبوبا  هولربوك ليجعل االتفاق عىل مجر  الحرب. ففي تلك األيام، ل يكن إنجاز من هذا القبيل

 ح�ول يغ�وا رأيهم إال بعد انيام أسابيع عىل الحدث األبيض. وعىل النقيض من ذلك كان االتفاق أمرا مزعجا لهم. 

اتفاق  وجودآنذاك اكتشفوا ف ،يف شئون أفغانستان وباكستانما تحقق من تقدم  مورست عليهم الضغوط ليظهروا

  عن قدرات العمل الدبلومايس. ظلوا غافل�فقد عبور البضائع. وعىل أي حال، 

محبطا من ردة الفعل هاته، بل كان ير  أنه سيأ. يوم يكتشف فيه البيت األبيض ما حدث ويبتهج  هولربوكل يكن 

ح� ير  أن كل األمور يف نصابها. وهكذا استأنف الحديث مع كل الدول املعنية وكرر الطلب يف شأن الس�ح له 

قطع املنطقة طوال وعرضا ويف كل عاصمة يتوقف فيها  ،إىل إيران كذلك. ويف هذا الصددوإعطائه اإلذن يف التحدث 

 أيضا يف معرفةوراغبا تقديم جرد بصالحهم يف أفغانستان شارحا لهم تصوره ملستقبل املنطقة، كان يطلب من مضيفيه 

ي �كن أن يخلق بها املساحة التي وبعد االنتهاء يجلس جلسة عمل يركز فيها عىل الكيفية التصالحة. رأيهم يف املُ 

التي كانت تسانده عىل الرغم من أن باقي  السيدة كلينتونتتداخل فيها املصالح. وقد تحدث عن كل هذا مع 

 غ� مهتم� باألمر بتاتا. إنهم علم با يحدث وإما  عىلل يكونوا  إما املسئول� يف واشنطن

 خاصة به�، كانت لكل من الهند وباكستان مصالح يف أفغانستاناملشكل األكث صعوبة وحدة. حيث  شكلت الهند

كانت كل واحدة منه� تتشكك يف نوايا األخر . فخالل حرب طالبان عىل تحالف الش�ل يف تسعينات القرن بين� 

عىل أساس أنه  أفغانستان وظلتا منذ ذلك الح� تنظران إىل مستقبل . املوايل لهاالطرف  �ساندت كل منه ،املايض

ما ينيف عن مليار دوالر يف تنمية  رة إىل أن الهند كانت قد استثمرتسيغ� ميزان القو  لصالح واحدة منه�. مع اإلشا

ترغب يف بقائها حارضة يف هذا البلد. أما باكستان، فكانت تر  أن من شأن حضور الهند فقد كانت أفغانستان ومن ثم 

. وعىل هذا األساس وغ�ه، دأبت الهند (أي باكستان) يف باحتها الخلفيةاعدة اسرتاتيجية ق الهند يف أفغانستان أن �نح

 ينتهي مع الباكستاني� عن دور الهند يف أفغانستان كان كل حديث بين� ،من إيواء باكستان لإلرهاب عىل التشك

  انطالقا من كابول. بتوجيه اتهامات للهند تدينها بدعم حركة شعب البالوش االنفصالية التي تنشط 

واالتهامات  توقف البلدين عن تبادل االتهاماتير  أنه باإلمكان  هولربوككل هذه التعقيدات، ظل  عىل الرغم من

والرتكيز معا عىل التوصل إىل تسوية يف أفغانستان �كن أن يتعايشا معها. والواقع أنه ل يكن يرغب يف إنهاء  املضادة

فهو يعلم مثال أنه لن يحصل عىل تأش�ة دفعة واحدة ـــــــ  هاكل الخالفات العالقة ب� باكستان والهند وإيجاد حل ل

األريض ب� البلدين لك أن الحصول عىل تنازالت في� يخص النزاع لدخول الهند إن هو مس مسألة كاشم� الحساسة. ذ

املنطقة الوحيدة يف العال التي  ن املايض (حيث تشكل كاشم� اليوموالذي نشبت بسببه حرب بينه� يف تسعينات القر 

ير  أنه  هولربوكل ظفقد . ومع ذلك إطالقا غ� قابل للتفاوض اأمر كان تتصارع حولها دولتان تتلكان السالح النووي) 
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رت تلك املساحة فهي كافية ، ومه� صغُ مساحة ضيقة تلتقي فيها مصالح البلدين يف أفغانستان ال بد وأن تكون هناك

كل فرصة أتيحت له لحث الهنود  هولربوكاغتنم فقد إلدماج الهند وباكستان يف نتائج التسوية الدبلوماسية. ومن ثم 

الدولت� يف رشاك إمكانية إيقوم بدراستها الستكشاف  حتىونظرائهم الباكستاني� عىل توضيح خطوطهم الحمراء 

 التسوية األفغانية. 

موافقته عىل مبدأ الحوار مع الهند يف شأن أفغانستان  انتزاعو  الج�ال كيا�من إقناع  هولربوك تكنبعد أخذ ورد 

ل يكن كافيا لالشتغال  لتناز  ـــــــخرب ذلك التنازل إىل الهند  هولبورك. حمل فقطاالقتصار عىل موضوعها رشيطة 

الباكستاني� إن اقتي املوضوع عىل أفغانستان ول  التحادث مع يوافقون عىلالهنود من جهتهم أنهم  أجاب. يهعل

أقامها عىل رشف نظ�ه  مأدبة عشاء عىلونحن  يف هذا الشأن، هولربوكحديث أتذكر ما زلت يتضمن قضايا أخر . 

 ستتوصلالكيفية التي  رشح هابالعاصمة واشنطن؛ فأثناء جورج تاوناملفضل لديه يف حي  الشومي�الهندي يف مطعم 

سمرب شهر دكان ذلك يف السادس من  .فيها مصالحه� تتقاطعإىل تلك الدائرة الضيقة التي بها كل من الهند وباكستان 

يف غ� لياقته و  ورطي. وحتى وإن بدا حينئذ منهكاانسداد يف الرشيان األ جراء من موته املفاج  أي قبل أسبوع فقط 

خبطة دبلوماسية ذات عواقب وتداعيات  كناية عنإال أنه كان عىل استعداد إلخراج أرنب آخر من قبعته،  املعتادة،

 مهمة. 

 بثابةاألمر سيكون  : "هولربوك حدوث ذلك؟" أجاب تتصورفسأله: "كيف  صاحبنا رشح مناحتار الدبلومايس الهندي 

ممترات عقد الواليات املتحدة) وأحيانا أخر   تضمثالثية ( وحينا آخرمحادثات ثنائية أحيانا  متغ� يف معادلة رياضية؛

شبيهة بوسيقى الجاز عىل العازف ك� كان يعشق قوله " ""الدبلوماسية إنأفغانستان ودول أخر ."   تضمموسعة 

 صالحة. والواقع أنه كان يرتجل طيلة مسار موضوع املُ  ."االرتجال فيها

 هولربوكمبارشة وسيوايف  ما�وهان سينغن عليه االتصال برئيس الوزراء إ  الدبلومايس الهندييف نهاية املأدبة قال 

بجرد مفتاح التلفاز  بجواب الحكومة الهندية خالل أسبوع. وبعد خروجنا من املطعم رافقته إىل شقته حيث أدار

 Patriots )Monday Night توباتريو  Jets ستكرة القدم األمريكية ب� جيلملشاهدة املباراة النهائية  ولوجنا

Footballاستعرضنا أثناء هذه الجلسة كل س�ون يف االتجاه الصحيح. ). كان مغتبطا أشد االغتباط. إذ بدا أن الهنود ي

ربا لن أكون متفرغا وذهاب يث� الكث�  مناحي الخطوات املقبلة. قال يل "كن مستعدا للسفر إىل دلهي يف أية لحظة"؛

وربا نعود إىل دلهي. غدا  ــــــ كيا�إذ عيل أن أقنع  ــــــمن االنتباه. بعد ذلك سنذهب جميعا إىل إسالم آباد 

تفاجئا سارا من س�ع رسدنا حول السيدة كلينتون  ونطلعها عىل األمر."  تفاجأت السيدة كلنتونإىل  سنذهب

ربا التي عطلة امليالد  اقرتابقلقا من  هولربوك. كان ت عن دعمها لهذا النجاح املستحقوعربً  يتجراللقاءات التي أُ 

حتى كان مفع� بالحيوية ومرتاحا ملا يفعل. إذ كان ينوي االنخراط يف كل خطوات املسار  أنهتعرقل س� األمور، غ� 

 بالحضور داخل قاعة االجت�عات إن أمكن أو الوقوف خلف أبوابها إن تعذر دخوله إليها.   النهاية سواء

هنود أنفسهم تفاجئوا من الكيفية شيئا عظي� من يشء متناهي الصغر. بل إن الباكستاني� والخلق  هولربوكالواقع أن 

سقط  هولربوكحول طاولة واحدة. بيد أن الحوار الهندي الباكستا� ل يجر أبدا. ذلك أن بها يجمعهم  ينوي أنالتي 

وفارق الحياة بعد عرشة أيام. ويف الوقت الذي  سمربكتابة الدولة يف الخارجية يف العارش من شهر د مبنىرصيعا يف 
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تقول له إنها تود االطالع شخصيا ليف دلهي هولربوك  بنظ� السيدة كلينتوناتصلت  صارع املوتيُ  هولربوككان فيه 

براسلة من دلهي  السيدة كلينتونتوصلت  ،وجيز وقت وبعد. هولربوكجر  االتفاق عليه بينه والسيد ما عىل كل 

سيكون سطحيا  فيه. غ� أن التقدم لبدء الحوار أعطى الضوء األخرض (رئيس وزراء الهند) ما�وهان سينغتخربها أن 

التدخل يف  فيهيف موقع رفيع يتعذر  السيدة كلينتونأن  عىل علمفحسب. ذلك أن كال من الهنود والباكستاني� كانوا 

الحوار  السيدة كلينتونم . �كن أن تتزعأةيزال يف طور النش الالذي التفاصيل الدقيقة النفتاحهم الدبلومايس 

 ورة ال تأث� لها، فحتى االنفتاحهي خارج الصف رتها (كتابة الدولة يف الخارجية)اإد لكن مه� بلغ تصميم وتشجعه،

 بل سيغلق يف كل الجهات األخر  التي تتقاطع فيها املصالح.  غلق ليس ب� الهند وباكستان فحسبالضيق جدا سي

نح أبدا السلطة كان يعمل وحيدا مستقال عن إدارته، فهو ل �ُ  هولربوكيتمثل املشكل الذي ساوق هذا املسار يف كون 

مع ذلك مساره معتقدا أن تابع  هولربوكأن يف تبني جهوده، غ�  فشلل الدبلومايس. فالبيت األبيض ليقوم بالعم

وىل والتأش� عىل الدبلوماسية �كنها لوحدها إنقاذ أمريكا من الحرب ومخلفاتها. فإذا كان بإمكانه وضع األسس األ 

عىل إحياء الفكرة وبعث الدفء فيها عوض البداية من ال يشء. الحقا الطريق الذي يجب اتباعه، فربا يعمل البيت 

مغمض  ظلو  ـــــــأكث من مقاومة الهنود والباكستاني�  ـــــــبيد أن البيت األبيض ظل مقاوما للعمل الدبلومايس 

 لعمل الدبلومايس يف أفغانستان ويف املنطقة برمتها. لالعين� ال ير  القدرات التي �كن أن تكون 

 

أن إيران ذات أهمية خاصة يف إنهاء أزمة أفغانستان. فإيران سبق أن قامت بدور محوري يف ممتر  وكهولرب اعتقد 

 وسعت إىل الحكومة الناشئةبعد ذلك ساندت و  ،2001ورا وحكومة جديدين سنة الذي منح منح أفغانستان دست بون

تجذرها. وهكذا أضحت إيران عىل نحو مفاج  قوة استقرار يف أفغانستان عرب استث�رها يف البنية التحتية والتنمية 

مضادة لنفوذ باكستان ذي إذن قوة موازية  إيران االقتصادية ودعم حكومة كابول واألقاليم ذات الصلة بإيران. كانت

حينا أنه بإمكان أمريكا استقطاب باكستان وإيران معا إلدماجه� يف  هولربوكالتأث� الفاعل يف انعدام االستقرار. اعتقد 

. واملث� للسخرية، أنه يدوم طويال حال من األمن وهي يفترتك أمريكا املنطقة فقد إنجاح عملية إنهاء الحرب، ومن ثم 

 أيرس من كسب دعم باكستان.  نحو كسب دعم إيران، أي عىل سيكون يس�ا عليهأنه اعتقد أيضا 

 إيران ثقافية وتاريخية واقتصادية عميقة الجذور، حيث �كن القول إن تأث� وشائجروابط و وأفغانستان بإيران  ترتبط

تحالف الش�ل التي حاربت  عىل قو  كب� أثر ذا عىل الخصوصكان  إذ ،كان دائم الحضور يف السياسة األفغانية

املدعومة سلفا من قبل إيران، ربا تعوق أي اتفاق مع طالبان وتغرق  هزاراو تاجيكفالكث� من قبائل طالبان سابقا. 

 البالد ثانية يف حرب أهلية. 

  يف وما قد يحدثه رجوعهم وعودتهم إىل الهيمنة من تأث� عىل ميزان القو كان اإليرانيون منزعج� من طالبان 

. ومن املعلوم أن منذ ذلك التاريخ كرزايساندوا حكومة و ، 2002نهاية حكم طالبان سنة  رؤيةب سعدوا فقداملنطقة. 

 يف � السني�املتطرفومن ذلك أن طالبان تبنوا صيغة متطرفة من اإلسالم السني اتسمت بالعنف والقتل ضد الشيعة. 

إرسال االنتحاري� إىل مساجد الشيعة ساعة صالة باكستان، الذين هم إخوة لطالبان يف االعتقاد الروحي، اعتادوا عىل 
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الكاتب  وصفوا قتل أكرب عدد ممكن منهم. وحسب نالجمعة حيث يتجمع أكرب عدد من املصل� الشيعة حتى يضم

الطائرة الورقية" الذي حول إىل فيلم سين�ئ، فإن رجال طالبان  يف روايته "الراكض وراء خالد حسينياألفغا� األصل 

 جزء آخرو  تالف العرقي وشوفينية الباشتون،عود جزء منها إىل االخيألسباب  هازاراباضطهاد أهايل كانوا يستمتعون 

سطت قوات طالبان عىل ح� ، 1997سنة  ما حدثإىل  أيضا ذا الصدداالنت�ء الشيعي. تجدر اإلشارة يف هإىل منها 

رجال إيرانيا من بينهم  من أهايل الشيعة وكذا أحد عرش اآلالفقتلوا و األفغانية  مزار الرشيفو بامياناملدن الشيعية 

قرابة مائتي ألف جندي ووضعتهم عىل أهبة االستعداد عىل مشارف آنداك دبلوماسيون وصحفيون. وقد جندت إيران 

حرب مع جارتها بسبب تكلفتها الغالية. ولعلها املرة الوحيدة الررت يف النهاية عدم خوض الحدود األفغاينة، غ� أنها ق

 مهاجمة جار لها. عىل التي استعدت فيها إيران ونوت  1859منذ سنة 

زهاء ثالثة مالي� من األفغان بالفعل كانت إيران قلقة أيضا من أن تعم الفوىض دولة أفغانستان. إذ كان هناك 

ر الرشيف، فإن أعداد همالء أقدمت حركة طالبان ثانية عىل غزو كابول وه�ات ومزا ما الجئ� يف إيران. وإذايعيشون 

تعاظم تهريب األوضاع االقتصادية واالجت�عية يف إيران. ك� أن حالة الفوىض تعنى أيضا  تتفاقم معهتزايدا  سيزيد

، بين� عىل الصعيد العاملي(عىل املخدرات)  عدد من املدمن� املخدرات وتجارتها. مع اإلشارة إىل أن إيران تضم أكرب

إن ل يكن يف حكم املستحيل قيامها ميل، ثارائة حدودها مع أفغانستان التي تتد عىل مسافة  يصعب عليها مراقبة

ع نفوذ اململكة بذلك. وأخ�ا يعلم اإليرانيون حق العلم أن باكستان ترعى حركة طالبان، وأنها تسعى دائا إىل توسي

  لها يف أفغانستان.  املنافس القوي نفوذذلك ال أي ،العربية السعودية يف املنطقة

كانت إيران تشاطر الواليات املتحدة يف مواقفها املعارضة لطالبان ومساندتها لحكومة كرزاي وأيضا يف الجهود القوية 

 اعتقدفقد ومن ثم ة من باكستان. دالواليات املتحوهي يف مشاطرتها تلك أقرب إىل ؛ ملحاربة تهريب املخدرات

الستقطاب إيران وإدماجها يف العملية يكفي  بقدر ب� واشنطن وطهران مصالح مشرتكةوجود يف  هولربوك

 .2001عىل غرار ما حدث يف ممتر بون  ـــــــ أفغانستان الدبلوماسية الرامية إىل إنهاء الحرب يف

أنه يف حال إذا ، أنه من املهم إرشاك إيران يف املسألة األفغانية بسبب 2009سنة  هولربوكأما من جانبي، فقد نصحت 

ما ارتأت إيران أن تعاظم الوجود العسكر  األمريك يشكل تهديدا عليها، فإن طهران ستعيد النظر يف موقفها من 

تعزيز التمرد . ومن شأن هذا يف الوقت الراهن عدوا لها من اعتبارهاطالبان وتنظر إليها عىل أنها حليف محتمل أكث 

طالبان من إيران موقف  أال نفرتض أنيجب يف هذا الصدد، له قلت . إىل املنطقة كث�ةمشاكل أخر   إضافةو  وتقويته

يبلغ من القوة قدرا يعادل الضغط األمريك مه� كان. فزع�ء  ؛ وأال نفرتض أن كره طالبان إليرانتغ�ي أو يل�لن 

 أمريكا.  ضدفربا يلجأون ملساعدة إيران يف حربهم  ،تعرضوا لضغط كب�ما لبان إذا طا

أيه� بعد انيام سنة تقريبا، علمت من دبلومايس إيرا� أن املسألة طرحت للنقاش لد  الدائرة الحاكمة يف إيران: 

أعظم تهديدا عىل إيران أمريكا أم إيران؟ وكان الجواب أمريكا هي التهديد األعظم. "�كننا التعامل مع طالبان، أما 

ثم أضاف محدث أن إيران رشعت بالفعل يف العمل مع عىل املد  البعيد." صداعا الوجود األمريك يف املنطقة فيشكل 

 أمريكا يف أفغانستان.  لتقويض خطط كرازايطالبان والتأث� عىل 
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عادة ما  التي من فرتات االسرتاحةحول أفغانستان. وخالل فرتة  الهاي، انعقد ممتر يف 2009يف أواخر شهر ماي 

 مهدي أخوندزادهخطوات نحو نائب وزير خارجية إيران السيد  هولربوكحول طاولة القهوة، تقدم  الناس فيهاتحلق ي

والقانونية لوزارة الخارجية اإليرانية) ومد يده ملصافحته قائال مرحبا. ودون أن �هله بدأ (مساعد الشئون الدولية 

يف عي اململكة الصفوية  منمشاهد  تثلنارية  ألعابافيه الذي حرضه وشاهد  نيتحدث عن معرض جمعية آسيا

فقد عقدت  ،ذي أخذ عىل ح� غرة(أو عىل األقل هذا ما أخرب� به يف وقت الحق). أما املبعوث اإليرا� ال إيران

رأسه وابتسامة تخفي حرجه حيث كان سعيدا بانتهاء مهلة االسرتاحة.  بتحريكا يالدهشة لسانه ول ينطق بكلمة مكتف

التزامها مع لت لحكاية اللقاء. فقد جر  االعتقاد آنذاك أن إدارة أوباما رشعت يف وطبَّ  لت الصحافةُ ويف اليوم التايل هلَّ 

 وأن أفغانستان هي األداة يف ذلك.  ،إيران

الذي يغلف يحدث صدعا يف جبل الجليد  لعل وعىسقام بذلك من تلقاء نفسه  هولربوكأن  أحد يعلمل يكن 

يف الوقت ذاته عىل واشنطن وطهران معا يف موضوع أفغانستان ليقوما بالخطوة يضغط العالقات اإليرانية األمريكية، و

 أن أيا من الطرف� ل يثمن عمله النضايل ذاك، خاصة واشنطن التي ظلت مقاومة لالنسياق يف األوىل يف هذا الشأن. غ�

 هيأمل أن �نح هولربوك ظل ،. وعىل الرغم من ذلكتهاهذه املسار.  إذا كانت فكرة الحوار مع طهران تث� حساسي

هذا األخ� سيغ� موقفه ويدعم جهوده الرامية إىل استقصاء كل معتقدا أن  البيت األبيض فرصة للعمل الدبلومايس

لكن ل يدعم أحد  اول مرارا وتكرارا إقناع اإلدارة. إذ حاعتقدهكان خاطئا في�  هولربوكالقنوات والسبل املمكنة. لكن 

 ـــــــ "كة يف آن واحدالعل تلوكو تيش أن "با يكفي  التي كانت تر  أن أمريكا قوية السيدة كلينتونمسعاه باستثناء 

يف يف شأن أفغانستان (كناية عن القيام بعمل� يف نفس الوقت أي الحوار مع طهران  ـــــــ حسب املثل األمريك

 الطاقة النووية اإليرا�).  برنامجالوقت الذي تلتزم فيه اليامة والشدة يف موضوع 

أما في� يخص الطرف اآلخر، فإن إيران أرسلت إشارات تمرش عىل رغبتها يف االنخراط مع الواليات املتحدة يف املسألة 

عرب مقاربات يقوم بها الدبلوماسيون والوسطاء. غ� أن روت� إدارتنا ل يتغ� يف كل مناسبة يظهر فيها  ـــــــاألفغانية 

. إرشاك إيران يف املسألة األفغانيةإىل األسباب التي تدعو  مذكرة نرشح فيها دنع هولربوكأنا و كنتأفق لالنفتاح. 

وأن  ؛التي �كن أن توازن النفوذ الباكستا�من ب� كل ج�ان أفغانستان  هي الوحيدةالقول بأن إيران  ونكرر فيها

مجهودنا يف أفغانستان. إضافة  ُض وِّ قَ تقلل حظوظ انخراطها يف أع�ل تُ  سياسيةض�نة  يف أقل الحاالتها يشكل إرشاك

ما . وإذا حميد كرزايقررت طهران دعم األهداف التي تشرتك فيها مع ما إذا يتحقق قد إىل وجود منحى إيجاب 

ذلك من األفضل القيام بذلك حتى وإن ل يكن  هيف حينها عرب معالجة املشكل النووي، فإنفوائد �كن جنيها  ظهرت

 بحتو  املذكرة وح� موافقتها نرفعها إىل البيت األبيض. كلينتونهو الهدف األساس. كنا عازم� عىل إخبار السيدة 

الذي  توم دولينونإىل البيت األبيض لزيارة صديقه القديم  هولربوك ذهابالخطوة التالية يف  تتمثلويف هذا السياق، 

 هولربوكيف األمن القومي قبل أن يحمل امللف بنفسه إىل البيت األبيض. غ� أن يشغل نائبا ملستشار البيت األبيض 

ن لنا نظرية إ  توم وهن العز�ة. كنت أسأله ما حدث فيجيب "قال يلمكتئبا مُ  يقوم بها محاولةكل  منيعود كان 

 اصطدمتوهكذا  ،انستانمخالفة عن هذه الحالة." ذلك أن البيت األبيض ل يكن راغبا يف الحوار مع إيران حول أفغ

 أمامأو مجموع أعضاء املجلس القومي لألمن  أمام ل يتمكن من الدفاع عن قضيته سواءو آذان ص�ء بتوسالته 

 الرئيس. 
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إىل  أيضا تحدثتو  يف البيت األبيض عن قضية إرشاك إيران يف املسألة األفغانية بدورها بالدفاع السيدة كلينتونقامت 

أنها ل تكن تر  أن الحوار مع إيران حول أفغانستان يمرش عىل نية حسنة أو ترينا  بيد. املوضوعالرئيس مبارشة يف 

يخدم هذه الغاية. وعوض ذلك، كانت تر  بكل بساطة أنه من  )الحوار(حتى وإن كان  ــــــــ  لبناء الثقة ب� الطرف�

منها طرفا يف  اللذين يجعالنمع أفغانستان  الجيوسرتاتيجي وعالقتها املتينة املعقول التفك� يف إيران بسبب موقعها

15Fجاءت به كاتبة الدولة يف الخارجية،ما إن ل تكن طرفا يف املشكل. وافق الرئيس عىل الحل 

غ� أنه ترك األمر بيد  16

 أقربوا الفكرة. ، غ� أنهم موظفي البيت األبيض ليقرروا يف شأنه

عىل إظهار رغبتهم يف التخيل فقط يقتي يجب أن  اإليراني�يف هذا الشأن مدعيا أن الحوار مع  البيت األبيض حاج

يف حل املسألة  ا. فإيران ستحاول جاهدة املساعدةسيب عن عجز أمريك ، وكل أمر يتعد  ذلكعن الربنامج النووي

األفغانية غ� أنها ستستغل ذلك غطاء فقط يخفي عنادها وإرصارها عىل االستمرار يف برنامجها النووي (وعىل أي حال 

 ، تب� فشل سياسة الواليات املتحدة حيث2012يف ربيع سواء يف تلك الفرتة أو يف الوقت الراهن).  فقد استمر عنادها

فة االنهيار. فاالمتناع عن الحوار مع إيران حول أفغانستان ل يحدث فرقا يف املسألة. حا عىلمع إيران  عالقتها أرشفت

حد أ غ� أن ال ـــــــ والواقع أنه لو حدث تقدم يف هذا املجال ملا سارت االمور عىل النحو اليسء الذي سارت عليه 

ذا فائدة سواء  إيران يف املسألة األفغانيةإرشاك يكون أن  كث�ا يعلم ماذا كان سيحدث. وعموما، فإنه من املرجح

بالنسبة للسياسة األمريكية يف أفغانستان أو السياسة اإليرانية يف هذا البلد. أما العجز عن إرشاكها فيب� عن نقص يف 

 . املرفوعة التحديات تعالج بهاتصور طرق 

فهنا تكمن املساحة الضيقة التي وطالبان.  زايكر يف املصالحة ب� متمثال املسألة األفغانية يظل  صلبمن البديهى أن 

صالحة هي الكفيلة وحدها بإنهاء االقتتال. ك� أنها رضورية لتغطية حوار الواليات تتقاطع فيه الدوائر، ذلك أن املُ 

ستيف جهودها يف االقتتال، غ� أنه  تلك القوات يف أرض املعركة فإن الطرف�ف� دامت قوات  املتحدة مع طالبان.

 أن يجدا سبيال يوقف إطالق النار.  النزاع عىل طريفمن الواجب 

، كان الحديث عن طالبان يف واشنطن طابوها ال �سه أحد. ذلك أن إدارة بوش ل تشجع أبدا 2009إىل غاية سنة 

 كانت أكث تفتحا أوبامايتكلم أحد مع العدو. غ� أن إدارة  أال فالواجب يقيض ـــــــ إىل طالبانعىل التحدث  كرزاي

استغل كرزاي نخراطه يف حوار مع حركة طالبان. ذلك أن ال عالنية ح مً ح� لَ  كرازايخ أو تعاقب وبِّ ؛ فهي ل تُ من سلفها

الخيار الجدي إلنهاء الحرب، غ�  تكونفرصة التغي� الحاصل يف موقف اإلدارة ليستطلع إمكانية التوصل إىل مصالحة 

أنه عىل  كرزايتعقيد. ادعى الدت عالقاته مع القوات األمريكية يف أفغانستان التي ل تكن ناقصة أن محاولته عقَّ 

اتصال دائم مع زع�ء طالبان، وأنه يضع تصورا لصفقة تحمل سالما حقيقيا ألفغنستان. وعندما اعتقلت املخابرات 

 برادارإىل القول إن  كرازاي، سارع 2010شهر غشت حركة طالبان يف  كبار قادةأحد  عبد الغني برادار املال الباكستانية

  ). كرزاي) يعاقب يف باكستان بسبب تحادثه معه (أي ته(الذي ينتمي لنفس قبيل
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 .2011بلغ األمر بالرئيس أوباما أن طرح الفكرة مع الصحفيين في شهر أغسطس 
David Ignatius, ‘’The U. S. Should Test Iran’s Resolve to Stabilize Afghanistan,’’ Washington Post, September 17, 

2010. 
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، بدا وكأن الجميع 2010كان العديد من حلفاء الواليات املتحدة منشغل� أيضا بأمر إرشاك طالبان. ففي أواسط عام 

عن اتصال أو اجت�ع جر  مع خربا يحاور طالبان ما عدا الواليات املتحدة. فلم يكد �ر أسبوع دون أن نسمع 

براسالت تفيد بعرض إلطالق رساح األمريكي� املحتجزين أو  ؛ أو نتوصلألمرها مسئول� يف حركة طالبان أو املتصدرين

تعرب عن استعداد الحركة للحوار. فربيطانيا وأملانيا وال�ويج واململكة العربية الدخول يف م�رسة لبناء الثقة إىل  حُ مِّ لَ تُ 

حركة طالبان. قبل  مبعوث� منمع وحتى مي كلها حملت يف جعبتها تقارير م�ثلة عن اتصاالت حصلت السعودية 

ووكالة الالستخبارات  يةخاصة وأن معارضة القيادة العسكرية األمريك "التبعن الحب  عزل"كان يصعب مع كل هذا 

 . منها والخاط  االدعاءاتالصحيح من أمر معرفة دان املركزية كانتا تعقِّ 

وأنا لقاء مع وزير خارجية مي. وقد حرض االجت�ع  هولربوكـ ، كان ل2009يف خريف وبالضبط خالل هذه الفرتة، 

 تدارس نقاط بلوغنا مرحلة يف(الذي أصبح نائبا للرئيس ح� سقوط مبارك). وعند  عمر سلي�نرئيس جهاز املخابرات 

"صحيح  هولربوكأجاب وقال: "زع�ء من طالبان زارونا هنا يف القاهرة."  هولربوكنحو  عمر سلي�ن، استدار اللقاء

يده إىل حقيبته وأخرج ورقة أفردها أمام وجهه ثم رسد ثالثة أس�ء. جعلنا االسم الثالث  عمر سلي�نمن أت". مد 

وأيضا سكرت�ه الخاص واملتحدث باسم الحركة. كنا  املال عمرأحد أقرباء  الطيب أغا تعلق األمر بـنتوقف انبهارا. 

 أيضا كنا نعلمو نعرف الشخص ونعلم أنه ناشط يف استكشاف سبل الحوار مع الواليات املتحدة نيابة عن حركة طالبان. 

ثات سواء يف املحاد ملحاور الرئييس للواليات املتحدةاغ� أننا ل نكن ندرك حينها أنه سيصبح  سيايس ماهرالعب  هأن

(والتي جر  االعالن عنها للعموم يف شهر فرباير  2011الرسية األوىل أو يف املحادثات العلنية الثانية التي بدأت سنة 

2012 .( 

يف تقارير مخاطبيه حتى يقيس الحقا أيا منها يتسم بالجدية ويقيم  يرديسجل كل ما  هولربوك أثناء هذا اللقاء، كان

كانوا محبط� ما يستحق التقاطه منها ليكون سبيال يقربنا من الحوار. غ� أن بعض العامل� يف مكتب املبعوث الخاص 

الهز�ة. كان  من أن الجميع يتحدث إىل طالبان ما عدا الواليات املتحدة، حيث كنا يف رأيهم مهمش� نعا� من

يستأنس يجيب همالء بهدوء: "ال تقلقوا ال يشء يهم ما دمنا ل نصل إىل مائدة الحوار. من املستحسن أن  هولربوك

إطالع البيت األبيض  عملهالشوائب العالقة بها، حينئذ يحل وقتنا." وم� كان يدخل يف روت�  زاحتُ و  بالفكرة اآلخرون

عىل كل صغ�ة وكب�ة تتعلق بالحوار مع  هذا الصدد أطلع العامل� يف البيت األبيض ويف ؛عىل التقارير التي ب� يديه

 .ويستأنسوا بها عىل الفكرة واطالبان حتى يتعود

16Fيف اللعبة.حصل تغ�ا  أن أظهر واحد من تلك التقارير عىل الخصوص 

حيث انعقد ممتر يف  2010ففي شهر فرباير  17

الذي أخربه أنه  برند موتزيلبورغالسيد وزير خارجية أملانيا ب هولربوكالتقى  بيونيخ)حول األمن (ممتر األمن  ميونيخ

موجودة فعال وليست ومجلس شور  كويتة  املال عمرإىل  املفضيةالقناة ومن ثم فإن  ،مرت� يف دب الطيب أغاقابل 

قال له يف آخر لقاء جر  بينه� إنه يرغب يف التحدث مبارشة إىل األمريكي�. ل  الطيب أغاأن مضيفا  مجرد إشاعة. 
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Christoph Reuter, George Peter Schmitz, and Holder Stark, ‘’How German Diplomats Opened Channel to Taliban,’’ 
Der Speigel, January 10, 2012. 
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ونائبه مستشار  جيم جونزإىل أخذ الوزير األملا� ليقابل مستشار األمن القومي  حيث سارعلحظة  هولربوك عْ ضد يُ 

. استمع أعضاء فريق البيت األبيض إىل ما ميونيخاللذين كانا حارضين يف ممتر  دوغ لوتالشئون األفغانية الج�ال 

 قيل غ� أنهم ل يكونوا عىل استعداد الهتبال الفرصة. 

باغت�م هذا  مستشاريهليقنع  األبيض إىل الواليات املتحدة، ذهب عىل جناح الرسعة إىل البيت هولربوكح� عاد 

وعىل الرغم من اعرتاض يشء بالفعل في� توصل إليه األملان.  من وجود والتأكد أغا الطيبار جدية بالعرض واخت

الوزيرة يف طريقه بدعم من  هولربوكقد سار البنتاغون ووكالة االستخبارات املركزية وتحفظات البيت األبيض، ف

  17F18.الدوحةوهكذا بدأت املباحثات الرسية يف ميونيخ واستمرت عىل نحو متواتر يف  .كلينتون

ل �هله املوت ل�  بأم عينيه املكسب العظيم الذي حققه زع�ء إذ أيا من هذه اللقاءات األوىل  هولربوكل يحرض 

أعلنوا بشكل رسمي عن استعدادهم للحوار مع الواليات املتحدة  حيث قطرتوج بافتتاح مكتب لهم يف طالبان الذي 

خذ البيت األبيض إىل مائدة الحوار مع طالبان، أ  كان .ميونيخأي بعد انيام عام� عىل لقاء  ــــــ 2012يف فرباير 

 والتوصل أخ�ا إىل وضع االسرتاتيجية التي أعدها مكتب املبعوث الخاص يف قلب الدبلوماسية األمريكية بثابة تحد

 . خلفهأو م�اث  وصية تركها بثابةكان فعمله ذاك . هبقوة ونجح يف التغلب علي هولربوك هواجه عظيم

في� يخص النهاية الدبلوماسية للحرب.  هولربوكصالحة تتفق تاما مع ما تصوره ملسألة املُ  أوبامال تكن مقاربة إدارة 

صالح يف  هوما كسب نمتلك أوفر الحظوظ وأحسنها للحصول عىل ما نرغب فيه و سكنا أننا  اعتقد هولربوكذلك أن 

القوات األمريكية  املتمثلة يفقوة التأث� ح� كانت لو أننا رشعنا يف التفاوض مع طالبان  ،أفغانستان واملنطقة برمتها

 يظنون الجميع كانأي ح� وجود العدد األقىص من القوات العسكرية عىل أرض أفغانستان، وح�  ـــــــعىل أشدها 

ي يف أفغانستان غ� أنه كان ير  أنه كان الخيار العسكر  يستحسن هولربوكأننا باقون بكامل عدتنا وعتادنا. ل يكن 

عىل الرئيس أثناء وجود القوات األمريكية يف امليدان استغالل وجودها إلظهار القوة بغاية التوصل إىل الحل 

 الدبلومايس. 

عن وسارع إىل اإلعالن ل يرتجم عىل أرض الواقع. فالرئيس فشل يف إطالق العملية الدبلوماسية  هولربوكغ� أن تصور 

لتحقق يف العملية الدبلوماسية  هاكان يف حاجة إلي التيالتأث� قوة االنسحاب، وبعبارة أخر  أضاع من ب� يديه 

النجاح املرغوب. ويف هذا الصدد علق دبلومايس عرب: "إذا كنتم ستغادرون، فل�ذا تعقد حركة طالبان صفقة معكم؟ 

من أجل اإلرساع بخروجكم." وقد تردد هذا  فقطكيف ستعملون عىل بقاء الصفقة؟ حركة طالبان ستتفاوض معكم 

 التعليق يف أرجاء املنطقة. 

ل تكن  غ� أن الفكرةصالحة وبعث الدفء فيها. املُ فكرة اإلدارة إىل إحياء  بادرتاالنسحاب،  إعالنبعد  هما حدث أن

د الطريق لخروج القوات األمريكية من أفغنستان دون خسائر كارثية. هِّ مَ يُ أن نجاح التفاوض مع حركة طالبان سَ  تعني

نحو كيف� كان األمر، فإنه من املستحسن مد اليد إىل تحقيق تسوية سياسية ونحن يف طريقنا ب� أننا سنخرج ف
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Ahmed Rachid, Pakistan on the Brink: The Future of America, Pakistan, and Afghanistan, (New York: Vilking, 2012), 
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من دون  ستهدأ� عىل مسار األحداث. إذ أن رياح الحرب الخروج. ذلك أن نتائج الحوار مع طالبان لن يكون لها تأث

 يحملأكث م�  وعودا يحملويسرت انسحابنا املفاج   صالحة عىل هذا النحو بثابة غالفتسوية. وعموما كانت املُ 

 . أمورا واقعية

وفاوض" إىل "فاوض أثناء فانتقالنا من "حارب أحدثت ثقبا يف تصورنا لالنتصار. الواقع أن األحداث عىل أرض الواقع 

إىل أبعد الحدود. فطالبان يعتقدون أننا ل  ويتد� سقفها رُ مُ ضْ االنسحاب" جعل توقعات الحصول عىل نتائج مرضية تَ 

يرتبون أمر اإلرساع كانوا يهيئون أمرهم لالستسالم بل  وانو نكن الرابح� يف املعركة بل هم الرابحون فيها. ومن ثم ل يك

18Fبخروجنا.

يف قدر ما استطاعوا. ل تكن لديهم نية هم خطو  ويجرجرواإىل طاولة املفاوضات  أن يجلسوا ن بإمكانهمكا  19

أن قد يشعر املرء أحيانا أن يعدوا فقط بتمهيد طريق خروجنا.  هم فيهيف الوقت الذي �كن إىل تسوية وسط التوصل

يعلنون عن تقديم تنازل بسيط، غ� أن انسحاب  وأ ح� يوافق زع�ء طالبان عىل قبول دراسة عرض ما  تقدما يحصل

رجح ميزان القوة لصالح طالبان.  أما  ــــــوقد تقلصت بالفعل ـــــــ ص أعدادها طيلة مسار املفاوضات قواتنا وتناق

يف  ة والحفاظ عىل قواتهم غ� ممسوسةعىل استعداد يف أية لحظ البقاءو  فعله هو التحيل بالصرب عىل طالبانما كان 

 تسوية منصنف  ترق إىلل انتظار أن يرثوا أفغانستان. ويف النهاية جرت مفاوضات وحصلت اتفاقات صغ�ة، لكن 

 األمن واالستقرار يف املنطقة عىل نطاق واسع.  شأنها تحقيق

أنها نظر إليها عىل يعد يُ عىل الرف. ل رصت و  جانبا أما قضايا حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والتعليم فقد طرحت

قضايا نبيلة ذات تكلفة عالية يصعب دعمها والدفاع عنها  مجرد قضايا حيوية بالنسبة ملصالح أمريكا بعد أن أضحت

 ح�) 2010( أغسطسمن شهر  تمردين. ما زالت أتذكر ذلك اليومعىل املحرب  ها شنً وبالتأكيد ال يستحق أمُر  ــــــ

تب زواجها وهي سن الثانية لشابة أفغانية اسمها عائشة، كان قد ُر  مروعةصورة  تصدرت غالف مجلة التايم األسبوعية

مارسوا عليه شتى أنواع  نعرشة من عمرها. أظهرتها الصورة وقد جذع أنفها عقابا عىل فرارها من أهل زوجها الذي

19Fأفغانستان." ننسحب منح�  هذا ما سيحدثالتعذيب. وقد ذيلت الصورة بتعليق يقول: " 

20   

أعىل  منصدرت تنديدات واحتجاجات رؤوسهم.  فوقشعر العاملون يف مكتب املبعوث الخاص وكأن الس�ء تهوي 

املستويات يف البيت األبيض وكتابة الدولة يف الخارجية، وجر  التأكيد مجددا عىل واجبنا األخالقي الذي يلزمنا بح�ية 

التزمنا كنا يف السابق قد كان هناك صمت مطبق.  ــــــ خلف أثراتل جميعها  هاغ� أن ،الحقوق األساسية يف أفغانستان

أناسا بهذا الواجب األخالقي وجعلنا منه غطاء لتدخلنا يف أفغانستان. أما اليوم، فإنك تسمع يف املجامع الخاصة 

لقد ذهب زمن كانت إننا لن نبايل حتى لو اندلعت الحرب األهلية ثانية يف أفغانستان. إنه أمر ال يخصنا." "مسون: اهتي

 "حصلت الكفاية من أفغانستان."عوض ذلك  وأضحت تردد فيه واشنطن تردد فيه شعار "حرب أفغانستان النبيلة"

بدا وكأن البيت األبيض يحصل عىل فوائد من اكتفائه بعمل القليل يف هذا الشأن. إذ كان راضيا با يقال عن النجاح 

وأيضا بتكوين قوات أمن أفغانية تتوىل األمور  ـــــــسحاب التدريجي الوشيك البسيط الذي تحقق يف أفغانستان وباالن
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Rod Norland and Alissa Rubin, ‘’Taliban Captives Dispute U.S. View on Afghanistan War,’’ New York Times, 
February 2012, p. AI.  

 أنجلس.  لوس يل جراحية للسيدة عائشة التي مزقت أذناها أيضا وذلك في مستشفى فيفي وقت متأخر أجريت عملية تجم    20
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محملة بأخطار سياسية. فحتى لو تابعة التوصل إىل تسوية نهائية دائة، فكانت بعد انسحاب القوات األمريكية. أما مُ 

التدخل  من متابعةه يعل نحصلما قد األهمية نجحت، فهي لن تفيض إىل فوائد عىل الصعيد الداخيل تفوق من حيث 

ح� تاريخ االنسحاب. كان الهدف الذي يسعى إليه العاملون يف البيت األبيض هو ح�ية الرئيس من األخطار التي  إىل

 قد تنجم بالرضورة عن لعب دور الزعامة الذي ادعت أمريكا القيام به يف املنطقة. 

قد يبدو حساسا يف سياق السياسة الداخلية ال يبدو كذلك يف سياق السياسة الخارجية؛  األمر الذي ل املشكل يف أنثً َتَ 

رجاء العال. إذ كانت املنطقة تتطلع إىل عىل محمل الجد يف أسيأخذ إذا كان الهدف  لن يبدو كذلكوبالـتأكيد 

 أن حدةذلك أن االرتباك الناجم عن غ� أنها ل تحصل عىل ما كانت تبتغي.  ية حكيمة ومتابعتها حتى النهاية،اسرتاتيج

 صالحة. اسرتاتيجية قمع التمرد قد تضاعفت بسبب التأرجح الذي ساد عملية املُ 

ضيقة حيث جر  تصورها عىل  لها ، كانت رؤية البيت األبيضصالحةالتوقيت اليسء الذي جاءت فيه املُ فإضافة إىل 

تخص  ةصالحة ستكون محدودفإن هذه املُ يتصوره،  وكهولرب عىل النقيض م� كان و نحو يضمن فشلها بكل تأكيد. 

20Fيف الواقع التفاوض مع طالبان. بيد أنا تتضمن، فقط عملية أفغانستان

فإذا ما انطلقت، فستكون سلطتها القانونية   21

 باالتفاق عىل الرشوط عىل التي عىل أساسها يجري خروج األمريكي� من أفغانستان. محدودة تنتهي 

 فقط حيث وعدت أمريكا ـــــــخرين يف املنطقة وإرشاكهم يف املفاوضات آ عب� ال ل تبذل جهود إضافية الستقطاب 

لب من أفغانستان طُ فقد بجرياتها عىل أساس أنها تتطلع إىل موافقتهم عىل نتائجها. ومن ثم  منهم بإخبار كل واحد

� يعني الس�ح لهم بالسفر خارج باكستان قصد مالقاة األمريكي� متسليم زع�ء طالبان ليحرضوا لقاءات التفاوض (

 تكن تتوقع قيام الباكستاني� بأي دور فيها أو الجلوس عىل طاولة املفاوضات. وج�انهم األفغان)، غ� أن أمريكا ل 

كان من املفرتض لتي من املفاوضات ا(باكستان) جر  إقصاء أهم جارين ألفغانستان فقد جراء ما سبقت اإلشارة إليه، 

إىل نهاية الحرب يف املنطقة. فمنذ سقوط حكم طالبان عشية أحداث الحادي عرش من سبتمرب، كان هذان  أن تفيض

وساندت االسرتاتيجية التي  2001 بونمحادثات ممتر  ريكا. فإيران كانت فاعال مه� يفالجاران املحوريان بجانب أم

. أما اليوم، 2010إىل  2009عملت أمريكا عىل إرشاك باكستان يف الفرتة املمتدة من ك� تبنتها أمريكا يف أفغانستان. 

فإن أمريكا عازمة عىل امليض وحيدة. بل األدهى من ذلك، أن أمريكا تحاول إصالح أوضاع أفغانستان يف وقت تزيد 

 ق بطريقة ما يف أفغانستان بين�قفيه من حدة التوتر بينها وب� باكستان وإيران يف آن واحد، ك� لو أن السلم سيتح

يعم انعدام االستقرار ج�انها األقرب�. ذلك أن حالة الفوىض يف أفغانستان كان من الصعب إنهاؤها؛ ف� أدراك إذا 

من ج�ان أفغانستان املهم� يف حال  اثنانمنطقة يعمها انعدام االستقرار و تتساوق مع  هاتهكانت حالة الفوىض 

 رصاع مع الواليات املتحدة. إذ يبدو األمر مستحيال أو شبه مستحيل. 

                                                           
 صدرت في هذه الفترة عدة أعمال تناولت سير حوار المصالحة. وقد كان لها تأثير على النقاش الدئر داخل البيت األبيض.   21

Lakhdar Brahimi and Thomas C. Pickering, Afghanistan: Negotiating Peace, (New York: Century Foundation, 2011); 
James Shinn and James Dobbins, Afghan Peace Talks: Aprimer (Washington, DC: Band Corporation, 2011).  
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رؤيته الخاصة إلنهاء الحرب. فقد استغل انعقاد ممتر القمة لدول  اإلفصاح عنقرر الرئيس أوباما  ،إزاء هذه الخلفية

ن األمر ومه� حدث فإن أمريكا ستنسحب من أفغانستان بحلول مه� كا :ليقول عالنيةحلف الناتو يف مدينته شيكاغو 

فرد (تراجع العدد  230,000ستقدم أمريكا عىل ذلك بسبب أن قوات األمن األفغانية البالغ عدد أفرادها . 2014عام 

د (والتي يف البال ) التي تعمل القوات األمريكية عىل تدربيبها ستتوىل تحقيق األمن الذي حدد سلفا فرد 400,000 عن

ستممن  حميد كرزاييف السنة) وأيضا بسبب أن اتفاقية الرشاكة الذي أمضيناه مع الرئيس  دوالرمالي�  4 تكلف زهاء

 االستقرار واالستمراية بعد مغاردتنا ألفغانستان. 

بقاء ض�ن ومحتار، فكيف �كننا  تائه لكن إذا نحن غادرنا أفغانستان وقوات األمن فيها مهتزة وغ� قارة ورئيسها

حركة طالبان ويتفرق شملها؟ فيه تنكرس  إىل الح� الذيصامدة وإبقائها عضدها  التي نقوم ببنائها وشدالدولة 

. فالعراق آنذاك كانت تتلك ما 2011سنة  هاأفغانستان ال تتلك أيا من املقومات التي كانت للعراق ح� انسحبنا من

 تحتيةمالئا وبنية عملون يف قوات األمن. ك� تتلك رصيدا مه� من عائدات النفط ونظاما تعليميا يقارب مليون فرد ي

ومع ذلك فإن العراق ال تزال تتأرجح غ� بعيد عن حال  ـــــــقادرة جميعها عىل تحمل قوات بهذا العدد الضخم 

 الفوىض. 

؟ 2014يلقي بالدستور عرض الحائط ويي عىل البقاء يف السطة بعد سنة  لن حميد كرزايالتأكد من أن  �كنناهل 

سيجعل واقع ــــــ  ترد ل ينته بعد مع ما يضاف إليها من ـــــــاحتجاج ورصاعات أهلية ما سينجم عن ذلك من هل 

أن يكون أسوأ  رجح يفأنه من امل األسوأ من كل هذاو  يه ويحوله إىل أسوأ حلم يمرقنا؟ أسوأ م� كان علأفغانستان 

   .تأث� رتلكه يف املنطقة كل منذلك ح� نفقد

هذه الحرب يف أرض املعركة ول ننهها عىل مائدة املفاوضات. فكل ما نفعله هو نفض أيدينا م� علق بها  نكسبل 

ه تفصل انسحابنا عن الكارثة التي ستتبع أو االبتعاد مسافة كافية ـــــــلهدوء آمل� يف تحقيق فرتة انتقالية يعمها ا

فاد  اللوم الذي سيلقى علينا يف حال وقوعها. ربا نأمل يف أن يستمر الجيش الذي نقوم بإعداده زمنا تنومن ثم 

فقد أطول من ذاك الذي بناه االتحاد السوفيا.. ومن املحتمل جدا أن تكسب حركة طالبان أفغانستان ثانية، ومن ثم 

 لحرب باهظة الكلفة قد ذهبت هباء منثورا. فموقفنا سيترضر وأمننا سيتعرض للخطر ثانية. تكون هذه ا

   اآلن حان وقت دراسة وضع باكستان. 
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