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 سرتاتيجية واإلقليميةاال مركز الدراسات

 تحليل األسبوع

 (1028 سبتمبر 15 إلی 8 من) 266 :اإلصدار
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 قدمةامل

يات املتحدة يف نيويوك  ، وقعت هجامت دموية يف الول سبتمرب 77يف و ، من اليوم بالتحديد سنة 71قبل 

زغيم تنيظم القاعد، أفغانستان، وسجلت بداية أسامة بن لدن عىل أساس توكط  وغزت أمريكا، وواشنطن

  الحرب الراهنة باسمها.

، ونشطت جامعات مسلحة أخرى مبا فيهم املاضية 71الـ ت محتدمة بعد مروك السنوال تزال هذه الحرب 

غانستان أصبحت تدكيجيا ساحة عاما من الحرب، أن أف 71داعش، يف أفغانستان. كام تبدو حاليا بعد نهاية 

تناقس الحرب بني القوى اإلقليمية والعاملية، وفضال عن كل هذه القوى الدخيلة يف الحرب، كاحت عرشات 

 ضحية هذه الحرب.  اآللف من املدنيني

ها ألفغانستان؟ من غزو الوليات املتحدة غرض ؟ وما هو سبتمرب يف الوليات املتحدة 77أحداث  تكيف مت

عام؟ هذه أسئلة متت مناقشتها يف هذا العدد من  71وملاذا الحرب ما زالت محتدمة يف أفغانستان بعد مروك 

 التحليل األسبوعي للمركز.

التحليل البحث عن عدم اهتامم األطراف املعنية يف الحرب التي بدأتها الوليات املتحدة الجزء الثاين من تناول 

من املدنيني كاحت ضحية هذه  04444يف أفغانستان بالضحايا املدنيني. وجاء يف تقرير األمم املتحدة بأنه 

دة الوطنية يوما الحرب خالل السنوات األكبع لحكومة الوحدة الوطنية. اشتدت الحرب مبجيء حكومة الوح

بعد يوم واتسعت نطاقها يف البالد، وازداد عدد الضحايا املدنيني يف الهجامت النتحاكية للمعاكضة 

 والغاكات الجوية للقوات األجنبية والقوات األفغانية. املسلحة، 
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 األفغانية التي ال نهاية لها  واملأساةسبتمرب  11

 

أكبع طائرات من رشكات  بخطف ،ء القاعدة، معظمهم من السعوديةمن أعضا عضو 71 قام،  1447سبتمرب  77يف 

شخص يف  0444قتل حوايل لوليات املتحدة. نيويوك  وواشنطن يف اعىل  هاجمواو " يكن" و "أمريونايتدطريان "

سببا يف بدء الحرب يف أفغانستان وقد أكسلت الوليات املتحدة عرشات اآللف من هذا الهجوم، وكانت هذه الهجامت 

 جنودها إىل أفغانستان باسم الحرب ضد اإلكهاب. 

لت قامئة وتقيض عاما؛ والحرب ما زا 71متيض عىل الحرب التي بدأت من قبل الوليات املتحدة عىل أفغانستان  

عاما، ليست طالبان مل تنهزم فقط، بل نشطت فضال عن داعش،  71عىل حياة عرشات األفغان يوميا. ومع ميض 

 جامعات مسلحة أخرى يف أفغانستان.

؟ وما هي إنجازات الوليات املتحدة يف حربها عىل سبتمرب 77حادثة أفغانستان بعد كيف هاجمت الوليات املتحدة 

 سبتمرب؟ موضوعات متت مناقشتها يف هذا الجزء من التحليل األسبوعي. 77بعد أفغانستان 
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 فغانستانأل الغزو األمرييك 

يتي أثناء الغزو السوفي كان عدد من العرب يعيشون ويساعدون يف مختلف املجالت مع املجاهدين األفغان

يف أفغانستان وكان فيهم أسامة بن لدن ون يقيم أثناء إنشاء إماكة طالبان اإلسالميةكام كان العرب  .فغانستانأل 

 كانت حكومة الرئيس كباين قد أوتهم قبل حركة طالبان.وأصدقاؤه الذين 

قامت الوليات املتحدة بحمالت وقد اع بني طالبان والوليات املتحدة، سببا يف حدوث الص ان أسامة بن لدن ك

سبتمرب يف  77بعد ثالث سنوات وحينام وقعت حادثة م؛ ولكن 7111يف عام صاكوخية عىل أفغانستان عدة مرات 

 أمريكا، ازدادت العالقات املتوترة سوءا بني طالبان والوليات املتحدة عىل قضية أسامة بن لدن.

، جميع أعضاء القاعدة بتسليم م1447سبتمرب  14طالبان يف ئيس األمرييك "جوكج دبليو بوش" طالب الر 

وتعطي للوليات املتحدة اإلذن ، مراكز تدكيب املقاتلني املسلحني ، وإغالقجنبينياأل واإلفراج عن جميع السجناء 

، والتحقيق فيها؛ ولكن طالبات كفضت هذه املقرتحات األمريكية ورصحت بأن "اإلكهابيني"تدكيب بدخول مراكز 

 سبتمرب.  77الوليات املتحدة ليس لديها أي دليل عىل توكط أسامة يف حادثة 

بأنهم مستعدون لتسليم أسامة للحكومة الباكستانية؛ ولكن الرئيس يف وقت لحق اقرتحت ن أن طالبان عىل الرغم م

م، بأنهم مستعدون لتخاذ قراك بشأن 1447أكتوبر  1برويز مرشف كفض القرتاح. كام أنهم اقرتحوا مرة أخرى يف 

جوية، فكانت بداية لحربها الراهنة يف أسامة يف محكمة داخل أفغانستان. ولكن الوليات املتحدة بدأت غاكات 

 أفغانستان.

 

 سنة  11بعد الوضع الراهن 

مل يقىض عليه فقط،  عاًما 71 اإلكهاب مع مروك ، ولكن ليسكافحة اإلكهابباسم م لغزو األمرييك ألفغانستانكان ا

واشتدت الحرب يوما بعد يوم، وكاحت ضحيتها فضال عن األطراف بل ولدت جامعات مسلحة أخرى يف أفغانستان. 

 املعنية يف الحرب، عرشات اآللف من املدنيني األفغان. 

 عاما يف النقاط القليلة اآلتية: 71العموم، فإننا نستطيع وصف الغزو األمرييك ألفغانستان بعد مروك عىل و 
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عاما، وفضال عن طالبان، وداعش وجدت  71غانستان عىل مدى الحرب مازالت قامئة بعد الغزو األمرييك ألف أوال:

يف املائة من البالد يخضع لسيطرة  04األخري، فإن أكرث من ( SIGARجامعات مسلحة أخرى. ووفقا لتقرير )

ألف مدين خالل السنوات  04معاكض الحكومة املسلحني. وحسب ما جاء يف تقريرات األمم املتحدة، قتل نحو 

املاضية. كام أنها قامت خالل هذه الفرتة بعديد من الجرائم يف أفغانستان، وعليه هدد إذا قامت املحكمة األكبع 

 الدولية )هاج( بتحقيق امللفات املتعلقة بجنود الوليات املتحدة يف أفغانستان.

؛ يف أفغانستان لنظام الجديدابإنشاء بقيادة الوليات املتحدة ، قامت القوات الدولية بعد انهياك نظام طالبان ثانياً:

من أكرب  الخالفات العميقة بني مسؤولني حكومينيو لفوىض السياسية ا، تعترب سنة 71ولكن عىل الرغم من 

التحديات يف البالد. ومع أنه أجريت النتخابات الرئاسية ثالث مرات، فإنه ل يعتمد عىل اللجان النتخابية بسبب 

  املركز الرابع يف قامئة الدول األكرث فسادا يف العامل. الفساد، وحاليا تحتل أفغانستان

توزعت األموال ؛ لكن ت الدولكات أيًضا إىل هذا البلد، جاءت ملياكاول القوات الدولية إىل أفغانستانمع وص ثالًثا:

يف املائة تحت خط الفقر يف  04الهائلة ألشخاص وجهات معينة وامتلئت جبوبهم. وحاليا يعيش حوايل 

وقد كانت البطالة سببا يف تهجري كثري كام أن ما يقرب من مليوين شخص يعانون البطالة يف البالد،  ،أفغانستان

 .الفتاكةمن الشباب األفغاين املتعلم واألمي منهم خالل السنوات القليلة املاضية، مام أدت إىل حتفهم الطرق الصعبة 

مثل: إيران  اإلقليمية خلت بعض البلدانتد ماً يف أفغانستان عا 71وبسبب الحرب األمريكية التي دامت  رابعاً:

 من املحللني بأن الحرب الحالية يف أفغانستان يف القضية األفغانية، وحاليا يعتقد كثريوباكستان وكوسيا والصني 

بح للقوى العاملية واإلقليمية. وإن دامت الحرب عىل هذه الوترية، ستصدامت لفرتة طويلة بسبب تدخل الرسي 

 أفغانستان محوك التنافس لهذه القوى العظمى.

 

 خامتة

 سبتمرب تأثريات سيئة عىل العامل ول سيام عىل أفغانستان التي مل 77ما وكاء الحدود األمريكية كانت لهجامت 

تتوقف بعد، وهو األمر الذي أطلق العنان لإلداكة األمريكية وبعض القوى العسكرية األخرى التدخل يف أموك عدة 

 دول مام أسفر عن مقتل مئات اآللف من األشخاص يف أفغانستان، والعراق، وسوكيا، وليبيا و...
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باحثني بأن الوليات املتحدة مل تهدف عاما من الحرب األمريكية يف أفغانستان، يعتقد كثري من ال 71بعد مروك 

مكافحة اإلكهاب يف حربها عىل أفغانستان وإمنا كان الغرض تحقيق مصالحها اإلقليمية السرتاتيجية وترتبط 

 سبتمرب يف الغالب بهذا الغرض.  77أحداث 

البلدان املجاوكة ألفغانستان قلق بعض منذ السنوات القليلة املاضية أثاك تواجد أمريكا العسكري ، ن ناحية أخرىم

مثل: إيران، والصني، وكوسيا. منذ عدة سنوات تعتقد كوسيا وإيران بأن للوليات املتحدة دوك كئييس باضطراب 

املنطقة األمني والسيايس، وتدعم الجامعات اإلكهابية باسم مكافحة اإلكهاب يف املنطقة. ولكنها نفت هذه التهامات 

 الدول بدعم الجامعات املسلحة.وعىل العكس اتهمت هذه 

، أصبح الغزو األمرييك ألفغانستان أطول حرب خاكجية لها. وحاليا يعتقد سبتمرب 77حداث أ بعد وعىل العموم، 

الجرنالت األمريكيون بأن الحرب األمريكية يف أفغانستان واجهت إخفاقا وتحتاج إىل حال آخر لتنتهي الحرب عن 

ليات املتحدة إىل سيل من النتقادات عىل املستوى الداخيل والخاكجي بسبب طريق املفاوضات. وتعرضت الو 

 انتهى سياساتها الخاطئة يف هذا الشأن.
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 عىل مدى أربع سنوات من حكومة الوحدة الوطنية كبريةخسائر مدنية 

 

فغانستان أل سانية ماك  لوكو  خالل زياكته يف األسبوع املايض وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنرصح 

مدين يف الحرب األفغانية خالل السنوات األكبع املاضية  04.444، بأنه قتل وأصيب نحو التي استغرقت يومني

 الوحدة الوطنية. لحكومة

 1470إل أن الحرب اشتدت منذ عام ، عاًما 71عىل الرغم من أن الحرب األمريكية يف أفغانستان مستمرة منذ 

، قتل وأصيب عرشات اآللف من املدنيني يف هذه األطراف املعنية، وإضافة إىل حكومة الوحدة الوطنيةمجيء و 

 الحرب؛ ولكن مل تنجح الوليات املتحدة ول القوى املعاكضة املسلحة يف طمس الجانب اآلخر يف ساحة املعركة. 

ة؟ من الذي يتوىل حكومة الوحدة الوطنيبعد تويل الحكم من قبل  ملاذا اكتفعت اإلصابات يف صفوف املدنيني

بات املدنية؟ وكيف ميكن أن متنع سفك دماء األبرياء يف أفغانستان؟ هذه أموك نتناولها بالبحث يف مسؤولية اإلصا

 هذا الجزء من التحليل األسبوعي.
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 حكومة الوحدة الوطنية واإلصابات املدنية

تمرب وطنية يف سبالوحدة الحكومة  ظهرت يف أعقاب انتخابات قاسية ومثرية للجدلو  قبل أكبع سنوات من اليوم 

وقعوا قادة حكومة الوحدة الوطنية  أن عىل الرغم منات أمنية قاسية. تحدي أول أيامهامنذ ها واجهت ، ولكنم1470

سنة بعد  وشدةأصبحت أكرث دموية و الحرب يف أفغانستان  فقد اشدت، ع الوليات املتحدةعىل اتفاقية األمن م

 أخرى.

ظل حكومة الوحدة الوطنية وأصبح الوضع األمني للبالد أكرث امتدت ساحة الحرب واشتملت كل مناطق البالد يف 

م و ألول مرة تسقط محافظة بأكملها عىل أيدي طالبان، وتهاجم طالبان 1447بعد عام سوءا من ذي قبل. و 

محافظات قندوز، وفراه، وغزنة بشكل جامعي، وتسيطرة عليها لعدة أيام، وتزداد النفجاكات يف العاصمة واملدن 

ويف الوقت نفسه، زاد عدد الضحايا املدنيني بسبب كلها من األموك التي تصوك وخامة الوضع األمني للبالد.  األخرى،

  زيادة الهجامت النتحاكية من قبل املعاكضة املسلحة، والقصف الجوي للقوات األجنبية واألفغانية.

م وتويل 1470، فقد قتل وأصيب أكرث من عرش آلف مدين كل سنة، بعد عام إلحصاءات املؤسسات الدولية وفقاو 

 حكومة الوحدة الوطني للحكم يف أفغانستان. 

 في اإلصابات جماليإ بلغ، ( (UNAMAإىل أفغانستان ةمساعدتقديم الل ةلمتحدا ألمما وحسب تقرير لبعثة

 لىإم 1472 معا فيإصابة، و 77441 لىإ م1475 معا فيو، إصابة 74500م، 1470 معا في لمدنيينا فصفو

 مع، ميكن مالحظة أنه . وبالنظر إىل هذه األكقاممدنياً إصابة 74،050 لىإ م1471 معا في، وإصابة 77544

 .خرىاأل سنوات اليف اكتفع عدد الضحايا املدنيني ، م1471 امانخفاض طفيف يف ع

 يفمدنيا  5711 وأصيب نحو ، قُتلم1471عام يف األشهر الستة األوىل من وحسب تقرير يوناما األخري، 

 ،آخرون 0004كجال، وأصيب  115طفالً و  120امرأة و  500، من بينهم شخصاً  7211. قتل من هؤلء أفغانستان

ع عدد الضحايا املدنيني يف األشهر الستة وفقا لهذا التقرير، اكتفكجال.  1457امرأة و  011طفالً و  111من بينهم 

 ئة.ايف امل 5نسبة ب صابنيدد امليف حني انخفض ع، ئةابنسبة واحد يف امل 1471 من عاماألوىل 
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 نيالضحايا املدنيمرتكبو جرائم 

ة مبختلف املسلح ةبية والحكومة األفغانية واملعاكضالقوات األجنالحرب الراهنة يف أفغانستان من قبل تتغذى 

الضحايا املدنية. والتي أدت إىل زيادة الضحايا هي . وعليه تساهم هذه األطراف كلها عىل زيادة أسامئها

 أكرث من ذي قبل. 1470السرتاتيجية الحربية لكل فريق من هؤلء. وقد تدهوك الوضع بعد عام 

املعاكضة املسلحة ول سيام طالبان هي إحدى األطراف التي  للحكومة األفغانية: جامعات املعارضة املسلحةال

ساط املدنيني. كثريا ما يقتل ويصاب يف الهجامت النتحاكية للجامعات املسلحة عدد اكتكبت خسائر فادحة يف أو 

لحكومة الوحدة الوطنية هي: كبري من املدنيني. من الهجامت الكبرية للمعاكضة املسلحة خالل السنوات األكبع 

"، والهجوم عىل مركز الهجوم عىل املتظاهرين لحركة اإلضاءة )جنبش كوشنايي(، والهجوم عىل مفرتق طرق "زنبق

موعود التعليمي، والهجوم عىل الرياضيني يف النادي، والهجوم عىل املتظاهرين يف مديرية "مومند دكه" مبحافظة 

ننجرهاك، وعرشات هجومات فتاكة أخرى، والتي أدت إىل قتل وإصابة مئات األشخاص املدنيني خالل السنوات 

 األكبع لحكومة الوحدة الوطنية.

قاكير السنوية ليوناما تحدد دوما أسباب الخسائر يف صفوف املدنيني، وتعزى إىل حد كبري إىل الجامعات مع أن الت

بأن املعاكضة املسلحة قرير يوناما السنوية ول سيام طالبان، إل أن طالبان كفضتها. فقد جاء يف ت املعاكضة املسلحة

يف املائة منها إىل طالبان والباقي إىل داعش و  01ونسبت م ، 1471يف املائة من الخسائر املدنية عام  25اكتكبت 

 جامعات معاكضة أخرى.

يف الخسائر املدنية يف تعترب القوات العسكرية للحكومة األفغاين هي السبب املهم اآلخر حكومة أفغانستان: 

بسبب ائر بني املدنيني لقوات العسكرية األفغانية خسل تؤدي الحروب الربية والرضبات الجويةأفغانستان. غالبا ما 

 م، رصح بأن1471لعام سنوي يوناما اليف تقرير و مببادئ الحرب وعدم اإلداكة الصحيحة للحرب.  هاهتاممعدم ا

 يف املائة من الضحايا املدنيني هذا العام. 72القوات األفغانية مسؤولة عن 

 بع سنوات من حكومة الوحدة الوطنيةالل أك تضاعف القصف الجوي للقوات األجنبية خعمليات القوات األجنبية: 

، والتي كانت تستهدف املدنيني يف كثري خاصة بعد اإلعالن عن اسرتاتيجية عسكرية أمريكية جديدة ألفغانستانو 

يف حني م، 1471غاكة جوية يف أفغانستان خالل عام  1277من األحيان. ووفقا للتقاكير، أجرت القوات األمريكية 

 م. 1475غاكة يف عام  102م، و1472عام  غاكة يف 7417أنها كانت 
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عىل الرغم من أن أكرث املدنيني قتلوا يف كئييس آخر يف اإلصابات املدنية يف أفغانستان.  عاملالقوات األجنبية هي 

م، اثنني يف املائة من الخسائر 1471غاكات جوية أجنبية يف أفغانستان، فمن ناحية، عزت يوناما يف تقريرها عام 

قادة  يتم السكوت عىل غاكات جوية للقوات األجنبة من قبل كثريا ما لقوات األجنبية، ومن ناحية أخرى،املدنية ل

 .املدنينيوالتي تذهب ضحيتها حكومة الوحدة الوطنية 

 

 الحاجة إلنهاء الحرب وتأمني السالم

، وعىل أساس أي اسرتاتيجية يسبب الدماك عىل حساب الشعب يأيت، استمراك الحرب تحت أي عنوان عىل العموم

عاما من الحرب الراهنة يف البالد، يلزم عىل األطراف املعنية يف  71والهال  للناس واملجتمع. وعليه، وعىل ضوء 

 يف تعزيز السالم يف البالد.الحرب األفغانية أن تحاول إنهاء الحرب وتأخذ زمام املبادكة 

مرات يف استاتيجياتها للحرب وقيادتها للقوات األجنبية يف الحرب األفغانية عىل مدى تغريت الوليات املتحدة عدة 

املاضية، وتضاعفت الغاكات الجوية، ولكن حتى اآلن مل تكن لها أية نتيجة ملموسة. وتبدو أن  71السنوات الـ 

جهت إخفاقا بعد مروك سنة السرتاتيجة الجديدة العسكرية لدونالد ترامب والتي تكون تكراكا لتجاكب سابقة، وا

 عليها. وأزعن الجرنالت األمريكية أنفسهم بأن الوليات املتحدة يف مأزق يف الحرب األفغانية.

الوضع للمصالحة الوطنية ترتبط اكتباطا مبارشا مبستقبل  ومحاولت واقعيةيف أفغانستان  الراهنةإن نهاية الحرب 

فيلزم عليهم  الدويل إنهاء الحرب يف أفغانستاناملجتمع يات املتحدة و تريد الول للبلد وحياة الناس. إذا  األمني

مواصلة مفاوضاتهم بالتنسيق مع الحكومة األفغانية مع طالبان، و من ناحية أخرى، فال بد لطالبان أن تدك  بأنه ل 

السالم، وإخامد  ميكن الوصول إىل الهدف بالحرب، فكام أنهم يف الحرب صاكمة، فعليهم أن يجتهدوا يف محادثات

 لهيب الحرب يف البالد. 

تها. يرتبط التعاون أو عدم التعاون نهايا يف أن تلعب دوكا كئيسميكن للوليات املتحدة التي بدأت هذه الحرب 

اإلقليمية يف القضية األفغانية بالوضع األمني وتواجد الوليات املتحدة يف أفغانستان لجريان والدول األخرى ل

مبارشا. وقد انتقدت بعض الدول اإلقليمية ول سيام كوسيا، املوقف األمرييك يف مكافحة اإلكهاب عىل اكتباطا 

قواعد العسكرية األمريكية الدامئة يف أفغانستان وظهوك "الدولة اإلسالمية" يف البالد. وعىل عكس أعقاب إنشاء ال

، وأظهر مسؤولو الحكومة األفغانية واألمريكان ذلك، اتهمت الوليات املتحدة وحلف الناتو، كوسيا بدعم طالبان

 قلقهم من العالقات بني كوسيا وطالبان.
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الصاعات بني الدول اإلقليمية والعاملية، فضال عن أفغانستان ستواجه الوضع األمني للمنطقة إىل تحديات كبرية، 

يات املتحدة تحديد تواجدها وستجعل أفغانستان إىل ساحة حرب بالوكالة طويلة األمد. ولكن يتعني عىل الول 

العسكري يف أفغانستان وفقا للجدول الزمني وتزيل الشبهات التي تقركت عند بعض الدول يف املنطقة التي ل 

 ترىض تواجد الوليات املتحدة العسكري يف أفغانستان. 

ي للمنطقة وستجعل باإلضافة إىل أفغانستان ، ستواجه هذه املواجهات يف دول املنطقة والعامل الوضع األمن

أفغانستان حرباً بالوكالة طويلة األمد. لكن يتعني عىل الوليات املتحدة تحديد وجودها العسكري يف أفغانستان 

وفقا لنهياك أوقات الخروج من أجل الحصول عىل التعاون اإلقليمي ، وتبديد الشكو  التي تواجه بعض البلدان يف 

 يف أفغانستان.املنطقة ضد وجود الوليات املتحدة 

 انتهى
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