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قيض االمر. مع خروج القوات االمريكية املقرر يف 31 اب 2021 من افغانستان، تكون صفحة دموية جديدة قد طويت من 
تاريخ هذه البالد املتعبة، لتفتح صفحة دموية جديدة. امريكا فشلت. هذه هي الخالصة الواضحة من حرب عمرها 20 سنة. 

لكنها وهي اذ تخرج، ترتك خلفها كل صواعق االنفجار الجديد 

تقرير

هكذا بدأ غزو اميركا الفغانستان.. وانتهى
سيوف طالبان على مشارف كابول

العراق وايران وسوريا وحزب الله. 
ثم كانت هجامت 11 ايلول عىل واشنطن 
وتحديدا  شهر،  من  اقل  وبعد  ونيويورك. 
يف 7 ترشين االول 2001، بدأت الهجامت 
افغانستان،  عىل  والغارات  الصاروخية 
القضاء  املعلن:  االمرييك  الهدف  وكان 
عسكريا عىل منفذي 11 ايلول، اي تنظيم 

القاعدة وبن الدن، ومنع بقاء افغانستان 
تربة خصبة تحتضن التنظيامت االرهابية 
الواليات  ضد  املحتملة  واملخططات 
الهدف  هذا  كان  والغرب.  املتحدة 
املعلن وقد تحقق بشكل ما من الجانب 
االهداف  اما  يكتمل.  مل  لكنه  العسكري، 
مدى،  االبعد  واالجتامعية  السياسية 
وامنة  ومستقرة  عرصية  دولة  كاقامة 
فضح  فقد   - للغرب  حليفة  وبالطبع   -
تداعت  انها  االن،  االمرييك  االنسحاب 

كنمر من ورق. 
واملحللني  الخرباء  من  العديد  ناقش 
االسباب غري املعلنة للهجوم االمرييك عىل 
من  نقاط  عدة  عن  وتحدثوا  افغانستان، 
كابول  يف  جديد  حكم  نظام  اقامة  بينها: 
موال لواشنطن، والضغط عىل روسيا من 
الجنوبية، وتعزيز االطاللة  جهة حدودها 
الوسطى،  اسيا  منطقة  عىل  االمريكية 
للصني،  الغربية  بالحدود  واالحتكاك 
اليران  الرشقية  الحدود  عىل  والتموضع 
الرش  محور  دول  الئحة  عىل  )املدرجة 
سعت  واشنطن  ان  كام  بوش(.  بحسب 
يف  القوي  العسكري  حضورها  فرض  اىل 
الدول  كانت  حيث  قزوين  بحر  منطقة 
اجل  من  تتصارع  العمالقة  والرشكات 
مشاريع  يف  االستثامرية  الفرص  اقتناص 

الطاقة من نفط وغاز.  
الغزو،  عام  منذ  االمرييك  الجيش  وظل 
محدد،  غري  افغاين  دور  عن  يبحث  كمن 
العاصمة  يف  طويال  تصمد  مل  فطالبان 
الجبال  اىل  وتقهقرت  الكربى  واملدن 
ظل  فقد  الدن  بن  اما  النائية.  والكهوف 
كل  ويف  بعدها.  طويلة  سنوات  متواريا 
القوات  تكليف  ان  تبني  فقد  االحوال، 
دولة"  "بناء  مهمة  االمريكية  املسلحة 
افغانية جديدة، مل يكن خيارا موفقا. كام 
بالهجمة  انشغالها  ذورة  يف  واشنطن  ان 
عادت  باكمله،  اسيا  غرب  صدع  عىل 
وحولت ثقلها العسكري يف اتجاه العراق 
يف العام 2003، ومل تكمل مهمتها املعلنة 
يبدو  ما  عىل  مكتفية  افغانستان،  يف 
الرئيس  ومبجي  الربقع،  خلعن  نساء  بأن 

وتشكيل  قرضاي  حميد  الجديد 

لعنة  االفغان  عىل  كتبت  االقدار  كأمنا 
وهم  نهاية،  بال  التي  واالطامع  الجغرافيا 
تطلب  واحتالل.  غزو  بني  ما  يتقلبون 
مثلام  سنة،   20 االمرييك  الخروج  قرار 
مع  متتالية  حروبا  التاريخ  بؤس  تطلب 
الربيطانيني يف القرن التاسع عرش، ورصاعا 
دمويا مع السوفيات انتهى العام 1989. 

 ،2021 اب   31 املؤرخون  االن، سيسجل   
القوات  لتواجد  الرسمية  للنهاية  كتاريخ 
سنة   20 بعد  افغانستان،  يف  االمريكية 
والغارات،  والسيطرة،  االجتياح،  من 
"دولة"،  لبناء  ومحاوالت  واالغتياالت، 
يكشف االنسحاب العسكري االمرييك االن 

انها مل تحقق مبتغاها. 
التي  الدوالرات  مليارات  عرشات  وبرغم 
الجهد  لتمويل   ،2001 العام  منذ  انفقت 
افغانية  دولة  اقامة  خطط  ثم  الحريب 
االرض  عىل  الوقائع  كانت  جديدة، 
رأسهم  وعىل  االجنبية،  القوات  ان  تقول 
القوات االمريكية، مل تتمكن يف اي مرحلة 
بسط  من  االفغانية  الحرب  مراحل  من 
السيطرة الكاملة عىل البالد، وكانت وهي 
تنفذ انسحابها امام حقيقة مرة بأن حركة 
طالبان، التنظيم املسلح الذي دخلت قبل 
له،  بديلة  قوى  وخلق  القصائه  سنة   20
نفوذها  وفرض  التحرك  عىل  قادرة  كانت 
االفغانية.  االرايض  ثلث  نحو  عىل  املبارش 
امامها  وتتساقط  تتداعى  راحت  ثم 
االمريكيون  يخليها  كان  التي  املناطق 
والقوات الغربية، خصوصا مع االنسحاب 
املفاجئ واملباغت لقاعدة باغرام الجوية، 
املركز العسكري االكرب للقوات االمريكية. 

اكتمل  اذا  طويل،  وقت  مير  ال  قد 
 31 بحلول  االمرييك  العسكري  االنسحاب 

خليل حرب 
Khalilharb66@gmail.com

من  مكرر  مشهد  تجدد  من  الحايل،  اب 
نجيب  االفغاين  الرئيس  مشهد  التاريخ: 
الله مشنوقا يف ساحة عامة يف كابول العام 
مبن   - باجمعه  العامل  قرر  عندما   ،1996
يديه  نفض   - نفسها  املتحدة  االمم  فيهم 
"مجاهديها"،  وحروب  افغانستان  من 

وتركها الحقا لقمة سائغة لطالبان. 
هذه  ستكون  طالبان  ان  متصورا  ليس 
الحايل  االفغاين  بالرئيس  رأفة  اكرث  املرة 
الطالبانيني  عىل  مر  بعدما  غاين،  ارشف 
ما مر من دم وموت منذ ذلك  االفغان 
االمريكية  القوات  هي  وها  الوقت، 
السوفيات  فعل  كام  تفعل   – االن 
عجل  عىل  تخرج  اذ   –  1989 العام 
من  امرباطوريات  ابتلعت  بالد  من 
القوات  لترتك  جبالها،  تنكرس  ومل  قبل 
امام  سهلة  فريسة  االفغانية  الحكومية 
الحال،  بطبيعة  الطامحة  طالبان  تقدم 
العاصمة  اىل  املتشدد  حكمها  عودة  اىل 
امام  تتساقط  بدأت  بعدما  كابول، 
مقاتليها املعابر الحدودية رشقا وغربا. 

االمرييك  الغزو  فكرة  بدأت  عندما 
غبار  يكن  مل  فيام  تتبلور  الفغانستان 
نيويورك،  يف  العاملي  التجارة  مركز  برجي 
العامل كله مصدوما  قد استقر بعد، وكان 
بتامثيل  طالبان  فعلته  مبا  قبل  من  ايضا 
بوذا يف وادي باميان التي اقتلعتها الحركة 
بتفجريها يف اذار 2001، امام عجز العامل 
ان  وقتها  عمر  املال  طالبان  زعيم  واعالن 
بتحطيم  يفخروا  ان  يجب  "املسلمني 
قد  اننا  الله  حمد  ويجب  االصنام، 

دمرناها". 
الغريب  التزامن  هذا  يعرف  مل  االن  اىل 
من  يومني  قبل  االحداث،  من  سلسلة  يف 

اغتيل  حيث   ،2001 ايلول   11 هجامت 
احمد  االفغاين  الشاميل"  "التحالف  قائد 
لحكم  القوي  املعارض  مسعود  شاه 
نفذها  انتحارية  بعملية  طالبان،  حركة 
خرج  فيام  صحافية،  صفة  انتحال  رجالن 
تريك  االمري  السعودي  االستخبارات  رئيس 
الفيصل من منصبه الذي تواله منذ العام 
1977، قبل عرشة ايام فقط من هجامت 
تنحية  اذا كانت  ما  ايلول. ومل يعرف   11
املحاوالت  تعرث  بعد  جرت  الفيصل  تريك 
املال  اقناع  يف  -الباكستانية  السعودية 
عمر بتسليم زعيم تنظيم القاعدة اسامه 
تورا  جبال  كهوف  يف  املحتمي  الدن  بن 
االدارة  ضغوط  تحت  االفغانية،  بورا 
هي  الرياض  ان  الحقا  تبني  االمريكية. 
بن  ايواء  طالبان  من  طلبت  كانت  التي 
للخروج  اضطر  بعدما  اراضيها  عىل  الدن 
والغارات  الصغوط  تحت  السودان  من 
مشتبه  سودانية  مواقع  عىل  االمريكية 
القاعدة  بتنظيم  وارتباطها  فيها  بوجوده 

يف العام 1998. 
مع انتقال البيت االبيض من بيل كلينتون 
همس   ،2000 العام  بوش  جورج  اىل 
اجتامع  خالل  بوش  اذن  يف  كلينتون 
"الخطر  قائال  بينهام،  ساعتني  استغرق 
وتنظيم  الدن  بن  هو  امامك  االكرب 

القاعدة". 
تتجمع،  الحرب  غيوم  كانت  وهكذا 
وقد عززها التغيري االنتخايب الذي جرى 
صعود  مع  بالتزامن  بوش،  انتخاب  مع 
ونفوذهم،  الجدد"،  "املحافظني  قوة 
توجيه  اعادة  منارصي  من  كانوا  وهم 
وتغليظها  االمريكية  الخارجية  السياسة 
للرتكيز عىل محور غرب اسيا، وخصوصا 

افغانستان ترتك كقنبلة موقوتة.

الجيش االفغاين يتداعى امام طالبان. 

كلينتون همس لبوش: 
الخطر االكبر بن الدن
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طالبان"،  "اعداء  من  حاكم  تحالف 
كبري،  بشكل  البشتون  قبائل  يهمش 
احمد  ورثة  من  شخصيات  ويستقطب 
املقربة  شاه مسعود، والجامعة االسالمية 
باالضافة  الباكستانية،  االستخبارات  من 

اىل تيار االخوان املسلمني. 
مبعنى اخر، سلمت واشنطن مجددا بدور 
التي  وهي  االفغاين،  الشان  يف  اباد  اسالم 
لطالب  والراعية  االوىل  الحاضنة  تعترب 
جحافل  خرجت  التي  والدينية  املدارس 
الباكستانية  االرايض  من  طالبان  رجال 
املتطرفني  ومجموعات  االساس،  يف 
حاربوا  الذين  االوائل  و"الجهاديني" 
وعسكرية  امنية  برعاية  السوفيات 

-باكستانية.. وعربية.  امريكية 
االمريكيني  الجنود  االف  عرشات  ان  املهم 
يف  طالبان  مسلحي  نريان  تحت  ظلوا 
التفجريية  وعبواتهم  املناطق  مختلف 
 ،2007 العام  حل  ان  اىل  وصواريخهم. 
عندما ادخل بوش تعديالت عىل اهداف 
ان  قائال  افغانستان،  يف  االمريكية  الجيش 
املهمة اآلن هي "هزمية االرهابيني واقامة 
ودميوقراطية  ومعتدلة  مستقرة  دولة 
اراضيها  وتحكم  مواطنيها،  حقوق  تحرتم 
بشكل فعال، وان تكون حليفا موثوقا بها 

يف الحرب ضد املتطرفني واالرهابيني". 
يف الوقت نفسه، كان العراق قد غرق يف 
الجيش  عىل  يتحتم  وكان  اهلية،  حرب 
فيها  يواجه  حربني  مع  التعامل  االمرييك 
العصابات"،  "حرب  هجامت  جنوده 
البلدين. مل  داخلية مسلحة يف  ورصاعات 
يكن كل هذا، سوى وصفة دقيقة للفشل. 
الحرب  ان  االن  امريكيون  محللون  يقول 
وانترصت  واشنطن  خاضتها  التي  االخرية 
العام  الكويت"  "تحرير  كانت حرب  فيها 
املعلن  الهدف  كان  ذلك  الن   ،1990
الرئيس  يحدد  ومل  وتحقق.  واملحدد، 
اهداف  اية  وقتها  االب  بوش  جورج 
بناء  او  بغداد  يف  النظام  كتغيري  اخرى 
البنية  وتغيري  العراق  يف  جديدة  دولة 
ذهبت  افغانستان  ويف  للبلد.  املجتمعية 
واشنطن بقيادة صقور املحافظني الجدد، 

نحو وجهة اخرى، رمبا اكرث عبثا وتهورا. 

احمد شاه مسعود الذي اغتيل قبل ساعات من هجامت 11 ايلول.امريكا تخرج عىل خطى السوفيات.

فكرة  عىل  بنيت  التي  االوهام  تلك  ولت 
ان االفغان سيخرجون حشودا اىل الشوارع 
احتفاال بقدوم االمريكيني لـ"تحريرهم" من 
طالبان، وبأن زعامء الحرب الذين ارتدوا 
سيؤسسون  عنق  وربطات  رسمية  بزات 
طالبان  تكن  ومل  جديدة.  مدنية  دولة 
املجتمعات  تغلغله يف  يجدد  وحدها من 
الذي  داعش  تنظيم  ايضا  لكن  االفغانية، 

كبري،  بشكل  القاعدة  تنظيم  "ورث" 
املناطق  يف  وخاصة  قوي  حضور  له  صار 

الحدودية النائية مع باكستان. 
ذلك  منذ  املستمر  الفشل  تجليات  كانت 
الوقت واضحة حتى عند اعالن واشنطن 
افغانستان.  من  لالنسحاب  االستعداد 
وعندما التقى الرئيس االفغاين ارشف غاين 
نظريه االمرييك جو بايدن قبل حواىل شهر، 

لفت نظره اىل ان سحب القوات االمريكية 
واملرحلة  التوقيت  وبهذا  الشكل  بهذا 
يضع  انه  يعني  افغانستان،  تعيشها  التي 
بالده عىل شفري الحرب االهلية. لكن كان 
ان  يريد  يعد  مل  بايدن  ان  الواضح  من 

يستمع.
يف 8 متوز املايض، حسم بايدن امره وعدل 
 31 يف  سيتم  انه  قائال  االنسحاب  موعد 
من  تنصل  انه  االهم  كان  الحايل.  اب 
فكرة "بناء" دولة جديدة، بقوله ان بالده 
التهديد  مكافحة  يف  اهدافها"  "حققت 
افغانستان  اىل  تذهب  مل  وهي  االرهايب، 
االفغان  "مسؤولية"  تلك  بل  امة"  "لبناء 
قدرة"  يف  "ثقته  عن  معربا  انفسهم، 

لحركة  التصدي  عىل  االفغاين  الجيش 
الطالبان. 

تشري  املاضية  االسابيع  يف  املؤرشات  لكن 
كلها اىل ان الجيش االفغاين يتداعى حرفيا. 
وقد سيطرت طالبان عىل معابر حدودية 
وتركامنستان.  وطاجكستان  ايران  مع 
ومن غري املعروف ما اذا كان ارشف غاين 
الرئايس  القرص  يف  البقاء  من  سيتمكن 
خالل االيام املقبلة، بل اكرث من ذلك، اذ 
اذا  انفسهم يشككون يف ما  ان االمريكيني 
كابول ستظل  االمريكية يف  السفارة  كانت 
هناك،  وجودها  يف  االستمرار  عىل  قادرة 
العاصمة  مبحارصة  طالبان  تبدأ  عندما 
االمر،  تطلب  لو  عنوة  لدخولها  استعدادا 

سقوط  ملشاهد  استعادة  يبدو  ما  يف 
مدينة سايغون الفيتنامية يف العام 1975.  
انه  شهور  اربعة  قبل  اعلن  بايدن  كان 
 11 بحلول  االمريكية  القوات  سيسحب 
النواب  من  العديد  لكن   .2021 ايلول 
انتقدوا  االمريكيني  العسكريني  والجرناالت 
بهزمية  يوحي  النه  ايلول"   11 "موعد 
وقوع  بتاريخ  بربطها  رصيحة  امريكية 
الهجامت عىل نيويورك وواشنطن قبل 20 
بالتامم والكامل، مينح طالبان "نرصا  سنة 

رمزيا". 
التعديل ادخل عىل املوعد  لهذا يبدو ان 
ننهي  "نحن  قال  الذي  بايدن  جانب  من 

اطول حرب" يف تاريخ الواليات املتحدة.
 20 استغرقت  واشنطن  تكون  بذلك، 
طال  الذي  االنسحاب  قرار  التخاذ  عاما 
فان  االحوال،  كل  ويف  الوقت.  هذا  كل 
الذي  هو  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس 
عندما  االنسحاب  يف  رغبته  اعلن رصاحة 
ذلك  حول  طالبان  مع  اتفاق  اىل  توصل 
خالل مفاوضات رعتها العاصمة القطرية 
وحدد   ،2020 العام  شباط  يف  الدوحة 

موعدا للخروج بحلول ايار 2021. 
عرشون عاما منذ الغزو، والحرب العبثية، 
وتستعد  الصفر،  نقطة  اىل  البالد  لتعود 
واالوزبك  والهزارة  كالطاجيك  االقليات 
مع  دموي  رصاع  احتامالت  من  وغريها 
رصاع  وهو  "تتعقل"،  مل  التي  طالبان 
مثابة قنبلة موقوتة اذا انفجرت ستطاول 
التمدد  من  املتخوفة  الصني  شظاياها 
وايران  االسالمية،  اىل مناطقها  "الجهادي" 
التي عانت االمرين من طالبان وجامعتها 
قبل اكرث من 20 سنة، وروسيا التي ال تزال 
ذاكرتها مرة بازاء افغانستان، باالضافة اىل 
هذه  تتحول  قد  فيام  االقليمية،  الدول 
الجامعات  لتمركز  جديد  مرتع  اىل  البالد 

املتطرفة. 
افغانستان:  تركت  هكذا  النهاية،  يف 
 20 خالل  فتحت  املقابر  االف  عرشات 
كل هذا  بعد  تقول  املتحدة  واالمم  سنة، 
الوقت ان 18 مليون افغاين يحتاجون اىل 
مساعدة انسانية، بينهم 3.1 مليون طفل 

يواجهون خطر سوء التغذية. 

عندما كانت بريطانيا يف اوج عظمة امرباطوريتها يف القرن التاسع عرش، اضطرت اىل خوض العديد من 
املعارك والحروب يف افغانستان بهدف اخضاع هذه البالد العصية. كانت بريطانيا تحتل الهند التي 
هي اكرب مساحة وسكانا، لكن افغانستان استعصت عليها وابتلعت جنودها كام ابتلعت السوفيات 
االجتامعية  وتعقيداتها  الشائكة  الجغرافية  وطبيعته  ووديانها  جبالها  يف  بعدهم  من  واالمريكيني 
والسياسية والقبائلية.  هزمت بريطانيا يف العام 1840 ثم مجددا يف العام 1880، واضطرت الحقا اىل 

االقرار باستقالل افغانستان العام 1921. 
الحكم  كان  العام 1979، حيث  افغانستان يف  السوفيايت  االتحاد  اجتاح  الباردة،  الحرب  يف ذروة 
الشيوعي مهددا من تنامي قوة االسالميني املسلحني. لكن تورط يف حرب استنزفته طوال عرشة 
اعوام، خرس فيها 15 الف عسكري. ودخلت الواليات املتحدة ودول عربية يف عملية تسليح وتجنيد 
مبارشة ملجموعات من املتطوعني من العاملني العريب واالسالمي النهاك السوفيات. هؤالء الجهاديون، 

كانوا النواة االوىل التي تشكل منها الحقا تنظيم القاعدة الذي ورثه تنظيم داعش الحقا. 

من التاريخ

بحلول ترشين الثاين 2002، كانت ادارة الرئيس االمرييك جورج بوش 
بوش"  "عقيدة  عن  اعلن  بعدما  العراق  بغزو  امرها  حسمت  قد 
باالنظمة  االمريكية لالطاحة  العسكرية  القوة  باستخدام  التي قضت 
االستبدادية، واستباق االرهابيني برضبهم ونرش الدميوقراطية. كانت 
هذه العقيدة فعليا تتويجا الفكار املحافظني الجدد التي روجوا لها 
االتحاد"  "حال  خطاب  ويف  السوفيايت.  االتحاد  سقوط  بعد  ما  منذ 
العام 2002 اعلن بوش ان العامل املتحرض يواجه الخطر من "محور 

الرش" الذي يضم العراق وايران وكوريا الشاملية. 

عقيدة 
بوش


