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مقدمة
ابلنسبة ملتابع سوري أو عراقي، فإن ما حيدث يف أفغانستان، يبدو حداثً عادايً، مقارنة بول 
ما شهده، وهول ما هو فيه، وقد ال يوجد ما يدهشه يف هذا العامل. لكن الوضع خمتلف نسبياً أمام 
االنسحاب األمريكي من أفغانستان وسيطرة طالبان على البالد، ذلك أن الوالايت املتحدة موجودة 
يف سورية والعراق أيضاً، ومثة من يتدبر سبل إخراجها منهما، وابلطبع مثة من يريد هلا البقاء فيهما، 
وهذا ينسحب على األفغان أيضاً، فهم موجودون –بكيفية أو أخرى- على جانيب احلرب يف سورية 
وإىل حد ما العراق. كما أن أشباه طالبان، مثل »داعش« و«جبهة النصرة« وغريها، موجودون يف 

العراق وسورية، وميثلون خطراً يهدد البلدين واإلقليم.
فواعل  يهم  حدث  هو  حوله،  التقديرات  اختالف  على  األفغاين،  احلدث  فإن  مث  ومن 
الفكر والسياسة، والشبكات والتنظيمات اجلهادية، وابلطبع الرأي العام يف املنطقة العربية والشرق 
األوسط، وخاصة العراق وسورية؛1 األمر الذي يتطلب املزيد من التدقيق والتقصي يف طبيعة ما جيري 
يف أفغانستان، واجتاهات التأثري احملتملة لذلك يف املنطقة، وتدبري االاثر والتداعيات، واستخالص 

الدروس أو اإلشارات والتنبيهات.
أواًل- الرؤية واملقاربة

مها:  رئيسي  مطلبي  أو  حتديي  بي  سياسي،  حدث  وأي  األفغاين،  احلدث  قراءة  تقع 
متعارضان،  مطلبان  أو  حتداين  وهذان  وعميقة.  شاملة  القراءة  تكون  أن  أي  والعمق.  الشمول 
لكنهما »متمفصالن«: هل تركز القراءة على »الصورة الشاملة« للحدث، على حساب العمق، 
1.  تركز الورقة على أفغانستان نفسها )فواعلها الداخلية(، وكل من إيران وابكستان وروسيا والصي والوالايت املتحدة، وسورية 
والعراق، ومل تتناول أدوار الدول العربية األخرى وتركيا، واهلند، ابعتبار أهنا »أقل أتثرياً« نسبياً أو أن أدوارها »أقرب« ألدوار العبي 

اخرين، الوالايت املتحدة بصفة خاصة. 

الحدَث اأَلفغاني 
قراءة في الدوافع والتداعيات، ... والدروس الممكنة

عقيل سعيد محفوض *

* كاتب وأستاذ جامعي – سورية.



4

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أم العكس، أي أن تركز على »العمق«، ابلتايل على جوانب من احلدث، دون أخرى؟ ومثة حتد 
اثلث، قد يكون أكثر حساسية، وهو صعوبة اإلمساك حبدث راهن جداً، وسيَّال، وغامض، ومل 

تتحدد مالحمه واجتاهاته بعد.
من املمكن تدبري هذا األمر، ابلرتكيز على »مقاربة رؤيوية«، تطرح الكثري من األسئلة، فيما 
تقرتح بعض خطوط التفكري واإلجابة، اخذة ابالعتبار أن قراءة ما حيدث راهنا، تركز عل معطيات 
ومؤشرات سابقة، يف حي أن املعىن احلقيقي له، رمبا يفسره ما بعده؛ وما حتاوله اي قراءة هو تلمس 

املعاين والدالالت واملسارات احملتملة أو املرجحة.
هل ميثل االنسحاب األمريكي وسيطرة طالبان حداثً ابلفعل؟ وكيف يتعامل فواعل احلدث 
األفغاين مع ظاهرة ذات سيولة كبرية يف األحداث والتطورات، وظاهرة مفتوحة على احتماالت 

كثرية، وكيف حتاول تلك الفواعل املفاضلة الدائمة، واالنتقال بي خطوط السياسة والواقع؟
احلدث، ابملعىن الذي يورده جاك دريدا،2 هو أمر غري مسبوق، وميثل حداً فاصاًل، وما بعده 
خيتلف عما قبله، اخل لكننا نضيف إليه هنا، مستعيني بـ زجيمونت ابومان،3 أن يكون سيااًل، وجُلِّيَّاً، 

تتدفق مؤشراته وتداعياته واملواقف حياله، بكيفية يصعب حصرها أو تتبعها.
»سياسات  لتبين  األطراف  تتجه  والرهاانت،  املواقف  والتباس  التطورات،  سيولة  ظل  يف 
احتمالية«، أي أن كل طرف يعيد تقييم سياساته ومواقفه بصورة دائمة، بناء عل أي تغريات أو 
حتوالت يف املشهد، صغرية كانت أو كبرية، ومن مث فإن سياساته ومواقفه مشروطه، وليست هنائية 
أو اثبتة، وتتعامل مع التطورات بوصفها ظواهر ميكن أن يكون هلا مسارات واحتماالت متعددة 

يف كل حلظة.
وهكذا، فإن فواعل احلدث األفغاين، يباشرون سياسات مركبة، ويتبعون »خطوط انتقال« 
بي هذا املستوى أو ذاك من السياسة: التوافق-اخلالف، التقارب-التنافر، الدبلوماسي-العسكري، 
فال يضع الفاعل/الطرف رهاانته وخياراته يف منط واحد وال خط واحد، وال حيافظ على إيقاع أو 

توجه واحد.

2.  عن مفهوم »احلدث«، انظر مثاًل: جاك دريدا، ما الذي حدث يف حدث يف 11 سبتمرب؟، ترمجة: صفاء فتحي، مراجعة بشري 
السباعي، ط1، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة، 2003(، ص 51 وما بعد.

3. زجيمونت ابومان، احلياة السائلة، ترمجة: حجاج أبو خري، مراجعة: هبة رؤوف عزت، )بريوت: شبكة األحباث العربية، 2019(.
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أسئلة 	 
االحتالل  أهداف  حتققت  هل  ممكناً،  أفغانستان  من  األمريكي  االنسحاب  ملاذا كان 
الدولة« يف  »بناء  املسلحة هناك،4 وهل مت  اجلهادية  التنظيمات  تفكيك  2001، وهل مت  عام 
أفغانستان، وأحد  األمريكي حول  السياسي  أفغانستان،5 وقد كان ذلك أحد مفردات اخلطاب 

ذرائع الوجود األمريكي يف ذلك البلد، مدة تزيد عن عشرين عاماً؟
مىت قررت أمريكا االنسحاب، وهل ميكن تقصي »حلظة التحول« يف قراءة املوقف، بي 
مصادر التهديد-الفرصة، أو بي املواجهة -التفاوض أو التفاهم، وكيف أمكن »بناء الثقة« بي 
أمريكا وطالبان، ابلقدر الذي جعل التفاوض ممكناً، ابلكيفية اليت أوصلت األمور إىل ما هي عليه 

اليوم؟
هل تتمكن طالبان من »اإلمساك« ابلدولة؟ هل ميكن متكي األفغان من بناء دولة مستقرة؟  
من يتغلب »طريق احلشيش« )املخدرات( أم »طريق احلرير« أم »طريق اجلهاد«، أم أن رهاانت 

الطرق كلها سوف تكون حاضرة؟ 
وعدم  أفغانستان،6  يف  للسلطة«  السلمي  بـ«االنتقال  إيران  مثل  دول  ترحيب  تفسري  وما 
اعرتاض دول مثل روسيا والصي وغريمها على مسار احلدث؟ وفعل ذلك أيضاً، فواعل اخرون، فهل 
تلك مؤشرات على »قرار هنائي« من الدول املذكورة، أم أنه »قرار احتمايل« و«مشروط«، وحتت 
مراجعة دائمة، ابعتبار التطورات، وهل ميكن أن يشكل ما حدث »منوااًل«، وهل مثة انتصار-هزمية 

أم أن األمر يتطلب مقاربة خمتلفة، ما معين ما حدث ابلنسبة لسورية والعراق واملنطقة؟

4.  اشرتط اتفاق الدوحة بي أمريكا وطالبان، التزام األخرية أبن ال تكون أفغانستان منطلقاً ألي أعمال أو هجمات ضد الوالايت 
املتحدة. 

5.  حول »الدولة« اليت بنتها الوالايت املتحدة يف أفغانستان، انظر مثاًل:  
Vanda Felbab-Brown, Why the Taliban Won And What Washington Can Do 
About It Now, Foreign Affairs, August 17, 2021, https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2021-08-17/why-taliban-won 

6.  »إيران ترحب جبهود نقل السلطة يف أفغانستان«، وكالة األانضول، 15-8-2021، 
https://tinyurl.com/yfrdtfal

»هل تتحول طالبان إىل حليف إليران بعد االنسحاب األمريكي من أفغانستان؟«، روسيا اليوم، 18-8-2021، 
https://tinyurl.com/ygeg4u7b



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اثنيًا- قراءات ضدية
املفارقة أن االنسحاب األمريكي وسيطرة طالبان على أفغانستان، مل يثري اعرتاضات جدية، 
وال مواقف مناهضة، كما لو أن مثة توافق واسع الطيف يف داخل أفغانستان واجلوار اإلقليمي والعامل 

حول احلدث يف الواقع، لكن ذلك ترافق مع خالفية حادة يف قراءة وتفسري ما جرى. 
األفغاين،  أفغانستان وتطورات احلدث  قراءات وتقديرات االنسحاب األمريكي من  تتسم 
بنوع من الضدية، وذلك مبعنيي رئيسي: األول أهنا مصطفة إىل هذا اجلانب أو ذاك، والثاين، ان 
تنطلق من أولوايت ورهاانت كل طرف حيال املوضوع ككل، وليس ابلضرورة الوقوف اىل جانب 
أي من أطراف احلرب. ومن مث فقد تكون ضد أمريكا، ولكنها ليست مع طالبان، أو تكون مع 
أمريكا، وضد فواعل أخر مثل روسيا والصي وإيران، أو مع أمريكا، ولكنها ضد قرار االنسحاب 

أو غري متحمسة له اخل 
ألمريكا-انتصار  انكسار  االتية:  الرئيسة  احملاور  يف  الضدية  القراءات  يف  الرتكيز  وميكن 
ألمريكا-فخ  انتصار  لطالبان،  -انتصار  أمريكا  انتصار  لطالبان،  ألمريكا-فخ  انتصار  لطالبان، 

لدول مثل روسيا والصي وإيران، هروب أمريكا من أفغانستان-إعادة هندسة لوجودها يف البلد.
تقديرات  أو  قراءات  مالحظة  ميكن  األفغاين،  احلدث  من  أوسع  أو  أبعد  مستو  وعلى 
وأتويالت ضدية أيضاً، من قبيل: النظر للحدث بوصفه »نقطة حتول« يف وضعية أمريكا يف النظام 
العاملي، فهو: إما تراجع لقوة أمريكا، أو إعادة بناء للسياسات لتصبح أكثر قوة، وأكثر قدرة على 

احتواء اخلصوم من خالل توريطهم يف نزاعات معقدة.  
اثلثًا- توافق موضوعي، تواطؤ اترخيي

مجيعهم،  احلدث  فواعل  بي  اترخيي«  »تواطؤ  أو  موضوعي«  »توافق  عن  احلديث  ميكن 
وخاصة: أمريكا، طالبان، أفغانستان، روسيا، إيران، الصي اخل إذ ان تلك الفواعل تقريباً هلا مصلحة 
مبا جيري، أي اخلروج األمريكي من أفغانستان، لكن مع ذلك فإن الواقع اجلديد ميثل ابلنسبة هلا: 

فرصة-هتديد يف ان.
وهكذا، بدا االنسحاب األمريكي وسيطرة طالبان عل افغانستان، وترحيب خمتلف فواعل 
احلدث بذلك، كما لو أنه »خمرج اترخيي« من أزمة تنطوي على ال يقي حاد وخماطر كبرية، متثل 
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ذلك يف نوع من »التدبري االحتمايل« من أجل »تغيري النمط« وحماولة »إدارة« و«ضبط« مصادر 
التهديد-الفرصة. 

يكون »التوافق املوضوعي« بي فواعل احلدث األفغاين، بشكل غري مقصود، من خالل 
»حيل  مثل  شيء  التعبري،  أمكن  إن  هروبية«،  »اسرتاتيجيات  من  نوعاً  األطراف  خمتلف  اتباع 
الفقهاء«، أي أن املطلوب ليس حل املشكلة األفغانية، أو القطع معها، وإمنا »اهلروب« منها، أو 

ابألحرى عدم الغرق فيها. 
أفغانستان، وعن حماولة »خلط  األفق يف  انسداد  احلديث عن »متلص« من حالة  ميكن 
دائرة اإلمكان، ويعزز احتمال  فإنه يوسع  فإذا حدث ذلك،  أمام اخلصوم واملنافسي؛  األوراق« 
التوافق  فإن  فيه. وهكذا،  فعالية  أكثر  اخنراط  يساعد يف  لعل ذلك  املشهد،  تغريات يف  حدوث 
والتواطؤ بي الفواعل ليس من أجل »احلل«، كما سبقت اإلشارة، وإمنا من أجل »استئناف« 

الحق أو وشيك للصراع، إمنا بكيفيات أخرى، ما أمكن.
وابلتايل، فإن االنسحاب من أفغانستان ليس مفاجئا، بل متوقع، وهو ليس حمض نتيجة 
وإقليمية، وأمريكية،  وأفغانية،  نتيجة عوامل عديدة: طالبانية )من طالبان(،  وإمنا  أمريكي،  لقرار 
أيضاً( يف سياق  أمريكا )وطالبان  السياسة يف  فواعل  القرار، أبن وضعت  لذلك  ودولية؛ هيأت 
تطلب هذا النمط من االستجابة/القرار. وهكذا، كانت مفاوضات متواصلة بي الوالايت املتحدة 
وطالبان منذ العام 2014-2013، ورمبا قبل ذلك، يف الدوحة )قطر( وغريها. واستمرت حىت 

بعد سقوط كابول بيد طالبان.7
لكن »غري املتوقع«8 يف احلدث هو: إيقاع االنسحاب، واندفاع طالبان بقوة وسرعة كبريين، 
وعدم املقاومة من قبل النظام والفواعل املناهضة تقليدايً لطالبان، وتلقي فواعل احلدث اإلقليميي 

والدوليي ملا جرى ابلقبول والرضا، بل والرتحيب. 

 24 احلركة«، يب يب سي،  األمريكية وزعيم  املركزية  االستخبارات  أنباء عن حماداثت بي  7  »أفغانستان حتت سيطرة طالبان: 
 https://www.bbc.com/arabic/world-58319916      .2021 أغسطس/ آب

8  الـ »ال ُمتوقَّع« هو ابألساس مفهوم فيزايئي يتناول الظواهر »غري املنضبطة« يف الطبيعة مثل حركة الغيوم، ودوَّار املياه، وتـََقلَُّبات 
الطقس، اخل، اليت تبدو فوضوية حمضة، ويتقّصى وجود »أمناط حتليلية« أو »قواني كامنة« يف تلك الظواهر. جاميس غليك، نظرية 

الفوضى، علم الال متوقع، ترمجة: أمحد مغريب، ط1، )بريوت: دار الساقي، 2008(.
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رابعًا- من »حرب الضرورة« إل »حرب االختيار«
تـَُعد احلرب هناك »حرب  يـَُعد ضرورايً، ومل  أفغانستان مل  وجد األمريكان أن وجودهم يف 
ضرورة«، بتعبري ريتشارد هاس، ومن مث ميكن التخفيف منها، ورمبا التخلي عنها أو تغيري النمط، من 
دون كبري حرج. لكن، كيف حدث ذلك؟ يقول هاس: ان الوالايت املتحدة انسحبت ابختيارها، 

لكنه ُيَشبُِّه ما حصل ابالنسحاب األمريكي من سايغون )فيتنام(! 
اخلليج  الثانية وحرب  العاملية  احلرب  مبا يف ذلك  الضرورة،  يضيف هاس: »هناك حروب 
خالل الفرتة 1991-1990. هذه حروب تُـسـتَـخـَدم فيها القوة العسكرية ألهنا تُـعـتَـبَـر الطريقة 
األفضل والوحيدة غالبا حلماية مصاحل وطنية حيوية. هناك أيضا حروب االختيار، مثل حرب فيتنام 
وحرب العراق يف عام 2003، حيث خيوض بلد ما حراب على الرغم من أن املصاحل املهددة أقل 

من حيوية وحيث تتوفر أدوات غري عسكرية ميكن توظيفها«9.
لكن األرجح أن قرار االنسحاب كان نتيجة حتوالت عميقة يف مدارك األمن، ويف تقديرات 
االستجابة األفضل ملا ميثل هتديدًا-فرصة، مبعىن: ما هي االستجابة األنسب للموقف يف أفغانستان، 

وهل تتطلب األمور االستمرار يف النمط أم تغيريه؟ 
الحظ فواعل الفكر والسياسة واألمن يف أمريكا تراجع مؤشرات املعىن والقوة، وبروز مصادر 
ومدارك هتديد متزايدة ومتصاعدة، األمر الذي يتطلب حتواًل يف األولوايت وتغرياً يف األجندات، 
وهذا يفسر كيف أهنم عدوا احلرب أو الوجود العسكري يف أفغانستان مل يعد حرب ضرورة أو وجود 
واملوارد  مقارنة ابألعباء  العائد ضعيف  وان  وتعزيز،  وتثبيت  أو وجود أتكيد  وإمنا حرب  ضرورة، 

واملخاطر، ومن مث فإن االنسحاب منها مع خلق تدابري معينة هو اخليار أو القرار أفضل.
ملست املخابرات األمريكية )CIA(، ومررت إشارات حول ذلك، تغرياً يف إيقاع العالقة 
مع حلفائها التقليديي، مثل ابكستان، وإىل حد ما السعودية، وتغرياً يف منط تفاعلهما مع روسيا 
والصي، أن ابكستان أخذت تعطي اعتبارا كبرياً نسبياً لعالقاهتا مع الصي، وبل رمبا أخذت متثل 

9 Richard Haass, America’s Withdrawal of Choice, project-syndicate, Aug, 15. 
2021. https://www.project-syndicate.org/commentary/americas-withdrawal-of-
choice-by-richard-haass-2021-08 
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جسراً أو عتبة وصل بي الصي وطالبان،10 وان مثة حتواًل يف املواقف والتحالفات ينذر مبخاطر قد 
تكون كبرية. 

وابلطبع الحظت أمريكا تغرياً كبرياً يف تكتيكات طالبان، وزايدة يف مؤشرات القوة، وتزايداً 
وتشجع  طالبان،  مع  تفاعالت  تقيم  روسيا  ان   :)CIA( وقالت العسكرية.  عملياهتا  إيقاع  يف 
األخرية على تبين تكتيكات ضد أمريكا.11 وهكذا، فقد حدث حتول يف براديغم االسرتاتيجيات، 

على مبدأ أن »االسرتاتيجية الكربى هي جتنب االسرتاتيجيات الكبرية«12!
وكما سبقت اإلشارة، فقد بدا قرار التفاوض مع طالبان، واالنسحاب من أفغانستان، نوعاً 
من اسرتاتيجية »هروبية«، بتعبري جيل دولوز13، مبعىن اخلروج قبل ان تتحول افغانستان إىل مستنقع 

لألمريكان بعدما كانت مستنقعا للسوفييت. 
لكن االنسحاب ليس مغادرة ابلتمام ألفغانستان واملنطقة، األرجح أنه »تغيري يف النمط« 
استجابة لضغوط مركبة تواجه فواعل السياسة واحلكم يف الوالايت املتحدة. وميكن احلديث هنا عن 

تقدير مركب: فيه الطارئ، وفيه الرتاكمي، وفيه التنبوئي/االستشرايف.
الطارئ 	 

كانت أمريكا متعجلة خمافة حدوث تطورات غري حمسوبة، أو حدوث انتكاسات قد تعرقل 
االتفاق، وتزيد األمور سوء. صحيح أن طالبان بدت أكثر جدية وأكثر اهتماماً ابالتفاق وتطبيقه، 

إال أهنا لوحت أبوراق قوة، وأبدت استعداداً للعودة إىل احلرب. 
وحدث االنسحاب قبل التحقق من التزام طالبان ابالتفاق، وقبل التحقق من قدرة احلكومة 
واجليش األفغانيي على مواجهة طالبان، وحىت قبل التحقق من إجراءات وإمكانية إجالء الرعااي 

10  “احلزام والطريق«.. كيف وضعت أمريكا مصري أهم مشروع صيين بيد طالبان؟، اجلزيرة نت، 17 أب/أغسطس 2021، 
https://tinyurl.com/ygutg8al

11  - »احلرب يف أفغانستان: خمابرات الوالايت املتحدة تشك يف صدق املزاعم بشأن حتفيز روسيا لطالبان لقتل جنود أمريكيي«، 
يب يب سي، 17 نيسان/أبريل 2021، 

https://www.bbc.com/arabic/world-56781787 
12  توماس ابرنيت، احلرب والسلم يف القرن احلادي والعشرين، ترمجة: عبد الكرمي انصيف، دمشق: دار الفرقد،2018، ص9.

13  - جيل دولوز- كلري ابرين، حوارات يف الفلسفة واألدب والتحليل النفسي والسياسة، ترمجة: عبد احلي أزرقان وأمحد العلمي، 
الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 1999، ص:9؛ ص:60.
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األوربيي واألفغان املتعاوني مع التحالف. وعدم إبداء االستعداد لتقدمي أي ضماانت وأي دعم 
للحكومة األفغانية. 

تراكمي	 
شعرت واشطن ان العامل الذي كانت تعرفه انتهى،14 إذ مثة تطورات مل يعد ابإلمكان »التنكر 
العامل، ومن مث ال بد من  القومي وملكانة أمريكا يف  التقليل من أمهيتها وخطورهتا لألمن  هلا« أو 

»مراجعة مصادر التهديد-الفرصة«، وال بد من »تغيري النمط«، كما تتكرر اإلشارة.  
بدت أفغانستان »أقل أولوية«، ابلنسبة ملصادر التهديد يف أجندة األمن القومي األمريكية، 
وابلتايل »أقل أولوية« من حيث احلاجة لتخصيص املوارد املادية واملعنوية، مقارنة ابلتحدي الصيين 
مثاًل، وخاصة أن الصي أظهرت قدراً كبرياً من التحدي جتاه أمريكا، وابألخص خالل أزمة كوروان.

تغري يف مزاج فواعل السياسة، مل يعد مثة حاجة لوجود كبري يف أفغانستان، بتعبري ريتشارد 
هاس، فقد »كان التدخل األمريكي يف أفغانستان حالة كالسيكية من التوسع املفرط، حرب ضرورة 
حمدودة بدأت يف عام 2001 لتتحول على مر السني إىل حرب اختيار ابهظة التكلفة. لكن 
حبلول الوقت الذي توىل فيه ابيدن الرائسة، أصبح التوسع املفرط شيئا من املاضي. فقد اخنفضت 
أعداد القوات إىل حنو 3000 جندي؛ وكان دور هذه القوات املتبقية مقتصرا إىل حد كبري على 

تدريب، وإرشاد، ودعم القوات األفغانية«.15
 تراجعت أعباء أو ضغوط حدث 11 أيلول، ابلنسبة لألمريكان،16  وحدث تغري تدرجيي 
يف مدارك األمن )التهديد-الفرصة( األمريكية، وبرزت مقارابت جديدة خمتلفة، وابلطبع استجاابت 
خمتلفة، فالقراءة العقالنية حتيل إىل واقع جديد وعامل جديد يتشكل، رمبا كان ذلك بطيئاً، لكنه 
14-  العبارة هي استعارة من عنوان كتاب لعامل االجتماع اليساري األمريكي إميانويل والرشتي، انظر: إميانويل والرشتي، هناية 
العامل كما نعرفه: حنو علم اجتماعي للقرن احلادي والعشرين، ترمجة: فواز الصياغ، )املنامة: هيئة البحرين للثقافة والرتاث، 2017(؛ 
الفرقد،  دار  )دمشق:  حممد،  منذر  ترمجة:  والعشرين،  احلادي  للقرن  استشراف  القادمة:  املائة  األعوام  فريدمان،  جورج  وانظر: 

2019(، ص 221 وما بعد.
15. Richard Haass, America’s Withdrawal of Choice, project-syndicate, Aug, 15. 
2021.   https://www.project-syndicate.org/commentary/americas-withdrawal-of-
choice-by-richard-haass-2021-08 

16-  اختلفت ردود األفعال لد األمريكيي، بي اإلعالم وفواعل والرأي العام، حيث كان مثة انتقادات حادة لقرار االنسحاب، 
فيما كانت دود أفعال فواعل السياسة واحلكم وبريوقراطية السياسة واألمن واحلرب، أقل حتفظاً، بل برزت تقديرات تضع القرار يف 

إطار أولوايت األمن القومي. 
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يتسارع اليوم بكيفية تتطلب استجاابت عاجلة نسبياً.
التنبؤي/االستشرايف	 

 ابإلشارة إىل تغري مدارك التهديد-الفرصة لدى أمريكا يف أفغانستان، ودخول متزايد لدول 
مثل روسيا والصي وإيران على خط »التفاوض« و«التفاهم« مع طالبان،17 فهذا ميثل أساساً تنبؤاًي 
أو استشرافياً ملخاطر وهتديدات وشيكة أو ماثلة حيال الوجود األمريكي يف أفغانستان، وخاصة مع 
إخفاق الوالايت املتحدة يف »بناء الدولة« يف أفغانستان أو إجياد »شركاء ميكن التعويل عليهم« 

هناك، ومن مث فإن ابإلمكان حتول افغانستان إىل مستنقع أمريكي. 
عودة إىل ريتشارد هاس، يقول: »يف بعض األحيان قد ال يكون املهم يف السياسة اخلارجية 

ما ميكنك إجنازه، بل ما ميكنك جتنبه. وكانت أفغانستان حالة من هذا القبيل«. 18
خامسًا- اجلوار اإلقليمي: تغيري الرؤية

عودة إىل فكرة »التوافق املوضوعي« على ضرورة تغيري املشهد يف أفغانستان، و«اهلروب« 
من حتوله إىل مستنقع، فقد ركزت فواعل احلدث األفغاين على هدف رئيس وهو »االحتواء العميق« 
ملصادر هتديد ماثلة أو قائمة يف البالد، وحماولة حتويل التهديد إىل فرصة، وأولوية خروج أمريكا، 

وترويض أو تكييف طالبان، أو تشجيعها على التكيف. 
روسيا-الصني	 

اجتهت روسيا والصي إىل تفاعل متزايد مع طالبان، وذلك من عدة مداخل: مد جسور 
التوافق والتعاون، والوعد ابلدعم واالستثمار اخل وهكذا، وقفت طالبان أمام االختيار بي: عائد 

التعاون- فاقد العداء، ويبدو أهنا اختارت التعاون.

17.  Vanda Felbab-Brown, Why the Taliban Won And What Washington Can Do 
About It Now,  Foreign Affairs, August 17, 2021, https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2021-08-17/why-taliban-won 
18. Richard Haass, America’s Withdrawal of Choice, project-syndicate, Aug, 15. 
2021. 
https://www.project-syndicate.org/commentary/americas-withdrawal-of-
choice-by-richard-haass-2021-08 
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لدى روسيا والصي مداخل أتثري عديدة عل املشهد األفغاين، فهما قواتن كرباين، ولديهما 
املتبادلة حيال خصم مشرتك، وهو  أو  الدوافع املشرتكة  مصاحل كربى يف وسط اسيا؛ فضاًل عن 
الوالايت املتحدة. ومتثل مبادرة »طريق احلرير«، واملكاسب الكبرية اليت حققتها ابكستان منها، 
أحد مداخل التفاعل )والوعد أو األمل( بي طالبان والصي،19 ولباكستان كما هو معروف، قدرة 

أتثري كبرية نسبياً على تقديرات طالبان. 
سبقت اإلشارة إىل التقديرات الطارئة )والرتاكمية والتنبؤية/االستشرافية( اليت دفعت الوالايت 
املتحدة لالنسحاب من أفغانستان، لكن احلديث هنا هو عن التقديرات الطارئة اليت دفعت روسيا 

والصي، وإيران، للرتحيب بذلك االنسحاب.
وابلنسبة للتقديرات الرتاكمية، فقد أخذت مدارك األمن أو مدارك التهديد لدى روسيا تزداد 
مع ارتفاع وترية الصراع مع أمريكا، وتفجري »الثورات امللونة« يف احمليط احليوي لروسيا، واندالع 
النزاع يف أوكرانيا اخل ومثة مدارك هتديد متزايدة لدى الصي حيال أمريكا، يف إقليم شينجيانغ، اجملاور 

ألفغانستان.
ابلنسبة ملدارك األمن التنبئية/االستشرافية لدى روسيا والصي، فإن أمريكا تضع الدولتي يف 
قائمة مصادر التهديد ملصاحلها وأمنها القومي ومكانتها يف النظام العاملي، وتتجه لـ«إعادة إنتاج« 
والعقوابت،  احلصار  من خالل  هلما،  النشط  االحتواء  وفكرة  حياهلما،  الباردة  احلرب  ديناميات 
واألهم من خالل تفجري أزمات ونزاعات يف اجملال احليوي لكل منهما، بقصد توريطها واستنزاف 

املوارد املادية واملعنوية. ويتعلق األمر هنا حبيز جغرايف متفجر وقريب وهو أفغانستان. 
وإذا مل تتحول أفغانستان إىل مستنقع تغرق فيه الدولتان، فأقل ما ميكن أن حيدث هو جعل 
أفغانستان حيز وجود لشبكات مناهضة، وإاثرة االضطراب، وتسلل مقاتلي إىل حميط أو دواخل 
كل منهما، وابلنسبة لبلد مثل الصي، فإن أفغانستان ميكن أن تتحول إىل »طريق جهاد« يتجه 
حنو إقليم شينجيانغ، بدال من »طريق احلرير« الذي ينطلق من الصي ويتجه غرابً عرب افغانستان 

إىل غرب اسيا وسط أوراب اخل 
وهكذا، وجدت روسيا والصي أن االنفتاح التدرجيي على طالبان، هو االستجابة األفضل 
19.  »أفغانستان حتت حكم طالبان: ملاذا خيشى اإليغور من التقارب بي الصي وطالبان؟«، يب يب سي، 28 أغسطس/ آب 

 https://www.bbc.com/arabic/world-58362456  ،2021
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الحجيات الوضع يف أفغانستان، وهذا يفسر اهتمام الدولتي املذكورتي، ابلتفاعل مع طالبان قبل 
االنسحاب، وترحيبهما بعودة طالبان إىل حكم أفغانستان. ولو أن ذلك ينطوي على رهاانت قلقة 

أكثر منها مدارك يقينية. 
إيران وابكستان	 

مل تظهر إيران، وإىل حد ما ابكستان، أهنما جزء من جتاذابت طويلة بي أمريكا وطالبان، 
إيران( على االنسحاب، وتويل  أفعاهلما )خاصة  إذ ان ردود  التطورات كشفت عن ذلك،  لكن 
طالبان حكم أفغانستان، بدت هي املفاجئة رمبا أكثر من حدث االنسحاب نفسه. وقد سبقت 
اإلشارة إىل أن أمريكا َقدَّرت وجود أمر ما بي طالبان وإيران )وابلطبع روسيا والصي(، وأن مثة 
حتول ما يف تقدير ابكستان للموقف، مما عجل أو رجح –مع عوامل أخرى- قراءة أمريكية خمتلفة 

للموقف يف أفغانستان واملوقف من طالبان. 
كشفت التطورات عن تقديرات تراكمية وأخر تنبؤيه يف تقديرات ومواقف إيران وابكستان 
حيال طالبان واملشهد األفغاين، وأيضاً يف املوقف بي كل منهما وبي الوالايت املتحدة، صحيح أن 
هذا التقدير أقرب لقراءة تركيبية وأتويلية ملا حيدث، وحيتاج للمزيد من الدالئل واملؤشرات املباشرة، 

إال أن املستقبل مبا يكشف املزيد بذا اخلصوص، وقد يعزز هذه القراءة أو يضعفها. 
إىل  يستند  وهذا  فرصة،  إىل  هتديد  مصدر  من  إليران-  طالبان –ابلنسبة  وهكذا حتولت 
الفكرة/التقدير أو  أنه يعزز  إما  مؤشرات ما بعد االنسحاب، ولو أن األمور يفسرها ما بعدها: 

يناقضها، ومن مث يدفع ملراجعتها.
وأما ابكستان، فمن احملتمل أهنا أعادت قراءة املوقف، لتجد أن العمل على »تكييف طالبان« 
النشط يف اسرتاتيجيات  الصي ودخوهلا  بعالقات ابكستان مع  ارتباطاً  هو االستجابة األفضل، 
»طريق احلرير«؛ كما أن وجود الوالايت املتحدة يف أفغانستان، ليس مؤشر أمان، أو مل يعد كذلك، 
بل إنه جيعل من أفغانستان بلداً يف حالة حرب دائمة، وهذا له منعكسات ثقيلة على ابكستان، 

وخاصة مع التداخالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنية بي البلدين.
»اجلهاد الصيين«!	 

من  األمريكي  االنسحاب  فإن  الصي،  مع  ابكستان  ورهاانت  عالقات  إىل  وابإلشارة 



14

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أفغانستان، رمبا خفف من املخاوف لدى ابكستان وشريكتها الصي من أن تصبح أفغانستان حيزاً 
لـ«استعادة« ديناميات احلرب الباردة، أو ما يعرف بـ«ديناميات االحتواء« اليت اعتمدهتا الوالايت 

املتحدة ضد السوفييت، ابالعتماد على »اجلهاد األفغاين«. 
جتربة  إنتاج«  »إعادة  املتحدة  الوالايت  حتاول  أن  من  الصي  لدى  مبخاوف  األمر  يتعلق 
الذين اكتسبوا خربات من  »اجلهاد األفغاين«، إمنا ضد الصي، وابستخدام اجلهاديي األوغور، 
أن حتاول الوالايت املتحدة  العراق.20 وليس مستبعداً  احلرب يف أفغانستان وسورية وإىل حد ما 
»إعادة إنتاج« ما ميكن أن نسميه »اجلهاد الصيين« أو »اجلهاد األوغوري«، انطالقاً من أفغانستان 

نفسها، يف حال تغريت اجتاهات احلدث األفغاين، طاملا أن املشهد هناك مل يستقر ابلتمام.
أفغانستان	 

األمريكي،  االنسحاب  أي  حدث،  ملا  »قابلية«  أفغانستان  لدى  أن  التطورات  كشفت 
كما كان )وال يزال( لديها »قابلية« لتطورات ومسارات أخرى، وابلتايل فإن احلدث هو نتيجة أو 
حصيلة عوامل وتفاعالت كثرية، رجَّحت مساراً بعينه، لكنها مل حتكمه ابلتمام، إذ ان االنسحاب 

العسكري األمريكي قد ال يكون اتماً أو هنائياً! وهو ال يعين انسحاابً سياسياً من أفغانستان.
أمريكياً  شرطاً  وتضمن  فيه،  طرفاً  تكن حكومة كابول  ومل  طالبان،  مع حركة  االتفاق  مت 
واحداً هو التزام طالبان أبال تكون أفغانستان جمااًل لنشاطات جهادية معادية للوالايت املتحدة. 
فيما تراجعت األهداف والسياسات األخرى، إذ ان أمريكا أخفقت يف »بناء الدولة«، وتبي أن 
ما قامت به خالل عشرين عاماً مل يكن أكثر من عنوان أو غطاء دوليت لواقع »ال دوليت«،21 أو 
واقع مضاد ومناهض لـ«الدولنة«، فيه كثري من العنف، والفساد، والشقاق، واالخرتاق، واالرتزاق، 

واالستنزاف للموارد اخل
انسحب األمريكان، لكن املشهد مل يعود إىل العام 2001، ذلك أن أموراً كثرية حدثت 
يف الواقع، وكانت حدثت قبل ذلك يف األذهان، ويف تقديرات فواعل السياسة واجلهاد والعسكرة 

20.  انظر مثاًل: عقيل سعيد حمفوض، »شبح اسيا: الصي، الغرب، واإلسالم ... التحدي واالستجابة«، موقع  180بوست، 
 https://180post.com/archives/19357 ،2021 8 حزيران/يونيو

21.  انظر مثاًل: عقيل سعيد حمفوض مزاولة املستحيل« أمن الفرد والدولة والعامل، املفاهيم، األبعاد، التحوالت، )دمشق: دار 
الفرقد للنشر، 2021(؛ وبيري كالسرت، جمتمع الال دولة، ترمجة: حممد دكروب، ط1، )بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، 

.)1991
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يف  بتغيريات  املعروفة-  التمكي  قاعدة  –على  احلركة  قامت  إذ  طالبان،  وخاصة  أفغانستان،  يف 
التكتيكات واالسرتاتيجيات،22 ويف اخلطاب واملمارسة، وأقامت تفاعالت مع أمريكا وغريها من 
فواعل احلدث األفغاين، ومنها روسيا والصي وإيران، وبدت مستعدة إلجراء تغيريات يف عدد من 
األمور، خالفاً ملا كانت عليه، وخالفاً للصور واملدارك املستقرة عنها، منذ سيطرهتا على كابول يف 

أيلول/سبتمرب 23.1996
يف التقديرات الطارئة، أن على احلركة ان تغتنم »الفرصة الساحنة«، وأال تُقدم على أعمال 
ميكن أن تعرقل مسار االتفاق، وأال تستثري عداء فواعل الداخل )الطاجيك، اهلزارة، ..( واخلارج 

)إيران، روسيا، الصي ..(، وأن العامل ميكن أن يقبل عودهتا إىل احلكم.
يتغري  العامل واإلقليم والداخل  املعىن والقوة يف  أن ميزان  والتنبؤية،  الرتاكمية  التقديرات  ويف 
بكيفية ميكن اإلفادة منها، ولذا تلقت مؤشرات روسيا والصي وإيران وغريها بقدر أكرب من الدينامية 
والربغماتية، ولعبت على مدارك التهديد األمريكية، وأصبحت أكثر قابلية إلدارة التفاعالت مع 
أمريكا بكيفية تضمن انسحاابً أمريكياً، بقدر أقل من املواجهات واملعارك، وقدر أكرب من املكاسب. 

سادسًا- اجتاهات السياسة
كان املشهد األفغاين »هوبزايً«، مبعىن أنه »حرب الكل ضد الكل«، وكانت احلرب استمراراً 
بعد  ذو  املشهد  هذا  أن  عن  يتحدث  من  ومثة  بتعبري كالوزفيتز.  أخرى،  بوسائل  إمنا  للسياسة، 
»ميتافيزيقي«، أي كما لو أنه قدر أفغانستان، منذ عدة قرون، وأحياانً ما يوصف البلد أبنه »مقربة 
الدولة« أيضاً، إذ يصعب أن تقوم فيه دولة وسلطان لفرتة  اإلمرباطوايت«،24 ورمبا كان »مقربة 
22.  أظهرت الصورة املعممة حلركة طالبان تغريات كبرية، لكن الواقع كان خمتلفاً، إذ قامت احلركة ابغتياالت يف املناطق اليت سيطرت 
 Vanda Felbab-Brown, Why the Taliban Won And What Washington انظر:  عليها، 

,Can Do About It Now,  Foreign Affairs, August 17, 2021
 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-08-17/why-taliban-won 
23.  انظر بكيفية عامة: جمموعة ابحثي، معضلة ألفغانستان: طالبان والوالايت املتحدة، ترمجة: عبد العزيز احليص، )الدوحة: 

منتدى العالقات العربية والدولية، 2014(.
24.  يقول الكاتب والروائي األمريكي كيفن بيكر: »هناك اعتقاد أبن أفغانستان أضعفت بشكل جسيم -إن مل تكن قد دمرت- 
القرن 21«. وحول حول مقولة ان أفغانستان »مقربة  كل من جترأ على عبور حدودها منذ عهد اإلسكندر األكرب إىل أمريكا 
 Kevin Baker, “The Old Cliché About Afghanistan That Won’t  :اإلمرباطورايت«، انظر مثاًل

,Die“, Politico, 28-8-2021
https://www.politico.com/news/magazine/2021/08/28/afghanistan-graveyard-
britain-us-russia-506990 
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طويلة، وهذا ما يتطلب املزيد من التقصي والتدقيق.
ومع االنسحاب األمريكي وسيطرة طالبان على البالد، بدا أن مثة حماولة ألن تكون »السياسة 
استمراراً للحرب«، إمنا بوسائل أخرى، بتعبري ميشيل فوكو، أي أن السياسة هي شكل من أشكال 
احلرب، واستمرار للتدافعات والتجاذابت والصراعات »يف« أفغانستان و«عليها«. وهذا هو املرجح 

يف كل ما جيري يف أفغانستان مع االنسحاب األمريكي يف أب/أغسطس 2021. 
ومن مث فإن املشهد هو حصيلة تداخل وختارج عوامل وفواعل ورهاانت كثرية؛ وهو مشهد 
لتلمس أو تقصي  »جّلّي«، و«ال يقيين«، ومن الصعب تقدير مساراته ابلتمام، إمنا احملاولة هي 

احملتمل أو املرجح منها.
أمريكا	 

األوراق، مبعىن  التكتيكات واالسرتاجتيات؛ وخلط  تغيري  النمط، مبعىن  لتغيري  أمريكا  تتجه 
خلق االضطراب واإلرابك يف املوقف؛ وحتقيق »استجابة استدراكية«، مبعىن مراجعة املوقف وتعديل 

السياسات والرهاانت، بكيفية تضمن تقليص اخلسائر وتعظيم املكاسب، ما أمكن. 
وال تريد أمريكا قطع الصالت مع طالبان، وخاصة إذا قررت »استدعاء« أو »إعادة إنتاج« 
تعمل على مد  بل  والصي،  أجل »احتواء« روسيا  الباردة من  احلرب  لديناميات  ما-  -بكيفية 
اجلسور مع طالبان، لضمان بقاء أفغانستان منطقة اختالل وهشاشة اسرتاتيجية، مبا يعزز إمكانية 
التحرك  على  قدرة  أمريكا  لدى  يزال  وال  الداخلية.  وفواعل  األفغاين  اجملال  استخدام«  »إعادة 
واملبادرة، وتطلع لـ »إمساك الفرصة« يف حلظة مناسبة، وحتريك األوراق قبل ان تتفلت من يدها أو 

قبل أن يتم فرض قواعد لعبة جديدة. 
طالبان	 

تتجه طالبان للعمل على إقامة حكم قابل لالستمرار، ما أمكن؛ إمنا هل تستطيع، وأي رؤية 
لديها حلكم ودولة من هذا النوع، وهل ميكنها التكيف مع متطلبات واشرتاطات ورهاانت الداخل 

واإلقليم والعامل؟
الشك أن هذا مشروط بتوافر قابلية واستعداد لدى احلركة، وبتوافر بيئة داخلية، وإقليمية 
إكراهات وجتاذابت  تقع حتت  أو »شبه دولة«،  أن تكون دولة  املرجح  أن  ولو  مناسبة،  ودولية 
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فإن احلكم  تغلغل واخرتاق كثرية وثقيلة، وخماوف شديدة، ورهاانت معقدة اخل ومن مث  وعوامل 
اجلديد حيتاج لكثري من الدعم وقليل من التدخل اخلارجي!

وتقديرات  اإلمكانيات  اختبار  حول  األفغاين  احلدث  سياسات  تتمركز  أن  املرجح  من 
التهديد-الفرصة، واختبار حلظة سياسات احتمالية فائقة، وإثبات األهلية للداخل واجلوار اإلقليمي 

والعامل، وإثبات القابلية للتكيف.
روسيا والصني	 

تعلمت روسيا من جتربة »اجلهاد األفغاين«، ويبدو تدخلها يف حلرب السورية مثااًل واضحاً 
»املستنقع  غرار  على  السوري«،  بـ«املستنقع  روسيا  هدد  الغرب كان  أن  ومعلوم  ذلك،25  على 
األفغاين«، لكن الدرس كان بليغاً، واملتعلم كان حذراً ونبيهاً، ابلقدر الذي جنبه –حىت االن- ما 

كان منه ومن خصومه يف أفغانستان. 
ودرس »اجلهاد األفغاين« حاضر أو ماثل يف خلفية السياسات الصينية حيال إقليم شينجيانغ، 
إذ ختشى الصي من أن الوالايت املتحدة وحلفائها، رمبا يعملون على »إعادة إنتاج« ديناميات 
احلرب الباردة و«اجلهاد األفغاين«، فيما ميكن أن نسميه »اجلهاد الصيين« أو »جهاد األوغور«، 

كما تتكرر اإلشارة. 
وإذا كانت الوالايت املتحدة تريد حتويل انسحابا من خسارة أو هتديد إىل فرصة، أبن تعمل 
على »خلط األوراق« و«إعادة هندسة« األوضاع يف أفغانستان، لتكون مصدر هتديد لكل من 
روسيا والصي، فإن الدولتي املذكورتي تعمالن على »احتواء استباقي« ملصادر هتديد من هذا 

النوع، بل لتحويل التهديد إىل فرصة.

25.  أنظر مثاًل:
Andrey Kortunov, A Tale of Two Interventions: Why Russia Succeeded in Syria 
When U.S. Failed in Afghanistan, )Moscow, Russian International Affairs Council, 
RIAC0, August 30, 2021, 
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/a-tale-of-two-
interventions-why-russia-succeeded-in-syria-when-u-s-failed-in-afghanistan/ 
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إيران وابكستان	 
ولديهما  هناك،  جيري  مبا  وأتثراً  أتثرياً  األكثر  ومها  ألفغانستان،  جاران  وابكستان،  إيران 
رهاانت خمتلفة، بل متعاكسة، إىل حد كبري، ولو أن الفجوة بينهما تضيق وتتسع ابختالف املواقف 
واألحوال، واختالف التدخالت مع فواعل احلدث الرئيسيي خالل أربعي عاماً، على أقرب تقدير، 

أي الوالايت املتحدة وروسيا، وابلطبع فواعل الصراع الداخلي. 
تتجه إيران إىل بناء عالقات أكثر كثافة، ولو أهنا أقل يقينية، مع طالبان، وضبط عوامل 
الصراع بينهما. ويبدو أن عالقة إيران بطالبان، كانت من العوامل اليت رجحت القرار األمريكي 
ابلتفاوض مع األخرية، ومن مث االنسحاب.  وهكذا، فإن من املرجح أن تدعم إيران مسعى طالبان 
شبكة  توسيع  وابلطبع  معها،  النزاع  عوامل  »احتواء«  وتُواِصل  استقراراً،  أكثر  حكومة  لتشكيل 

التفاعالت مع األفغان.
التوتر،  قابلة لالستمرار، وختفيف عوامل  لبناء حكومة   وتتجه ابكستان إىل دفع طالبان 
وبل مد اجلسور مع اجلوار والعامل، طاملا أن مدارك األمن، التهديد-الفرصة، لدى ابكستان تغريت، 

بدرجة كبرية، مقارنة مبا كانت عليه أايم »اجلهاد األفغاين« ضد السوفييت.
ولعل من أولوايت ابكستان اليوم، احتواء أي رهاانت يف جعل أفغانستان »قاعدة« ألعمال 
معادية للصي، أو ما يسمى »اجلهاد الصيين« أو »جهاد األوغور«، والسؤال اليوم هو: إىل أي حد 
ميكن للصي أن تفكك »مصادر التهديد« القادمة من الوالايت املتحدة وحلفائها عرب أفغانستان؟ 

سابعًا- الدروس؟
لعل الدرس األهم يف احلدث األفغاين، هو أن ما حدث فيه نوع من »مكر السياسة« و«مكر 
االتفاق، واالنسحاب  فيها: منط  اليت حدث  األقل ابلكيفية  متوقعاً، على  إذ مل يكن  التاريخ«، 
السريع، واالهنيار السريع للجيش واحلكومة أمام طالبان، وتلقي احلدث من قبل دول اجلوار والعامل، 
أبقل قدر من االعرتاض، بل بكثري من القبول، وخاصة من قبل أطراف مثل روسيا والصي وإيران. 
وإن حدوث تطورات غري حمسوبة أو غري مقصودة بذاهتا، و«ال مفكر فيها« هو درس من 
دروس احلدث، وهو رد على املدارك اليقينية يف السياسة. ومن مث فإن ما يعد له أو ينظر له بوصفه 

»انتصار« أو »درء للمخاطر«، أحياانً ما يقع موقعاً معاكساً.
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وهكذا، فإن ردود األفعال يف واشنطن تظهر أن األمريكان شعروا ابخليبة واالنكسار. وجتد 
السياسة مبا  الدولة وفواعل  العام وجانب من بريوقراطية  الرأي  إقناع  األمريكية صعوبة يف  اإلدارة 
أقدمت عليه،26 على الرغم من قوهلا ان ذلك حدث نتيجة تطورات وتفامهات واتفاقات بدء العمل 

فعليها منذ العام 2014/2015. 
أمريكا	 

يتمثل الدرس يف قدرة فواعل السياسة وصنع القرار، على املبادرة واختاذ القرار، واملراجعة، 
وتدبري املخارج، واالستعداد لتغيري النمط، بعد أكثر من عشرين عاماً، من الوجود العسكري يف 
ميثل  أن  ميكن  االنسحاب،  ان  مبعىن  اهلزمية،  يف  االنتصار  أن  األمريكان،  وجد  وقد  أفغانستان. 
انتصاراً، حىت لو ظهر أنه هزمية، إذا كان فيه تدارك ملصادر هتديد متزايدة، وتركيز للموارد من أجل 

مواجهة مصادر هتديد جديدة. 
روسيا، الصني، إيران	 

على  وإيران،  والصي  روسيا  يف  القرار  وصنع  السياسة  فواعل  قدرة  يف  ممكن،  درس  ومثة 
قراءة احلدث، بكيفية متكنهم من »احتواء« أو »احتواء معكوس« ألي رهاانت أمريكية يف جعل 
أفغانستان »حيز اختالل« و«مصدر هتديد« لسياسات الدول املذكورة، وإن مل يكن، فقد تكون 
»اهلزمية يف قلب االنتصار« املتمثل ابالنسحاب األمريكي، إذ ان االنتصار مشروط حبسن القراءة 

والتدبري، وإال صار هزمية. 

26.  انظر مثاًل: »أفغانستان حتت سيطرة طالبان: ترامب يشن هجوما الذعا على ابيدن ويتهمه بـ«الفشل وعدم الكفاءة«، يب يب 
 https://www.bbc.com/arabic/world-58272524      ،2021 سي، 22 أغسطس/ آب
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أفغانستان	 
الدرس األفغاين، هو أن حماولة اخلارج »بناء دولة« أو اهليمنة على دولة يف أفغانستان،27 
هو أمر مآله اإلخفاق، ما مل يكن الداخل )أو ابألحرى الدواخل( قاباًل لذلك، وهذا ما حدث مع 
التدخل السوفيييت يف هناية سبعينيات القرن العشرين )1979(، وهو ما حدث مع األمريكان يف 

بداية العقد األول من القرن احلادي والعشرين )2001(. 
طالبان	 

يتمثل الدرس لطالبان يف كون احلركة تعلمت من جتربة إسقاط حكمها يف أفغانستان من قبل 
الوالايت املتحدة يف أعقاب هجمات 11 أيلول 2001، أن الوصول إىل ال يعين احلفاظ عليه، 
ما مل تتوافر شروط يف الداخل واخلارج، ومن مث فإن وصوهلا مرة إىل حكم البالد، واحلفاظ عليه، 
يتطلب عدم االصطدام العنيف مع الوالايت املتحدة أو فواعل كربى أخرى مثل روسيا والصي، 

فضاًل عن أن أطرافاً مثل إيران ميكن أن خيلقوا متاعب ومعارضات عنيفة للحكم. 
يف  األمريكي  الوجود  مع  املواجهة  من  عاماً  عشرين  جتربة  أن  يف  االخر  الدرس  ويتمثل 
أفغانستان، أعطت طالبان معرفة واقعية وخربة ميدانية ابحلرب وابألمريكان، مبا أمكنها من الدخول 

يف مفاوضات أكثر جدي وتوازانً. 
واسعة من  مناطق  دولة« يف  التنظيم »شبه  أقام  فقد  والعراق،  درس »داعش« يف سورية 
البلدين، إال أنه أخفق يف احملافظة عليها، بل مت تفكيكها، ألن أايً من األطراف مل يكن إبمكانه 
القبول با، حىت لو كان البعض يدعمها يف السر، ومن مث فإن من الصعب قيام سلطة، من دون 

توافر عوامل قبول ودعم مباشر هلا. 

27.  انظر مثاًل:
Daron Acemoglu, “Why Nation-Building Failed in Afghanistan?“, project-syn-
dicate, Aug 20, 2021
https://www.project-syndicate.org/commentary/afghanistan-top-down-state-
building-failed-again-by-daron-acemoglu-2021-08 

ويقارن السفري األمريكي السابق يف سورية روبرت فورد بي االنسحاب األمريكي من أفغانستان واالنسحاب من فيتنام، انظر: 
https://tinyurl.com/yz3k4nge   ،2021 روبرت فورد، »قصة مروحيتي«، الشرق األوسط، 17 أب/أغسطس
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سيطرت طالبان على كابول ومناطق أفغانستان األخرى، بقدر قليل من املقاومة، ومل تظهر 
مناهضة جدية هلا، صحيح ان ذلك يف إطار تفامهات واتفاقات يف الداخل واخلارج، إال أهنا حاولت 
أال تستثري ردود أفعال مناهضة، األمر الذي خلق بعض الطمأنينة يف مناطق عديدة من البالد، 

وهو ما يسر توسع سيطرهتا. 
حيال  مهمة كربى  من  جزء  أهنا  لو  على كابول كما  سيطرهتا  ُتظهر  أن  طالبان  حاولت 
أفغانيًا« ألفغانستان، ال »حال طالبانيًا« فحسب. وأن  أفغانستان ككل، وان ذلك ميثل »حاًل 
طالبان اليوم ليست طالبان تسعينيات القرن العشرين، فهي مهتمة إبقامة عالقات مع اجلوار والعامل، 

واحرتام االلتزامات والتعهدات، ومحاية األجانب والسفارات اخل 
سوراي	 

درس لـ«اإلدارة الذاتية« يف منطقة اجلزيرة، وهو أن أفغانستان كانت أكثر أولوية للوالايت 
فبها عشرين عاماً، وانسحب اتركة حلفائها وشركائها يف  املتحدة، وها هي تفاوض من حاربته 
الدول«  بـ«بناء  األمريكية  الوعود  أن  إذ  أيضاً،  املعارضة  على تشكالت  ينسحب  احلرب. وهذا 
و«الدميقراطيات« ليس إال عنوان مزيفاً لسياسات اهليمنة واالحتالل، وأهنا ترتك كل شيء ملصريه 

عندما جتد أن املوقف ليست »حرب ضرورة« وإمنا »حرب اختيار«، بتعبري ريتشارد هاس. 
بكيفيتي  الدرس  تتلق  أن  فيمكن  و«النصرة«،  »داعش«  مثل  اجلهادية  احلركات  وأما 
متختلفتي، لكنهما متمفصلتان، األول هي ان انتصار طالبان ميكن أن يعزز األمل لديها إبمكان 
أن تتغري األحوال يف املستقبل، فيجعلها أكثر اندفاعاً وعنفاً؛ والثانية هي العكس، أي أن ما حدث 

يعزز لديها األمل إبمكان التفاوض مع أمريكا، وقابلية التوصل إىل تفاهم معها. 
هذا ميكن أن ينسحب على أمريكا نفسها يف سورية، إذ من املمكن أن تنقل جتربة احلوار 
والتفاهم مع طالبان إىل تنظيمات شبيهة هلا يف سورية،28 وهذا أمر تعززه مؤشرات سابقة ومرتاكمة، 
ومثة من يتحدث عنها مبا يشبه اليقي، أبن الوالايت املتحدة تقوم إبدارة عالقاهتا مع »داعش«، 
صحيح أهنا »أضعفته«، إال أهنا حتتفظ إبمكانية »إعادة حتريكه« مرة أخرى، وأما عالقاهتا مع 

»جبهة النصرة«، فثمة مؤشرات كثرية عليها. 
28.  يستبعد السفري األمريكي السابق يف سورية روبرت فورد أن ميثل احلدث األفغاين منوذجاً ألمريكا يف سورية، انظر: روبرت 

فورد، »قصة مروحيتي«، الشرق األوسط، 17 أب/أغسطس 2021، مصدر سابق.
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كل احلديث السابق عن دروس أفغانية ينسحب على احلكومة يف سورية، وجيب أن تدقق 
يف معاين ودالالت احلدث، وتداعياته املمكنة واحملتملة على املشهد السوري، وخاصة أن الوالايت 
فواعل  حتاول  نسبياً، ألن  عالية  احتمالية  ومثة  موجودة يف سورية،  اجلهادية  والتنظيمات  املتحدة 

احلدث السوري، »إعادة إنتاج« ما كان يف أفغانستان من تفامهات ورهاانت يف سورية.
للنظام السياسي والدولة يف سورية، هو إمكانية االنتقال من  ولعل الدرس األهم ابلنسبة 
احلرب إىل السياسة، حىت لو كانت األخرية شكل من أشكال احلرب، بتعبري ميشيل فوكو، وأن 
مثة مشرتكات ميكن التأسيس عليها إلطالق مشروع وطين ينهي احلرب، وحياول تدبري سياسات 

ما بعد احلرب. 
ومثلما بدا احلدث األفغاين بعد االنسحاب، كما لو أنه نتيجة »توافق اترخيي« بي فواعل 
خمتلفة، يف الداخل واخلارج، فإن من املمكن »إعادة إنتاج« ما ميكن تسميته بـ«تفاهم اترخيي« 
حول ضرورة احلفاظ على وحدة سورية، بقدر حيفظ توازن الرهاانت واملصاحل يف سورية، وحيقق 

تسوية اترخيية. 
وهذا ال يعين أن املطلوب يف سورية هو »تسوية« أو »حاًل« على غرار أفغانستان، أو نقل 
ما كان هناك لتطبيقه يف سورية، وإمنا االنطالق من »تفاهم احلد األدىن التارخيي« من أجل إيقاف 
احلرب وطمأنة خمتلف فواعلها حيال »التسوية«، فيما جيب أن يكون تقرير أمر البالد للسوريي، 

ما أمكن ذلك، ألن »أهل مكة أدرى بشعابا«، وهم املعنيون با. 
العراق	 

الدرس األهم هو أن االحتالل ال يبين دولة، أو أنه يبنيها كما فعل يف أفغانستان: هشة، 
ومفخخة ابلعنف، وفاسدة، وعرضه لالهنيار، وأن االحتالل ال حيمي حلفاءه أو شركاءه، وحالة 
حكومة الرئيس األفغاين »أشرف غين« مثال على ذلك. ومن مث فإن مهمة »بناء الدولة« واألمن 

الوطين هي من مسؤولية العراقيي أنفسهم. 
العسكري  الوجود  مبا يف ذلك  تقريباً،  العراق خالفية حادة، على كل شيء  مثة يف  لكن 
األمريكي يف البالد، وطبيعة العالقات مع أمريكا، وهذا ينسحب عل طبيعة العالقات مع إيران 

وتركيا وإىل حد ما سورية وغريها. وهذا ميثل مصدر هتديد كبرياً للعراق. 
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الدرس االخر هو أن »االن ينري خربة املاضي القريب«، كيف؟ »داعش« هي شكل أو 
إمكان اخر ملا يراد للعراق، وما يريده بعض أهل العراق له، وابلطبع بعض فواعل احلدث العراقي. 
الدرس، يف:  ويتمثل  ورهاانهتا.  وتكتيكاهتا  أبمناطها  مركبة،  كانت حرابً  »داعش«  واحلرب ضد 
ينري حاضر  العراق  ماضي  أن  أي  والعكس صحيح،  العراق،  ماضي  ينري  أفغانستان  أن حاضر 

أفغانستان. كيف؟ 
تقول الوالايت املتحدة ان مهمة قواهتا يف املوجودة يف البلدين هي حماربة اإلرهاب، وحفظ 
الدولة واألمن واالستقرار. ويف البلدين فواعل جهادية مسلحة: طالبان يف أفغانستان، و«داعش« 

يف العراق وسورية. 
الذي حدث أن العراق هنض ضد »داعش«، اليت كانت قد استولت على مناطق واسعة 
منه، ومتكن العراقيون من حشد القوى الالزمة لصد وتفكيك البىن الرئيسة لـ«داعش«، فيما أخفق 
اجليش األفغاين وجهاز الدولة هناك من مقاومة طالبان. ومن مث فإن التقدير هو على الشكل االيت: 
لو أن العراق عول على أمريكا يف احلرب ضد »داعش«، لكان مصري بغداد )آنذاك( شبيهاً مبصري 

كابول اليوم. )ال قدر هللا(. 
دروس “داعش«	 

ميكن احلدث عن درس »داعش« لطالبان! فقد رأت طالبان كيف أن الوالايت املتحدة 
حرصت على اإلبقاء على التنظيم، وليس تفكيكه أو حتطيمه، وتعمل على إدارة ملف »داعش« 
يف العراق وسورية، مع اإلبقاء عليه خطراً ماثاًل وورقة ميكن إعادة استخدامها عند اللزوم. وكان 
ذلك من عوامل بناء الثقة بي طالبان وأمريكا، جلهة أن العداء ليس جذرايً، وذلك خالفاً للصورة 

الشائعة واملعممة يف اخلطاب السياسي واإلعالمي لدى الطرفي.
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خامتة 
احلدث األفغاين ليس جمرد نتيجة للموقف بي أمريكا وطالبان، وإمنا هو نتيجة عوامل وفواعل 
ورهاانت كثرية تلعب دوراً كبرياً يف املشهد. وكشفت تطورات االنسحاب األمريكي وسيطرة طالبان 
عل البالد خالل عشرة أايم، عن أن أموراً كثرية كانت حدثت يف الواقع، مل تكن ظاهرة ابلقدر 
الكايف، ومثلت جزء من الديناميات اليت رجحت بديل التفاوض بي أمريكا وطالبان، كما رجحت 
االنسحاب األمريكي السريع، وأدت إىل سيطرة سريعة لطالبان على أفغانستان، يف أفق »توافق« 

أمريكي وإقليمي ودويل، إمنا بشكل احتمايل وحتت االختبار!
طالبان  انتصار  إن  هل  قبيل:  من  املوقف،  »تقديرات ضدية« حول  إىل  اإلشارة  سبقت 
يعين هزمية أمريكا يف أفغانستان، وهل ان سيطرة طالبان على أفغانستان ميكن أن متثل فخاً لدول 
مثل روسيا والصي وإيران، وهل ميثل االنسحاب »هروابً« أو »متلصًا« أمريكياً من مصادر هتديد 

وشيكة أو ماثلة يف أفغانستان، بدفع من روسيا والصي وإيران؟ اخل 
وحيث ميكن أن جتد يف مشهد جلي، وسيال، وال يقيين، مثل املشهد األفغاين، مؤشرات 
تعزز أايً من التقديرات السابقة، ففي حدث االنسحاب تراجع وهزمية أمريكية، وانتصار لطالبان؛ 
وهو أيضاً تدبري أمريكي حيال مصادر هتديد ماثلة أو وشيكة، وهو مصدر هتديد-فرصة لدول مثل 

روسيا والصي وإيران اخل. 
وهكذا، فمن املرجح أن يستمر الصراع يف أفغانستان وعليها، ارتباطاً برهاانت ومنافسات 
كثرية ومعقدة، غالباً ما تتداخل مع منافسات وصراعات أخرى يف اإلقليم والعامل. وسوف تبقى 
أفغانستان يف موقع متقدم يف أجندة الصراعات يف هذا العامل، الذي يبدو يزداد اضطرابه، ويضيق 
أفقه، فإذا كان مثة أمل هنا وهناك، فهو أقرب إىل »أمل، لكن بال تفاؤل«، بتعبري الناقد الربيطاين 

املعروف تريي إيغلتون. 


