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2007فبرایر 23-17–268العدد:  

قوس األزمة بعد العراق

:)2من 2(شبھ القارة الھندیة الى تشوش واضطراب من البحر األبیض المتوسط 

األمیر موالي ھشام

اضرة التي قدمھا األمیر موالي ھشام العلوي في مجلس أمناءا نص المحھذ
ه للنشر، وقد قال األمیر في تقویمھ ألفكار˝األیام˝جامعة كالیفورنیا وخص بھا 

فھم لما یشعره ویفكر بھ أبناء منطقتنا اتجاه األحداث الدرامیة التي «بأنھا: 
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.»یمرون بھا
ننشر الجزء الثاني و األخیر منھا.

إلیھمسینظرفیھاسیشاركونالذینوأولئك،األوسطالشرقأنحاءكلفيالمسلمینبینداخلیةأھلیةلحربةوصفھذه
المصالحلحمایةطریقة أنھاعلىإلیھاینظربطریقةأمریكا عننیابةمجتمعاتنابتمزیقتقومبالوكالةقواتأنھمعلى

. العراقفيوالخلیجیین،السعودیینمنتمویالستلقىالتيللشیعةالمعادیةالسنیةالقوىھذهستكونومن. اإلسرائیلیة
جھاديجیشببناءأخرىمرةتقومحكومتھمإن،الدھشةمنعوبن،األمریكيالعامالرأيوحتىالغربیةالدوائروستراقب

النصریحققولن،ميواإلسالالعربيالعالمینعلىالخرابسیجلبالسیناریوفھذانعم. آخرباسمولكنقاعدة،سلفي،
.وإسرائیلأمریكامنلكلكبیرةزمةألعامالسیكونولكنھ

یدعمونھاأنھمیبدوالذینأولئكوخرافةتتحرك،التيالخطیرةالدینامیكیةإلىیشیراإلمكانیاتھذهفي التفكیرمجرد
شيءوال،الدولنحراسمعلیھاأطلقذكیامعلقاولكنالبناءالتدمیرالجددالمحافظونعلیھیطلقماوھوبھا،ویلتزمون

.فیھاإبداعیا

خاللمناألقلعلى-اإلستراتیجیةھذهتبنتقدالمتحدةالوالیاتأنیبدووفلسطین،لبنانالساخنةالنقطةإلىبالتحول
إستراتیجیةإنحقیقةلتجاھصعوبةوالمسلمونالعربویجدالنوایا،ولیساألثر علىبالحكمھذا،فھمویمكنبھا،القبول

.إنتاجھاولكنالفاشلةالدولةتصلیحلیستاألوسطالشرقفيالمتحدةالوالیات

عمالكانإسرائیلیینلجندیینهللاحزبسرأنعمالمشكلة،ھذهتلخصلبنانفيالصیفحربرافقتالتيواألحداث
ضربمثلمسؤولغیرعملمدنیةأھدافعلىهللاحزبخیصوارإطالقناواضحانوأكدعونيولكن- استفزازیا
فعملاعتباره،یجبالدوليالقانونعلىبناءالتساوقمبدأھناكنأأیضاواضحیننكونأنیجب. التحتیةللبنیةإسرائیل

ةاإلسرائیلیواالجتیاحاتاللبنانیة،األراضيباحتاللالمتعلقةالطویلةالقضایاسیاقفيعرضیاأمراكانهللاحزب
عاممنذالمعتقلیناللبنانیینالسجناءعناإلفراجإسرائیلورفضاللبنانیة،األراضيفوقالجویةوالطلعات،المستمرة
فياألولىالطلقةوراءكانمنیصدقأحدوالتیكیا،تكفعالكانالسجناءعوموضرحطأنیعرفكانالكل،2004
الطرقتفجیرأو؟إسرائیللغزویخططانكانااللبنانيوالجیشهللازبحأنأحدیصدقھلالتحتیة،البنیةعلىالھجوم

مبرر؟ھذاأنأحدیعتقدھل،أسراھمسراحوإطالقالكھربائیةالطاقةمولداتوالجسور،

منجزءاتعتبرالتيالتحتیةالبنیةتدمیرحقیقة: مجموعةعلقتوكما،أمریكیةبمباركةإسرائیلفعلتھماھذانعم
غیابعلىحزینتعلیقھو،أمریكیةوبأسلحةساعة48منقلأفيالحریريرفیقبھاقامكاملةاعمارإعادةةعملی

.إلسرائیلمفیداالعسكریةاألفعالمنأيیكنولمالشرق،دولكلفي بللبنانفيفقطلیسالحقیقیةاألمریكیةالسیاسة

فؤاداللبنانيالوزراءرئیسمنظروكان. الحربھذهفيلعبتھلذياالدورجراءباھظاثمناالمتحدةالوالیاتدفعت
،أمریكامنتلقاهالذيالباردوالردبلده،تدمیرمنإسرائیلعومنالتدخلالمتحدةالوالیاتداشمنایبكيوھوالسنیورة

. العادلالوسیطعنكياألمریلالدعاءضربةموجھةالعربي،العالمعمأمریكاعالقاتفيتحولنقطةیكونأنیمكن
باعتبارھابھاالترحیبوتم،األرزورةثلأمریكيدعمخاللمنانطلقتالتي) مارس(آذار نمرشععالرابحركة

رئیسكأيألمریكاصدیقاالسنیورةكان. العربيالعالمفيتعزیزهأمریكاخاللھمنأملتالذيالدیمقراطياإلصالح
.األمریكيالدعمعلىالسنیورةیحصلفلندرسا،لبنانلتلقیناإلسرائیلیةالرغبةوجھفيولكنقبلھ،لبنانيوزراء

ألمریكاتھدیداتمثلتكنلمولةد-ةھشدیمقراطیةیمثلصدیقلزعیمظھرھاالمتحدةالوالیاتأدارت،أخرىبكلمات
للعدوانانتقادأيبارزسیاسيأيأوأمریكاعنیصدرولم. املشالاإلسرائیليالھجومدعمجلأمن،سرائیلإلأو 

. الحملةأثناءجدیدةأسلحةحناتشبإسرائیلتزویدإلىوسارعتالنار،إطالقلوقفمحاولةأيحجبتكما. اإلسرائیلي
التيوالمعداتاألمریكیةاألسلحةمخزونیستخدمواكيلإلسرائیلیینسمحتأنھالدرجةعمیقااألمریكياالنخراطكان

كما. لبنانعلىھجماتھمفي- الطوارئ حالةفيباستخدامھااألمریكیةالقواتقیامافتراضعلى-إسرائیلفيخزنتھا
كماالمستقبل،فيبإطالقھایرغبونھجماتفيباستخدامھإسرائیلتقومأنعلى،الطارئالمخزونمنأمریكاضاعفت

الصیفحربمستحقاتعدفإسرائیللمساعدةكضمانات)رملیار دوال5.4(إضافیةمساعدةإلسرائیلأمریكاقدمت
.الماضي

منھاةبالمئ90إسقاطتملبنان،علىأسقطتالتيالعنقودیةالقنابلكتلمنملیونثالثةضمنمنكانتأمریكاأسلحة
قائداأنحتىمحتوما،باتالنارإطالقوقفأنیعرفونعالجمیكانوعندماالحرب،مناألخیرةساعة72ل افي



14- 13ص: 2007فبرایر 23إلى 17من 268األیام العدد: 

3/7

».یةالعنقودبالقنابلكاملةبلدةبتغطیةقمنایة،شووحجنوناكانبعملھقمناما«قائالاعترفإسرائیلیا

كلشبشوتناقثتبولكنھا،األمریكیةالمتحدةالوالیاتفياإلعالماأو یبثھ، علیھایعلقأنبدونتمرقدالسیاساتھذه
/واإلسالميالعربيالعالمینإقناعصعوبةھذهبعد یكوننأأخشى. والعربياإلسرائیليناإلعالمیفيومفصلعواس

جلأمننھأیزعممبدأوتجاھلظاھر،حلیفبخیانةتقومالمتحدة لنالوالیاتإن/واإلسالميالعربيالعالمینفقطولیس
.بھالقیامفي ترغبعملأيفيإسرائیلدعم

تكنولملبنان،فيالمدنیةالتحتیةللبنیةتخیلھیمكنالتدمیربأنھالسنیورةوصفھماعنفقطتعبرتكنلمھذهالنتیجة
فحزب. نفسھاالسنیورةلحكومةضعافإبمثابةكانت،أیضاإنھا،األوسطرقشالفيووضعھاأمریكالموقفضربةفقط
عرواشمظاھراتبتنظیمهللاحزبومیق.معاكسةأرزورةثفيالوطنیةالوحدةحكومةفيكبرأبدوراآلنیطالبهللا

صار. المتحدةوالوالیاتالغربجیعھاشوتعلیھابالثناءقاموتكتیكاتألسالیبساخرتقلیدفيومنظمة،وضخمةسلمیة
إسرائیلتغطرسمنأمةعنالدفاعىلعقادروغیرضعیفوزراءكرئیسالسنیورةیصورأنهللاحزبعلىالسھلمن

طرفایدعممنبمظھربالظھورمعنیةلیستمفھوموضمن،السلطةعلىالداخليالصراعسیاقفي. أمریكاوداعمتھا
السنةمنأفرادهوتنظیمتجنیدعملیاتكثفالذياللبناني،شللجیدعمھابمضاعفةاآلنالمتحدةالوالیاتتقومآخرعلى

. هللاحزبأسلحةعزنعلىقادرالیكونشالجیقوةتعزیزھوھذاكلمنالمتحدةالوالیاتمنطق. اللبنانیینوالدروز
أمریكاویظھر،أھلیةحربالندالعظروفخلقعلىسیساعدھذاأنقائالیتھمأنهللاحزببمقدورفسیكونھناومن

.األجانبالغزاةضدعنھمالدفاعولیساللبنانیینالمواطنینضدشالجیاستخداممنیمانعانالالسنیورةوحكومة

ھزیمة إسرائیل

انتھىلكنھالكبیر،الدماروراءهخلفنھأعملبنان،علىإسرائیلھجومأنھيلصالحھا،أجادلالتيالنتیجة،
إسرائیلألعمالنظرفقد،األمریكيالضیقالسیاسيالخطابإطاررجخاسیاسیة،ھزیمةكانواضحھووكمابھزیمة،

منذإلسرائیلھزیمةأولھذهوكانت. العالموفيالمنطقةفيمعزولةاآلنإسرائیلدوتبوبالنتیجة. شائناعدواناباعتبارھا
،أفرادهعمالتواصلعلىالقدرةهللاحزبیفقدفلم،أحسنوتكتیكاتاستخباراتیةمعلوماتهللاحزبامتلكفقدطویل،أمد
.ةخسائر كبیرالغزاةتكبیدوأعام،كلبشاللبنانیینللمواطنینوالرادیوالتلفازعبرالرسائلبثمواصلةأو

أسرھمااللذینالجندیینسراحإطالقأوهللاحزبأسلحةعزنمن،أھدافھممنأيتحقیقاإلسرائیلیینبوسعیكنولم
.هللاحزبمقاتلو

وأمریكاائیلإسركانتإنھوالعراق،فيأمریكاعمھوكمابلبنان،یتعلقفیماإسرائیلأماماآلنالماثلوالسؤال
. الردععلىالقدرةبعضإرجاعحتىأو،أھدافھمابعضلتحقیقالعسكریةالقوةمضاعفةخاللمنأوبالھزیمة،ستقبالن

. وجدیدةفاعلةقوةاستخدامعبرلإلصالحقابلةمؤقتةنكساتأنھامأ؟الحروبمنعالرابالجیلنذرھيالھزائمھذهھل
الضحایا،منوخالیةمجانیةانتصاراتباعتبارھماجیالخلوحربصربیافيالحربجذنمونأ: مؤكدواحدشيءھناك
عنكلھاھيالجدیدةفالمعارك. قائمایعدلمالنموذجھذا. العالیةالتقنیةذاتالعسكریةالقوةاستخدامعبرتتحققالتي

علىقدرتھاكانتأیاالجویةالقوةتعدلمت،النزاعاھذهفي. والءاتھمعلىوالحصولبالسكانالطویلوالتحكمالسیطرة
.باھظوثمنھاالدائم،االستقراروالالحاسم،النصرتحقیقعلىقادرةالتدمیر

الصراعإلىتقوددینامیكیةوخلقلھ،والسیاسياالجتماعياالنسجاموزعزعةللبلد،المدنیةالتحتیةالبنیةتدمیرإن
وعندما. متوقعةغیررھیبةآثاراتركتالعراق،فيالدینامیكیةھذهتفعیلتمعندمانھاخاصة: األھلیةوالحربالطائفي

ثالثسیاسيسیاقفيالدینامیكیةنفسعنالكشفیتموعندمامصادفة،نعتبرھاقدفإننالبنانفيالعناصرنفسعوضیتم
ھذافيعرضیةمالحظاتاألقلعلىھذهلنمط،تحولبأنھالمراقبینمنالكثیرعلیھسیطلقفلسطین،المنطقة،نفسوفي

.االتجاه

قذر محاط بسیاج كھربائيوغیت

األزمةاقمةمفإلى تؤديأنیمكنكارثةكبیرة،قاعدةعلىإنسانیةكارثةھوالفلسطینیةاألراضيفيعالوضإن
األراضيفيعملھیرغبونبماالقیامحقھممنأناإلسرائیلیونیعتقد. والعراقبنانلفياآلنإذكاؤھایتمالتي، وتوسیعھا

إاللیستأنھاعلىغزةاإلسرائیلیونعاملحولھ،وأقعدتھاالدنیاإسرائیلأقامتالذي،ك االرتباطلذومنذالفلسطینیة،
لىإوأوروبامریكاأانضمت) ینایر(الثانيكانونانتخاباتفيحماسانتصارومنذ. الناروإطالقللقصفحرةمنطقة



14- 13ص: 2007فبرایر 23إلى 17من 268األیام العدد: 

4/7

انھیاركانتالحمالتلھذهالواضحةجالنتائ. دیمقراطیاالمنتخبةحكومتھمرفضعلىالفلسطینیینوإجبارعلتجویإسرائیل
لماالفظیعةالصورةذكيأمریكيصحافيكاتبورصوكما. األھلیةالحربدوامةنحوواالنحدارالجتماعياالنظام

یحدث:

لیسضخم،كھربائيوسیاجاإلسرائیليبالجیشمحاطونوقذر،مكتظغیتوداخلغزةفيالفلسطینیونیعیش
والقانونالنظاملتدمیرالمحكمةاإلسرائیلیةالجھود. للھجماتیومیاویتعرضونقطاعإلى الالدخولأووجالخربإمكانھم
وزارةقاضأنجانبمنالفلسطینیونیمرحیثغزة،مدینةعرواشفيواضحةالرھیب،عووالجالفوضىوتعزیز
المؤسساتمنآخروعددالوزراءرئیسمقروتعرضالوطني،واالقتصادالخارجیةووزارةالفلسطینیة،الداخلیة
منةبالمئ45بنسبةالقطاعتزودالتيالكھربائیةالطاقةتولیدمحطةوتدمیرمسحوتم. إسرائیليجويلقصفالتعلیمیة

تربطجسورستةتدمیروتم. المتكررالقصفمنتسلملمالبدائیةوالمحوالتالكھرباءبكاتشوحتىالكھربائیة،الطاقة
أزمةإلىالغربیةالضفةحدرنتالسیاقوبنفس. الحیاةریاناتشمنالكثیرمعھاومحیتالقطاع،أطرافببقیةغزةمدینة

نسخةإلىالغربیةوالضفةغزةتحوالنعندماستحققانأنھماوإسرائیلأمریكاتعتقدماذا. غزةفيیحدثمابمستوى
عنثنیھمیمكنللفلسطینیین) ھوبسللفیلسوفنسبة(كابوس ھوبسيخلقخاللمنانھتعتقدھلالعراق،عنمصغرة
؟موتعزیز السالاالنتحاریةالعملیاتمنوالحد،اإلرھاب

وھوواضحتحایلففيواضح،كالاألشأنإالالعراق،نممصغرتیننسختینلبنانأوفلسطینحبتصالأنھواألمل
برجلالمرتبطةغزةفي17قوةبتزویدإسرائیلیةبمساعدةالمتحدةالوالیاتتقوم،اإلسرائیلياإلعالمفياھتماماأثارما

األسلحةحناتشأدتفقدوالفلسطینیین،اإلسرائیلییناألمنیینولینالمسؤوبحسبمتقدمة،بأسلحةدحالنمحمدالقويفتح
.حماسجانبمنللتسلحتنافسإلى

كانتمناطقةثالثفياألمریكیةالسیاسةعبرفانشیتكاألھلیةوالحرباالجتماعياالنقسامفمنطقالنیة،كانتأیا
لرئیس1996عامأعدتالتيھیرةشالالورقةدعتفقد. طموحاتھاوجھفيتقفمقاومةمناطقتعتبرھاإسرائیل
شبوعھدفياألمریكیةالسیاسةكلواشالذینالجددالمحافظینمنعددكتبھاوالتينتنیاھومینبنیااإلسرائیليالوزراء

القوة،توازنعلىتقومإستراتیجیةإلىیرشیتقلیديلمفھومسالم شاملالمعروفعارشالمننظیفو،واضحتحولإلى
وسوریةهللاحزبمعقویةومواجھةعراقالفيالسلطةعنحسینصدامإزاحةخاللمنتحقیقھیتمھذانأوأوصت
كانتنوإالمھمة،أنجزتفقداإلستراتیجیةبھذهیتعلقوفیما-الخطیرةالتھدیداتمنوالحدزعزعةعامكلشوب،وإیران
القویةعرفاتسیطرةعنبدائلرعایةخاللمنالفلسطینيالتھدیدزعزعةإلىدعتقدتحول نظیف أو واضحالورقة

) اإلستراتیجیة(قامتالذيالخیارضدفتححیتسلإعادةإلىالیومتحتاجاإلستراتیجیةفھذهالفلسطیني،جتمعالمعلى
.بتعزیزه

الدمارإستراتیجیة

منالیمینیةالصھیونیةفيالمتشددالمركزداخلیوجدانھلمفھوماومناالستقرار،زعزعةھواإلستراتیجیةقوام
السیطرةإسرائیلتریدالتيالفلسطینیةاألراضيكلمنترحیلھمأوالداخلفيالفلسطینیینإخضاعیجبانھیعتقدون
بحیثنیالفلسطینیفیھمبمنالمتمردینإسرائیلجیرانكلإضعافتملوالتحقیقممكنھذانأیعتقدونوالذینعلیھا،
فيجدیدةمواقعیحتلونالمتشددینھؤالءؤیةرللدھشة،مثیرالیسانھعمع،فزموھذا. المقاومةعلىالقدرةیفقدون

مقدمةيفنفسھاعتضأنعلىعالوةستسیر،المتحدةالوالیاتأنالتفكیرومجردصادم،أمر نھا،اإلسرائیلیةالحكومة
تكونأنیعنیھلمامضللمفھومعنالدفاعمواصلةاجلمنذاتیادماراتحملوالتيالمدمرةیةجاإلستراتیلھذهالداعمین

.إلسرائیلصدیقا

منلسلسلةواضح،غیربیراكعجزاكونھنمأكثرد،التفسیر الوحیاألحیانبعضفياإلستراتیجیةھذهتبدوذلكعوم
یظھرأو ،اإلستراتیجیةھذهتتبنىأمریكانأوالمتحدة،الوالیاتتخذتھااالتيالسلبيراألثوذاتالمتناقضةالقرارات

فقطولیس،واإلسالميالعربيالعالمفيالیومللقلقمثیر أمركبرأھو،اإلستراتیجیةھذهتبنتأمریكانأالناسمنللكثیر
علىیدكالتأھناویجب. الیومالعالمعلىتھدیدكبرأستكونفإنھاصحیحاھذاكانوإذا-واإلسالمي العربيالعالمینفي
،األھدافمنأيعلىخطورتھمثلوإسرائیلالمتحدةلوالیاتى اعلخطیراألقلعلىھواإلستراتیجیةھذهاتباعأن

.أنفسھمتدمیرعلىبعضھمیساعدونالواألصدقاء

فيیصبالإلسرائیلالمشروطغیردعمھاأنتفھمنأومفتوح،بشكلاألمور ھذهلمناقشةملحةبحاجةوأمریكا
فعلیھا،إلسرائیلصدیقةفعال،أمریكاكانتوإذاالطریق،اھذنحواالنحدارمنولمنعھما،إسرائیلمصلحةأومصلحتھا
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منإسرائیلعبمنالكفیلةلسلمیةاالمعوقاتكلعتضأنعلیھابلالطریق،ھذافيلسیرلدعوةأيفقطتقاومالأن
:إسرائیليمعلقھذاأشار إلىوكما. الطریقلھذااالنحدار

دیتجاوز عدالیھودیةدولة،أنفسھماإلسرائیلیینعلىولكنفقططینیینالفلسعلىتھدیداكلشتالإسرائیلسیاسات
العالمعمعدائیةمواجھةفينفسھاعبوضتقومعربيملیونبمئتيومحاطة،)یھوديمالیین5.5منھم(مالیین7سكانھا

.أیضااإلسرائیلیینقاذإنیعنيالفلسطینیینإنقاذ-ستبقىالدولةھذهأنمنضمانأيیوجدوالكلھ،اإلسالمي

عبربسیادتھا،االعترافعلىجیرانھاإجبار عبرالمنطقةفياألمنإسرائیلستحققھلتختار،أنإسرائیلعلى
؟العالمفيالوحیدةالعظمىالقوةمنالمحدودینغیروالعسكريالماليبالدعمفوعةشالمالعسكریة،للقوةالدائماالستخدام

یقتضي،األولالخیار. الفلسطینیینعمتبدأ؟جیرانھاعممتبادلةاحترامعالقاتإنشاءخاللمناأمنھتحقیقانھأو
أما. ضعافاجیرانھاإبقاءجلأمنوالتقلیدیةالنوویةأسلحتھاومراكمةاألمریكیینللسیاسیینولوبيسیاسيضغطعملیات

عادلةحدودحولوالتفاوضبحقوقھمواالعترافلسطینیینالفضدارتكبالذيملبالظاالعتراففیقتضييالخیار الثان
ذلكفيبماالتسلح،عملیاتتخفیضعلىالتفاوضخاللمنالعنفمستوىوتخفیضالدولي،القانونعلىبناءوآمنة

لكنمعھ،تتساوقكيإلسرائیلبالنسبةصعبایكونقدالثانيالخیار. األسلحةترساناتعومن،أسلحتھامنالتخلص
.النافعةواستخداماتھحیاتھاستنفدقدعقود،منذإلسرائیلالمفضلوھواألولالخیار

لباكستاناأفغانستان، 

قوسطولعلىالشرقفيفبعیدا،أفعالھابسببجاءتالتيوالنقمة،الھزیمةدوامةتحصدالمتحدةالوالیاتكانتإذا
فيوالتبسیطعدوھا،تماسكمنالتقلیلفمحاولة. ومحرجةحرجة،خرىأنكسةتواجھ) المتحدةالوالیات(فإنھا،األزمة

إلىأخرىجبھةنحواالنتباهلتحویلواالستعدادالعراق،منسكانیةثافةكوأكثركبرألبلدوالسیاسیةالثقافیةالتحدیاتفھم
األطلسيوحلفأمریكافانبقة،متطاوغیرمعقدةأجندةلھاأخرىإقلیمیةقوةعلىفیھتعتمدالذيالوقتفياتجاه،

.أفغانستانفياكبیرتحدیایواجھان) الناتو(

القوة،خاللمنوالقاعدةالدنبنأسامةبمالحقةأمریكابحقأحدكیشكلم2001)سبتمبر(أیلولھجماتبعد
منبالكثیرمحفوفمرأبلد،سیاسةتشكیلإعادةجلأمنالناتوبمساعدةواسعةعسكریةحملةعنباإلعالنوالقرار

. االجتماعياإلصالحتحقیقجلأمندائموسیاسيماليالتزامیتبعھحاسما،عسكریانصرایقتضيفالنجاحالمشاكل،
.االجتماعيباإلصالحمتساوبشكلوالملتزمینمحلیینومحترمینصادقینشركاءعلىأیضاتعتمداإلستراتیجیةھذه

فيسریعةنتائجتحقیقجلأمنالشماليالتحالفأعضاءمنالحربأمراءعلىمتحدةالالوالیاتاعتمدتالواقعفي
أعطىحیثمتقلبین،حلفاءالحربأمراءكان. كابولفيمركزیةحكومةرصفجلأمنرئیسباستیرادوقامتالمیدان،
علىالغربیةالعسكریةالعملیاتتواصلتبریرعلىبقادرینكرازيأو ھمیكونواولملطالبان،مصداقیةوقسوتھمفسادھم

.األفغانيعالوضتمیزالتياالثنیةوالوالءاتالمستقلةالقبلیةالجماعاتشملللممعنىوذاتجذابةأجندةمنجزءأنھا

وقامتطالبان،أوالقاعدةفيالبارزینالقادةمنالتخلصفيالمتحدةالوالیاتفشلھوأیضاعالوضلسوءأدىوما
صلتھامنالرغمعلىانھواضحا،وكان. حرجةلحظةفيللعراقالدنبنتالحقكانتمھمةقواتبتحویلأمریكا

ناحیةمنثانویابلداأفغانستاناعتبرتأمریكافان،اإلرھابعلىالمعلنةوالحرب) سبتمبر(أیلولبھجماتالواضحة
فيعامبشكلتغطیتھتتملمعدمھأو التقدمأنكماعلیھا،قالعرامفضالأفغانستاناألمریكياإلعالمتجاھلوقد. األھمیة
.األمریكياالعالم

جیدةعالقاتعلىحافظواالذینطالباناتباعأنكماالفیدیو،أشرطةإصداروالظواھريالدنبنواصللذلكونتیجة
حقیقیاتھدیدایمثلونوصاروابقوة،ھمصفوفتنظیمأعادواوالباكستانأفغانستانبینالحدودطرفيعلىالبشتونقبائلعم

حلففیھاسیحافظالتيالمدةھيكممعروفاولیس،أفغانستانمنقواتھمأحسنبسحبالفرنسیونقامفقد. الناتولقوات
المعسكراتفيمحجوزةقواتوجود. عالوضعلىأثرھمأوفاعلیتھمستكونماذاأوقواتھم،علىاألخرىوالدولالناتو
وعسكريسیاسيعوضلخلقیؤديعسكریة،وعملیاتھجماتتنفیذاجلمنفقطتخرجوالبالد،إدارةفيمساھمةبدون
االعترافالناتومنیطلبأنلحدالباكستانيالخارجیةوزیرذھبفقد. طالبانیدفيالمبادرةبقاءیعنيممامحتملغیر

.أفغانستانةرمغادوبالھزیمة
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لعبة الباكستان

فيلیستعثرتالقاعدةوبینبینھاوسھلة) مقنعة(نبیلةتبدومعركةھندسةأوللتخطیطالخرقاءاألمریكیةالمحاولةإن
. اإلسالمیةاألصولیةعمالباكستانتلعبھاومعقدةخطیرةلعبةفيولكنالحرب،أمراءوسیاسةالقبلیةالسیاسةتعقیدات

اإلسالمییناألصولیین) اياساي(ومخابراتھاالباكستانیةالحكومةبنتتباكستان،إلى العسكريالحكمعودةفمنذ
القبلیةالھویةبینعتجمالتيفطالبان. الخاصةأھدافھمالتحقیقاإلسالمیینالرادیكالیینمنعددعلىالسیطرةوحاولتا

تعارضكانتالتيفإیران. اإلیرانيوالتأثیرشالبلوالقومیینضدجیدكسالحإلیھمنظر،اإلسالمیةوالھویةتونیةشالب
فيالتحتیةالبنیةأعمارإعادةفيوتساعد)سبتمبر(أیلولبعدماليشالوالتحالفلألمریكیینتكتیكیادعماقدمتطالبان

الھندھوالرئیسيالباكستانمصدرلظیطبعا،،إلیراناللینةالقوةھذهتزایدمنقلقةفباكستانھناومن. أفغانستان
طالبانحلفائھاإلى وتنظرمیریة،شالكللقضیةودعمھاالمحلیةاإلسالمیةجماعاتإلى الستانكالباتنظرھناومن. میرشوك

فقدالسیاسیةوالمؤسسة) اياساي(ل بالنسبة. القویةالھندوسیةجارتھاضداستراتیجيلعمقكمصدر˝القاعدة"بدون
ھذهنوسبتفقدالسوفییتضدالحربوخالل،اإلقلیمیةاإلستراتیجیةفيبنیویاجزءااإلسالمیینعمالتحالفأضحى

الھیكلیةنأواثقةوالعسكریةالسیاسیةالنخبةكانتإذ،األفغانیةوالمقاومةاألمریكیةاألجندةفيجیدكلشباإلستراتیجیة
.حولھماتنموكانتالتياألصولیةالمدارسوتتحمالنانشتتعایقدواالجتماعیةالتقلیدیة

باعتبارھاألمریكافیھینظرأصبحالذيالوقتفيمعاالسیاجطرفيعلىاللعبلممارسةصعبااألمرأصبحوقد
ستانكالباتحویلعلىقادرةأمریكاكانتعامارینشعفقبل. اإلسالميالعالمفيأخرىوأماكنألفغانستانومحتلةغازیة
،اإلسالميللعالمأمریكاتوجھھاضربةكلواثربصدمةالباكستانالیومعرشوت. ةاإلسالمیالرادیكالیةالستخدامیةكأداة
أفغانستانفيالمسلمینوعقولقلوبسبكفيلھاشوفمدمرةطویلةحرببدونطالبانھزیمةفيأمریكيلشفوأي

.نفسھاالباكستانفيألمریكاالمواليالنظامسیضعفھذافانوالباكستان

،أفغانستانداخلطالبان معتدلینوجودبحتمیةلالعترافاألفغانیةوالحكومةالناتوإقناعلباكستاناتحاولوعلیھ
أنیمكنقاعدةبخلقیھددھذافانطبعا. لطالبان- وزیرستانمالش-أقالیمھامنإقلیمعلىسیطرتھاعنوتخلت

المتفرعةوالجماعاتالقاعدةتعطيانھاكما،انستانأفغفيالناتولقواتضرباتلتوجیھمعتدلینغیرطالبانیستخدمھا
عبرالعراقیة-األفغانیةالصلةأصبحتفقد. وغیرهالعراقمنوالتكتیكاتالمقاتلینوتصدیرالستیرادآمناملجأعنھا

تمالتيتالتكتیكاإحدىھيالماضيفيیعرفونھااألفغانیكنلمالتياالنتحاریةفالعملیاتواقعة،حقیقةالقاعدة
.بكسنة القاعدةوتقعید باكستانتسمیتھیمكنمااھدتشسربما. العراقمناستیرادھا

قدرتھعدممناآلخرھوكوشیالذيرفشمجبشیكرازيالطرفین،كالیملكھاالتيالسیطرةحجمیظھرھدشمفي
زعزعةعناصركلطیاتھافيستحملستانأفغانفيأمریكیةھزیمةأيفانھناومن. القاعدةلمواجھةالمزیدعملعلى

الباكستانفيع الوضولكنالعراقفيكماالالعودةنقطةوصلالذيعالوضدرجةإلىیصلالوقدستان،كلبااالستقرار
.األوضاعتدھورمنسیزیدالعراقفيأمریكاتستثمرهودوالرورصاصةجنديوكلواضح،كلشبیتدھور

حدأیستطیعوالالھندیة،القارةبھشإلىالعربيرقشالممنیمتدأزمةقوسھناكناالقولنستطیعقصیرة،بعبارات
قدالتيالقادمةاألشھرفيقراراتاتخاذسیتم. القریبالمستقبلفيواألزمةالتوترعزنفیھاسیتمالتيبالطریقةالتكھن
.وعقالنیةھادئةقراراتأي،آخرخیارنحوبالتحولتنذروقدھذه،األزماتمفاقمةفيتسھم

سوریةحماس،،هللاحزب،البعثالقاعدة،إنتفھم،الغربفيقیادةإلى حاجةھناكاالتجاه،ھذافيالسیرجلأومن
فھمعلىقادرةقیادةإلى بحاجةنحن. الشرإرھاباإلیدیولوجيالمصطلحفيواختزالھااختصارھایمكنالوإیران

عمللتعاملمستعدمثال،طرف،إلى بحاجةنحن. األزماتكلعناصرمنالفتیلعزونابطالرووتفكیكالصالت،
الوطنیةمصالحھافلسوریةالمناسبات،منعددفيأمریكاساعدتوقدالمتحدة،الوالیاتتھددالالتيالدولةسوریة،
لنللجوالناإلسرائیلياالحتاللمرارفاستسوریة،ارضھيالتيالجوالنحولصفقةلعقدوالتوصلاللعبةفيالخاصة

اللتینالجماعتینفلسطین،فيوحماسلبنان،فيهللاحزبمعفھم ،هاالتجاوبنفس. المتحدةوالیاتللعنفأيیجلب
كمافیھاراننتشتالتيالمجتمعاتعنونیابةالخاصة،الوطنیةمصالحھماعنتعبرمبدئیةأسسمنمواقفھمافيتنطلقان

منأمریكاوبینجھةمنبینھمایوجدوالروعة،شالمملالظمظاھرمنالكثیرعنتعبران-هللاوحزبحماس-،أنھما
المتحدةللوالیاتھذه،والحالةویمكن. الوطنیةأمریكابمصالحاألمریتعلقعندمامواجھةأوتعارضأي،أخرىجھة

المتطرفینھزیمةفيالمساعدةذلكفيبمامصالحھا،عزیزبتوالتمسكالطاولةعلىمنالموضوعاتمنالكثیرسحب
أكثرالقاعدة،حبتصفلنالخیارلھاتركولومنھا،جزءأوكالقاعدةلیستوھيابھة،شمتلیستالجماعاتھذه. الحقیقیین

معارضةجماعاتى إلتتحولفقدومساواةبھدوءمعھاالتحدتحالةوفي. الشرإمبراطوریةیدفيأداةفیتنامأصبحتمما
.وإدارتھاھافیالتحكمیمكن
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حولوصادقمخلصنقاشإلىكارترالرئیسدعاكمااالتجاه،فيالتغیرھذاھامیلتون-بیكرمجموعةاقترحتلقد
الفصائلمنمعارضةلقیتالمؤسسةداخلمنالمعتدلةالبراغماتیةاألصواتفھذهذلكعوم. المتحدةالوالیاتسیاسة
ارتكبالذيالضررإصالحإن. والكونغرسالرئیسعلىیدلھانأیبدووالتيالجدد،المحافظینومنللعسكرةیةالداع

أنفكرةعنالتخليتتطلبوقد. اإلستراتیجیةفيجدیةتغییراتثحداإنحووالتحولالخاطئةبالقراراتاعترافایقتضي
یقتضيفقدھذاكلوفوق. المعقدةواالجتماعیةالسیاسیةاكلشمللحالیقدمأنیمكنواحدطرفمنالعسكريالقرار
واحد،إیدیولوجيإطارضمنمتداخلةعناصرإالھيماالمتنوعةاإلسالمیةالعربیةواألممعوبشالعنالتخليأیضا

تقدیممواصلةأوالعظمى،للقوىالجیوسیاسیةالحاجاتكانتسواءآخر،يءشأوخصشلصالحبھاالتالعبویمكن
.للنفطالدائمةالغربحاجةأو،إلسرائیلروطشالمغیرالدعم

وذكیةواعیةقیادةلصالحاإلیدیولوجیةحربھاعنللتخليمستعدةالمتحدةالوالیاتكانتاناھدةشلمعیتطلالیومالعالم
منیطلباحدال. قیةحقیاھتماماتعنیعبرحقیقيبتحركفوعاشمالسیاسي،القوةموقعمنوعدلبحذرتفاوض/ 

منافسكلتحویلعنالتوقفھوفیھ،قوةأعظممنالعالمیحتاجھماولكنالمتناقضة،األجنداتتجاھلالمتحدةالوالیات
.قاتلعدوإلى- واإلسالميالعربيالعالمفيخاصة- لھامحتمل


