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المخططة سلفًا ...على
أفغانستان :الحرب
ّ

لم يكن غزو أفغانستان
بسبب هجمات  11أيلول؛
فالخطة كانت ّ
معدة
سلفًا ،وهذه الحرب لم
تكن لتقع لوال تواطؤ
جميع الدول ،من إيران إلى
الهند وباكستان وروسيا،
وبمباركة إسالمية
سلوم
شهيرة ّ

ع� � �ش � ��ر س� � � �ن � � ��وات ع� � �ل � ��ى ال� � � �ح � � ��رب ف��ي
أفغانستان ،وال تزال اإلدارة األميركية
ت�ت�خ�ب��ط وت � ��دور ف��ي م �ح��ور ال �ت �س��اؤل
اآلت ��ي :ك�ي��ف س�ن�خ��رج م��ن أفغانستان
ّ
ب�ن�ه��اي��ة س �ع �ي��دة؟ أو ع�ل��ى األق� ��ل كيف
سنخرج بأقل الخسائر املمكنة؟ وكيف
ستنتهي حربنا العاملية على اإلرهاب
بصيغة ّ
مشرفة؟
تبحث أميركا ع��ن إن �ج��ازات ،فتجدها
ب �ض��رب ت�ن�ظ�ي��م «ال �ق ��اع ��دة» وحليفته
«طالبان» عبر «قصقصة» أجنحتهما
ّ
ق�ب��ل ق�ط��ع رؤوس �ه �م��ا .وال ش � ّ�ك ف��ي أن
ّ
هذا ما تحقق ،ولعله اإلنجاز الوحيد
لها ،ال��ذي حققته وكالة استخباراتها
«س� � ��ي آي إي � � ��ه» ب� �م� �س ��اع ��دة ش ��رك ��ات
ال�ح��رب ال�خ��اص��ة .ففي برنامج خاص
ب � � ��دأ ت �ط �ب �ي �ق��ه م� �ن ��ذ  ،2004ن �ج �ح��ت
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ف ��ي ق �ت��ل ع �ش��رات
ال �ق �ي��ادات ف��ي «ط��ال �ب��ان» و«ال �ق��اع��دة»
(أك �ث��ر م��ن  ،)60ق�ب��ل أن ت�غ�ت��ال أخ�ي�رًا
أرف��ع مسؤولني في «ال�ق��اع��دة» ،زعيمه
أس � ��ام � ��ة ب � ��ن الدن وم � � �ع � ��اون ال ��زع �ي ��م
الجديد (أيمن الظواهري) عبد الرحمن
ع� �ط � ّ�ي ��ة .ب��اس �ت �ث �ن��اء ب� ��ن الدن ،ق��ام��ت
ال � �ق� ��وات األم �ي ��رك �ي ��ة ب �ت �ص �ف �ي��ة م�ع�ظ��م
ك � ��وادر «ال �ق ��اع ��دة» م��ن خ�ل�ال ض��رب��ات
ج � ّ�وي ��ة ش �ن �ت �ه��ا ط ��ائ� ��رات االس �ت �ط�ل�اع
داخ � ��ل امل �ن ��اط ��ق ال �ق �ب �ل �ي��ة ،ب�ي�ن ه ��ؤالء
شيخ منصور ،وعبد الباسط عثمان،
وص ��ان ��ع ال �ق �ن��اب��ل ،م �ن �ص��ور ال �ش��ام��ي،
قائد عسكر الظل ،عبد السعيد الليبي،
وزميله زهيب ال��ذه��ب ،وق��ائ��د الشبكة
الداخلية للتنظيم صالح الصومالي،
واملدرب عبد الله حماس الفلسطيني،
وامل� �ط �ل ��وب ف ��ي ت �ف �ج �ي��ري ال �س �ف��ارت�ين

األم�ي��رك�ي�ت�ين ف��ي ت�ن��زان�ي��ا وك�ي�ن�ي��ا في
 ،1998أسامة الكيني .وفي  2008سقط
عبد الله عزام السعودي ،ورئيس فرع
االستخبارات في «القاعدة» أبو جهاد
املصري ،وخبير املتفجرات أبو حمزة،
وأب��و ح��ارث السوري ورئيس برنامج
أسلحة الدمار الشامل وصانع القنابل
ف ��ي «ال� �ق ��اع ��دة» ،أب ��و خ �ب��اب امل �ص��ري،
وزم�ي�ل��ه أب��و ل�ي��ث ال�ل�ي�ب��ي ،إض��اف��ة إل��ى
األكبر لنب الدن.
االبن
ّ
ب��رن��ام��ج م��ث��ل ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري للحرب
ال� �ت ��ي ام � �ت ��دت إل � ��ى ب ��اك �س �ت ��ان ،وع � � ّ�ده
امل��دي��ر ال�س��اب��ق ل�ـ«س��ي آي إي ��ه» (وزي��ر
الدفاع الحالي) ،ليون بانيتا« ،اللعبة
ال��وح �ي��دة ف��ي ال �ب �ل��دة» .ل��ذل��ك ،ت�ح��اول
اإلدارة األميركية تعظيم إنجازها في
ه ��ذا امل� �ج ��ال ل�ت�غ�ط�ي��ة ه��زي�م�ت�ه��ا على
األرض.
ً
فضال عن ذلك ،فشل التحالف الدولي،
بقيادة أميركية ،رغم كل محاوالته ،في
وض��ع أس��س ب �ن��اء ن�ظ��ام دي�م��وق��راط��ي
وح �ك��وم��ة ن�ظ�ي�ف��ة وق ��وي ��ة ق � ��ادرة على
الحلول مكانه .وبعد حرب كلفت آالف
األرواح وأك �ث��ر م��ن  450م�ل�ي��ار دوالر
(تتحدث أرق��ام عن  1تريليون دوالر)،
ال ي ��زال ال�ف�س��اد يعشش ف��ي الحكومة
وإدارات �ه��ا ،واألف �ي��ون ُي�غ��رق ال�ب�لاد من
مشرقها إل��ى مغربها .ح��اول��ت اإلدارة
ُ
األميركية بالترغيب والترهيب أن تلزم
الحكومة األفغانية بمحاربة الفساد
ّ
واألفيون ،ولكن عبثًا بما أن من تتهم
بالفساد هم أمراء حرب وأكبر حلفائها
(وأول� �ه ��م أح �م��د وال� ��ي ق ��رض ��اي ،ال��ذي
قتلته «طالبان») .كذلك ،لم يقدر حلف
األطلسي والقوات األفغانية مجتمعة
على إلحاق الهزيمة بـ«طالبان» ،فكيف
ب��ال �ق��وات األف �غ��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ف�ت�ق��ر إل��ى
املعدات والتدريب الالزمني؟
وت �ج��در اإلش� ��ارة إل��ى أم��ر ت�ت�ب��اه��ى به
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ،وي�ت�ع�ل��ق ب�ح�ق��وق
امل� � ��رأة ،ت �ح��دي �دًا ارت� �ف ��اع ن�س�ب��ة تعليم
ال� �ف� �ت� �ي ��ات ،ب �ع ��دم ��ا ك ��ان ��ت «ط ��ال� �ب ��ان»
ت�ح�ظ��ر ع�ل�ي�ه��ن ال �ع �ل��م .ل �ك��ن ال �ح��ري��ات
املدنية والسياسية لم تحقق أي ّ
تقدم،
وج�م�ي��ع االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ج��رت منذ
الغزو شابها التزوير (وآخرها إعادة
انتخاب الرئيس حميد قرضاي) .وفي
م �ج��ال ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ،لم
تنب املساعدات الدولية دولة تستطيع
االعتماد على نفسها ،واعتمدت على
استراتيجيات غير مستديمة ،وهذا ما
استنتجته لجنة العالقات الخارجية

كانت
أفغانستان
حبة في
أول ّ
عنقود «الحرب
على االرهاب»
(أرشيف ــ
أ ف ب)

أطلعت أميركا الهند وإيران
وروسيا وباكستان على خطتها
للغزو قبل االعتداءات

ف� � ��ي م� �ج� �ل ��س ال � �ش � �ي � ��وخ األم � �ي � ��رك � ��ي،
ً
ّ
م �ش �ي��رة إل ��ى أن م �م��ارس��ات امل��ان�ح�ين
خلقت «ثقافة التبعية في أفغانستان
وش ��وه ��ت ت �ح��ري��ر األس � � ��واق ون �ش��رت
القلق».

خطة حاضرة للغزو
ح �ك��اي��ة «امل � ��ؤام � ��رة» ال ت�ن�ح�ص��ر ف�ق��ط

باعتداءات  11/9نفسها ،بل أيضًا في
عملية غ��زو أف�غ��ان�س�ت��ان .لقد تحدثت
ت�ق��اري��ر صحافية أميركية ع��ن تأليف
ج �ب �ه��ة ت� �ح ��ال ��ف س� � ّ�ري� ��ة ب�ي��ن روس� �ي ��ا
والواليات املتحدة والهند وإيران ّ
ضد
ُ
ن �ظ��ام «ط ��ال� �ب ��ان» .ون� �ش ��رت أن �ب ��اء في
صيف  ،2001أي قبل اع�ت��داءات ،11/9
ت�ف�ي��د ب ��أن ال �ح �ك��وم��ة ال �ه �ن��دي��ة أع��رب��ت

هكذا استغلت إسرائيل الحدث األميركي
بعد الحادي عشر من أيلول ،سعى
أرييل شارون إلى استغالل الحدث إسرائيليًا
وتحويل معركته مع الفلسطينيني إلى
جزء من «الحرب على اإلرهاب» ،وحظي
بدعم أميركي غير مشروط
فراس خطيب
في عام  ،2001استطاع أرييل شارون
أن يهزم إيهود ب��اراك في االنتخابات
امل � �ب� ��اش� ��رة ع� �ل ��ى رئ � ��اس � ��ة ال �ح �ك��وم��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .ك ��ان ص �ع��ود ال �ج �ن��رال
امل �ت �ق��اع��د اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا ب �ع��د ت��وق �ع��ات
ع ��دي ��دة ب �ن �ه��اي��ة ح �ي��ات��ه ال �س �ي��اس �ي��ة،
وخصوصًا بعد تصاعد نجم بنيامني
القرن
نتنياهو منتصف تسعينيات ّ
امل��اض��ي .ب��داي��ة األل�ف�ي��ة الثالثة مثلت

م��رح �ل��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة ب �ك��ل م��ا ت�ح�م��ل من
�ان س �ي��اس �ي��ة ،ح �ي��ث ح �م �ل��ت ب�ين
م� � ّع � ٍ
ّ
معقدةّ ،
أهمها نهاية
طياتها ظروفًا
املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
وان� �ه� �ي ��ار ات �ف ��اق �ي ��ة «ك� ��ام� ��ب دي �ف �ي��د»
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ق� �ب ��ل ت ��وق� �ي� �ع� �ه ��ا ،وان� � � ��دالع
ً
االنتفاضة الثانية ،وص��وال إل��ى فشل
رئ �ي��س ال � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي ال�س��اب��ق
إيهود باراك وانهيار وحدة «إسرائيل
ّ
واحدة» التي ألفها .كانت تلك املرحلة،
كفيلة ب��إع��ادة «الليكود» م��ن الحطام
لتحييه في مرحلة سياسية جديدة.
ف��ي ذل��ك ال�ع��ام أي�ض��ًا ،ل��م تبق املرحلة
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة م �ح �ص ��ورة ب��ال �ص��راع
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،ب ��ل دخ��ل
ال �ع��ال��م إل� ��ى م��رح �ل��ة م ��ا ب �ع��د أح� ��داث
ال �ح��ادي عشر م��ن أي �ل��ول ،وم��ا تبعها
من «حرب على اإلرهاب».
ل ��م ت �ت��أث��ر ال� ��دول� ��ة ال �ع �ب��ري��ة ب �ق �ي��ادة
ش��ارون ف��ي حينه مباشرة م��ن حطام
م��رك��ز ال�ت� ّ�ج��ارة ال�ع��امل��ي ،لكن ال�ظ��روف

ال �س �ي��اس �ي ّ��ة امل � ��ول � ��ودة م� ��ا ب� �ع ��د ت�ل��ك
الحادثة مثلت مرحلة جديدة دخلها
العالم .ف��ي ذل��ك ال�ح�ين ،أعلن الرئيس
األم �ي ��رك ��ي ج � ��ورج ب� ��وش ح��رب��ه على
«اإلره ��اب» ،وح��اول ش��ارون استغالل
الحرب املعلنة لالستفادة في تحويل
ال � �ص� ��راع ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي
م��ن دول ��ة محتلة وش�ع��ب واق ��ع تحت
االح�ت�لال إل��ى «ح��رب إسرائيلية على
اإلره � � � � ��اب» .وب � � ��دأت م ��رح �ل ��ة ص��داق ��ة
جديدة ،تصاعدية بقوتها ،بني البيت
األب �ي��ض وت��ل أب �ي��ب ،وص ��ار امل��وق�ف��ان
اإلسرائيلي واألم�ي��رك��ي موقفًا واح�دًا
م��وح �دًا ،ف ��إذا ك��ان ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي
السابق بيل كلينتون ُي َع ّد من أصدقاء
إسرائيل التاريخيني ،صار بوش االبن
َّ
أشد صداقة ،ورفع من مجال التنسيق
ب �ي�ن ال ��دول � �ت �ي�ن ،وت � �ق� � ّ�رب م ��ن ال �ي �م�ين
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وم� �ن ��ح ح �ك��وم��ة أري �ي��ل
ش ��ارون ال �ض��وء األخ �ض��ر لعملياتها
العسكرية ضمن االن�ت�ف��اض��ة الثانية

ّ
وأهمها «السور الواقي» في عام 2002
ض��د «اإلره� ��اب الفلسطيني» .وج��رى
تدمير كل مرافق السلطة الفلسطينية
في الضفة الغربية املحتلة واجتياح
جنني ،باإلضافة إلى حصار الرئيس
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في
ً
مبنى امل�ق��اط�ع��ة ف��ي رام ال�ل��ه ،وص��وال
إلى استشهاده عام .2004
ل� ��م ي �ق �ت �ص��ر ال � �ت ��واف ��ق األم � �ي ��رك ��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ف ��ي ت �ل��ك امل ��رح �ل ��ة ع�ل��ى
العمليات العسكرية التكتيكية ،بل
ك��ان ال �ت �ع��اون اس�ت��رات�ي�ج�ي��ًا يتمحور
ب �م �ج �م �ل��ه ح� � ��ول ف� � ��رض ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
ال � �خ � �ط� ��وات ال �س �ي ��اس �ي ��ة ع� �ل ��ى أرض
ال � ��واق � ��ع ،أه � ّ�م� �ه ��ا إن � �ه� ��اء ب� �ن ��اء ج� ��دار
الفصل ورسالة الضمانات األميركية
ال �ت��ي م�ن�ح�ه��ا ب ��وش االب� ��ن ل �ش ��ارون،
وت�ض�م�ن��ت ض��م ال�ك�ت��ل االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة
ال �ك �ب��رى إل ��ى ح� ��دود ال ��دول ��ة ال�ع�ب��ري��ة
وع��دم انسحاب إسرائيلي إلى حدود
ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام  .1967كذلك

ّ
ت�ج��ن��د األم �ي��رك �ي��ون ل��دع��م ع�م�ل�ي��ة فك
االرت� � �ب � ��اط ع� ��ن غ � ��زة وح� �ص ��اره ��ا م��ن
ال � �خ� ��ارج ب �ع ��د ع� �ق ��ود م� ��ن االح � �ت �ل�ال.
فالدولة التي كانت «وسيطًا» إلنهاء
الصراع نهاية عام  ،1999تحولت إلى
داع� ��م غ �ي��ر م �ش��روط ل �ل��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة
بعد أح��داث ال�ح��ادي عشر م��ن أيلول،
م��ن دون أن ي�ك��ون لتلك األح ��داث ذكر
مباشر.
في العام املاضي ،كتب معلق الشؤون
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س»،
ي��وئ �ي��ل م ��ارك ��وس ،م �ق��ال��ة ت �ن ��اول من
خ�ل�ال� �ه ��ا ت� ��أث � �ي� ��رات أح� � � � ��داث ع �م �ل �ي��ة
الحادي عشر من أيلول على العالقات
َّ
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ األم �ي��رك �ي��ة ب�ق��ول��ه إن
ت��ل أب�ي��ب ،بعد العملية خ��اف��ت م��ن أن
َّ
ي�ت�ه�م�ه��ا األم �ي��رك �ي��ون «ب � ��أن رف�ض�ه��ا
ال �ت��وص��ل إل ��ى ح��ل م��ع الفلسطينيني
ّ
فجر الكراهية التي َّأدت إلى العملية».
َّ
َّ
ل �ك ��ن م ��ارك ��وس أض � ��اف أن م ��ا ح��دث
ك��ان عكس التوقعات ،مشيرًا إل��ى أنه

