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يدار  ان  املمكن  افغانستان كان من  املتحدة خلروجها من  الوالايت  ادارة  ان  الواضح  من 
بصورة أفضل، اال ان ما وقع من مأساة يف الشهر املاضي كان نتاج 20 عاما خلت، فقد اختذت 
امريكا وحلفاؤها اسرتاتيجية بناء الدولة اهلرمي من األعلى إىل األسفل ومل تعد النظر بذلك أبًدا، 

ولذا كان مصريها الفشل.
فقد غزت الوالايت املتحدة أفغانستان قبل 20 عاًما على أمل إعادة بناء بلد عاىن منه العامل 
خارجيا وشعبه داخليا، يقول اجلنرال ستانلي ماكريستال بذا اخلصوص: »اهلدف من ذلك هو دعم 
احلكومة االفغانية لتكون قادرة على السيطرة بشكل صحيح على أراضيها من أجل استقرار املنطقة، 

واحليلولة دون استخدام اراضيها ألغراض ارهابية اقليمية«.
الناس، يف حي لعب  كان هذا خاطًئا تقريبا، ولكن ليس ابلطريقة اليت يفكر با معظم 
التخطيط السيئ ونقص املعلومات دورًا سلبيا ابلتأكيد يف هذه الكارثة، فقد كان الوضع يتدهور 
منذ عشرين عاًما، كما ادركت امريكا منذ الوهلة االوىل ان الطريقة الوحيدة لبناء دولة مستقرة مع 

بعض القانون وبنظام ظاهري هي بناء مؤسسات حكومية قوية.
وقد وضع اجليش األمريكي مدعوما بعدد كبري من املتخصصي والنظرايت املستهلكة هذا 
التحدي يف قالب آخر، فأفغانستان تفتقر اىل املؤسسات احلكومية وقوات األمن الفعالة واحملاكم 
االنسانية  املنظمات  فجاءت  االجنبية،  اخلربات  نقل  هو  احلل  فكان  املتخصصة،  والبريوقراطية 
وجمموعة من منظمات املعونة األجنبية الغربية إىل أفغانستان، لتقدمي املساعدة بطريقتها اخلاصة، 
دون أدىن اعتبار لرغبات السكان احملليي، وألن عملهم يتطلب القليل من االستقرار مت نشر القوات 
األجنبية واليت هي عادة من قوات الناتو، ومعهم أيًضا متعاقدين من القطاع اخلاص من اجل احلفاظ 

على األمن.

لماذا فشل بناء الدولة في أفغانستان؟

دارون اكموغلو *

.TIM أستاذ االقتصاد يف جامعة   *
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وابلنظر لعملية بناء الدولة من االعلى اىل االسفل مع اعتبار اولوية الدولة، اتبع صناع القرار 
االمريكي طريقة تقليدية حمرتمة يف علم السياسة وهي: »إذا متكنت من فرض اهليمنة العسكرية على 
منطقة معينة، ومت اخضاع كل مصادر القوة فيها، ميكنك فرض ارادتك عليها« لكن هذه النظرية 
جزئية وليست كلية، اي اهنا صائبة يف اغلب االماكن دون االخرى، حيث ان هذه الفرضية خاطئة 

يف افغانستان.

صحيح أن أفغانستان كانت حباجة إىل حكومة فعالة، لكن من اخلطأ حتميلها ارادة خارجية 
وفرض قوة اجنبية أبعلى اهلرم، وهذا ما اوضحه جيمس روبنسون وكما ورد يف كتايب ) طريق احلرية 
الضيق( عام 2019، حيث  عندما تكون نقطة االنطالقة اخلاصة بك يف جمتمع غري متجانس 
للغاية، ومتقولب حول األعراف والتقاليد احمللية، ويف ظل ضعف او غياب املؤسسات احلكومية 

ولفرتة طويلة، حينها لن يكون هذا النهج منطقي اطالقا.
نعم أن النهج التنازيل لبناء الدولة كان فعااًل يف بعض البلدان كما يف احلكومة الصينية أو 
اإلمرباطورية العثمانية، اال ان معظم احلكومات ال تُبىن ابلقوة بل عن طريق التسوية والتعاون، وهنا 
عندما ما تطبق املركزية الناجحة للسلطة يف ظل املؤسسات احلكومية ومبوافقة وتعاون الشعب وحكم 
تلك احلكومة، ال تفرض احلكومة ارادة ضد إرادة اجملتمع، بل املؤسسات احلكومية تكتسب الشرعية 

من خالل احلفاظ على درجة من الدعم الشعيب.
هذا ال يعين أن الوالايت املتحدة جيب أن تتعاون مع طالبان، لكن كان عليها أن تعمل 
عن كثب مع خمتلف اجلماعات احمللية لتحقيق أهدافها، بداًل من حتويل املوارد اهلائلة إىل حكومة 
حامد كرزاي الفاسدة وأخواهتا يف مرحلة ما بعد طالبان، فكان عليها لزاما أن تعمل بشكل وثيق 
ومقرب مع جمموعات حملية خمتلفة، فقد كتب الرئيس السابق املدعوم من الوالايت املتحدة والذي 
فر إىل اإلمارات »أشرف غين« كتااًب يف عام 2009 حول هذه االسرتاتيجية وكيف أدت إىل زايدة 

الفساد وفشلت يف حتقيق أهدافها، لكن عندما توىل غين السلطة، اتبع املسار ذاته.
كان وضع تقدم الوالايت املتحدة يف أفغانستان غري مليب للطموح، بل هو أسوأ مما هو عليه 
ابلنسبة ملعظم بناة احلكومة الطموحي، فمنذ البداية نظر الشعب األفغاين إىل الوجود األمريكي على 

أنه عملية أجنبية تروم إىل إضعاف جمتمعه، لذا كانوا يرفضون مثل هذا النهج.
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ما هي عواقب عملية بناء الدولة من اهلرم االعلى اىل االسفل خالفا إلرادة اجملتمع؟ 
يف كثري من املناطق يكون اخليار الوحيد هو الرتاجع. ويف بعض األحيان يتم ذلك بعد صدام 
دراسة  احلكومة( وهو  قبال  )املقاومة يف  املوقف يف كتابه  مسلح، ويصف جيمس سكوت هذا 
لشعب الزوميا يف جنوب شرق آسيا، أو حول التعايش بدون تعاون كما يف حالة االسكتلنديي يف 
بريطانيا، أو الكتالونيي يف إسبانيا، ولكن يف جمتمع ُمسلح ومستقل وله جذور تقليدية طويلة من 
الصراع الدموي واتريخ من احلرب األهلية، لن يستجيب بسهولة، ومن املرجح أن تكون استجابة 

اجملتمع بصراع عنيف.
قد  الباكستانية  املخابرات  تكن  مل  فلو  أفضل،  االوضاع  تكون  مؤاتية أبن  الفرصة  كانت 
دعمت طالبان اثناء هزميته العسكرية، وإذا مل تكن طائرات الناتو قد تسببت بنزوح السكان، وإذا 
مل تكن النخبة األفغانية املدعومة من الوالايت املتحدة قد ارتكبت الكثري من الفساد، لكان املوقف 

أفضل مما كان عليه، لكن كل اوراق اللعبة كانت بضرر اإلسرتاتيجية األمريكية.
واحلقيقة هي أنه كان يتحتم على القادة األمريكيي أن يعرفوا ذلك أكثر كما وثق »ميليسا 
اىل  االعلى  من  التنازيل  للهرم  االمريكان  استخدام  حول  تقريرمها،  يف  و«اببلو كوروبي«  ديل« 
االسفل، وهي ذات االسرتاتيجية اليت اتبعت يف فيتنام، واليت جاءت بنتائج عكسية، فقد كانت 

املناطق اليت قصفت لتسليم الفيتكونغ أكثر دعماً للتمرد ضد الوالايت املتحدة.
الذي  للبحث  فطبقا  ذاته،  الشيء  تظهر  العراق  يف  األمريكي  للجيش  األخرية  والتجربة 
نتائج  له  العراق كان  غزو  فإن  فيلرت«،  و«جوزيف  شابريو«  و«جاكوب  بريمان«  »إيلي  أجراه 
أفضل بكثري يف وقت كان األمريكيون حياولون فيه كسب قلوب وعقول الناس من خالل كسب 
يُظهر حبثي اخلاص ابلتعاون مع »علي شيما« و«عاصم خواجة«  دعم اجلماعات احمللية، وكما 
و«جيمس روبنسون« أنه يف املناطق الريفية من الباكستان، يلجأ الناس إىل اجلهات الفاعلة غري 

احلكومية، يف وقت يعتقدون فيه أن املؤسسات احلكومية غري فعالة وغريبة عليهم.
وهذا ال يعين أن االنسحاب من أفغانستان ال ميكن إدارته بشكل أفضل، ولكن بعد عشرين 
عاًما من احملاولة يف االجتاه اخلاطئ كان املصري النهائي للوالايت املتحدة هو اهلزمية والفشل يف كال 
اهلدفي، االول: االنسحاب من أفغانستان والثاين: احلفاظ على جمتمع مستقر مبين على القانون. 
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والنتيجة: مأساة إنسانية كربى، حىت لو مل ترتكب طالبان اسوأ ما لديها من افكار، اال ان 
االفغان وخاصة النساء منهم سيدفعون مثن هزمية الوالايت املتحدة يف السنوات والعقود القادمة. 

املصدر:
https://www.project-syndicate.org/commentary/afghanistan-top-
down-state-building-failed-again-by-daron-acemoglu-2021-08


