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دروس الحرب 
األميركية في 

أفغانستان: نصوص مختارة 

مقاالت  ثالث  من  مطولة  اقتبا�سات  املادة  هذه  تعرض 
ن�سرت  اأفغان�ستان،  االإرهاب يف  االأمريكية على  ملتخ�س�سني يف احلرب 
تعك�س   ،2021 عام   )Foreign Affairs( اأفريز«  »فورين  جملة  يف 
االإرهاب،  درا�سات  يف  املتحدة  الواليات  يف  ال�سائد  اجلديد  االجتاه 
الذي اتخذ م�سارين: االأول: يزعم اأن احلرب على االإرهاب ا�ستوفت 
دورها و�سروطها، وال بد من التوجه اإىل ال�سني القوة العاملية ال�ساعدة 
االإرهاب  مع  التعاي�س  تعلم  ملقولة  يروج  والثاين:  نفوذها؛  من  للحد 
ن�سر عام  رابع  ملقال  املادة عر�سًا موجزًا  املخاطر. تقدم  اإدراك  دون 
2010 يف املجلة نف�سها، تطرق اإىل اأبرز االإ�سدارات االإجنليزية حول 
اأفغان�ستان التي غطت جزءًا مهمًا من التقاطعات بني القبيلة والتمرد 
واالإرهاب وه�سا�سة مركزية الدولة يف االأمنوذج االأفغاين، مما ي�ساعد 

على فهم اأعمق ملا يجري اليوم. 

فت حللقة نقا�شية قدمتها يف هذه الورقة ريتا فرج، الباحثة اللبنانية يف علم االجتماع  ( انتقيت املواد من م�شتلة ر�شدية مرتجمة، وظِّ (
ودرا�شات املراأة، وع�شو هيئة التحرير يف مركز امل�شبار للدرا�شات والبحوث.
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أواًل: هم ونحن.. كيف تسمح أميركا ألعدائها باختطاف 
سياستها الخارجية؟))(

راأى الكاتب االأمريكي بني رود�س )Ben Rhodes( اأن احلرب على االإرهاب 
احلرب  انتهت  عندما  بداأت  التي  االأمريكية  الهيمنة  فرتة  يف  م�شروع  اأكرب  كانت 
اإلى مرحلة االأفول. على مدار ع�شرين عاًما،  الباردة، وهي الفرتة التي و�شلت االآن 
كانت مكافحة االإرهاب هي االأولوية الرئي�شة ل�شيا�شة االأمن القومي للواليات املتحدة. 
لقد اأطر بو�س ملكافحة االإرهاب كحرب تعريفية متعددة االأجيال، و�شكًل فعااًل للقيادة 
غري  وعواقب  جتاوزات  اإلى  اأدى  النهج  هذا  لكن  م�شبوقة،  غري  وطنية  ماأ�شاة  بعد 
مق�شودة؛ حيث �شرعان ما اأ�شاءت احلكومة االأمريكية ا�شتخدام �شلطاتها يف املراقبة 

واالحتجاز واال�شتجواب. 

ي�شري رود�س اإلى اأن: 

تنباأت  -والتي  واإدارته  بو�س  بها  وعد  التي  »االنت�شارات 
مما  اأبًدا،  تتحقق  مل  هوادة-  بل  املحافظة  االإعلم  و�شائل  بها 
اأدى اإلى اإ�شعاف ثقة االأمريكيني يف احلكومة واإثارة البحث عن 
ما  ال�شوفينية يف حقبة  القومية  لقد حتولت  داخلي.  فداء  كب�س 
اإلى مزيج من  مبا�شرًة  )اأيلول(  �شبتمرب  ع�شر من  بعد احلادي 
الرئي�س  ظهور  اإلى  النهاية  يف  اأدى  االأجانب،  وكراهية  اخلوف 
دونالد ترمب، الذي األح بهذا الو�شع للمناداة على اإنهاء احلروب 
واأعاد توجيه خطاب احلرب على االإرهاب ملهاجمة  يف اخلارج، 
لدى  الداخل.  يف  االفرتا�شيني  االأعداء  من  متغرية  جمموعة 
الواليات املتحدة االآن رئي�س اأكرث التزاًما ب�شدق باإنهاء »احلروب 
االأبدية« يف البلد. يت�شح ت�شميم الرئي�س جو بايدن على القيام 

)(( Ben Rhodes, Them and Us, How America Lets Its Enemies Hijack Its Foreign Policy
 Foreign Affairs September/October 2021, at:
 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-24/foreign-policy-them-and-us 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-24/foreign-policy-them-and-us
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بذلك من خلل قراره ب�شحب القوات االأمريكية من اأفغان�شتان، 
وب�شكل اأكرث و�شوًحا من خلل االأجندة العاملية الإدارته. مع ذلك، 
ال تزال البنية التحتية الوا�شعة للحرب على االإرهاب قائمة، وال 
ون�شر  االأمريكية،  احلكومة  تنظيم  على  توؤثر  �شلحياتها  تزال 
االأمريكية،  اال�شتخبارات  جمتمع  وعمليات  االأمريكي،  اجلي�س 

ودعم وا�شنطن للأنظمة اال�شتبدادية يف ال�شرق االأو�شط«))(.

يلفت رود�س اإلى اأن: »حتديد هدف الواليات املتحدة يف العامل واإعادة ت�شكيل 
ال�شيوعي  احلزب  مع  املناف�شة  على  الرتكيز  يف  يكون  الداخل  يف  االأمريكية  الهوية 

ال�شيني«. 

ال�شيا�شة  يف  الرئي�شة  ال�شواغل  اأحد  هو  التناف�س  هذا 
االأمريكية الذي يثري اتفاًقا وا�شًعا بني احلزبني، وهناك اأ�شباب 
وجيهة للقلق ب�شاأن احلزب ال�شيوعي ال�شيني. على عك�س تنظيم 
القاعدة، للحزب وجهة نظر بديلة عن احلكم واملجتمع والقدرة 
على اإعادة ت�شكيل الكثري من دول العامل مبا يتنا�شب مع اأغرا�شه 
ت�شارع  العاملي  ال�شني  نفوذ  �شعود  اأن  املفارقات،  من  اخلا�شة. 
ب�شكل اأكرب بعد اأحداث )) �شبتمرب )اأيلول(، حيث كانت الواليات 
االإرهاب  على  م�شتنزفة برتكيزها  االأحيان  كثري من  املتحدة يف 
احلزب  كان  اجليو�شيا�شي  التاأثري  حيث  من  االأو�شط.  وال�شرق 
ال�شيوعي ال�شيني امل�شتفيد االأكرب من احلرب على االإرهاب. مع 
ا اأ�شباب وجيهة للقلق من الكيفية التي قد حتدث  ذلك هناك اأي�شً
هدف  حتديد  اإن  وال�شني.  املتحدة  الواليات  بني  املواجهة  بها 
الواليات املتحدة يف العامل، وا�شتعادة روح الهوية االأمريكية من 
خلل بناء جديد، عرب �شعار »نحن �شدهم« يخاطر بتكرار بع�س 

اأ�شواأ اأخطاء احلرب على االإرهاب))(.

))( املرجع نف�شه.

))( املرجع نف�شه.
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يتطرق الكاتب اإلى اخلطوات التي اتخذتها وا�شنطن ملواجهة ال�سني، حيث:

 »ي�شتثمر الكونغر�س موارد كبرية يف العلوم والتكنولوجيا 
ملواكبة االبتكار ال�شيني. ويقرتح البيت االأبي�س �شيا�شات �شناعية 
اأنظمة  وتكرير  معينة،  اأمريكية  �شناعات  حتابي  اأن  �شاأنها  من 
تربط  التي  الهامة  التوريد  �شل�شل  لف�شل  ال�شادرات  مراقبة 
االأمريكي  الدفاعي  االإنفاق  يت�شكل  وال�شني.  املتحدة  الواليات 
ب�شكل متزايد من خلل حاالت الطوارئ امل�شتقبلية التي ي�شارك 
االأولوية  اخلارجية  وزارة  اأعطت  ال�شعبي.  التحرير  جي�س  فيها 
مع  االت�شاالت  وعززت  اآ�شيا  يف  االأمريكية  التحالفات  لتقوية 
انتهاكات حقوق  ب�شكل متزايد  تنتقد  وا�شنطن  اأ�شبحت  تايوان. 
االإن�شان ال�شينية يف اأماكن مثل هونغ كونغ و�شينجيانغ. فيما يتعلق 
بالتجارة والتكنولوجيا وحقوق االإن�شان، تعمل الواليات املتحدة مع 
ال�شركاء ومن خلل املنظمات متعددة االأطراف، مثل جمموعة 
الدول ال�شبع وحلف �شمال االأطل�شي، لت�شكيل اأقوى جبهة موحدة 
ممكنة �شد ال�شني. �شتخلق هذه اجلهود حوافزهم و�شغوطهم 
ال�شيا�شية اخلا�شة؛ كما اأنها �شتخلق زخًما لتو�شيع املوارد وعر�س 
الواليات املتحدة. بالفعل، ميكن  النطاق الرتددي داخل حكومة 

للمرء اأن ي�شعر بتعديل م�شار عابرة املحيط االأمريكية«))(.

يخل�س رود�س اإلى اأنه:

 »على الرغم من اأن كًل من هذه املبادرات لها مربراتها 
-وهو  »هم«  على  بب�شاطة  الرتكيز  اخلطاأ  من  �شيكون  اخلا�شة، 
الدافع اجلديد الذي ميكن اأن ي�شهل موجة اأخرى من اال�شتبداد 
مدار  على  االأمريكية  ال�شيا�شة  �شمم  الذي  النوع  من  القومي 
»نحن«  على  اأكرث  الرتكيز  االأف�شل  من  املا�شية.  عاًما  الع�شرين 

))( املرجع نف�شه.
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مع  االأمد  طويلة  مناف�شة  لتحمل  يكفي  مبا  مرنة  -دميقراطية 
يف  الدميقراطيات  بني  اإجماع  وتكوين  مناف�س،  �شيا�شي  منوذج 

العامل، وتقدمي مثال اأف�شل له«))(.

التعايش  تعلم  الكفاية..  بما فيه  ثانيًا: عقيدة جيدة 
مع اإلرهاب))(

مقالته  يف   )Daniel Byman( باميان  دانيال  االأمريكي  الكاتب  يحدد 
احلادي  اأحداث  بعد  االإرهاب  على  احلرب  يف  االأمريكية  واالإخفاقات  النجاحات 
مل  االإرهاب،  خطر  تراجع  مع  اأنه  ملحظًا   ،(00( )اأيلول(  �شبتمرب  من  ع�شر 
حّول  فقد  فورية،  اأمريكية  اأولوية  ذات  االآن  اخلارجية  مواجهته  تعد 
الرئي�س بايدن تركيز وا�سنطن نحو ال�سني، وتغري املناخ، وق�سايا اأخرى؛ 
وان�سحاب القوات االأمريكية من اأفغان�ستان، يعد جزءًا من حماولة اإنهاء 

ما ي�سمى باحلروب االأبدية))(.

يجزم باميان باأن:

طموًحا  االأكرث  اخلارجية  ال�شيا�شة  جهود  من  »العديد   
 (( منذ  االإرهاب  مكافحة  با�شم  ُبذلت  والتي  املتحدة،  للواليات 
االأو�شط،  ال�شرق  نظام  تغيري يف  اإحداث  مثل  )اأيلول(،  �شبتمرب 
وك�شب ود امل�شلمني يف جميع اأنحاء العامل، قد ف�شلت. بل وحتى 
جاءت بنتائج عك�شية. على الرغم من اأن القاعدة وداع�س اأ�شعف 
بكثري مما كانت عليه يف ذروتهما، اإال اأنهما ا�شتمرا يف مواجهة 
�شغوط هائلة، ومل ينُم انت�شارهما واإن حدث يف بع�ض الأحيان، 

))( املرجع نف�شه.

)(( Daniel Byman -The Good Enough Doctrine Learning to Live with Terrorism, Foreign Affairs, September/
October 2021,at: 
 https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-08-24/good-enough-doctrine 

))( املرجع نف�شه.

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-08-24/good-enough-doctrine
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قب�شتهما.  فر�س  من  طموًحا  واأكرث  الوقت،  لبع�س  كان  فقد 
اليوم، تواجه دول اأخرى تهديدات اإرهابية من القاعدة وداع�س، 
وخمتلف فروعهم وحلفائهم، كما ال تزال احلروب االأهلية ن�شطة 
حا�شم،  ن�شر  لتحقيق  ال�شعي  من  بداًل  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 
»�شيء  طموًحا:  اأقل  ب�شيء  اكتفت  قد  املتحدة  الواليات  اأن  يبدو 

جيد مبا فيه الكفاية«))(.

يرى باميان اأنه على الرغم من تفاقم املخاطر الناجمة عن االإرهاب ا�شتقرت 
الواليات املتحدة:

االأهداف  ذات  الكبرية  اخلطط  من  �شنوات  »بعد   
الإ�شعاف  امل�شممة  ال�شيا�شات  من  جمموعة  على  الطموحة، 
تكون  رمبا  االأمريكي.  الوطن  حماية  مع  االأجانب  »اجلهاديني« 
احلملة اال�شتخباراتية العاملية التي تقودها الواليات املتحدة �شد 
اجلماعات االإرهابية، هي اأهم هذه ال�شيا�شات ولكن االأقل تقديًرا 
الواليات  طورت  )اأيلول(،  �شبتمرب  من  ع�شر  احلادي  بعد  لها. 
املتحدة اأو و�شعت �شراكات اأمنية مع اأكرث من )00)( دولة. تتمتع 
القانونية  وال�شلطة  العاملة  بالقوى  املحلية  اال�شتخبارات  وكاالت 
االإرهابيني  ملراقبة  االأخرى  احليوية  واملوارد  اللغوية  واملهارات 

امل�شتبه بهم وتعطيلهم واعتقالهم«))(.

يلحظ باميان اأنه:

 »بعد ع�شرين عاًما من اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب 
لي�س  ولكن  عالقة،  االأمريكية  ال�شيا�شة  اأ�شبحت  )اأيلول(، 
اال�شتخباراتي  التعاون  اأدى مزيج من  �شيئة.  بال�شرورة بطريقة 

))( املرجع نف�شه.

))( املرجع نف�شه.
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وحت�شني  ملذاتهم،  يف  اجلماعات  على  الع�شكري  وال�شغط 
املتحدة -اإلى حد كبري- عن  الواليات  اإلى عزل  الداخلي  االأمن 
العنف االإرهابي. ومع ذلك، ف�شلت وا�شنطن يف حل امل�شكلة ب�شكل 
دائم. اليوم، ال تزال الواليات املتحدة تق�شف وتهاجم »االأحفاد 
)اأيلول(  �شبتمرب  من  ع�شر  احلادي  ملخططي  االأيديولوجيني« 
االأ�شليني. لي�شت هناك نهاية يف االأفق، وما زالت اجلماعات مثل 
القاعدة ملتزمة مبهاجمة الواليات املتحدة. مع ذلك فاإن ال�شغط 
امل�شتمر يبقي هذه املنظمات �شعيفة، ونتيجة لذلك، فاإنها �شت�شن 
لكن  اجلهادي«،  »االإرهاب  يختفي  لن  فتًكا  واأقل  اأقل  هجمات 
تاأثريه االأكرب حم�شو�س ب�شكل رئي�س يف اأجزاء اأخرى من العامل، 
حيث امل�شالح االأمريكية حمدودة. لذلك يجب على وا�شنطن اأن 
تفكر ملًيا يف االأماكن التي تن�شر فيها مواردها اخلا�شة مبكافحة 
كارثي  اليمن  اأو  ت�شاد  يف  العنف  اأن  من  الرغم  على  االإرهاب. 
املتحدة  الواليات  اأمن  تاأثريه على  اأن  اإال  البلدان،  لتلك  بالن�شبة 
�شئيل. قد تكون اجلهود املبذولة لتعزيز الدميقراطية اأو حت�شني 
لدرء  �شرورية  غري  لكنها  اأخرى،  الأ�شباب  قيمة  ذات  احلكم 
توؤدي هذه  التهديدات االإرهابية املحتملة يف بع�س احلاالت، قد 
اجلهود يف الواقع اإلى جعل الو�شع اأ�شواأ. حتتاج الواليات املتحدة 
ا اإلى بذل املزيد من اجلهد الإدارة ال�شيا�شات املحلية ملكافحة  اأي�شً

االإرهاب«)0)(.

يقرتح باميان اأنه يجب على:

 »القادة املحليني، مبن يف ذلك م�شوؤولو ال�شرطة، التوا�شل 
اأعمال  اأي  من  واحلذر  الدعم  الإظهار  امل�شلمة  جمتمعاتهم  مع 
عنف انتقامية. ل�شوء احلظ، اأظهرت ال�شنوات الع�شرون املا�شية 

)0)( املرجع نف�شه.
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اأن ال�شيا�شيني ي�شتغلون اخلوف ب�شكل موثوق، حتى عندما يكون 
�شوى  ي�شاعد  ال  ال�شلوك  هذا  مثل  حمدوًدا.  الفعلي  التهديد 

اجلماعات االإرهابية يف �شعيها للبقاء على �شلة«)))(.

ثالثًا: الحرب على اإلرهاب استحوذت على قوة الدولة)))(

يرى الكاتب الرنويجي توما�س هيغهامر )Thomas Hegghammer( اأنه:

�شبتمرب  اأن هجمات احلادي ع�شر من  الرغم من  »على   
)اأيلول( )00) كانت نتائجها مرعبة، فاإنها عك�س ما كان يخ�شى 
كثريون، مل ت�شر اإلى اأن املنظمات االإرهابية الكبرية والقوية قد 
االجتماعي.  نظامه  اأ�ش�س  وهددت  الغرب  يف  جذورها  ر�شخت 
ويف الوقت نف�شه، فاإن اخلوف امل�شتمر من تلك النتيجة -والذي 
اجتاه  عن  الكثريين  اأعمى  قد  االإطلق-  على  مرجًحا  يكن  مل 
معاك�س: »القوة الق�شرية املتزايدة باطراد للدولة التكنوقراطية، 
الأن  يوؤدي  بالفعل،  امليزة  لهذه  اال�شطناعي  الذكاء  تر�شيخ  مع 
على  املتقدمة  البلدان  يف  كبري  م�شلح  مترد  باأي  التهديد  يكون 
االأقل، �شبه معدوم )...( لقد منت االإ�شلموية املت�شددة بالفعل 
من  كبري-  حد  -اإلى  املعايري  القاعدة  ورفعت  الت�شعينيات،  يف 
حيث اإظهار مقدار ال�شرر الذي ميكن اأن يلحقه اللعبون غري 
االأمن  اأجهزة  كانت  الوقت،  ذلك  يف  قوية.  بدولة  احلكوميني 
القومي يف معظم الدول الغربية اأ�شغر مما هي عليه اليوم، والأن 
تلك االأجهزة مل تكن تفهم جيًدا اجلهات الفاعلة التي تواجهها، 
فقد كان من ال�شهل ف�شح ال�شيناريوهات االأ�شواأ. ومع ذلك، من 
الوا�شح عند ا�شتعادة االأحداث املا�شية اأن اأهوال احلادي ع�شر 

)))( املرجع نف�شه. 

)((( Thomas Hegghammer, Resistance Is Futile, The War on Terror Supercharged State PowerForeign Affairs, 
September/October 2021, at:
 https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-08-24/resistance-futile 
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الت�شاوؤم  اإلى  ودفعتهم  الكثريين  اأخافت  )اأيلول(  �شبتمرب  من 
املفرط«)))(.

يحدد هيغهامر حربني خا�شتهما الدول الغربية على االإرهاب:

القرن،  هذا  من  االأول  العقد  يف  القاعدة  �شد  »واحدة   
احلادي  القرن  من  االأول  العقد  يف  داع�س  �شد  واالأخرى 
يلحظ  اأن  دون  جديدة  منظمة  منت  حالة،  كل  يف  والع�شرين«. 
الدويل  املجتمع  تفاجئ  اأن  قبل  �شراع خمتلفة،  منطقة  اأحد يف 
فو�شوي  جهد  خلل  من  هزميتها  ليتم  للحدود،  عابر  بهجوم 

ملكافحة االإرهاب)))(.

ي�شيف هيغهامر اأنه:

دوائر  يف  ال�شائد  املزاج  اأ�شبح   ،(0(( عام  »بحلول 
موجة  وعدت  لقد  بحذر.  متفائًل  الغربية  االإرهاب  مكافحة 
االنتفا�شات ال�شعبية يف العامل العربي التي بداأت يف اأواخر عام 
0)0)، واأ�شبحت تعرف با�شم الربيع العربي، باإنهاء اال�شتبداد 
قتلت  عندما  للجهاد.  اجلذري  ال�شبب  الكثريون  اعتربه  الذي 
باك�شتان، يف  اآباد،  اأبوت  بن الدن يف  اأ�شامة  االأمريكية  البحرية 
) مايو )اأيار( ))0)، كان من املمكن التفكري يف اأن احلرب على 
االإرهاب على و�شك االنتهاء. مبعنى ما، كان هذا �شحيًحا وخطاأ. 
بالنظر اإلى املا�شي، كان عام ))0) مبثابة نهاية حلرب القاعدة 
امليلي�شيات  من  كمجموعة  االآن  اجلماعة  تعي�س  الغرب.  على 
االإقليمية ذات االأجندات املحلية يف اأماكن مثل ال�شومال، لكنها 
مل تنجح يف �شن هجوم خطري على الغرب منذ ما يقرب من عقد 

)))( املرجع نف�شه. 

)))( املرجع نف�شه.
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من الزمان. يف غ�شون ذلك، تولت منظمة اأخرى زمام القيادة 
وحققت جناًحا اأكرب«)))(.

على  و�شيطرته  داع�س  تنظيم  لظهور  العامة  ال�شيا�شية  العوامل  حتديد  بعد 
للفورة  االإرهابيني  ا�شتغلل  من  واكبه  وما   ،(0(( عام  والعراق  �شوريا  يف  مناطق 
التكنولوجية يف �شبيل التحري�س على االإرهاب من خلل منتديات »اجلهاد« والتجنيد 

وغريهما من الو�شائل:

 »ُترجم هذا اإلى واحدة من اأخطر موجات العنف االإرهابي 
يف تاريخ اأوروبا احلديث. يف غ�شون ثلث �شنوات، من ))0) اإلى 
ا،  ))0)، قتل اجلهاديون يف اأوروبا ما يقرب من )0))( �شخ�شً
وهو ما يزيد عن عدد الذين ُقتلوا يف الهجمات اجلهادية يف اأوروبا 
خلل الع�شرين عاًما املا�شية، واأكرث من اإجمايل عدد القتلى على 
اأيدي املتطرفني اليمينيني يف اأوروبا بني عامي 0))) و0)0)«)))(.

 لكن الدولة:

 »انت�شرت بحلول عام ))0)، فانخف�س عدد املخططات 
والهجمات اجلهادية يف اأوروبا اإلى الن�شف مقارنة بعام ))0)، 
وجف تدفق املقاتلني االأجانب متاًما. واالأمر االأكرث لفًتا للنظر هو 
اأوروبا منذ عام ))0) قام به �شخ�س  اأن كل هجوم جهادي يف 
التخطيط  للغاية  ال�شعب  من  اأ�شبح  اأنه  اإلى  ي�شري  مما  وحيد، 
منذ  اإرهابية  �شربة  اأي  تت�شمن  مل  وباملثل،  جماعية.  لهجمات 
عام ))0) متفجرات: »بداًل من ذلك ا�شتخدم املهاجمون اأ�شلحة 
بع�س  هناك  كانت  واملركبات.  وال�شكاكني  البنادق  مثل  اأب�شط، 
جميًعا.  اأحبطتها  ال�شرطة  لكن  والطموحة،  املعقدة  املوؤامرات 

)))( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه.
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خطرًيا.  يزال  ال  الذي  احلايل،  التهديد  ا�شتبعاد  يعني  ال  هذا 
احلادي  القرن  من  االأول  العقد  منت�شف  يف  داع�س  هجوم  لكن 

والع�شرين تراجع بحزم«)))(.

يلحظ هيغهامر اأنه:

 »بالنظر اإلى املزايا الهائلة التي تتمتع بها البلدان املتقدمة 
من  متكن  اجلهادي  االإرهاب  اأن  للنظر  اللفت  فمن  الغنية، 
م�شتويات منخف�شة.  االأماكن حتى على  اال�شتمرار يف مثل هذه 
اأحد االأ�شباب هو اأن قدرات الدول تت�شاءل بعد حدودها واحلركة 
الزمان،  من  لعقود  عادي.  غري  ب�شكل  للحدود  عابرة  اجلهادية 
مناطق  اإلى  ال�شفر  على  قادرين  الغرب  يف  اجلهاديون  كان 
بنوع  يتمتعون  وبالتايل  للتدريب،  االإ�شلمي  العامل  يف  ال�شراع 
االآخرون  املتطرفون  به  يتمتع  ال  الذي  اال�شرتاتيجي  العمق  من 
�شبب  اليمني.  اأق�شى  اإلى  ينتمون  الذين  اأولئك  مثل  الغرب،  يف 
اآخر هو اأن االأيديولوجية اجلهادية تعزز ثقافة الت�شحية بالنف�س. 
اأنه لن يكون حا�شرًا  يعرف كل من يفكر يف االإرهاب يف الغرب 
للتمتع بالثمار ال�شيا�شية االفرتا�شية جلهوده، الأنه اإما �شيموت اأو 
ُيقب�س عليه يف هذه العملية. مع ذلك، ومع الوعد باملكافاآت يف 
االآخرة، متكنت احلركة اجلهادية من اإنتاج مئات املتطوعني ملثل 
هذه الهجمات ملرة واحدة، مما �شمح لها مبواجهة العدو بعنا�شر 
ميكن التخل�س منها. اإن معدل اإنتاج هوؤالء املتطوعني اأعلى بكثري 
اأن  التمرد االأخرى، بحيث يجب  بني اجلهاديني منه يف حركات 

تكون االأيديولوجيا جزًءا من التف�شري«)))(.

)))( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه.
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البلدان  يف  االإرهاب  مكافحة  يف  الرقمية  التكنولوجيا  على  هيغهامر  يراهن 
املتقدمة التي �شت�شبح:

اإخفاء هوية  و�شي�شبح  اأي وقٍت م�شى،  اأكرث من   »رقمية 
متمردو  �شيكون  �شعوبة.  اأكرث  اأمًرا  ال�شبكة  من  واخلروج  املرء 
امل�شتقبل قد عا�شوا حياتهم باأكملها على االإنرتنت، تاركني اآثاًرا 
متناول  يف  املعلومات  هذه  و�شتكون  الطريق،  طول  على  رقمية 
الدول. قد توفر التقنيات اجلديدة فر�شة رقمية للجهات الفاعلة 
ويف  موؤقًتا.  التاأثري  يكون  اأن  املرجح  من  ولكن  احلكومية،  غري 
ت�شريع  اإلى  اال�شطناعي  الذكاء  ظهور  يوؤدي  قد  نف�شه،  الوقت 
تتمكن  مل  االآن  حتى  التكنولوجية.  الهيمنة  نحو  الدول  م�شرية 
العمل االآيل قد  لها.  املتاحة  البيانات  ا�شتغلل جميع  الدول من 
التكنولوجية  التطورات  هذه  توؤدي  اأن  املحتمل  من  ذلك.  يغري 
ا اإلى جعل العنف ال�شيا�شي موزًعا ب�شكل غري مت�شاٍو يف جميع  اأي�شً
اأنحاء العامل. الدول ذات املوارد اجليدة �شتكون قادرة على حتمل 
التكلفة للتحكم يف النظام، يف حني اأن الدول االأ�شعف لن تفعل 

ذلك«)))(.

على  األميركية  الحرب  كلفة  القبيح:  الفوز  راب��ع��ًا: 
اإلرهاب؟)0)(

اأكريمان  اإليوت  االأمريكية  واملخابرات  البحرية  يف  ال�شابق  ال�شابط  يت�شاءل 
)Elliot Ackerman( قائًل: 

املعركة  �شاحة  يف  والف�شل  النجاح  يتعاي�س  اأن  ميكن  »هل 
انت�شرت يف  اأنها  تدعي  اأن  املتحدة  للواليات  نف�شها؟ هل ميكن 

)))( املرجع نف�شه. 

)(0( Elliot Ackerman, What the War on Terror Cost America, Foreign Affairs September/October 2021, at: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2021-08-24/winning-ugly 
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احلربني  نف�شه  الوقت  يف  خ�شرت  بينما  االإرهاب،  على  احلرب 
يف اأفغان�شتان والعراق؟ تتطلب االإجابة عن هذه االأ�شئلة، حتليل 
املعارك العديدة التي خا�شتها الواليات املتحدة منذ )) �شبتمرب 

)اأيلول(، وفهم تاأثريها على النف�شية االأمريكية«.

الثورة  من  بدًءا  املتحدة،  الواليات  خا�شتها  حرب  »كل  اأن  اأكريمان  يو�شح 
االأمريكية، تتطلب اأمنوذًجا اقت�شادًيا لدعمها باأج�شاد واأموال كافية. احلرب االأهلية 
�شهدت  االإطلق.  على  واأول �شريبة دخل  وثيقة  اأول  مع  ا�شتمرت  املثال،  �شبيل  على 
احلرب العاملية الثانية تعبئة وطنية، مبا يف ذلك وثيقة اأخرى، واملزيد من ال�شرائب، 
وبيع �شندات احلرب. كانت اإحدى اخل�شائ�س الرئي�شة حلرب فيتنام هي التجنيد 
ت�شريع  اإلى  اأدت  للحرب  مناه�شة  وّلد حركة  والذي  كبرية،  ب�شعبية  يحظى  ال  الذي 
بنموذجها  االإرهاب  على  احلرب  جاءت  �شابقاتها،  مثل  ال�شراع.  هذا  نهاية 
اخلا�س: »خا�شت الواليات املتحدة، احلرب عرب جي�س من املتطوعني بالكامل، ومت 
دفع تكاليفها -اإلى حد كبري- من خلل االإنفاق بالعجز من امليزانية«. ال ينبغي اأن 
يكون مفاجًئا اأن هذا النموذج الذي مت ت�شميمه بطريقة خدرت غالبية االأمريكيني 
)اأيلول(  �شبتمرب   (0 يوم  خطابه  يف  حرب.  اأطول  لهم  قّدم  ال�شراع،  تكاليف  عن 
اأن يدعم االأمريكيون املجهود احلربي، قال بو�س:  )00)، عندما و�شف كيف ميكن 

»اأطلب منك اأن تعي�س حياتك وتعانق اأطفالك«)))(.

يرى اأكريمان:

لها  �شمح  بالعجز  االإنفاق  خلل  من  احلرب  متويل  »اأن   
بالتفاقم من خلل االإدارات املتعاقبة مع عدم ذكر �شيا�شي واحد 
االإنفاق  اأ�شكال  فاإن  نف�شه،  الوقت  ويف  احلرب.  �شريبة  لفكرة 
االأخرى -من عمليات االإنقاذ املالية اإلى الرعاية ال�شحية، واأخرًيا 
حزمة حتفيز التعايف من االأوبئة- تولد نقا�ًشا حمتدًما. اإذا كان 

)))( املرجع نف�شه.
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املالية  التكلفة  االأمريكي مقابل  ال�شعب  بالعجز قد خّدر  االإنفاق 
واالجتماعية  التكنولوجية  التغيريات  فاإن  االإرهاب،  للحرب على 
بدون  الطائرات  ا�شتخدام  �شّهل  الب�شرية.  لتكلفتها  قد خدرتهم 
�شمح  مما  القتال،  املتزايدة  االأمتتة  من�شات  من  وغريها  طيار 
اإبعاد  اإلى  التطور  هذا  اأدى  ُبعد.  عن  بالقتل  االأمريكي  للجي�س 
وفيات  كانت  �شواء  للحرب،  البائ�شة  التكاليف  عن  االأمريكيني 

القوات االأمريكية اأو املدنيني االأجانب«)))(.

ي�شدد اأكريمان على اأن اجلي�س االأمريكي:

 »ال يزال اأحد اأكرث املوؤ�ش�شات املوثوقة يف الواليات املتحدة، 
متلك  ال  اأنها  اجلمهور  يرى  التي  القليلة  املوؤ�ش�شات  من  وواحًدا 
ظل  يف  الثقة  هذه  �شت�شتمر  متى  اإلى  علنًيا.  �شيا�شًيا  حتيًزا 
الظروف ال�شيا�شية القائمة؟ نظًرا الأن احلزبية تلوث كل جوانب 
احلياة االأمريكية، فقد يبدو اأنها م�شاألة وقت فقط قبل اأن تنت�شر 
العدوى اإلى اجلي�س االأمريكي. لكن، وماذا بعد؟ من قي�شر روما 
تقرتن  عندما  اأنه  التاريخ  ُيظهر  نابليون،  عهد  يف  فرن�شا  اإلى 
جمهورية ما بجي�س كبري قائم بذاته مع �شيا�شات داخلية خمتلة، 
فاإن الدميقراطية ال تدوم طويًل. ت�شتويف الواليات املتحدة اليوم 
ال�شيا�شية  االأزمات  النوع من  اأدى هذا  تاريخيًا،  ال�شرطني.  كل 
اإلى التورط الع�شكري )اأو حتى التدخل( يف ال�شيا�شة الداخلية. 
االنق�شام الوا�شع بني اجلي�س واملواطنني الذين يخدمهم هو اإرث 

اآخر من احلرب على االإرهاب«)))(.

)))( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه.
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ال يرى اأكريمان جدوى:

»من ف�شل احلربني يف اأفغان�شتان والعراق عن احلرب على 
االإرهاب، اجلدير بالذكر اأنه بعد )) �شبتمرب )اأيلول( مبا�شرًة، 
واقًعا.  اأمًرا  البلدين  من  الأي  ال�شامل  واالحتلل  الغزو  يكن  مل 
لي�س من ال�شعب تخيل حملة مكافحة اإرهاب اأكرث حمدودية يف 
اأو  العدالة  اإلى  الدن  بن  تقدم  اأن  املمكن  من  والتي  اأفغان�شتان، 
ا�شرتاتيجية الحتواء عراق �شدام ح�شني، التي مل تكن لتت�شمن 
التمرد  مكافحة  حملت  كانت  النطاق.  وا�شع  اأمريكًيا  غزًوا 
خمتارة.  حروًبا  بلد  كل  يف  ذلك  اأعقبت  التي  واملكلفة  الطويلة 
االأمر  تعلق  عندما  كبرية  خاطئة  خطوات  اأنهما  كلهما  اأثبت 
بتحقيق الهدفني التواأمني املتمثلني يف تقدمي مرتكبي )) �شبتمرب 
)اأيلول( اإلى العدالة وتاأمني الوطن. يف الواقع يف حلظات عديدة 
االأهداف. وكان  تلك  اأعاقت احلروب  املا�شيني،  العقدين  خلل 
ذلك بالتحديد هو احلال يف الفرتة التي اأعقبت وفاة بن الدن يف 

مايو )اأيار( ))0)«)))(.

على  االإرهاب  مكافحة  غارقة يف  املتحدة  الواليات  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 
مدار العقدين املا�شيني »كانت بكني من�شغلة يف بناء جي�س ملحاربة وهزمية مناف�س 
يف  االأكرب  هي  ال�شينية  البحرية  »اليوم،  اأكريمان:  ي�شيف  االأقران«.  م�شتوى  على 
�شفينة   )((0( حوايل  مبواجهة  تكليفها  مت  حربية  �شفينة   )((0( وت�شم  العامل، 
ب�شكل  تتفوق  االأمريكية  ال�شفن  اأن  الرغم من  االأمريكية. على  للبحرية  تابعة  حربية 
عام على نظرياتها ال�شينية، لكن يبدو االآن اأنه من املحتم اأن ي�شل جي�شا البلدين 
اإلى التكافوؤ يف يوم من االأيام. اأم�شت ال�شني )0)( عاًما يف بناء �شل�شلة من اجلزر 
اال�شطناعية يف جميع اأنحاء بحر ال�شني اجلنوبي، والتي ميكن اأن تعمل ب�شكل فعال 
كخط دفاعي حلاملت الطائرات غري القابلة للغرق. من الناحية الثقافية، اأ�شبحت 

)))( املرجع نف�شه.
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ال�شني اأكرث ع�شكرية، حيث اأنتجت حمتوى قوميًا مفرطًا مثل اأفلم احلركة الذئب 
املحارب )Wolf Warrior(. الذي يلعب فيه جندي البحرية االأمريكية ال�شابق دور 
ال�شرير )Archvillain(. اأ�شبح الفيلم، الذي مت اإ�شداره عام ))0)، الفيلم االأكرث 
ربًحا يف تاريخ �شباك التذاكر ال�شيني. من الوا�شح اأن بكني لي�شت لديها اأي خماوف 

ب�شاأن ت�شوير وا�شنطن كخ�شم«)))(.

يعترب اأكريمان اأن:

ان�شغال  من  اأفادت  التي  الوحيدة  الدولة  لي�شت  »ال�شني   
الواليات املتحدة. يف العقدين املا�شيني، و�شعت رو�شيا اأرا�شيها 
اإلى �شبه جزيرة القرم، ودعمت االنف�شاليني يف اأوكرانيا؛ دعمت 
اإيران وكلء لها يف اأفغان�شتان والعراق و�شوريا. وح�شلت كوريا 
�شبتمرب  اأحداث  افتتحت  اأن  بعد  نووية.  اأ�شلحة  على  ال�شمالية 
)اأيلول( القرن احلادي والع�شرين، �شادت احلكمة التقليدية اأن 
اأكرب تهديد للأمن  اأنها  �شتثبت  الفاعلة غري احلكومية  اجلهات 
القومي للواليات املتحدة. لقد حتقق ذلك، ولكن لي�س بالطريقة 
غري  الفاعلة  اجلهات  عّر�شت  النا�س.  معظم  توقعها  التي 
احلكومية االأمن القومي للخطر لي�س من خلل مهاجمة الواليات 
اجلهات  عن  بعيًدا  انتباهها  حتويل  خلل  من  ولكن  املتحدة، 
واإيران،  )ال�شني،  الكل�شيكيون:  اخل�شوم  هوؤالء  احلكومية. 
وكوريا ال�شمالية، ورو�شيا( هم الذين و�شعوا قدراتهم ونفوذهم 

يف مواجهة الواليات املتحدة امل�شتتة«)))(.

يت�شاءل اأكريمان: 

ما مدى التهديد الو�شيك من هذه الدول؟ فيجيب قائًل: 

)))( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه.
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)حاملت  القدمية:  الع�شكرية  باملن�شات  االأمر  يتعلق  »عندما 
الواليات  توا�شل  املقاتلة(  والطائرات  والدبابات،  الطائرات، 
املتحدة التمتع بهيمنة تكنولوجية �شحية على مناف�شيها القريبني. 
لكن قد ال تكون من�شاتها املف�شلة هي املن�شات املنا�شبة. ميكن 
ل�شواريخ كروز االأر�شية بعيدة املدى اأن جتعل حاملت الطائرات 
جمال  يف  التقدم  يوؤدي  قد  الزمن.  عليه  عّفى  �شيئًا  الكبرية 
اجلرائم االإلكرتونية اإلى جعل الطائرات املقاتلة التي تعتمد على 
التكنولوجيا فاقدة لقدراتها. لقد حولت اأخريًا اأعظم العقول يف 
�شلح  قيام  مع  املخاوف،  هذه  اإلى  انتباهها  االأمريكي  اجلي�س 
تركيزه  بتحويل  املثال-  �شبيل  -على  االأمريكي  البحرية  م�شاة 
قد  ولكن  ال�شني،  مع  حمتمل  �شراع  اإلى  بالكامل  اال�شرتاتيجي 

يكون ذلك متاأخرا جًدا«)))(.

على  احلرب.  اإجهاد  من  »تعاين  الكاتب-  -بح�شب  املتحدة  الواليات  لكن 
الرغم من اأن جميع اأفراد اجلي�س من املتطوعني، وعدم وجود �شريبة حرب قد اأعفى 
معظم االأمريكيني من حتمل اأعبائها، اإال اأن هذا االإرهاق ال يزال وا�شحًا. حتت قيادة 
لها  نهاية  ثم عانى من حروب ال  البداية،  االأمريكي يف  ال�شعب  احتفل  روؤ�شاء  اأربعة 
تلعب يف حياتهم. تدريجًيا، توتر املزاج الوطني، وقد الحظ اخل�شوم ذلك. لقد اأدى 
اخليارات  من  احلد  اإلى  الو�شع-  لهذا  املناف�شة  الدول  -واإدراك  االأمريكيني  اإجهاد 
التقاع�س،  �شيا�شات  الروؤ�شاء  تبنى  لذلك،  نتيجة  املتحدة.  للواليات  اال�شرتاتيجية 

وتاآكلت امل�شداقية االأمريكية. ظهرت هذه الدينامية ب�شكل �شارخ يف �شوريا«)))(.

ي�شيف اأكريمان:

 »يبدو التعب وكاأنه تكلفة »ناعمة« للحرب على االإرهاب، 
اأنهكتها  التي  االأمة  تواجه  �شارخة.  ا�شرتاتيجية  م�شوؤولية  لكنه 

)))( املرجع نف�شه. 

)))( املرجع نف�شه.
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احلرب وقًتا ع�شيًبا يف ت�شكيل تهديد ردع موثوق به خل�شومها. 
ثبت اأن هذا �شحيح خلل احلرب الباردة، عندما كنا يف ذروة 
ويف  ت�شيكو�شلوفاكيا،  ال�شوفيت  غزا   ،(((( عام  فيتنام  حرب 
اأعقاب احلرب عام ))))، غزا ال�شوفيت اأفغان�شتان. والأنها كانت 
متورطة باحلرب يف احلالة االأولى وترنحت يف احلالة الثانية، مل 
ت�شتطع الواليات املتحدة ردع العدوان الع�شكري ال�شوفيتي ب�شكل 
فيما  �شيما  ال  اليوم،  مماثل  و�شع  يف  املتحدة  الواليات  موثوق. 
يتعلق بال�شني. عندما �ُشئل االأمريكيون يف ا�شتطلع حديث عما 
اإذا كان ينبغي للواليات املتحدة اأن تدافع عن تايوان اإذا واجهت 
غزًوا من قبل ال�شني، قال )))%( من امل�شاركني يف اال�شتطلع: 
اإذا  اأنه  الوا�شح  ومن  بذلك.  القيام  اأمريكا  على  ينبغي  ال  اإنه 
اأمريكيون  ُقتل  اإذا  االإجراء، خ�شو�شًا  ال�شينيون مبثل هذا  قام 
العام  الراأي  يتغري  فقد  العملية،  هذه  يف  حليفة  دول  مواطنو  اأو 
اإلى ارتفاع عتبة ا�شتخدام  اأ�شار اال�شتطلع  ب�شرعة؛ ومع ذلك، 
القوة بني االأمريكيني. يدرك اأعداء الواليات املتحدة هذا االأمر 
املثال-  �شبيل  ال�شني -على  اأن  امل�شادفة  قبيل  لي�س من  جيًدا. 
كونغ،  لهونغ  الذاتي  احلكم  على  التعدي  على  بالقدرة  �شعرت 
االأويغور.  اأقلية  االإن�شان �شد  انتهاكات �شارخة حلقوق  وارتكبت 

عندما تنح�شر القوة االأمريكية، متلأ دول اأخرى الفراغ«)))(.

ي�شل اأكريمان يف حتليله اإلى نتيجتني: 

اإليها . )  غريت احلرب على االإرهاب روؤية الواليات املتحدة لنف�شها، وكيف ينظر 
بقية العامل؛

ت�شاءلت �شهية االأمريكيني لت�شدير ُمُثلهم اإلى اخلارج، ال �شيما اأنهم يكافحون . )

)))( املرجع نف�شه.
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من اأجل دعم تلك املثل العليا يف الداخل، �شواء يف اأعمال العنف حول االنتخابات 
الرئا�شية لعام 0)0)، اأو اال�شطرابات املدنية يف �شيف 0)0)، اأو حتى الطريقة 
اإلى تهديد البلد. من خلل الف�شائح من  اأدت بها احلرب على االإرهاب  التي 
�شجن اأبو غريب اإلى ت�شريبات اإدوارد �شنودن. الواليات املتحدة التي تتمتع فيها 

فرقة االإخوة بجاذبية �شبه عاملية قد باتت اليوم ذكرى بعيدة)0)(.

الحاصلة  التغييرات  القرى...  على  االستحواذ  خامسًا: 
في أفغانستان من األسفل)))(

 ،)Seth Jones( ال�شيا�شية االأمريكي �شيث جونز العلوم  اأ�شتاذ  ي�شرح مقال 
فكرة  تنامي  فكرتني:   ،(0(0 )اأيار(  مايو  عدد  اأفريز  فورين  جملة  يف  املن�شور 
الدميقراطيني »نحن ال نفهم اأفغان�ستان«، وترويجهم لنظرية اإعادة تف�سري 
املركزي،  اأنها تقاطعات قبلية، ترف�س احلكم  اأفغان�ستان وطالبان، على 
»التمرد،  �شياق:  يف  مفهومة  الطالبانية  التجاوزات  جتعل  �شيغة  وا�شتخدام 

والقبيلة«. 

يعرفه  ما  مقدار  وما  اأفغان�شتان؟  اأمريكا يف  كانت  متى  »منذ  يت�شاءل جونز: 
اأخ�شى  اأفغان�شتان و�شعبها؟ هل يفهمون ثقافتها وقبائلها و�شكانها؟  االأمريكيون عن 

اأنهم يعرفون القليل جًدا عن كل ذلك«. 

ي�شتند جونز على ثلثة كتب �شدرت عام 0)0) قدمت حتليلت مهمة عن تلك 
الذي   ،)My Life With the Taliban( )طالبان مع  )حياتي  هو  االأول  البيئة. 
كتبه عبدال�شلم �شعيف، والذي يعترب مبثابة رد على الكثري مما ُكتب عن اأفغان�شتان 
طالبان،  قادة  كبار  اأحد  اأذهان  يف  يدور  ملا  نادرة  ملحة  فيه  قدم   ،(((( عام  منذ 
وكتابتهما، من  االآخران مت حتريرهما  الكتابان  يزال متعاطًفا مع احلركة.  الذي ال 

)0)( املرجع نف�شه.

)((( Seth G. Jones Foreign Affairs It Takes the Villages Bringing Change from Below in Afghanistan, Foreign 
Affairs, May/June 2010, at:
 https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2010-05-01/it-takes-villages 

https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2010-05-01/it-takes-villages
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اأنطونيو جيو�شتوتزي )Antonio Giustozzi(، وهو زميل باحث يف  الباحث  قبل 
االأول  الكتاب  يف  اأفغان�شتان.  يف  العمل  يف  عدة  عقودًا  ق�شى  للقت�شاد،  لندن  كلية 
 Decoding the( االأفغاين«  امليدان  من  روؤى  اجلديدة:  طالبان  حركة  رموز  »فك 
جيو�شتوتزي  يجمع   ،)New Taliban: Insights from the Afghan Field
مقاالت من �شحفيني وم�شوؤولني حكوميني �شابقني، وعمال اإغاثة واأكادمييني لفح�س 
طبيعة التمرد احلا�شل. قدمت ف�شول الكتاب روؤى جديدة ثاقبة، ال �شيما تلك التي 
�شرق  وم�شاكل  الو�شط،  يف  اأوروزغان  واإقليم  البلد،  جنوب  يف  هلمند  والية  تتناول 
اأفغان�شتان. بع�س ف�شول الكتاب االأخرى، مثل الف�شل اخلا�س بقندهار، ال ي�شيف 
�شوى القليل على ما مت ن�شره بالفعل. يف كتابه الثاين »اإمرباطوريات الطني: احلروب 
 Empires of Mud: Wars and Warlords in( »واأمراء احلرب يف اأفغان�شتان
Afghanistan(، يقّيم جيو�شتوتزي ديناميات اأمراء احلرب، يركز على عبدالر�شيد 
واأحمد �شاه م�شعود يف وادي  الغرب،  اإ�شماعيل خان يف  ال�شمال، وحممد  دو�شتم يف 

بنج�شري)))(.

للبلد.  امل�شتوى اجلزئي  على  دقيقة  نظرة  تقدم  الثلثة  الكتب  اأن  يرى جونز 
لتحقيق  احلل  اأن  يعتقدون  الذين  الأولئك  تكهنًا خميفًا  توفر  اأنها  ذلك،  من  واالأهم 
اال�شتقرار يف اأفغان�شتان لن ياأتي اإال من االأعلى اإلى االأ�شفل -من خلل بناء موؤ�ش�شات 
حكومية مركزية قوية. على الرغم من اأن اإن�شاء دولة مركزية قوية -بافرتا�س اإمكانية 
حدوث ذلك يف اأي وقت مما قد ي�شاعد يف �شمان ا�شتقرار طويل االأمد، اإال اأنه لي�س 
كافًيا يف بلد مثل اأفغان�شتان. يف اأفغان�شتان، يجب اأن تتم جهود بناء الدولة احلالية 
من اأعلى اإلى اأ�شفل، وجهود مكافحة التمرد جنًبا اإلى جنب مع الربامج الت�شاعدية، 
مثل الو�شول اإلى القادة املحليني ال�شرعيني لتجنيدهم الأجل توفري االأمن واخلدمات 

على م�شتوى القرية واملقاطعة. واإال فاإن احلكومة االأفغانية �شتخ�شر احلرب«)))(.

)))( املرجع نف�شه. 

)))( املرجع نف�شه. 
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اإلى  جونز  ي�شري  للمركزية«  املمكن  غري  »التاأ�سي�س  فرعي  عنوان  حتت 
انق�شام »خرباء بناء الدولة ومكافحة التمرد يف اأفغان�شتان اإلى مع�شكرين متناف�شني. 
يعتقد االأول اأن اأفغان�شتان لن تكون م�شتقرة واآمنة اأبًدا بدون حكومة مركزية قوية؛ 
الثاين  ي�شر  بينما  البلد.  اأنحاء  جميع  يف  للأفغان  اخلدمات  تقدمي  على  قادرة 
على اأن اأفغان�شتان كانت و�شتظل دائًما جمتمًعا المركزًيا يف جوهره، مما يجعل من 
ال�شروري بناء موؤ�ش�شات حملية خللق االأمن واال�شتقرار. منذ اتفاقية بون يف دي�شمرب 
جديد-  د�شتور  ل�شياغة  وجلنة  موؤقتة  حكومة  اأ�ش�شت  -التي   (00( االأول(  )كانون 
ركزت اجلهود الدولية يف اأفغان�شتان للأ�شف على املبادرات املوجهة للحكومة املركزية 
حكومة  دعم  على  الرتكيز  كان  ال�شيا�شية،  اجلبهة  على  واال�شتقرار.  االأمن  الإر�شاء 
حامد كرزاي وتعزيز املوؤ�ش�شات يف كابول. على اجلبهة االأمنية، بنى املجتمع الدويل 
طالبان  حركة  �شد  كح�شن  االأفغاين  الوطني  واجلي�س  االأفغانية  الوطنية  ال�شرطة 
قليل  »هناك عدد  ينجح هذا اجلهد:  مع ذلك، مل  املتمردة  وغريها من اجلماعات 
جًدا من قوات االأمن الوطني حلماية ال�شكان، وق�ش�س ف�شاد ال�شرطة وعدم كفاءتها 

مذهلة، والعديد من املجتمعات الريفية ال تريد وجود حكومة مركزية قوية«)))(. 

يلحظ جيو�شتوتزي اأن:

يف  واال�شتقرار  االأمن  الإر�شاء  احلالية  الدولية  »اجلهود 
وبنيتها  اأفغان�شتان  لثقافة  اأ�شا�شي  فهم  �شوء  اإلى  ت�شتند  املركز 
غري  املدنيني  من  هم  قلة  ذلك،  لكل  باالإ�شافة  االجتماعية. 
االأفغان؛ الذين يق�شون وقًتا يف مناطق العنف يف �شرق وجنوب 
جًدا  كبرًيا  عدًدا  االأمنية  املخاوف  متنع  كما  اأفغان�شتان.  وغرب 
من م�شوؤويل الواليات املتحدة وحلف �شمال االأطل�شي من ال�شفر 
ي�شتطيع  ال  وباملثل،  احل�شرية.  مناطقهم  اأو  قواعدهم  خارج 
معظم االأكادمييني الو�شول اإلى املناطق الريفية املركزية للتمرد 
هذا  فاإن  ذلك،  ومع  للغربيني.  مقربة  مبثابة  املناطق  هذه  الأن 

)))( املرجع نف�شه. 
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للقواعد  املتزايد  احلجم  اإن  ريفي.  مترد  االأ�شا�س  يف  التمرد 
على  دليل  اأخرى  ومناطق  وقندهار  وكابول  باغرام  يف  الدولية 
هذا النفور من املخاطرة، الذي مينع االأجانب من فهم املناطق 
الريفية يف اأفغان�شتان و�شكانها. مثل هذا الو�شع �شار للغاية، الأن 
بناء الدولة ومكافحة التمرد متيل اإلى اأن تكون مرتبطة بال�شياق 
بهذه  للقيام  مهمة،  االجتماعية  والبنية  والثقافة  التاريخ  العام؛ 

العملية«)))(.

يجادل جيو�شتوتزي باأّن املوؤيدين ذوي النوايا احل�شنة الداعني لبناء الدولة من 
اأعلى اإلى اأ�شفل قد جنوا لفرتة طويلة جًدا، معتمدين فقط على الطريقة املثالية لنهج 
جون لوك واإميانويل كانط. لقد قال يف كتابه، اإمرباطوريات الطني: »هديف من هذا 
الكتاب هو القيام بحقن اأمني لهذا املزيج؛ عرب ما اأ�شار اإليه كلٌّ من هوبز ومكيافيللي 
يف  االجتماعي  واملعلق  اأفريقيا  �شمال  موؤرخ  اإلى  اإ�شارة  االأخري  وهذا  خلدون«؛  وابن 
اإن  االجتماعي.  وال�شراع  القبلية  حول  النظريات  طور  الذي  ع�شر  الرابع  القرن 
�شيفعلون  اأفغان�شتان  يف  اال�شتقرار  حتقيق  اإلى  ي�شعون  الذين  الغربيني  امل�شوؤولني 
خرًيا اإذا اأخذوا بن�شيحة جيو�شتوتزي. يجب اأن يبدوؤوا بقبول عدم وجود �شكل اأمثل 
لتنظيم الدولة، واأن الظروف ال تتيح دائًما »اأف�شل املمار�شات« الوا�شحة، حلل م�شاكل 
االإدارة العامة. على الرغم من اأن بع�س املهام مثل اإ�شلح البنوك املركزية تتنا�شب 
االإ�شلح  مثل  اأخرى  مهام  فاإن  خارجية،  جهات  قبل  من  التكنوقراطي  الرتقيع  مع 
القانوين، قد تكون اأكرث �شعوبة. التحدي الذي يواجه وا�شنطن -اإذن- هو اجلمع بني 

معرفتها باملمار�شات االإدارية، والفهم االأعمق للظروف املحلية«)))(.

�شغل  -الذي   )David Kilcullen( كيلكولني  ديفيد  بتعليق  جونز  ي�شت�شهد 
رموز طالبان  »فك  كتاب  العراق- على  التمرد يف  م�شت�شاري مكافحة  من�شب كبري 

اجلديدة« حيث قال: 

)))( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه.
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باأفغان�شتان  الب�شتون  مناطق  يف  االجتماعي  الهيكل  »اإن 
يقوم على ما ي�شميه علماء االأنرثوبولوجيا نظام القرابة املجزاأ: 
فرعية  اأق�شام  اإلى  والع�شائر  وع�شائر،  قبائل  اإلى  النا�س  ينق�شم 
وكما  امل�شرتكني«.  الذكور  االأ�شلف  ن�شبهم من  بناًء على  اأخرى 
يقول �شعيف، فاإن هوية االأفغان: »تكمن يف قبيلتهم وع�شريتهم 
وعائلتهم واأقاربهم«. اإنه �شعور حملي وا�شح للتعبري عن الهوية. 
وكرر توم كـوكلن )Tom Coghlan(، مرا�شل �شحيفة التاميز 
ف�شول  اأحد  يف  نف�شها،  الفكرة  اإيكونومي�شت،  وذي  لندن  يف 
االجتماعية  العلقات  بنية  اأن  اإلى  م�شرًيا  جيو�شتوتزي،  كتاب 
يف مقاطعة هلمند تقوم على الكلمة العربية )قوم( »جماعة من 
وامل�شالح  والثقافة  اللغة  وحدة  ببع�س  بع�شهم  تربطهم  النا�س 
جمموعة  اأي  -تقريًبا-  متيز  اأن  ميكن  عربها  والتي  امل�شرتكة«، 
اإلى قرية �شغرية معزولة، وُت�شتخدم  اجتماعية من قبيلة كبرية 
للتمييز بني »نحن« و»هم«. قد تكون القبيلة اأو القبيلة الفرعية يف 
منطقة ما خمتلفة متاًما يف هيكلها وميولها ال�شيا�شية عن القبيلة 

نف�شها اأو القبيلة الفرعية يف منطقة اأخرى«)))(.

يلحظ جونز يف قراءته للكتاب اأنه:

القوة  متيل  االإقليمية،  االختلفات  هذه  من  الرغم  »على 
اإلى اأن تظل حملية يف مناطق الب�شتون، حيث يدور فيها التمرد 
اإلى حد كبري. قد يتعرف الب�شتون مع قبيلتهم اأو قبيلتهم الفرعية 
مكان  على  بناًء  قريتهم  اأو  اأ�شرتهم  اأو  قومهم  اأو  ع�شريتهم  اأو 
املحدد.  واحلدث  يتفاعلون،  من  ومع  الوقت،  ذلك  يف  وجودهم 
ي�شكل »الب�شتونوايل« )Pashtunwali( )منط احلياة التقليدي 
اليومية  وحياتهم  ل�شلوكهم  اأحكام  مدونة  الب�شتون(،  ل�شعب 

)))( املرجع نف�شه.
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امللجاأ  وتوفري  واالنتقام  وال�شيافة  ال�شرف  التزامات  خلل  من 
-وهي  وال�شورى  )اجلريكة(  جمال�س  تزال  ال  االآمن.  امللذ  اأو 
تكاد  حيث  املحلي،  امل�شتوى  على  فعالة  القرار-  �شنع  جمال�س 

املوؤ�ش�شات القانونية للدولة تكون غري موجودة«)))(.

اأفغان�شتان  يف  االأوروبي  للحتاد  اخلا�س  للممثل  ال�شيا�شية  امل�شت�شارة  كتبت 
مارتني فان بيلريت )Martine van Bijlert( –وفقًا للعر�س املقدم من جونز- اأنه 

من بني الب�شتون يف اأوروزغان: 

اأن يتفاوت حجمها من  القبيلة الفرعية التي ميكن  »تظل 
ب�شع مئات اإلى اآالف االأ�شخا�س، هي جمموعة الت�شامن الرئي�شة 

لتحديد اأمناط الولء وال�شراع والتزامات احلماية«. 

وتابعت قائلة: 

اإن االنتماءات القبلية: »اأ�شبحت اأكرث اأهمية منذ عام )00) 
ا�شتطلعات  ت�شري  املركزية«.  احلكومة  موؤ�ش�شات  غياب  ب�شبب 
الراأي التي اأجرتها موؤ�ش�شة اآ�شيا اإلى اأن االأفغان يوا�شلون اللجوء 
كابول،  يف  امل�شوؤولني  ولي�س  التقليدي،  املحلي  املجتمع  قادة  اإلى 

حلل م�شاكلهم)))(. 

يف ظل غياب موؤ�ش�شات حكومية قوية، فاإن املجموعات التي ت�شكلت على اأ�شا�س 
الن�شب من �شلف م�شرتك ت�شاعد الب�شتون؛ على تنظيم االإنتاج االقت�شادي واحلفاظ 
هذه  متيل  اخلارجية.  التهديدات  �شد  اأنف�شهم  عن  والدفاع  ال�شيا�شي  النظام  على 
احلكومة  �شيطرة  تكون  حيث  احل�شرية،  املناطق  يف  اأ�شعف  تكون  اأن  اإلى  الروابط 
بداًل من  اأنف�شهم من خلل مدينتهم  التعريف على  اأقوى، وميكن للأفراد  املركزية 
الذين  للأ�شخا�س  املتزايد  العدد  خلل  من  بو�شوح  الظاهرة  هذه  تتجلى  قبيلتهم. 

)))( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه.
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يعّرفون اأنف�شهم باأنهم »كابوليون« الأنهم يعي�شون يف العا�شمة االأفغانية غري املتجان�شة 
اأو  اأ�شعف  تكون  اأن  اإلى  القبلية  الهوية  متيل  الب�شتون،  عك�س  )على  وقبلًيا.  عرقًيا 
الطاجيك  مثل  االأخرى،  االأفغانية  العرقية  اجلماعات  من  العديد  بني  موجودة  غري 

واالأوزبك والهزارة()0)(.

ي�شري جونز اإلى اأنه »يف مناطق الب�شتون، تظل العلقات القبلية و�شبه القبلية 
حيث  املحلية.  ال�شيا�شة  حتكم  التي  الوحيدة  القوة  تعترب  ال  فاإنها  ذلك،  مع  قوية، 
ب�شبب  املا�شية  العديدة  العقود  مدى  على  االإ�شافية  االجتماعية  الهياكل  تطورت 
ملجموعة  ميكن  لذلك،  نتيجة  اأخرى.  وعوامل  والتوطني  والهجرة  واجلفاف  احلرب 
ال�شمعة  القائمة على  الهويات  القبلية، مثل  الهياكل  اأن تتجاوز  الهويات االأخرى  من 
املكت�شبة  الرثوة  اأو  االأرا�شي،  ملكية  اأو  السوڨيت،  �شد  اجلهاد  خلل  من  املكت�شبة 
عرب اأن�شطة م�شروعة اأو غري م�شروعة )مثل �شرائب الطرق اأو جتارة املخدرات(. يف 
مثل هذه البيئة، يكون للأجانب -وخا�شة اجلنود منهم- قدرة حمدودة على ت�شكيل 
ال�شيا�شات املحلية. وت�شتغل القوى املتمردة هذا الو�شع جيًدا، حيث تتاألف من مزيج 
معها،  املتحالفة  الفرعية  والع�شائر  والقبائل  مثل طالبان  ف�شفا�س من اجلماعات، 
التي  واجلهات  املحليني،  النفوذ  و�شما�شرة  االآخرين،  واملجرمني  املخدرات،  وجتار 
ترعاها دول اإقليمية مثل اإيران وباك�شتان. مع االأخذ يف االعتبار اختلف كيفية جتمع 
اأجزاء من حمافظة  اأخرى. يف  اإلى  قرية  من  كبري  ب�شكل  املجموعات  هذه  وحتالف 
خو�شت -على �شبيل املثال- ي�شمل التمرد اأع�شاء من �شبكة حقاين، وع�شائر زدران 

الفرعية، وجتار االأخ�شاب، ون�شطاء من تنظيم القاعدة«)))(. 

يك�شف جونز اأن طالبان:

 »لي�شت اجلماعة املتمردة الوحيدة التي ت�شتخدم ال�شبكات 
املحلية ب�شكل فعال ل�شاحلها، فكذلك االأمر تفعله �شبكة حقاين، 

)0)( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه.
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التي اأ�ش�شها قائد املجاهدين االأ�شطوري وحليف وكالة املخابرات 
املركزية ال�شابق جلل الدين حقاين، والتي تعمل االآن يف �شرق 

اأفغان�شتان«)))(.

ملحظته   ،)Thomas Ruttig( روتيغ  توما�س  عن  جونز  ينقل  ال�شياق  يف 
يف كتابه »فك رموز حركة طالبان اجلديدة«، اأن »اإحدى اأقوى قواعد الدعم ل�شبكة 
احلدود  طول  على  تعي�س  التي  زادران  قبيلة  من  الفرعية  مازي  ع�شرية  هي  حقاين 
ا جمموعة من كوچى، وهم رعاة  االأفغانية- الباك�شتانية. اختارت �شبكة حقاين اأي�شً
عرب  الفرعية  االأحمدائي  قبائل  مع  وثيقة  علقة  واأقامت  وخو�شت،  باكتيا  يف  بدو 
احلدود يف باك�شتان. وهناك خيط م�شرتك يف العديد من هذه الروايات: »لقد اأدركت 
اأفغان�شتان  حركة طالبان واجلماعات املتمردة االأخرى الطبيعة املحلية لل�شيا�شة يف 
غ�شون  يف  املاكرة«.  والدبلوما�شية  الق�شوة  بني  -جتمع  حملية  ا�شرتاتيجية  وو�شعت 
ذلك، كانت احلكومة االأفغانية والقوات االأمريكية وقوات الناتو تفتقد -اإلى حد كبري- 

كل تلك املعارف والعلقات على امل�شتوى املحلي)))(.

يعود جونز بالقارئ اإلى التجارب االأفغانية ال�شابقة املرتبطة باملجاالت االأمنية 
خلل اأحدث فرتة ا�شتقرار يف اأفغان�شتان »وهي فرتة احلكم امللكي لل�شللة الربكزاية 
ظاهر  وحممد  �شاه،  نادر  حممد  االأفغان  احلكام  ا�شتخدم  حيث   ،)((((  -(((((
من  مزيًجا   ،(((( عام  جمهورية  اأ�ش�س  الذي  خان،  داود  حممد  والرئي�س  �شاه، 
القوات  اأقامت  اليوم،  املحاكاة.  ت�شتحق  التي  واللمركزية  املركزية  اال�شرتاتيجيات 
الوطنية االأمن يف املناطق احل�شرية وعلى طول الطرق الرئي�شة، وب�شطت املجتمعات 
الب�شتون،  مناطق  يف  كابول.  وم�شاعدة  مبباركة  الريفية  املناطق  يف  االأمن  املحلية 
�شرطة  وقوات  اأربكاي،  مثل  التقليدية«  »ال�شرطة  قوات  املحليون  ال�شكان  ا�شتخدم 
�شغرية اأخرى على م�شتوى القرية حتت �شيطرة املوؤ�ش�شات املحلية املعرتف بها مثل 

)))( املرجع نف�شه.

)))( املرجع نف�شه.
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اجلريكة اأو جمال�س ال�شورى. مل تكن هذه ميلي�شيات مبعنى القوات الهجومية الكبرية 
حتت قيادة اأمراء احلرب، والتي متيل اإلى ا�شتخدامها اليوم يف املناطق الطاجيكية 

واالأوزبكية يف �شمال وغرب اأفغان�شتان«)))(.

ي�شيف جونز »يف ذلك الوقت، مل تن�شئ احلكومة املركزية وجوًدا اأمنًيا دائًما 
يف العديد من املناطق الريفية وخا�شة مناطق الب�شتون، ومل يرغب ال�شكان املحليون 
الريفية  الب�شتون  اأثناء �شفري عرب مناطق  الدور.  تلعب احلكومة هذا  اأن  عموًما يف 
خلل العام املا�شي ))00)(، اكت�شفت اأن العديد من موؤ�ش�شات ال�شرطة التقليدية 
اإذا  بع�شها.  على  ا�شتولت  قد  طالبان  اأن  من  الرغم  على  موجودة،  تزال  ال  هذه 
ا�شتفادت احلكومة االأفغانية من ذلك النهج، فيمكن اأن ت�شاعد يف اإطلق ثورة �شد 
تقاوم  التي  املحلية  املجتمعات  تلك  يتطلب هذا حتديد  الريفية.  املناطق  طالبان يف 
ثم حماولة  مقاومتهم؛  لت�شهيل  واملعدات  واملراقبة  التدريب  وتوفري  طالبان،  بالفعل 

قلب االآخرين تباًعا �شد طالبان«.

)))( املرجع نف�شه.


