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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 جواب سؤال
 اسرتاتيجية أمريكا يف أفغانستان

م وجهت حركة طالبان رسالة مفتوحة إىل الرئيس األمريكي تدعوه إىل سحب القوات 15/8/2017يف  :السؤال
رامب، إىل دعت حركة "طالبان" رئيس أمريكا دوانلد ت) :ىل املزيد من القوات األمريكيةإفغانستان وليس أاألمريكية من 

"سحب قواته ابلكامل" من أفغانستان، وحّذرته يف رسالة مفتوحة من اإلقدام على زايدة عدد القوات األمريكية يف هذا 
وذلك ردًا على ما ينويه  .(م15/8/2017 ،روسيا اليوم - أر يت -نوفوسيت  :املصدر) (...البلد العصي على واشنطن

تصاعدت  حيثان ختشى طالبان منها أن تتضمن إرسال قوات جديدة، فغانستأترامب من اسرتاتيجية جديدة يف 
املوقع املذكور يف  فقد نقل ...التصرحيات من مسؤويل البيت األبيض عن قرب هذه االسرتاتيجية اجلديدة

 (،...أبفغانستان خاصة جديدة اسرتاتيجية تبين من" جدا قريبة" إدارته إن)للصحفيني  قول ترامب م10/8/2017
فهل يعين كل  ...(ملموس بشكل لتقليلها نسعى وحنن الفوضى، ورثت إنين .إيل ابلنسبة جدا كبري قرار إنه) :وأضاف

أو تنشيط الدور  فغانستان؟ وهل ستتضمن إرسال قوات جديدةأيجية جديدة يف تذلك أن أمريكا جادة يف وضع اسرتا
 يكية؟ وجزاكم هللا خريافغانستان دون إرسال قوات جديدة أمر أيف  ند أو اهل الباكستاين

نعم، ميكن القول أبن أمريكا اليوم تقوم مبراجعة حثيثة السرتاتيجيتها يف أفغانستان، لعلها جتد ما يرشدها  :اجلواب
فغانستان، فقد أإن ترامب غاضب على القيادة العسكرية يف  ...ىل ما تسميه "املرحلة األخرية" لتدخلها يف أفغانستانإ

واثر ) :مسؤولني عسكريني يف واشنطنأنباء اجتماع عاصف بني الرئيس األمريكي ترامب و  3/8/2017 رويرتز ذكرت
توتر شديد خالل االجتماع حني قال ترامب إن على وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة األركان املشرتكة اجلنرال 

هكذا و  ،( أفغانستان ألنه  م يفز ابرحربدانفورد دراسة إقالة اجلنرال جون نيكولسون قائد القوات األمريكية يف جوزيف
دارة أوابما هي األخرى قد راجعت وعّدلت إترامب يبد  شكوكًا حيال ارحرب األمريكية يف أفغانستان، وإذا كانت  فإن

جتر   دارة ترامب اليوم هلا خصوصية كون هذه املراجعةإيف االسرتاتيجية األمريكية ألفغانستان، إال أن املراجعة اليت جتريها 
 :يف ظرف تتفاقم فيه املشاكل الدولية ألمريكا وملكانتها يف العا م، وميكن تفصيل ذلك على النحو التايل

سبتمرب، وكان أيلول/ 11حتت ذرائع الرد على هجوم  2001أعلنت أمريكا حرهبا على أفغانستان أواخر  :أوالً 
وبعد أقل من عامني هامجت أمريكا العراق واحتلته،  .دارة بوش الصغريإذلك بدفع من احملافظني اجلدد الذين أحاطوا 

وغرقت يف رماله وصارت تستنجد للخروج، وبغرق أمريكا يف العراق فقد أصبحت حرهبا يف أفغانستان أقل شأانً، فركزت 
دارة إدها دارة بوش وبعإلجهدها للخروج من املستنقع العراقي، بعدما أصبح العراق واملقاومة العراقية هي الشغل الشاغل 

، فقد أخذت أمريكا تبين 2011دارة أوابما يف إخراج جل القوات املقاتلة األمريكية من العراق أواخر إوبنجاح  .أوابما
دارة أوابما، وقبل أن تكتمل إة جديدة للتعامل مع صعود الصني، وهيمنت هذه املسألة على الفرتة الثانية من يجاسرتاتي

عدادها وبلورهتا، فقد وجدت أمريكا نفوذها يف املنطقة العربية يتزعزع أمام إيكية، بل وأثناء مالمح هذه االسرتاتيجية األمر 
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ثورات الربيع العريب، خاصة يف سوراي، فأصبحت أمريكا توزع جهدها على مكافحة خماطر الثورات يف املنطقة العربية، 
الصينية وعملت على إحياء العسكرية  خاصة سوراي، وكذلك ضد الصني يف الشرق األقصى، فأظهرت رفضها للجزر

وهبذا الواقع، وبسبب كون اخلسائر األمريكية يف أفغانستان من  .الياابنية، وسارت على طريق االستفزاز لكوراي الشمالية
 مهااًل كبرياً إالنوع املتوسط، فقد ابتعدت أفغانستان وحرب أمريكا فيها عن مركز التنبه األمريكي، وإن كان ذلك ال يعين 

 .أولوايت جديدة أصبحت هلا الصدارة يف مركز التنبه األمريكي بقدر ما يكشف عن حقيقة أن

فإنه ميكن اجلزم أبن اجليوش األمريكية واألطلسية  فغانستانأيف  عاماً( 16وخالل سنوات ارحرب الطويلة ) :اثنيا  
ية، املتمثلة ابلدرجة األوىل يف حركة طالبان، اليت اليت تشاركها ارحرب قد فشلت فشاًل ذريعًا يف استئصال املقاومة األفغان

وميكن اجلزم كذلك أبن كافة اخليارات األمريكية الستقرار  .حبكم التدخل األمريكي 2001أقصيت عن ارحكم سنة 
ىل أفغانستان على صعيد وقف ما إت هي األخرى ابلفشل، فلم تنفعها اهلند اليت أدخلتها ءعمالئها يف أفغانستان قد اب

غريها حملاولة ختفيف وزيرستان و  ا يف ابكستان علىا كثريًا ارحرب اليت يشنها عمالؤه، و م تنفعهدتسميه أمريكا ابلتمر
يف أفغانستان  لذلك فإن وضع أمريكا .يف أفغانستان، و م تتقدم جهود املصارحة مع حركة طالبان وطأة خسائر أمريكا
فيها، فحركة طالبان تتحرك حبرية كبرية يف مناطق واسعة من أفغانستان، وال عامًا من حرهبا  16بعد  يبدو قامتًا للغاية

بشن هجمات قوية ومرعبة يف معظم املناطق األفغانية مبا ارحركة متلك ارحكومة العميلة يف كابول أ  نفوذ عليها، وتقوم 
جمات كثرية قد شنت ضد يف ذلك العاصمة كابول، اليت  م ينجح اجليش األمريكي يف فرض األمن فيها، بل إن ه

القوات األمريكية كان مصدرها أفراد اجليش األفغاين الذ  تدربه واشنطن، وبذلك فقد ضاقت اخليارات األمريكية يف 
 .أفغانستان

)إن املزيج الناتج عن  22/5/2017ويف وصفه للواقع األفغاين اليوم وخماطره يقول تقرير مؤسسة كارنيغي األمريكية 
فغاين وعودة حركة طالبان دون ضابط ميكن أن يؤد  إىل اهنيار كارثي للنظام وارحكومة األفغانية، مما ضعف النظام األ

يؤد  إما إىل العودة إىل الفوضى أو جتدد اجلماعات اإلرهابية(، ذلك التقرير الذ  يشدد على وجوب إهناء الصراع 
 .ارات املطروحة للحل يف أفغانستانإمنا بسبب ضيق اخليمليار دوالر سنوايً، و  23 كايكلف أمريألنه األفغاين ليس فقط 

 وعلى الرغم من انسحاب الكثري من اجليوش األمريكية من أفغانستان إابن حكم الرئيس أوابما، إذ  م يبق هلا سوى
ألف جند  من شركات أمنية  20آالف جند  من حلف مشال األطلسي، وكذلك  3آالف جند ، يؤازرهم  10 حنو

حراز أ  تقدم، فقد كانت حركة طالبان حتتل إال أن ذلك االنسحاب  م يكن أبدًا انجتًا عن أ  انتصار، أو أمريكية، إ
القواعد اليت خيليها اجليش األمريكي بسرعة، وال يبدو أن جيش ارحكومة األفغانية العميلة يعمل أب  فعالية خارج 

 .دريبه، هذا من انحية عسكريةاجلهود األمريكية لت ةالعاصمة كابول رغم كثرة عدده، وكثر 

وأما من انحية سياسية، فبعد أن أدركت أمريكا ضيق خياراهتا يف أفغانستان، وإفالس اخليار اهلند ، جلأت  :اثلثا  
ها يف ارحكم يف يكي يف أفغانستان، واستخدمت عمالءدماجها يف ارحكم األمر إىل مفاوضة حركة طالبان على أمل إ

ومع ذلك فقد فشلت كل تلك احملاوالت، فلم تنجح أمريكا عسكرايً  ...ضىل التفاو إالبان ابكستان جلر قادة حركة ط
فغانستان، بل ال يُوجد لدى أمريكا خطة حمددة هلذا املوضوع، وأصبحت جمااًل لالنتقاد أوال سياسيًا يف موضوع 
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ن إ عن مصدر يف اخلارجية الروسية قوله نقلت وكالة "إنرتفاكس" اليوم اخلميس) .فغانستانأالفتقارها ملثل هذه اخلطة يف 
عجز إدارة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب عن طرح سياسة واضحة إزاء أفغانستان يشكل عامال إضافيا للغموض وعدم 
االستقرار يف هذه البالد، مضيفا أنه يتوقف على ذلك مدى متانة الدولة األفغانية ومواقف الدول األعضاء يف حلف 

 ،روسيا اليوم) (...العسكر  هناك، وآفاق تسوية األوضاع يف البالد على وجه العموم دهاو جو و بشأن النات
3/8/2017). 

ىل تربيد إوهبذا يتضح عمق األزمة األمريكية يف أفغانستان، ويتضح ضيق خياراهتا، ولكنها يف أمس ارحاجة  :رابعا  
فبعض القادة  .قف نزيف طاقاهتا العسكرية واالقتصاديةها كلياً، وذلك لو هناؤ إألفغانية، إن  م يكن ممكنًا ارحرب ا
 يرون ضرورة زايدة القوات األمريكية لتحقيق النصر على حركة طالبان، والرئيس يشرت  لقبول ذلك برانجماً نيالعسكري

يف أفغانستان زمنيًا غري طويل ونتائج واضحة وملموسة، األمر الذ  ال يستطيع العسكريون تقدميه نظرًا لتجارهبم املريرة 
عاماً، والذ  جيعل هذا اخليار مطروحًا من الناحية النظرية هو لعاب ترامب الذ  يسيل للثروة املعدنية  16على مدار 

ىل موقعها كممر للنفط من آسيا الوسطى، فقد إضافة إلاهلائلة يف أفغانستان اليت تقدر أمريكا قيمتها برتليون دوالر، اب
وأضافت أنه الستكشاف االحتماالت، يدرس البيت عن النيويورك اتميز ) 26/7/2017نقل موقع صحيفة الدستور 

دخل فيه البيت األبيض   الوقت الذ يفالتعدين هناك، الفتة إىل أنه  يلاألبيض إرسال مبعوث له إىل كابول للقاء مسئو 
ترامب البارزين مع   من مساعد يف جدال متعنت على حنو متزايد حول سياسة أفغانستان، التقى ثالثة ياألسبوع املاض

مايكل إن سيلفر أحد املديرين التنفيذيني لشركة "أمريكان إليمنتس" الكيماوية، ملناقشة إمكانية استخراج املعادن األرضية 
رسال املزيد من القوات واالستثمار يف البنية التحيتة يف أفغانستان مثل سكك ارحديد والطرق إولكن خيار  .(النادرة هناك

جلعل استخراج تلك املعادن ممكناً، ليس خيارًا آمنًا حىت بنظرة الصفقات التجارية اليت تسيطر على عقلية الرئيس نظراً 
 ...طالبان ي اليت تسيطر عليها حركةلوقوع تلك املناجم احملتملة يف األراض

ىل القواعد العسكرية يف إهو انكفاء اجليش األمريكي دارة ترامب إالذ  يرجح أن تسلكه اخليار وبناء عليه فإن 
ىل أفغانستان بعد إفالس اهلند،  إأفغانستان للحفاظ على ارحكومة العميلة ومنع اهنيارها، مع دفع كبري لباكستان وإعادهتا 

  إهناء ارحرب ندماج يف النظام السياسي األمريكي يف كابول ووقف الثورة األفغانية، أقناع حركة طالبان ابالإلكل ذلك 
ىل إأن تقلل بقوة من تكاليف حرهبا يف أفغانستان عرب حتويل وجودها  وهكذا فإن أمريكا أتمل ...األمريكية األطول

مساعدة عمالئها يف ابكستان ضافة إىل ابإلقواعد عسكرية تتحرك عند اخلطر، فتكون أشبه بقواعدها يف منطقة اخلليج، 
مريكية اليت  م تنقطع خيوطهم مع حركة طالبان، ومن املمكن إعادة ارحيوية هلا وبناء الثقة حىت تقبل طالبان ابلشرو  األ

توصلت )فقد  وقد سبق ألمريكا أن استعملت عمالءها يف ابكستان بنجاح يف عهد أوابما .عرب البوابة الباكستانية
األفغانية إىل اتفاق مع ارحزب اإلسالمي، اثين أكرب مجاعة متشددة يف البالد، يف غياب زعيم اجلماعة، قلب  ارحكومة

 (22/9/2016 ،) يب يب سي .(ووقع االتفاق ممثلون عن اجلماعة املسلحة مع الرئيس، أشرف غين .الدين حكمتيار
بعد املصارحة وعودته إىل   حكمتيارصة ما كان من وهذا ما يشجع أمريكا الستعمال ابكستان يف موضوع طالبان وخبا

 الدين قلب ارحزب اإلسالمي أبفغانستان الب زعيمط النظام السياسي )ندماج يفاللطالبان  كةكابل حيث دعا حر 
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مع ارحكومة األفغانية، وحث يف أول خطاب مجاهري  له بعد وصوله إىل   ابالنضمام للمصارحة حركة طالبان حكمتيار
 .(6/5/2017 ،اجلزيرة نت)( .ة على املساعدة يف إخراج القوات األجنبية من البالد ابلطرق السلميةكابل ارحرك

والظاهر أن أمريكا وأمام املخاطر الكربى اليت تواجهها يف حوض الصني ال سيما الوضع الذ  تزداد  :خامسا  
نعاش إوكذلك فشل كافة السياسات األمريكية يف سخونته يوماً بعد يوم مع كوراي الشمالية، واستمرار املخاطر يف سوراي، 

هناك اجليش األمريكي يف أفغانستان واليأس من حتقيق إفعلي لالقتصاد، هذا من جانب، ومن جانب آخر وبسبب 
من  ىل إفالس الدور اهلند  على املستوى األفغاين احمللي، واألمل الذ  برز بعودة حكمتيار، الظاهر إضافة إلالنصر اب

ىل إعودة لذلك قررت ال ابرحرب،عه  م تستط على طريقتها تضمن هلا ماصارحة مريكا أتمل بتحقيق مأ نأكل ذلك 
فغانستان والتخفيف من اهلجمات الباكستانية سواء أكان ذلك يف الداخل أم كان على أتنشيط الدور الباكستاين يف 

ابجوا منذ حنو مثانية أشهر فإن الساحة الباكستانية  فغانستان، فخالل عهد القيادة العسكرية اجلديدة برائسةأارحدود مع 
كبرية كتلك اليت اشتهر هبا سلفه راحيل شريف مثل عمليات "ضرب عضب" مبراحلها املختلفة العمليات المن  قد خلت

رهابيني" على ارحدود مع أفغانستان، بل إن اشتباكات خفيفة صار يسمع هلا صوت بني إل"اـضد من أمساهم راحيل ب
وذلك ال شك يعزز من قبوله داخلياً، وعلى  .يش الباكستاين واهلند  على ارحدود الكشمريية أثناء قيادة اجلنرال ابجوااجل

 .صعيد قادة حركة طالبان
ىل أفغانستان حتت عنوان مكافحة تنظيم إقائد اجليش الباكستاين اجلديد ابجوا ملد يد التعاون  ىسعوكذلك فقد 

ىل جهة تنظيم إرهاب" من قتال حركة طالبان واجملاهدين يف وزيرستان إلمفهوم "ارحرب على االدولة، أ  إعادة حمورة 
الدولة، وهذا التوجه يشمل ارحكومة األفغانية، ويشمل القبائل الباكستانية الناقمة على سلفه راحيل، واملخفي أعظم يف 

تاين، قمر جاويد ابجوا، يد "التعاون األمين" مع مد قائد اجليش الباكسأفغانستان )-جوا( مع حركة طالبانحماداثته )اب
وجاء سعي اجلنرال ابجوا  .أفغانستان، ملواجهة هتديد تنظيم الدولة، يف تطور اندر للعالقات الثنائية بني الدولتني اجلارتني

سيم إدار  يقع يف تق"من قادة القبائل يف واد  ُكّرم  لبدء تعاون أمين مع أفغانستان، خالل لقاء مجعه، اجلمعة، مع عدد
وانشد قائد اجليش الباكستاين، يف تطور اندر  .، قرب ارحدود األفغانية"ائل املدارة احتاداًي يف ابكستانمناطق القب

واتبع خالل لقائه بقبائل واد  كرم "يتعني علينا أن  .للعالقات الثنائية مع كابول، اجلميع يف البلدين "االحتاد واليقظة"
 .(1/7/2017 ،اخلليج أون الين). "(..عدين، ومتيقظني ضد هذا التهديدنكون متحدين، ومست

وما يؤكد أن أمريكا قد عجزت عن جتاوز اجملاهدين األفغان خاصة حركة طالبان، تصرحيات الرئيس األفغاين 
أن « طالبان»من وما هو أهم أن ارحكومة األفغانية تريد املصارحة، ونرجو ) التصارحية بعد قمة ترامب يف السعودية، فقال

أن « طالبان»خيريوا، فلو انتخبوا الصلح فسيحصلون على كل ما يريدونه عن طريق السياسة والقانون، وحنن نرجو من 
يهام حركة طالبان إ، فهذا يؤكد أن السياسة األمريكية تريد (25/5/2017 ،الشرق األوسط)( .تبتعد عن اإلرهابيني

رهاب"، بل عليها أن تصطف مع ارحكومة األفغانية يف هذه ارحرب، مث إن إلى "اأبهنا خارج نطاق ارحرب األمريكية عل
 .مطالب طالبان خبروج القوات األمريكية ابلكامل من أفغانستان ميكن أن تتحقق عن طريق السالم وليس ارحرب
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 فيه ريكيةسياسة األمراجعتها يف ظرف تواجه الفإن اسرتاتيجية الرئيس ترامب يف أفغانستان يتم مواخلالصة  :سادسا  
مريكية لسياستها يف ألوعلى ضوء الوقائع املذكورة أعاله فإن املرجح أن تتضمن املراجعة اخماطر مجة حول العا م، 

 :فغانستان األمور التاليةأ
تربيد كبري للساحة األفغانية، وحصر الوجود األمريكي يف قواعد عسكرية واستخدامها تسري هذه املراجعة ابجتاه  -1

 ...مهمتها وكأهنا ضد "تنظيم الدولة"عند اخلطر، وإظهار 
لغرض القتال وتصعيده، وإمنا قد تُرسل قوات لفرتة قصرية ولكن من املستبعد أن تُرسل أمريكا قوات عسكرية  -2

مقابل ليست لغرض القتال وإمنا كورقة مساومة تفاوضية كأن تقول أمريكا ميكننا "التنازل" بسحب هذه القوات اإلضافية 
فغانية، وبطبيعة ارحال دون املساس مبصاحل ألأن "تتنازل" طالبان وتقبل التفاوض إلجياد حكم مشرتك مع ارحكومة ا

 .أمريكا
طالبان ابلقبول فإن أمريكا ستعود إىل تنشيط الدور الباكستاين أبن ُتظهر القيادة العسكرية  ولتسهيل إغراء -3

للجلوس واملفاوضات مع ارحكومة العميلة يف كابول والتعاطف مع طالبان لدفعها اجلديدة يف ابكستان مزيدًا من اللني 
 .وإشراكها يف النظام السياسي األمريكي يف أفغانستان

من ليونة جتاه ن أو االطمئنان مبا تبديه قيادهتم العسكرية فإننا حنذر من الركون إىل العمالء يف ابكستا وأخرياً  :ا  سابع
أفغانستان لوال مساعدة عمالئها يف ارحكم  تطأن أمريكا ما كان هلا أن فإالتعاظ من املاضي، افالواجب  فغانستان،أ

من ال مسرحية نسجتها أمريكا بنفسها إ تليس جتاه طالبان من ارحكم الباكستاين ة اجلديدةسوهذه السياالباكستاين، 
عسكر  عميل يف أفغانستان دون تدخلها الزاحة املخاطر عن حكمها الاليت ليس هلا هدف إال إ ملسرحيةاإحكام  أجل

حكام ابكستان اجلدد إال وجهًا آخرًا ومكشوفًا لتلك اخلطة األمريكية، فتارًة  ليسف ...املكلف، أو بشيء قليل منه
الذكر راحيل يف  ئتطلب أمريكا من أتباعها يف ابكستان التضييق على اجلهاد األفغاين وكسر شوكته، كما فعل سي

بعد أن  طالبان واحتوائها وفق خطة ترامب غراءإلخطة أوابما، واآلن فإن رجاالت ارحكم اجلدد يعملون  وزيرستان وفق
تصميم على ىل طاولة املهالك "املفاوضات" كطريق الستئصال ما لديها من إفشلت سياسات أمريكا يف دفعها ابلقوة 

 وإننا حنذر من الوقوع من ابب التضليل واملخادعة، حياولون دفعها للمفاوضات ابلتقرب الباكستاين هكذا فهمو  .هاداجل
 ِمنْ  اّللَِّ  ُدونِ  مِ ن َلُكم َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَُّكمُ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَل  تَ رَْكُنوا َوَل ﴿، أو الركون هلم يف فخاخ أمريكا وعمالئها

 .﴾تُنَصُرونَ  َل  ثَّ  َأْولَِياءَ 
 

 ه   1438 والعشرين من ذي القعدة يف الرابع
 م16/8/2017املوافق 
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