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                                                                                                                                                                                                                            والدالالتالسياسات:  والجوارأفغانستان

  )2001  ديسمبر22 -2001مبر سبت11(
  

   :تقدمي
 العاملية على   السياسية اتفاق املراقبني لألحوال     انعقد

أن العامل املعاصر بسبيله إىل حتوالت كربي وعميقـة إثـر           
  اإلسالم" وعلى أن 2001 عشر من سبتمرب  احلاديأحداث  

...  قلب هذه التحـوالت   يف - جدال بال- سيكونان" وأمته
 هـذه يف أي اجتاه متضي     :  تساؤل الوقت  األمر الذي يطرح  

املستجدات بأمة اإلسالم؟ وما هي معامل الطريق املترائـي         
 املنتظرة عن مثل هذا التساؤل      اإلجابةأمامها؟وإذا ما كانت    

 هذا التقريـر    فإناهلائل حتتاج إىل تضافر مجلة جهود حبثية،        
 يثري هذا التساؤل يف املكان والزمان اللذين قُـدر هلمـا أن          

نيويـورك    اقتراباً من تداعيات اهلجمات علىاألكثريكونا 
اللصيقة ذات اهلوية   :  يف أفغانستان ودائرتيها   أي ؛وواشنطن

 ،أوزباكـستان ،  طاجيكـستان اإلسالمية من باكـستان،     
 غـري  عالوة على قريغيزستان وكازاخستان      ،تركمانستان

ملي احلدوديتني، وشبه اللصيقة ذات الثقل اإلقليمي ورمبا العا       
 يف املدة بني احلـادي      وكذلك ، واهلند ،من روسيا، والصني  

 ديـسمرب للعـام   مـن  والعشرين والثاين سبتمربعشر من    
 حني وقعت اهلجمات إىل أن تسلمت حكومة        من 2001

  . مؤمتر بونعقبمحيد كرزاي االنتقالية أعماهلا يف كابول 

 اإلسالمية احلركة" سنوات مخس، هيمنت خالهلا   عربف
 أعـشار  على حنو تـسعة      طالبان -"الدينيةاملدارس  لطالب  

 ي ظـلٍ ذ فاعـل األرض األفغانية، وكانت خالهلا مبثابـة      
مل من آونة   اي إثارة للع  ذ و -حملياً وإقليمياً - تدرج الكثافة م

ق يف أفغانستان وجواريها املباشـر      لك ختلّ ذعرب  ،  ىألخر
، تعاطـت معـه     جديدوغري املباشر واقع جيوستراتيجي     

ألنظمة وسائر الفواعل احمللية واإلقليمية إجيابـا       ل وا الدو
وسلبا مبا ميكن الزعم أنه أعد املسرح ملا وقـع مباشـرةً            

. م2001احلادي عشر من سبتمرب      -وليس يف –عقب  

إن هذا اليوم وما تداعى وراءه ال يعدو أن يكون حلقـة            
بارزة يف مسلسل ممتد من التدافع الذي مثلت أفغانستان         

  .ه من قبلإحدى حمطات

هذه هي املقولة االفتراضية األساس اليت يسعى هذا        
على اعتبار أنه من الضروري  التقرير إىل اختبار مصداقيتها

حقًا هلذه األمة وأبنائها أن يدركوا جيدا أن مـا يفعلونـه            
ويتعاطونه من خربات حاضرة يف عاملهم مل يعد مبنأى عـن           

  .أثر االتأثري يف الساحة العاملية برمتها والت

ثـالث جـوالت مـن      تتـضمن    متابعة يلي   فيما
 2001تداعيات املباشرة للحادي عشر مـن سـبتمرب         لا

يسبقها متهيد حول التجربة الطالبانيـة وأبعادهـا احملليـة          
واإلقليمية والدولية؛ بغية الوقوف على جذور التـداعيات        

 .الراهنة

سرية إقليميـة   م...   أفغانستان واجلوار  :متهيد
  عامليةحنو أزمة 

إن التجربة الطالبانية وما علق ا مـن ممارسـات          
جبهة العرب األفغان الذين نبذوا من قبل األنظمة احلاكمة         

، واملُنابذين )1("العائدين"ببلدام منذ مطلع التسعينيات باسم  
األصولية واإلرهاب والتطرف   "من جهة الغرب والشرق باسم      

طـراف احملليـة   وكذلك طرائق تعـاطي األ   ،)2("...وخالفه
واإلقليمية مع هذه التجربة، تعد يف التحليل األخري مثـاالً          
منوذجيا علىمجمل احلالة اإلسالمية اليت تتعانق فيها أبعاد         
الدين والدنيا، والذات اإلسالمية بأطيافها مع اآلخر غـري         

  .املسلم بأطيافه املقابلة

وعليه، يشتمل هذا املبحث األول على اسـتعراض        
بـني  : ه التجربة الكثيفة على حمورين متـداخلني      موجز هلذ 

طالبان وسائر القوى األفغانية والعـرب      (الداخل األفغاين   
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وبني الدائرة احمليطة بأفغانستان، واأليادي املمتـدة      ) األفغان
  .من بعيد مكملة لعناصر التجربة الرئيسة

طالبـان بـني    :  الداخل األفغـاين   -احملور األول 
   إثارة أم تأثري؟:املنطلقات واملمارسات

أثار الطالبان منذ ظهورهم ويف كل سكنة وحركة        
تعلقت م ردود فعل وتوجهات شىت على طول اخلط بدًءا          
من الطريقة اليت اندفعت ا احلركة مـن احليـز الـديين            
الدراسي املهمش إىل احللبة السياسية األفغانية املائجة ومـا         

     ا وما ورائياا بالكثري من    تردد حول ماهيتها وغاياا ومرور
  .حمطات فعلها وتفاعلها مع واقعها احمليط

الصناعة اخلارجية واأليادي "ويف هذا، غلبت تفسريات 
على حتليالت الظهور الطالبـاين املفـاجئ عـام         " اخلفيـة 
الزعيم الديين  –، غري أن املال حممد عمر جماهد        )3(م1994

  كان يصف هذا اخلـروج بالعفويـة       -والسياسي للحركة 
، األمـر   )4(ضمن التفاعل مع ظروف داخلية وخارجية آنية      

           ا تـصريحالكثري من اجلدل حوله مبكِّـر الذي رمبا حسم
طالبان باألسس واملنطلقات الفكريـة حلكمهـا عقـب         

م؛ إذ أعلنـت    1996 سبتمرب   27االستيالء على كابول    
احلركة قيام إمارة أفغانستان اإلسالمية على غـرار دولـة          

بق أحكام الشريعة وحـدودها، حتـت مظلـة      اخلالفة، تط 
، )نسبة إىل مذهب أيب منصور املاتريدي     (العقيدة املاتريدية   

ذات (ووفق الفقه احلنفي على ج املدرسـة الديوبنديـة          
، بأمانة العلماء وأهل احلل والعقـد،       )األصل اهلندي املسلم  

 الذي جتب مبايعته على الـسمع       "أمري املؤمنني "وحتت والية   
ة يف غري معصية، وال حيل عزله إال لعجز أو الحنراف          والطاع

  .)5(أو بوفاته

رفضت طالبان مطلقًا كافة التقاليد السياسية الغربية       
يف احلكم، وعلى رأسها الدميوقراطية اليت رأت احلركة أـا   

 د وتشريعه بي  -تعاىل -العامل واجلاهل، وجتعل أمر اهللا      تسوي بني   "
علماء باحلركـة الفتـاوى     ، وأصدر جملس كبار ال    "الشعب

 والتعدديـة احلزبيـة     بحزالتلك وبتحرمي مشتقاته من     ذب

ليد اتق": أساس أا  نظام االنتخابات على  تداول السلطة و  و
  .)6("ةإسالميغري 

 جاءت هذه املنطلقات واملبادئ والتصاريح ا       لقد
 األطراف املعنية باهلم األفغاين     إدراكلتصيغ اجلزء األكرب من     

نظـار إىل الطالبـان   األ واحمليط القريب، وتوجه   يف الداخل 
د ا تضاف إىل عد   -رمبا بدت أكثر تقليدية   - كجماعة سلفية 

 عرب هذه البقعـة مـن      املنساحة " اإلسالمية األصولية  احلركة"
 الذي أسفر عن سيطرة     األمر ،وسط وشرق وجنوب آسيا   

وار حنـو طالبـان يف      ير على توجهات اجل   ذااحملاملخاوف و 
لك مبكراً يف جتنـب     ذ ىلقد جتل .  السياسية تهاجتربمستهل  

 شـرعية   حكومـة أنظمة اجلوارين االعتـراف بطالبـان       
ألفغانستان حىت عقب تأكد سيطرا على تسعني باملائة من         

 من دول ثالث أقامـت  ى ترحيباً يذكر سو  تلقالبالد، فلم   
 باكـستان  هـي معها عالقات دبلوماسية متفاوتة الدرجة،    

  . العربيةاتالسعودية واإلمارو
 خالل مسح فعاليات هذه التجربـة اخلماسـية      من

 مـن اإلثـارة     متداخلةلطالبان، فإن أربع موجات رئيسة      
 على خلفية املمارسات الطالبانيـة      تتبدىاإلقليمية والعاملية   

 باألساس عن منطلقات فكرية وآليات وعي وسعي         املنبثقة
  :  التايلعلى النحو  ميكن تبني دالالا

ا ذ أهك : فتاوى التعديل االجتماعي   -ألويل ا املوجة
  تكون البداية؟
 أثر التمكني لطالبان يف أفغانستان أواخر عـام         على
 ملـشروع    اللبنـات األوىل   عم، راحت احلركة تض   1996

 احلركة نوعاًمن التنظيم احلكومي     فأقامت اإلسالمية،   تهادول
 ، والتلقائية اإلدارية، فضالً   اهلرميةتسم خبصائص اهلرياركية    ا

  . عن الصبغة الدينية
 احلال، اصطبغ حكم طالبان يف مرجعيتـه        بطبيعةف

- اصطباغة دينية حاول البعض    ،وآلياتهومنطلقاته، ومبادئه   
 الطـرف   غاضا،  )7(يوقراطيةث وصمها بال  - يف التعميم  إفراطاً
- ال يعين    الذي األمر   ؛ة اإلسالمية ي السياس صيةوصعن اخل 

ـ     - أخري من ناحية  تحفظ علـى التجربـة      التفريط يف ال
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الفتـوى  هيئـات    تعـددجمالس العلمـاء و     إن. الطالبانية
 وشـغل  ،سـيادية كوزارة  والشورى، وإقامة وزارة حسبة     

، واشتراط العدالة الدينيـة يف      باملاليلمواقع الصف األول    
 موحية  تعبريات كانت   ها، كل سائر شاغلي اجلهاز احلكومي   

.  آليات العمل  على هذه الروح املشربة واليت جتلت أكثر يف       
 شـبه   كآلية" الفتوى"اتساقاً مع الطبيعة الطالبانية، جاءت      ف

 تقاليـد   وفـق "  القرار اختاذ"منفردة وأسلوب بديل لعملية     
يف للحركـة   داة الرئيسة   األ، لتكون   املعاصرةالدول القومية   

سعيها إلعادة تأهيل اتمـع األفغـاين وفـق منطلقاـا           
  .ظهري املاا عمر بت-غالبا–، مشفوعة ومرجعيتها
 والتـصوير   النحتصدرت الفتاوى تباعاً بتحرمي     و

ـ واملوسيقي والغنـاء، و    إغالق دور الـسينما واملـسرح     ب
 "الـشريعة "، فيما عدا إذاعـة      واملسموعةاعات املرئية   ذواإل
ـ  وعا اللحى حلق   احلركة جرمت   ، حال احلركة  لسان ت قب

على ذيبها، وحرمت التدخني سـيما علـى موظفيهـا          
 علـى –ة األفغانية اليت مل تكن      أ على املر  احلجابت  موعم

ما م األنثى على    ي وتعل عمل بعيدة عنه، وقصرت     -كل حال 
 كما أغلقت األضـرحة    ،يببكالتط "الـضرورات "رأته من   

 للتوسل وسؤال   أو يؤموا للتربك    الناسواملزارات اليت كان    
  .)8(األولياء وخالفه

 مـن    األوىل الفترة صدرت كافة هذه الفتاوى يف      
، فيمـا ميكـن     1998-1996حكم طالبان بني عامي     

 القواعد واإلعـالن عـن الـذات،        إرساءتعريفه مبحاولة   
 أن  إمكان من   الرغم علىو. األوىل "اإلثارة"مصحوبة مبوجة   

فـإن    اخلـارج، من التحفز املسبق    حالة"إثارة"يغفل التعبري   
أو  حتاول االستدراك على خطواا املبدئية      مل-أيضاً-طالبان  

  .ثارهاآالتخفيف من حدة 
 واملمارسـات بعيداً عما أثارته موجة الفتـاوى       و

فـال يـزال      وتأويالت وإسقاطات،  األولية من معارضات  
بـني   حول املشروع الطالباين     التساؤل مطروحا ومشروعا  

املشروعية كمعيار يصدق على اإلميان بـالوحي اإلهلـي،         
 املقاصـدي ل   التحلي هيأخذ حبسبان  املالءمة كمعيار وحول  

 األمـر ... عتبار الواقع وفقهه  ااملفاسد، و /وترجيح املصاحل 
أمهية كبرية على صعيد البحث يف      الذي تشكل اإلجابة عنه     

  . املآالت املترائية لألمة
  

 السياسة الطالبانية جتاه املعارضـة      - الثانية املوجة
  املشدود التحول :األفغانية

 بالقوى   شهدت املرحلة األويل من عالقات طالبان     
غلبة سياسـتني   ) 1998أواخر -1994أكتوبر(األفغانية  
 مواجهـة  واالحتواء، وذلك يف     التحييد سياسة   :رئيسيتني

األطراف الثانوية من القبائل والفصائل اليت أرهقت قواهـا         
 نظام جنيـب اهللا     ى من حني او   احملسوم العنف غري    دوامةُ

 لقـاء تمن  طالبان  واليت اندفعت ملطاوعة    ) 1992أبريل  (
هـذه  . نفسها، وقبلما تعلن طالبان عن منطلقاا وسياساا    

 والقادة السابقني إىل مهادنة فمطاوعـة      الفصائلاهلرولة من   
)  يونس خـالص   حممد( سيما احلزب اإلسالمي     -الطالبان  

 يف اجلنوب والوسط تقديراً خاصـاً       ن له البشتو  الذي يكن 
ـ اليت" العرب األفغان " مجاعاتوكذلك    ا احلـرب   قذفت

 احلدود مع باكـستان، هـذه       ومناطقاألهلية إىل بيشاور    
اهلرولة عززت والشك من طموح الطـالب الـصاعدين،         

ر ح الـد  سياسـة  : الثانيـة  الـسياسة  متاديهم يف    مثومن  
  . األخرى األساسية ىواالكتساح العسكري إزاء القو

ر هذه مع البدايات األويل خلروج      ح آلية الد  جاءت
 مزيداً مـن التعقيـد   األفغاينعلى املشهد ي  ضفالطالبان، لت 

والتشويش سيما إزاء طبيعة وقناعـات ووالءات احلركـة         
 شوكة احلزب يف اجتاه كسر فاالنتصارات املتوالية    .الصاعدة

 متيز باستقطاب شـبه منفـرد       الذي) حكمتيار(اإلسالمي  
لعداءات الغرب ودول اجلوارين املباشـر وغـري املباشـر،     

قاتـل يف   (بتأييد العرب األفغان    -ي  وحظي من ناحية أخر   
 مـن   ،)9()  عريب يف بعض اإلحصاءات    مقاتل 600صفة  

ن أ بيـد .. املراقبني سائر   ى لد شأن ذلك أن يورث تفاؤالً    
-ربـاين (مواصلة الطالبان لنفس النهج إزاء الطرف الثاين        

 إىل  سـراعا مبا آل إىل تقهقـره      )  الشيعة -ستمدو-سعودم
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) ختار وبدخشان ( الشرقي   شريط حدودي بأقصى الشمال   
، أحال موقف "أفغانستانإلنقاذ  اجلبهة اإلسالمية املتحدة" باسم

  ".التفاؤل"ا عن دوار إىل احلذر جمراجلالراصدين سيما 
 سرعان ما جتمد املوقف عند حـد التـسعني          لكن

 ؛"1998 العـام  منتـصف    منذ"  من األراضي األفغانية   باملائة
  املتغريات، لعل أمهها علـى  إىل شبكة من  ىعز الذي ي  األمر

 األطراف اخلارجية البعيدة والقريبة للحيلولة      حترك اإلطالق
 احلركـة   احتضان الطالبانية، سيما بعد     اهليمنة اكتمالدون  

 تبنيهـا من التقارير حول    عدد  ر  تلتنظيمات األصوليني وتوا  
 إعالن أسامة بـن الدن      مث اإلسالمية يف املنطقة،     للحركات

 اإلسالمية املتحدة لقتال اليهود     اجلبهةقيام  ) 1998فرباير  (
وتصاعد االامات األمريكية لتنظيم القاعـدة      والصليبيني،  

نت اك ا ما  وأي .بتدبري عمليات ختريبية ضد أهداف أمريكية     
 أن  املؤكد فإن   ،يف البداية  درجة الدعم الباكستاين للطالبان   

تعديالً أجري على هذا التيار سـاهم يف تراجـع معـدل            
 يف  ى الضغوط األمريكية مبا تبد    تزايدع  ملزحف الطالباين،   ا

 لألصوليني إليواء طالبان    آنئذخطاب نواز شريف الرافض     
   .)10( والساعي لطردهم من بيشاورالعرب

، يالحظ إزاء هذا الطـور مـن        ىأخرمن ناحية   
 مـن   لنمطالتجربة الطالبانية أنه جاء مثرة طبيعية وكاشفة        

 إزاء املنطلقات    األفغاين كي واخلطايب  السلو االعوجاجأمناط  
فقد حركت طالبـان    .  املنتسبة لإلسالم  واملرجعيات العامة 

 " املتغلباألمري" املعارضة بناء على مفهوم      إزاء وعيها وسعيها 
 أو ينازعـه األمـر   ه حكمعلى يدان كل من يعترض  الذي

 املوقف ذات ،يء يف حىت ذلكل مقاتلته على    حت و "البغي"ـب
ـ  بترديد  الشمالية املعارضةجاوزه  الذي مل تت   احلكومـة "ا  أ 
  .) ")11ا من الدولاملعترفالشرعية 

 نةشاملدالل هذه النفسية املعبأة بركام اخلالف،     ظ يف
 تصطنع لذاا واقعاً غري هـذا الـذي يـشري إليـه             ىبرؤ

 جمال للحديث عـن مقاصـد الـشرع         مثاجلميع،مل يكن   
ملشترك اإلسـالمي   واألمور املعلومات منه بالضرورة من ا     

أمـتكم أمـة    .. املؤمنون إخـوة   إمنا" :واملعاين القرآنية والنبوية  

الــصلح .. والــدماء واألمــوال احلــرامراضعــاأل..واحــدة
تنازعوا   وال.. وأصلحوا ذات بينكم..فأصلحوا بني أخويكم..خري

 ذلك على حني ال خيجـل كـل   "...فتفشلوا وتذهب رحيكم 
ستجداء لوقود  ابعدين  وب األ ص ى حني ميد يده السفل    طرف
 فيه أي جهة ذات عالقة مـا        تتوايناألمر الذي ال    ... الفتنة

  .)12(بالشأن األفغاين 
ت طالبان عقابـاً قـدرياً حلكومـة        د ما ع  إذاإنه  

 سـبتمرب   26إىل1992/يونيـه /28(ااهدين األلـداء    
نية وخربة التـاريخ اإلسـالمي      ن، فإن القراءة الس   )1996

 بوابـة   ىادر بديل لن يكون سـو      ببو بوضوحكانت تنذر   
 حتديـداً   األفغاينلسطوة اخلارج على الداخل اإلسالمي أو       

حالة العجز  ومع أن     1998اية العام    معف.)13(فيما هاهنا 
 بني طالبان   فيمااملتبادل أسفرت عن بوادر حوار وتفاوض       

 إال إن إرهاصات ظهور البديل الثالث       ،واملعارضة الداخلية 
 وأنصاره ظاهر شاه    حممدمللك السابق    يف شخص ا   متمثالً-

ن مبزيد من   ذؤي كان   - ذات األصالة  غريمث زعماء األحزاب    
 أسـفرت   .تعقد شبكة القوي الضالعة يف الشأن األفغـاين       

 قبل امللك السابق حـول عزمـه        من"  النبض جس"حماولة  
ودعوته إىل عقد جملس     ("بالده" مشكالت   حلاإلسهام يف   

 قبـل   من خطايب  رفض عن) لضخم ا القبائلي "هجرك ايلو"
غـري أن    ،ل الشمال ئوفصاألبان  طا ال سواءأغلب األطراف   

 .ة القدرية ر من هؤالء مل يكن مبكنته اقتالع هذه البذ        أحدا
 التردد بني مشهدي الداخل واخلارج أبـرز إىل أي          هذاإن  

 املشروع احملـدد،  غيابمدي يلهو الداخليون سيما يف ظل      
  ! ةون عن غايات مبيتبينما ال يرعوي اخلارجي

 تعثرت أوليات التفاوض الطالباين مـع       املبتدأ ففي
 ؛ املتحدة األمم: لضروريا لشرطااملعارضة لفقدان الطرف    

 موظفاً من   أربعني كانت قد سحبت طاقمها املكون من        إذ
 ثالثـة مـن     اغتيـال  إثـر    1998كابول منتصف عام    

مـة  نظ عادت امل  1999 مطلع العام    معنه  أ بيد.. موظفيها
-10( األويل   أباد عن عقد حمادثات عشق      -اتو-مما أسفر   
، مث حمادثات   يءنفضت بال ش  اواليت  ) 1999فرباير  / 11
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واليت توصـلت  ) 1999منتصف مارس    (الثانيةعشق أباد   
 علـى تقاسـم     متوقعفيها طالبان واملعارضة إىل اتفاق غري       

السلطة على املستوي التنفيذي والتـشريعي والقـضائي،        
 الذي ذهب أدراج الرياح حني      األمر ،)14( األسري   وتبادل
 اإلمـارة   نظـام  املساومة على    عدم"لبان على شرط    اعلقته ط 

أوله   ما وهو ،"اإلسالمية، ومنصب أمري املؤمنني املال حممد عمر      
 لـدى   "موظفني" املعارضة إىل جمرد     ممثلي بأنه حييل    املراقبون
ت جـدة    الذي تكرر يف مفاوضا    يءذات الش .. )15(اإلمارة

 املـؤمتر  مببادرة ووسـاطة منظمـة    1999أول أغسطس   
جبالء عن منط التفـاوض      التجربة أسفرت هذه    .اإلسالمي

منط اخلـصم   : لبيين يف األمة الواحدة    ا السياسي الداخلي أو  
 يف  -على   سبيل املثال    -األلد، حني تعقد مفاوضات جدة      

 لـسنن   اتباعـاً  ، يتنقل بينهما الوسـطاء    منفصلتنيغرفتني  
هم جميعاً وقلـوبهم  هم جميعاً وقلـوبهم  هم جميعاً وقلـوبهم  هم جميعاً وقلـوبهم  بببببأسهم بينهم شديد، تحس بأسهم بينهم شديد، تحس بأسهم بينهم شديد، تحس بأسهم بينهم شديد، تحس ((((: لسابقنيا

شتشتشتاملعارك مل تتوقف إن .)16()، ذلك بأنهم قوم ال يعقلون، ذلك بأنهم قوم ال يعقلون، ذلك بأنهم قوم ال يعقلون، ذلك بأنهم قوم ال يعقلونىىىىشت 
 الـيت و االشتراطاتيف ظل مبادرات متعددة املصادر كثرية       

  . الفشل:تقرر من ذاا مصريها املعتاد
 مبا فيهـا    - األفغانية ىلياً كذلك أن القو   جتضح  ا

 إال تتحول بسهولة عن مواقفها املبدئيـة         ال -نحركة طالبا 
سـها  أعن فرض حلوهلا األحادية، أو ي  املؤكد  حال عجزها   

  .من تبدل الظروف احمليطة
 الـصاع   كيـل  ذلك، شرعت إيران يف      غضونيف  

  حيث  الثمانيةها  ييا على مقتل دبلوماس   لطالبان صاعني رد ،
ـ       ب الوحـدة   زراحت املعونات العسكرية تتدفق على ح

 التحـالف الـشيعي ضـمن     ) رمي خليلـي   ك –وحدات(
 وراء فرنـسا  وألقت روسيا بثقلها وكـذلك       ،)17(الشمايل

 راحـت الواليـات     مافي ،)18(وستمودأمحد شاه مسعود    
املتحدة تعلن نفاد صربها جتاه احلركة ومتارس ضغوطاً معلنة         

انستان لقطع أي   متركعلى  برويز و مث  نواز  -باكستانعلى  
 عن عزم   األمريكانن  وئول املس بل وأعلن خطوط إمدادات،   

دارة كلينتون على فتح قنوات مع معارضـي طالبـان يف           إ
  .الداخل

 ذلك أيضاً، ويف قلب عـام املفاوضـات         أثناءيف  و
 ملصاحلةا"  بعنوان ارأس ظاهر شاه مؤمتر   ) 1999(الداخلية  
  ين أنصاره وعلى رأسـهم جـيال    ى حيضره سو  مل"الوطنيـة 

ا عارضته طالبـان     حيث دعا يف إطاره إىل كل م       ؛يدجمدو
  .)19(إخل...  تعدديحزيبمن نظام مجهوري دميقراطي 

ثـر اجلميـع   آ،  عن احلـسم   العجز اجلماعي    ءازوإ
 اخلنـاق   يـضيق نتظار، إىل أن    دق خلف سياسة اال   خنالت

 ذلك بسبيله إىل التحقق     ن بدا أ  ؛ حيث ركةاحلالدويل حول   
 دخلت عقوبات األمم    حني1999 العام   أواخرالعاجل مع   

 جوض) 15/11/1999 (ذ حيز التنفي  ضد طالبان ة  املتحد
اإلعالم مبا جلبته طالبان على الشعب األفغاين من بـؤس ال      

 قابلتـه طالبـان خبطـاب يـومي         الذياألمر  ... له مثيل
 حتـت شـعار     بالـشعب بالالمباالة والفشل يف االلتحام     

  .)20("ناعلي  تؤثر على الشعب الالعقوبات"
ن مـن فـتح       متكنت طالبـا    2000خالل العام   

سـيما بعـد تفجـري      دون إغالق إحداها   متعددةجبهات  
 عـدن   سـواحل س كول أمام     إ سإاملدمرة األمريكية يو    

 -كالعـادة - وتوجيه الواليات املتحـدة      2000أكتوبر  
 طالبـان    وقاعدته والذي تـأىب    ابن الدن أصابع االام حنو    

 طالبانية  -  سرعان ما راحت األطراف الضد      .هبشدة تسليم 
 إىل قلب أفغانـستان عـرب       الدخول: لعبتها املعتادة متارس  

 ومل تنفع طالبان نداءاا لألمـة        ،قنوات األطراف اخلارجية  
 باتمع الـدويل أن  يسمىنظمة املؤمتر اإلسالمي أو ما    مل أو

 التفاوض الـداخلي لألمـام وأن يرفـع         عملياتيدفعوا  
فموجات اإلثـارة   .. )21(املتطفلون أيديهم عن أفغانستان     

  !  األمة الواهنة أو تدفعها من أن تتحملهااملتوالية كانت أعىت
 فن إدارة األزمـات   :  آثار باميان  - الثالثة املوجة
  الطالبانيةعلى الطريقة 

 إبان الشطر الثاين من حكمها خـضعت طالبـان         
عـات  ا خندق اجلم  إىلخلطاب سياسي خارجي، يلقي ا      

الوعي حنوهـا    ويصوب   -باملفهوم الغريب املعومل  - األصولية
 عـرب   لـك ذ التهديد اإلقليمي والدويل، و    مناطقكإحدى  
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 وثقافيـاً واقتـصاديا،     أمنياً: مواقف متتالية عديدة األبعاد   
 خالهلا ردود فعل إقليمية ودولية أبانت عن درجة         استنفرت

األمـر  ..  من الترصد اجلماعي جتاه كل بادرة طالبانية       عالية
زدواجيـة إزاء رصـد      من االنتقائية واال   بنوعالذي اتسم   

  والـصمت  املتحاملالضجيجاملواقف وتشخيصها فيما بني  
   .املتغافل

ضوضأت الدعاية يف اخلارج إزاء مـا       فمن ناحية،   
انتهاكات حقوق اإلنـسان،    : " احملرمات ثالوث"يه  علأطلق  

 صعيد النجاحات   على و ،)22( اإلرهاب الدويل املخدرات،  
مـن  ،  واإلغفالرية  عناصر التو حتركت  الطالبانية العديدة،   

 منقطـع الـنظري يف امتحانـة        قبيل املوقف من النجـاح    
 أوقعتها الدعاية العاملية فيها بـني نـاري      اليت "املخـدرات "

ألثـري  اذلك تالشت عرب      على عالوة )23(اخلارج والداخل   
 رفع املعاناة   يف الدويلالنداءات املتوالية من طالبان باإلسهام      

 الـشعب األفغـاين، وىف       والدويل عن  األمريكيواحلصار  
 بالتدفقات  الداخليةعمار البالد والتوقف عن إهلاب احلرب       إ

 هذا التحليـل    أفضى .خر اجلانب اآل  ىوالعسكرية عل املالية  
 األمر..  حتميل طالبان ذات األجل القصري اخلطيئة كاملة       إىل

 املال حممد   أصدرحني   2001 بلغ مداه مطلع العام        الذي
  .2001فرباير 27 الضخمني "بوذا" متثايلعمر فتوى تدمري 

 وسط هذا الضجيج املثار بني إعالن الفتـوى         وىف
 عـن   أعرض اخلطاب السائد متاماً    )2001مارس(ذهايوتنف

 للقـضية، األمـر     هافي، وعن تكي  عيةيالتشرمرجعية طالبان   
 إىل   يف األمـر   البت أرجأ دور أهل االختصاص عن       الذي

 الوقـت   يف" اإلثناء" خلطاب    ناقلٍ  كوفد السياسيالتوظيف  
 خـط   قطـع  يفمية والدولية   يقل األطراف اإل  متادت الذي

ه روسيا ت احلركة بقرار تبن   اصطدمتإذ    طالبان، لىالرجعة ع 
والواليات املتحدة يقـضي بتـشديد العقوبـات علـى            

 طالبان عـن تـسليم ابـن الدن،         امتناعراء  ج أفغانستان
   .)24(ضيها يف أرااألصوليةورفضها إغالق مواقع احلركات 

يان عن عامل   م األزمة املصطنعة حول آثار با     كشفت
 إلحالة أي   االستعدادأمت   على شديد احلساسية إزاء احلركة،   

، وفرصـة   ضاغطة دعائية   أزمةخمالفة منها للمناخ العام إىل      
–  كشفت هذه األزمة   كماها،  يملزيد من تشديد اخلناق عل    

 يف نيد الفاعل أحد روافىلد " األزماتإدارة" منط عن   -أيضا
 يف إمجالـه كـن   الطالبان، مبا ميوحتديداًاإلسالميني،  : األمة

  . املالحظات التالية

 احمليط على طالبان، إذ ظهر مع" الـصدام " غلبت عقلية    -
 اهلروب من جبهات خانقة بفـتح جبـهات     إىلميلها  
ال ...  انسحابية سلبية مفاجئة، وفق تكتيكات     ىأخر

ة يإن األزمات الفعل  ... يجيترقي إىل التفكري االسترات   
يـة العامليـة إزاءهـا،      ا، وضغوط الدع  األفغاينللواقع  

، واإلغـالق   معارضةل ل واالستعراض اإلقليمي املؤازر  
 ذلك وغـريه مل     ،الدويل لنوافذ الدبلوماسية الطالبانية   

 عن اختالق   الالمرحلية املقاتلني عقلية إثناء منيتمكن  
  .  وراء أخواااألزمات

ذلك إحالة طالبان كافة األمور إىل شأن ديـين     يرتبط ب  -
 آليـة   وفق )25("ياكمنشئون د " من   لشأن  فيها حظ ال
 اإيهام الذي من شأنه أن خيلق       راألم ،املعممة" الفتوى"

حمتمالً بالقدسية، ويضيق من نطاقـات املنـاورة إزاء         
لكن املالحظ أنه فيمـا     ....  الراهن االستضعافواقع  
ا خمتلفاً لـوحظ علـى      فإن خطً آثار باميان   أزمة  عدا  

ها ي عقب فرض العقوبات الدولية عل     الطالبايناخلطاب  
15/11/1999   الواقع لعناصر    اتسم بتحريك نوعي 

كما يطرحه سائر الفرقاء سيما يف خطـايب وزيـري          
  .) 26( نياخلارجية واإلعالم الطالباني

 ال ميكن حصر البدائل واحلسابات يف معادلة        بالطبع
 يف إدارة األزمات تؤكد     طالبان جتربة   لكن.. واحدة بعينها 

، الذاتة األمة ملراجعة    جس حا ي مس -ريخيف التحليل األ  -
 الوحي  فقهيوضرورة السعي للربط االستيعايب اجلميل بني       

 ال يوقع املسلمون أنفسهم     حىت يف الزمان    والبصريةوالواقع،  
  فـاجلمع   ، وعامة .يطاق ال ما إسالمهم   الويف احلرج وحيم 

  !! )27( أمانة الدين وقوة املراسة أمر أعيا السابقني بني
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مالحان :  طالبان والعرب األفغان   - الرابعة املوجة
   إىل أين؟.. يف قارب واحد
 بني فصائل ااهدين األفغان منذ عام        الصراع حالَ
خلفية موجـة    والعريب علىالغريب التربص   ، وحالةُ 1992

 أفغانستان، دون إبراز    من "العائدين" إىل   املنسوبة "اإلرهاب"
الـذين  -سـابقاً   - الصورة الدقيقة هلؤالء ااهدين العرب    

القتال مـن أجـل     "نعتوا من قبل بنعوت النضال والبطولة و      
الجئني ل العرب األفغان أو العرب املؤفغنون ا      هؤالء،  "احلرية

حال ..  وباكستان أفغانستانيف بيشاور ومناطق احلدود بني      
فة الدائرة حوهلم دون تـبني حقيقـة         األحداث العني  غبار

 الطارئه على منظومتهم، إىل أن فتحت حركـة         التحويرات
 الكبري جتاه العديد    تعاطفهاطالبان ذراعيها أمامهم، وأبدت     

 "القاعـدة "من زعمائهم، وعلى وجه اخلصوص زعيم تنظيم   
  . السعودي املوسر أسامة بن الدنالشاب

عقب التحييد  - جاء التحول التلقائي إىل طالبان     لقد
الذي انـضم إليـه     ) حكمتيار(اإلجباري حلزب إسالمي    

 تعـبرياً  -معظم العرب أثناء الصراع نظراً للتقارب الفكري     
ناة اليت عاشتها تنظيمات العرب األفغـان يف      ا حجم املع  عن

حني عـاد الكـثريون إىل      فعلى  أتون هذه الفترة العصيبة،     
 الـبعض فإن  ،  يبةات القر معتندمج البعض يف ا   ابلدام، و 

 خارجـة   ىألخر سواء لعوامل ذاتية أو   -األخري حيل بينه    
 النواة لظـاهرة   هذا البعضلشك وبني ذلك، لي  -عن إرادته 

سـاس   هـذه التنظيمـات باأل     قامـت  ".العرب األفغان "
 ، للجماعات القطرية من بلدان العـامل العـريب      اتدمتداكا

 علـى   ، عـالوة  الداميها النهج الثوري أو     يواليت غلب عل  
متطوعني جري جتنيدهم يف أثناء املعارك ضـد الـسوفيت          

تسمت العالقات البينية   اه، فقد   يوعل). 1989--1979(
 املد واجلـزر    منيف نطاق هؤالء العرب األفغان بدرجات       

 يءندماج اليت تنتهي عـادة بـش      وحماوالت التقارب أو اال   
 الفكري والتنسيق احلركي دون التوحد،      التواصلمعترب من   

 املمتدة عرب   والتنظيميةبقاء بعض من اخلالفات الفكرية      مع  
 وجدت بـني    .)28(خربات هذه التنظيمات القطرية سابقاً      

ن خنبة من القـادة     لكالعرب األفغان خاليا طرفية مهمشة،      
 هي الـيت    -باألساس التيار الثوري  - اليت متثل    واجلماعات

ة والظهور على ساحة هذا     ي من الفاعل  األكربحازت القدر   
 لفتـاً   األكثـر رط، ومن مث كانت املمارسـة       فلتكوين املن ا

بعيداً عن عمليات التأصيل والتواصل الفكري أو       - لالنتباه
 تدور حول إدارة صراعات قطرية عنيفـة        -البينيةاحلركي  

 تنتسب إليها كل اليتعد، ضد أنظمة احلكم يف البلدان       عن ب 
  .)29(مجاعة 

رجـل   هذا اإلطار، صعدت على السطح صورة        يف
 والـنفس ضـمن     باملالودة يف اجلهاد    هكانت جهوده املش  

اجلهاد األفغاين ضد السوفييت، وقيادتـه أو مـشاركته يف          
، )30( معارك بعينها مثل جالل أباد ومأسدة األنـصار        قيادة

 بيـت "توق إىل اجلهاد يف     ودوره يف جتميع الشباب العريب امل     
1988 " األنصار بيت" يف مث "اخلدمات

 يـصري ل سبيالً،  )31(
ملء األعني واألمساع بني األفغان وبني العرب بـل وبـني           

إنه أسامة بـن  .  وعلماء باكستاناخلليجالكثريين من أثرياء  
تقدمي اخلدمات  لنطلق منذ منتصف الثمانينات     االدن الذي   

 مث اإلسالمي بدء أفغانستان    التداعياملالية واملادية إىل مناطق     
 والـسودان   وكشمريا  الشيشان والبوسنة واهلرسك وألباني   

ن ارتباط أسامة بالشباب املصري سيما أبـا        بيد أ . والفلبني
ذين قـادا   لال) أبا حفص ( عاطف   وحممدعبيدة البنشريي،   

 مـايو   -1407رمـضان   (سدة األنـصار    أممعه معركة   
ما يعـرف   مث أمين الظواهري، الذي تسلم زمام       ) 1987

 بـاط االرتهذا  .. 1985تنظيم اجلهاد املصري منذ عام      ب
ـ     املبكر أحال ابن الدن ومؤسسته     كة أو  ب اليت ستـصبح ش

   .)32( العنيف: خر القاعدة إىل اجلانب اآلجبهة 
، إال إن مثة عامالً خاصا أضاف على حتول ابن          هذا

 هذا العامل يتمثل يف خصوصية      ،عاملياًالدن إىل الثورية بعداً     
 العـرب  يففعلى حني كان كـل فـصيل   . جتربته القطرية 

كـان  .  معين يف صراعه القطري، حكومة قطـره       األفغان
 القطب املتعاظم عقب تداعيات     مبنازلةأسامة بن الدن معنياً     
 العسكريستفحال الوجود األمريكي احرب اخلليج الثانية و  
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 ومن هنـا بـدأ الطريـق إىل    ،يف بلدان اخلليج سيما وطنه 
 أسامة بل وصرح فيما بعد      ى البداية رأ  فيف". العاملية اجلبهة"
 أن القائمني بتفجري مركز التجارة      -تليفزيونية مقابالت   يف

 أتباعه  وحث،  "حتذىت مناذج" 1993رك عام   يوالعاملي بنيو 
 اجلنودوكل مسلم على قتل األمريكيني الذكور البالغني من         

  .)33(ودافعي الضرائب
 كان بادياً أن ابن الدن يتحرك  1996 العام   وحىت 

القاعـدة،  ): مؤسسةان  الذي ك (منفرداً من خالل تنظيمه     
أمريكيـاً يف     جنـدياً  18سبت إليه عمليات من قتـل       فن 

ـ  )1993 أكتوبر(الصومال   رب والريـاض  ، مث عمليات اخلُ
 والـيت   ،)34()اجلهادعالن  إعام   (1996بالعربية السعودية   

 . عسكرياً من سالح اجلـو األمريكـي       19 ضحيتها   راح
ا بـني   أشـده علـى وفيما كانت املوجة العنيفة الصراعية    

      م، جرأسامة  تنظيمات العرب األفغان وأجهزة األمن ببلدا 
 اإلسالمية العامليـة لقتـال   اجلبهة" إىل فكرة اآلخرينبن الدن   

 فصائل العرب األفغـان فربايـر       لتوحيد "اليهود والصليبيني 
 أسامة بـن    هريظت هلا   ي، واليت محل البيان التأسيس    1998

 من ى باكستان، وأخر  مجاعتني من وأمين الظواهري،   ،  الدن
 اجلماعة اإلسالمية املـصرية     ىبنجالديش، ومسئول شور  

 ، مجاعته مبـصر   قياداتنسحب بعد ذلك العتراض     االذي  
 مبـادرة وقـف     تبيني ا سلمي ا جديد اواليت كانت تعد خطً   

   .)35(م1999مارس ذ منف نالع
 حبر هذا املسار توحي مؤشرات العالقـة بـني         ويف

 حـاليت االتـصال     باجتمـاع األفغان العـرب    وطالبان  
ـ ف .، واالنفصال أظهر واالنفصال علـى   طالبـان   تحرص
 احلكومي الطالباين، وعلى حتييد دور العرب       اجلهازأفغانية    

لهم إال احلاالت اليت    ل الداخل األفغاين، ا   قضايااألفغان جتاه   
     بـني أصـدقاء     تاخلالفااء  حاول فيها أسامة بن الدن إ 

على حـني يعلـن ابـن الدن        و. )36(س وحلفاء اليوم  ماأل
 المات اإلمـارة وأنـه      يانصياعه لقيادة أمري املؤمنني ولتعل    

ـ  مشاهد األداء    فإن ،)37(يعمل باستقاللية  ـ  –دو  تب ا  دائم
ختبـار  ال يف ا  ، حـىت  خرقاصرة على العب واحد دون اآل     

 الذي خاضته طالبان لثالث سنوات كاملة، والذي        بيالعص
 عقب توجيـه االـام     غانبالعرب األف ها فيه عالقتها    تقعأو

 الـسفارتني  يف تفجـريات     –ابن الدن حديد  توبال-إليهم  
إن هذه الضربة املزدوجـة يف الـسابع مـن          . تنيياألمريك
 والرد األمريكي بقصف منطقة خوست،      1998 أغسطس

 شـغلت   إشـكالية أدخلت على التجربة الطالبانية عناصر      
دي عالقات طالبان اخلارجية إىل أن أوقف مـسارها احلـا         

  .2001عشر من سبتمرب 
يجية واضـحة   ت افتقدت واشنطن استرا    حني فعلى

 وتراوحـت   األفغانية على الساحة     األخرية إزاء التطورات 
 أبدائل غري متوائمة متتعت طالبان مبيزة املبـد       بني  سياستها  
ـ  يف ابتكار ال   ة سياستها  فعالي ترص ح  وإن ،الواضح دائل ب

   :التايلذلك على النحو  وة؛الفعل األمريكياملناورة لردود 
بالرفض البات واجهت طالبان املطلب األمريكـي       

، 1996لريـاض   او أحداث اخلـرب  منذ  بتسليم ابن الدن    
 عرب مسريته على قاعـدتني ال       املبدئيمؤسسة هذا املوقف    

 ال جيوز احلكم على شخص مـسلم أمـام          أنه :امثالث هل 
ـ  يكماه ي عل نوحيكمو"حمكمة غري مسلمة     أعلنه  كما ،"دونري

 ،)38( املال حممد حسن خـان     ذوزير اخلارجية الطالبان آنئ   
 ليس يقيم يف أفغانستان كضيف على الشعب األفغاين و        أنهو

 مبا  ، بيوم بالقوة  من ضيوفهميطردوا   نعادة األفغان أ  من  
ديـد والتـشديد    ح هذا الت  أمامو .)39(ن كافة الطالبا  هردد

التسليم "ن مطلب   متباعا  ريكية  مالطالباين تراجعت الغاية األ   
 "التسليم بعد حمادثات وأدلة" إىل بصيغة األمر واإللزام " العاجل

 احلد األدىن من  إىل أن مت حتديد  "الطرد أو اإلبعاد  "إىل مطلب   
 لسان املتحدث باسـم اخلارجيـة       على املطالب األمريكية 

 بعبـارة األمريكية بعد حنو العام من بـدء هـذا اجلـدل            
 بن الدن للعدالة هـو احلـد األدىن          تقدمي أسامة  إن" :فضفاضة

   .)40(" هذه املسألةلتسويةملطالب واشنطن 
ارتبط ذا النجاح استغالل جيد من طالبان للتردد        

 : من قبيل  األخرىلو  ت أو العوائق    األمريكي بفرض الشروط  
 برأت يةا الطالبان يلة وفق مهلة منحتها احملكمة العل     دتقدمي األ 
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 تطبيـع العالقـات     شتراطوا ،)41( ساحة ابن الدن   بعدها
ـ   حبواالعتراف الدويل     اتفـاق  مكومة طالبان لكي يكون ثَ

 آخر العثرات اليت ألقتها     إىل ،)42( تسليم املتهمني  تبادلعلى  
مام صـانع الـسياسة اخلارجيـة       أطالبان من حني آلخر     

 إذ صرحت   ؛فعليةآل هذا إىل تنازالت أمريكية      . األمريكي
البانية يف تقـدمي األدلـة       الط للشروطواشنطن باستجابتها   

 قول املتحـدث    حدللمحكمة الطالبانية اليت جتاهلتها على      
شنطن أا ليست ضـد   ا ذلك تصريح و   تال  .)43(األمريكي
، شارة سافرة إىل طالبان   إيف  - يف أفغانستان    معنيم  اأي نظ 

 احلـوار مـع     اسـتمرار " وتعلن احلرص األمريكي على      بل
 التلـويح  مـن  مل خيلُرغم أن كل ذلك     هذا،  . )44("طالبان

   .شروطيات مضادةمباألمريكي 

، بدا أن طالبان جنحـت يف       1999م  ااية الع  إىل
 أطراف  مع التقارب   بوادرإدارة وتربيد األزمة، مبا جتلي يف       

ـ باكستان وتركمانيا للت  مبعاونة  عدة   ي الطبيعـي مـع     طاع
، فنـسبت   األمر الذي مل يرق لبعض دول اجلوار      احلركة،  
 ،)45( األمريكية ا  البعثاتن الدن مؤامرة لتدمري     اهلند إىل اب  

 تبنت روسيا يف جملس األمن قراراً بفرض عقوبـات          بينما
 منتـصف نـوفمرب     منـذ ل حيز التنفيذ    دخعلى طالبان،   
، مما أثار احلركة والشعبني األفغاين والباكـستاين،        1999
 احلادة جتاه واشنطن واألمم املتحـدة       االنتقادات فتطايرت

)46(.  

 التحولعلى أثر   - 2000يه، فقد شهد العام     وعل
 على نواز شريف الـداعم      واالنقالباجلاري يف باكستان    
شرف خبطاب مـتحفظ    م النراجل يءاألكرب للحركة، وجم  

، العرب األفغان وجود  وعلى"  الدينيـة  اجلماعات"على حالة   
 والقفـز علـى     ، إىل التقارب مع الواليات املتحدة     وساعٍ

 املفروضـة علـى خلفيـة       تـصادية االقمسألة العقوبات   
 ضـوء   علـى و بـل    ،م1998التفجريات النووية مـايو     

التحركات األمريكية يف دول اجلوار لدعم العمل ضد مـا          
 مطلع العام منذ ،" القادم من أفغانستان   الدويل باإلرهاب"عرف  

 املوقف بني طالبان واألطراف املعنية       شهد دخول  -2000
  . نفقاً من األشواك والصدام

 ماضية يف مناورات التربيد      كانت طالبان   حني ىعلف
قدم يف مواجهة حتالف الـشمال منـذ        من ت  ه حتصد مع ما 

 أكتـوبر (، جاء تفجري الفرقاطة كول      2000صيف العام   
.  التصعيد بال تردد هـذه املـرة       كرة ليعيد   )من نفس العام  

 وقـادت تصاعدت هلجة اخلطاب األمريكي جتاه طالبـان،      
تشديد العقوبات الدولية ضد احلركـة      روسيا مبادرة ثانية ل   

 توريد الـسالح علـى      رتحظواليت  ) 2000ديسمرب  (
 احلصار على احلدود األفغانيـة   تاحلركة دون غريها وفرض   

 تراجع قوات طالبـان    تبدى يف ، مبا   ن باكستا معاألخص  بو
  .  م2001أمام املعارضة حبلول العام 

- كرر نفسهاتأن إال   احلركة   وفيما مل يكن بد أمام    
 -ااتكتيك ويفالرافض لتسليم ابن الدن     يف موقفها املبدئي    

لـت إدارة   ح إذ   ؛ تعرض لتغري عميـق     اجلانب اآلخر  فإن
 التحركـات األخـرية     الستثمارأمريكية مجهورية، سعت    

 احلوارلإلدارة السابقة، فاستهلت حوارها مع احلركة بقطع        
    .)47(وإعالن مكتب طالبان يف نيويورك

ب األفغان القارب الطالباين عـرب       ساق العر  وهكذا
 طالبان إزاءهـا مـن      تتمكنموجات وشالالت وعرة، مل     
:  األول يددالته" : إلصاق مة  تعديل الدفة أو تفادي صخرة    

من غري املـستغرب     مبا جعل    ؛" القادم من أفغانستان   اإلرهاب
 املتعاطية مع الشأن األفغـاين أن       األطراف أغلب   ى لد متاما

ا سلطتامهام   س  تلقائيمـع   هذه البقعـة   إىل االنتقام مث   اال 
 الطائرات مبركز التجارة العاملي والبنتاجون يـوم        اصطدام
  . 2001 عشر من سبتمرب احلادي

:  أفغانـستان وسياسـات اجلـوار      -احملور الثاين 
   األصولية واحللف املضاد

 على الساحة يف وسط وجنوب      الطالباينمنذ الربوز   
 أفغانـستان صـارت متثـل        أن ىت مقولة تر  جآسيا، را 
ـ " قام دعـاة  اليت " اإلسـالمية  للحالة" املثايل   النموذج  دامص
ن التحقيق ينبه إىل اختالفات أ إال )48( هلابالتنظري "احلضارات
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  نوعية رمبا تشللـصدام ل على تعميمات الطرح األصيل      ك 
وإمجاالًً ميكن   ،احلضاري واملنبثق عن دوائر غربية باألساس     

عدا احلـالتني الباكـستانية والتركمانيـة،        القول إنه فيما  
 األصـولية "  على اختـاذ   األفغانينياجتمعت كلمة اجلوارين    

ـ  ميةيقل اإل اداوامتداها الطالباين   منوذج يف "اإلسالمية ا دوع
 تناقـضات   يه أمام غاية مكافحته والقضاء عل     تتضاءلأول  

 يسعى الرصد التايل    الذيألمر  ا ،املصاحل والغايات األخرى  
، مبا يؤسس لفهم أمشـل      ه تبني اخلطوط العريضة آلليات    إىل

ومتهيداً للفهـم األعمـق       الطالبانية وما أحاط ا،    للتجربة
 عـشر مـن سـبتمرب       احلاديملواقف هذه الفواعل عقب     

2001.  
  املضغوط  االستثناء:وتركمانستانباكستان  )1

  :باكستان
تزامنت مع اية احلرب الباردة انعطافـات ألقـت     

 حـول  تدور   ، معادالت خمتلفة عن ذي قبل     يفاد  بإسالم أب 
 يف  ،البحث عن دور جديد واحلفاظ على البقاء يف احللبـة         

، وصـعود   األمريكي نيدالساحلميم من   دعم  الضوء تراجع   
 من إيران وروسيا وانتهاء     اً اإلقليمية غري احلميمة بدء    ىالقو

 اللدود اهلند، مروراً بالصني ودول آسيا الوسـطى         باخلصم
   . على عالقات مع باكستانكثرياًل وع ت مل تعديبدو أااليت 

يف هذا اإلطار جتاوبت باكستان مع قضاياها الثالث       
 أطـراف تنازعه مسارات   ت الذي    السياسي  الداخل :األدىن
 كل   للوترية والقاطعية  فابع يف اخلل  قاجليش ال (: ى كرب ةثالث
) وبنازير بوت ( الشعب    حزيب ، واألحزاب القومية سيما   حني

 لعبـة   ءا، اللذين اسـتمر   )نواز شريف  (اإلسالميةوالرابطة  
 أغـسطس   احلـق  اغتيال ضـياء     منذالكراسي املوسيقية   

خـذة يف   ، وأخرياً اجلماعات الدينية املتواسعة واآل     1988
 ويف اخلارج   .)قداماأل من حتت    الباكستاينسحب الشارع   

 املصريي مع اهلند    الصراع: اللصيق تقع القضيتان األخريان   
  . أفغانستانأخريا حول إقليم جامو وكشمري، و

 يف"  األفغانيـة  املـسألة "ودون اخلوض يف أصـول      
، جند  الطالبانيةالسياسة الباكستانية، وبالتركيز على التجربة      

أن ثالثة أنظمة تعاقبت على احلركـة حكمتـها ثوابـت           
 احلركة والقيام بـدور الظهـري أو     وراءتغريات للوقوف   مو
و ح الن على متابعتهحظة األخرية، فيما ميكن      الل حىتاب  رالع

  . التايل

 تـأمني  إسالم أباد منذ البداية علـى     حرصت �
جهتها الغربية والشمالية باعتبارها متثل عمقاً اسـتراتيجياً        

، األمر الذي فشل قلب الدين      الكشمرييةيف مقابل اجلبهة    
حكمتيار يف حتقيقه، مما أسقط يف يـد باكـستان إىل أن            

اخلروج العفوي لطالب املـدارس الدينيـة       سنحت فرصة   
 مـع باكـستان،     اًميي وتعل عرقياًذوي االرتباطات الوثيقة    

 يف  ينوزير الداخليـة البـشتو    - بابور لدينفسارع نصري ا  
 وأجهـزة االسـتخبارات العـسكرية       - بوتـو  حكومة

ها يواملسيطر عل ( املعنية بامللف األفغاين     )ISI(الباكستانية  
 األمر الذي أخذ دفعـة      ،ة احلركة مبؤازر)  بشتونية عناصر

1997  عامالسلطةأكرب عقب تسلم نواز شريف 
)49(.   

ـ  جنت باكستان مثار  هذه السنوات األوىل عرب � امؤازر 
 املتنامي يف فتح الطريـق      االستقرار إذ ساهم    ؛للحركة

 لتفعيـل منظمـة التعـاون       ىأمامها حنو آسيا الوسط   
ركيـا   اليت أسستها مع إيران وت     )ECO( االقتصادي

 اإلسـالمية   اجلمهوريات ا   ت والتحق ،1985عام  
 بدت إسالم أباد أ   ، فإن كذلك. 1992الستة املستقلة   
ات النفط والغاز   ق رئيسي يف نقل تدف    دورمحاساً للعب   

بدالً : املنطقةالطبيعي واملواد األولية اليت أفصحت عنها    
 األمر الذي مل يكن مكفوالً قبـل        ،من املعرب اإليراين  

   .)50( وضماا للسلم واألمنلبان طايءجم

خر قدمت احلركة عرب رسالتها وممارساا      آ جانب   من �
ممي ظهرياً هاماً للموقف الباكـستاين       األ الطابعذات  

 الـيت   رييةمالكشلة  أسمل سواء على صعيد ا    ،زاء اهلند إ
امي الرتعـة  ن أو على صعيد ت،ت طالبان بثقلها فيها قأل

 إىل"  جاناتااريتا" عقب وصول حزب القوميةاهلندوسية  
   .1998احلكم 
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ال الدور الذي باتت تلعبه اجلماعـات       فح است ومع
تلـك   سيما، الساحة الداخليـة يف باكـستان      علىالدينية  

 يصل إىل مئـة     لعددم الديين ااين    ياملسئولة عن توفري التعل   
 وعلى رأسها مجعية علماء اإلسـالم       ،ألف طالب باكستاين  

املـال   (1993املنشق  ورافده  )  حممود الرمحنفضل   الامل(
 ثة املودودي ي ور الباكستانيةواجلماعة اإلسالمية    )مسع احلق 
 كفـة  يحودورمها يف ترج) املال قاضي حسني أمحد   (بزعامة
طـات هـذه    ا ومـع ارتب   ،ني الكبريين يموقني ال ب احلز أحد

ـ  ال نبالطالبانية  ثاجلمعيات العلمية والفكرية واإل    مل ،  ونتشب
بناظري، شـريف،   ( املتعاقبة   ومات الثالث د أمام احلك  بيكن  

جهـات  تو عن   ايزةتمامل من التغاضي عن قناعاا      )مشرف
 شريف احلكومات خاصة حكوميت     ركة، بل قامت هذه   احل

وإسداءف بالدفاع مراراً عن خصوصية جتربة احلركة        ومشر 
  . )51( بنظامها وإجنازااالعترافلالنصح لآلخرين 

 الباكستاين  الدعمشد فترات   أازية   الفترة النو  وتعد 
 عقوبات أمريكية منذ يونيـو      ن إذ واجهت طالبا   ؛للحركة
 مثلـها عقـب     شاركتها مل تلبث إسالم أباد أن       1997

ـ           ـالتفجريات النووية ووالدة ما عرفه اإلعالم الغـريب ب
ن أاملعـروف   و .1998 مـايو    "اإلسالمية  النووية لةنبالق"

 وإسـالم بني كابول   املسافات كانت بسبيلها إىل التماهي      
 التحـدي   سـبل أباد على خليفة انتهاج فـواز شـريف         

 ورفضه سياسة التركيـع     ،قشف واالعتماد على الذات   توال
 اجلماعات الدينيـة والـيت      ىهوي لد   مبا وجد  ؛مريكيةاأل

 النمـوذج   باحتـذاء تقدمت خطوات بإعالن مطالبـات      
 األمر الذي كـاد يـستجيب       ؛الطالباين يف تطبيق الشريعة   

 أكتـوبر   12ه فعالً إىل أن اقتلعه انقالب       شيء من  ل شريف
   . اخليطلينقطع 1999

 عرب عامي جتربتـه  –ال مشرف   نر مل جير اجل   وعليه،
اللـهم  ، ى سابقيه ذات بال عل   حتويراتلة األفغانية   أمع املس 

 الباكستاين اخلـاص بالدرجـة      الوضع يف مساع ختص     إال
قـات مـع    من قبيل السعي لتحسني الصورة والعال ىل،األو

 وباألخص الواليات املتحدة، األمر الذي متفصل مع        الغرب

 مـع اجلانـب      أوالً التواصل : يف األخرىاملساعي الثالث   
ي، ريمالق السلمي للملـف الكـش     غ والسعي لإل  ،اهلندي

ثانيـا    ويف السعي     ، ااهدين هناك  ائلفصواحلد من دعم    
ـا،  بإجيابيالتنويـه   اجلماعات الدينية رغم ا   دور  لتحجيم  

منطقـة  مـن   2000يف طرد العرب األفغان عـام     ثالثًا  و
، والـذين   اإلقليميـة احلدود حتت ضغوط دوهلم واألنظمة      

ـ       روايـة وزيـر    با  تراوح عددهم بني عشرين وثالثني ألفً
 غـري   آثـاراً  والشك أن    ،)52( الستار عزيز    عبدية  رجاخلا

مباشرة حلقت بالعالقة مع طالبـان ترتبـت علـى هـذه          
  .املساعي

   إنه :القولالصة  وخ
ات تضافرت عوامل الداخل واخلـارج      يعرب التسعين 

  ربطاً وثيقـاً يف والطالبانيةلتربط باكستان باملسألة األفغانية  
 وزارة نـواز    إبـان تـهاه   من خط من املؤازرة بلغ      :خطني
 ضمن االحتفاظ حبق التـدخل      التحفظ من وخط   ،شريف

 تزايد  ومع ،2001 األعلى منذ مطلع العام      هالدائم بلغ حد  
يناير (الضغوط اإلقليمية والدولية وجتديد العقوبات الدولية       

ال نـر  يف تقدمي حكومة اجل    تبدى مبا   احلركةضد  ) 2001
 موعة نضمام باال امشرف طلب لألصوليةناوئة   امل شنغهاي 

   . من أفغانستانالقادمةسيما 
   :نستانتركما

 تركمانيـا   أو عديدة تعـد تركمانـستان       أمور يف
 جلمهوريـات   احلاكمة على القواعد واحلقائق     اًاء نسبي استثن

 واألقـل ة بعد قازاقستان    ح فهي األكرب مسا   ى؛آسيا الوسط 
 واألكثر استقراراً علـى     ،سكاناً بني اجلمهوريات اخلمس   

 يف سياستها اخلارجية إىل حـد       واملتفردة ،الساحة الداخلية 
) يتـش  باتركمان(نية ا فنتيجة هليمنة أيب األمة التركم   .كبري

الـشيوعي  (قراطي     حبزبه الدمي  نيازوف در مرا بالرئيس صا 
 ، السياسية دون معارضة تـذكر     احلياةعلى تفاصيل   ) سابقاً

اسي يدل الس ا االجتماعي كانت هي املع    الرفاهفإن سياسات   
 يف تقدمي اخلـدمات     باألساس تلشرعية النظام، واليت متثل   

 الربامج   أن هذه  واحلقيقة . زهيدة  بأسعار  للشعب األساسية
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 أو  اآلسيوية رمل ترتبط بإصالحات اقتصادية على منط النمو      
 ثروات  اعتمدت باألساس على رصيد هائل من      إمنا غريها،

 بعد الواليات املتحدة    ه يف احتياطي  ة دول كرابعالغاز الطبيعي   
 كان الغاز حمدداً رئيساً للسياسة      ومثلما ،)53( وروسيا وكذا 

 كـان احملـرك األساسـي       اأيضا، فإنه   يالداخلية لتركمان 
 أبـاد  إذ سـعت عـشق       ؛للتوجهات اخلارجية لنيازوف  
ة التبادل مع دول ي لعدم فاعل –للوصول إىل األسواق العاملية     

 خطوط األنابيب عرب    منبإقامة شبكة   – رابطة الكومنولث 
 الدول جذباً هلذه الفرصة إال      كانت إيران أوىل  . دول اجلوار 

تركيا، واخلالفـات  إيران – تركمانيافة خط ل تكارتفاعن  أ
 التعاون اجلـدي يف     استمراراألمريكية اإليرانية حالتا دون     

 باكـستان برز املعرب األفغاين إىل     أ األمر الذي    االجتاه؛هذا  
وبناء عليه فقد أبدت تركمانيـا محاسـا        . كأفضل البدائل 

ملحوظًا للتعاون مع نظام طالبان الذي متكن مـن إرسـاء           
 بتوقيـع  تردابتقرار يف أفغانستان، فقاعدة من األمن واالس  

تصدير الغاز  ل) 1995يل  أبر(مذكرة جتارية مع باكستان     
 دوالر، والعمل ملد خط أنابيب يـربط   ملياراتبقيمة ثالثة   
 كمـا  ،وتركمانيا عرب أفغانستان    ى الوسط بآسياباكستان  

 إمداداتاتفاقاً لتزويدها ب  طالبان   األخرية مع حركة     أبرمت
الدوام الطالباين كان صراع شركات الطاقة       وطوال   .الطاقة

 واخلليجية واألرجنتينية علـى     والصينيةاألمريكية واألوربية   
 رئيسيا لسياسة تركمانيا جتاه      اخلطوط، موجهاً  همد مثل هذ  

  .اجلنوب األفغاين
كعراب ثـان   –اضطلعت عشق أباد بدور مزدوج      

 لصاحل طالبان؛ فاستـضافت منـذ مطلـع      -بعد باكستان 
 حمادثات املصاحلة بني القوى األفغانية ألكثر مـن         1999

  .مرة، وسعت حثيثًا حلسم هذا الصراع السليب بالنسبة هلا
ومن ناحية أخري حاولت القيام بدور الوسيط فيما        

 بـوريس مـرادف     شيخ إذ محل    ؛بني طالبان ودول آسيا   
) السابق(ية  رجلرئيس التركماين وزير اخلا   لعوث اخلاص   بامل

ادها أن طالبان   ف الكربى واملتوسطة رسالة م    واراجلإىل دول   
 منـذ  وذلـك    ،هازجتاوأصبحت حقيقة سياسية ال ميكن      

 ؛ هذه التحركات مردوداً إجيابياً    حققت )54( 2000سبتمرب
من  -املثالعلى سبيل   -كي املتشدد   بقل املوقف األوز  تناإذ  

 غارات جوية بالتعاون مع روسيا ضد       نيد بش دجانب الته 
 يصرح  إىل جانبٍ ) صيف نفس العام   (نستانأفغاأهداف يف   

 ملفيه الرئيس األوزبكي إسالم كرميوف بأن أوزباكـستان         
 وأـا   ، مصدر ديد وقلـق    أاطالبان على   إىل  ر  نظتعد ت 

– الـدولتني  إن بل   .)55(املنطقةون جتاري يف    تعاتتطلع إىل   
 تعمدتا الغياب عن قمـة روسـيا ودول       –ترتيباً على ذلك  

والـيت سـعت إىل اختـاذ       ) 2000 برأكتو(سيا  آوسط  
  عـن  استراتيجية أمنية موحدة ضد األخطار اليت قد تنجم       

 الطالبانية على أفغانستان، والبحث يف طرق       اهليمنةاكتمال  
حـسب بيـان    – أفغانستانمكافحة اإلرهاب القادم من     

  .)56(ةالقم
لتا حـالتني   ، فإن باكستان وتركمانستان مثَّ    وإمجاالً

 مسار وتوجهات احملـيط األفغـاين يف        على "الستثناءا"من  
 إلجيابيات، بل الترويج الطالبانية مع التجربة   اإلجيايبالتفاعل  

 االستثناءإال إن هذا    ..  واحترام خصوصيتها  ،التعاطي معها 
من جانـب حـدود قـدرات       :  من جانبني  "مضغوطاً" ظل

، وارتباطات كل منهما بدول     احلركةالدولتني على مساندة    
 التجاوب األمر الذي علق هذا      ،يات املتحدة اجلوار وبالوال 

 ومضغوطًا  ، باملفهوم الربامجايت  على ميزان املصلحة وبدائلها   
 الـدولتني   أورثتمن جانب موجات اإلثارة الطالبانية اليت       
 تمام إشـكاليا   أ هاجساً من احتمال االنكفاء على الظهر     

ظاهرة العرب األفغـان والتحركـات      و اإلسالميالتنامي  
 الطالبـان   قـرأ فهـل   ..  اليت تتزايد حدا باطراد    املضادة

 أو كانت هلـم أي مـساع        والعرب األفغان هذه الرسالة   
  !؟الستثمار بوادر املساندة هذه

 موسكو  - شنغهاي هالل: الرهاب اإلسالمي  )2
  اإلقليمي والتعبئة الدولية ضد أممية طالبان

 بنحو اخلمسني 2001 سبتمرب 11 ـقبيل وقائع ال
اعد الرئيس السابق لدائرة الـشرق      قنرال املت يوماً كتب اجل  

   :لكسندر كوليك يقولأ كي جي يب ـ جبهاز الاألوسط
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مر ما أجنزتـه    ثن تست ب إدارة الرئيس جورج بوش اال     إن"
 ى أولربايت، وصـارت لـد     اخلارجيةون ووزيرة   كلينتإدارة بل   

 العامل، ويف   يفاإلدارة احلالية قاعدة جدية الستثمار الوضع القائم        
  . )57( " ومن حول أفغانستان حتديداًىيا الوسطسآ

حقيقة تفـاقم الـصحوة     املالحظة إىل    هذه   بإضافة
 شرقاً ومشـاالً    بأفغانستاناإلسالمية يف هذه املنطقة احمليطة      

وغرباً، سواء يف مواجهة أنظمـة احلكـم يف مجهوريـات          
أو قريغيزيــا ) نيتاملتــامخ(باكــستان ز وأوتانسطاجيكــ

 يراهـا الـبعض     مـسلحة أنظمة غري   وقازاقستان، أو ضد    
ال يف الصني وروسيا واهلند     حل كما هو ا   ،حكومات احتالل 

  واخلارجية )اإلقليمية ( شبكة من العوامل الذاتية    افرضتيتبني  
 ،طالبـان دفعت باجتاه حصار    ،  املركبةو املفردة   ):الدولية(

  تها وامتداداا عرب املنطقةيلقضاء على فاعللوالسعي 
 شـهدت   ارب الذاتية املفـردة   التج صعيد   فعلى

نفاً دوامـة  آ املذكورة ىاجلمهوريات األربع يف آسيا الوسط    
 الثـوري، اع العنيف مع التيار اإلسالمي      رعاصفة من الص  

 ففـي   .ى تباينت درجته من حالـة إىل أخـر        الذياألمر  
 رسـوها مـع     إبان تزامنت التجربة الطالبانية     طاجيكستان

أمام تقـدم   ) روس ال العسكريني(تراجع رمحانوف وحلفائه    
 الطاجيكية عقب حرب طاحنة دامـت       اإلسالميةاحلركة  

 حـزب النهـضة     مـع "  وطـين  وفاق" بإبرامست سنوات   
يف ) 1997صيف  ( عبد اهللا نوري     سعيدعامة  زاإلسالمية ب 

 إسـالم ذات العام الذي بلغ التوجه اإلسالمي أشده أمـام    
 يف أوزباكـستان    " اإلسـالمية  احلركة"ت  ن إذ ش  ؛كرميوف
(IMU) اهاملسلحة ضد احلزب الشيوعي احلاكم      جما 
  .)58(ر احلجاب ومنع أذان الصالةحظ حماوالترداً على 

 اجلدير باملالحظة أن هاتني الدولتني املشتعلتني       ومن
ـ     ؛ألفغانستانتقعان على احلدود املباشرة       ا ومـن مث كانت

ـ         ملعارضـة ازرة  ؤااألكثر مناوأة للحركة عرب كيل التهم مب
 بكل منهما، وعن طريق توفريمها الدعم للمعارضة        الداخلية
 الطاجيكي ودوسـتم    دمحد شاه مسعو  أ (الشماليةاألفغانية  

    . روسياعنوزبكي سواء باألصالة، أو بالنيابة األ

 تان وقريغرييـا  سكازاخ تبدو   ، اجلانب اآلخر  على
 من تداعيات املوازييك    الداخلأقل حدة، يف ضوء مشاغل      

، والـسعي لـضبط وتـرية التحـول         الدميغرايف يف األوىل  
ـ   يف الثانية، ويف ضوء حم     الدميقراطي دي النفـوذ   اوالت حت

 سلطان نـزار    نور القازاقيالروسي سيما من قبل الرئيس      
فإن الدولتني مل تعدما دوراً دعائياً ويلياً       ومع ذلك   باييف،  

، ومن مث ركـوب     "رغانةف" اخلطر اإلسالمي يف وادي      إزاء
تلني الشيشان بالوقوف   اطالبان واملق ل ماتموجة توجيه االا  

 كانت الدولتان   بل ،)59( اإلسالمي عرب احلدود   التناميوراء  
  .نيي ضد اإلسالمةياجلماعاألكثر ضلوعاً يف الترتيبات 

ـ ، وا الذاتية املفـردة   التجاربوتواصالً مع    ت جه
 مع  ةبمقاريات إسالمية   حتد الثالث   ى اإلقليمية الكرب  ىالقو

، متكن اإلجيور املسلمون يف سينكيانح      صنيال ففي   ؛الفارق
 ضد  الثقافية من جتاوز موقف املمانعة      الشرقيةتركستان   أو

 إىل الـدخول يف صـدام       التوطنيإعادة  عمليات السلخ و  
ـ ، ومواجهـة عمليـات االغت  الصيينمسلح مع احلكم   ال ي
ومخسة عام   مائتا قيادي  ( من قبل الشرطة   واإلعدام باجلملة 

  حلـدودي مـع طالبـان     امن اخلط   ، مستفيدين   )1999
ذين منهم بنـاء  ئ الالتسليمواليت رفضت  ) ميل70-100(

على طلب احلكومة الصينية، متذرعة بضرورة تقدمي األدلة        
  .)60( تورطهم يف أعمال غري قانونيةعلى

ضاد لطالبان واملد    اهلالل اإلقليمي األمين امل    يكتمل
 تـشتمل    إذ ؛ عداوة وضراوة  األشداإلسالمي بدولتني مها    
 ممتد  ، ذات بال وصراع عنيف    مسلمةكل منهما على أقلية     

يف .  دون مسلميها   ا  مناطق تزعم كل منهما أحقيتها     على
 أعلنت طالبـان مناصـرا      واهلنديةالروسية  كلتا احلالتني   

، ريمكشستان والشيشان ويف    داغني يف   ياتلني االستقالل قللم
  .ارضنيلمعلهة املواجهة بالدعم املتبادل ب جمتدلت

مـسئول   (قاسـم ال حممد   ففي وقت مبكر يعلن امل    
ن أ) اهلنـد ي احملكوم من    ريحركة طالبان يف اجلزء الكشم    

 املنطقة لنصرة الثوار    يف" موجودة" كابولحكومة طالبان يف    
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 العصابات ضـد    حرب" تكثيف"املسلمني االستقالليني يف    
ري، يف  م كـش  وادي على عمـوم     لالستيالءالقوات اهلندية   

  مل تتوانَ  ، مث ومن .)61(الرائج ساعتها د لالام اهلندي    تأكي
ودهلي عن دعم قـوات املعارضـة الـشمالية يف    يحكومة ن 
ـ     إ بل   ، وعسكرياً سياسياًأفغانستان    يف  ىن هذا البعـد جتل
 إسـالمية   ومجاعةباً  حز بتجمع ثالثني    2001مطلع العام   

 زعـيم  " حممد سـعيد   حافظ" هفي يف باكستان يف مؤمتر دعا    
 ملواجهـة " الكشمريية إىل اجلهـاد   ) بةيالعسكر الط  (ةمجاع

، وذلك يف أتـون أزمـة       "أفغانستانالعقوبات املفروضة على    
  .اإلشارة إليها ةمتاثيل بوذا السابق

اً تعفري"اإلسالميني  و طالبان   الروسيةتتصور اإلدارة   
 نائـب   اليوكفبوسو حد تعرب فيكتور     على "أطلق من القمقم  

 يف جلة التعصب والغلو     غمرنت"وبأا  . وزير اخلارجية الروسي  
 محلت روسـيا علـى   فقد،  )62(" الدماء والعداء اإلثين   وإراقة

 خـالل اشـتراكها يف      من " اجلماعية التجربة" عاتقها قيادة 
، اهلـالل  بقيـة جمموعة شنغهاي وعالقاا الثنائيـة مـع        

  .وإيران اهلندوبالتحديد 

ـ    املفردة عن هذه التجارب     وأثراً ع  تشكل مع مطل
  شنغهاي يمخاس" ـ عرف ب  إقليميالتجربة الطالبانية تركيب    

Shanghai Five" عقـب  - أضـحى  مث ،1996 عام
غهاي شن مبنظمة يعرف   -باكستان بصفة رقيب  أوزانضمام  
عـدا  (اً كافة الدول الست الـسابقة     م، ضا (sco)املتحدة  

ب علـى   نـص  ت الرئيسةن مهمته   أب اح، مصر )إيران واهلند 
 الصني،  معثقة يف املناطق احلدودية خاصة      تعزيز إجراءات ال  

 ، املشتركة األخطاروتوثيق التعاون االقتصادي، مث مواجهة      
 ،)األمـن (ه احملور األخـري  ي على أن طغيلبثاألمر الذي مل  

 األمريكـي ضـد     والتصعيد الصعود الطالباين األخري     إبان
أغـسطس  (احلركة وضيوفها على خلفية تفجري السفارتني       

 العـدو " عقد اتفاق بني دول املنظمة حيدد        ىجرإىل  ) 98
 ، الدويل، التطرف الـديين    ابهاإلر( :الشر ثالوث   يف" اخلطرو

 خـالل القمـة الرابعـة يف        وذلـك  ؛)االنفصالية الرتعات

مبا أسـفر   ) 1999أغسطس   (زيايقريغ عاصمة "بيتشكيك"
 متعـددة  عبارة عن قوة جمهزة    –ل هيكل إقليمي    يعن تشك 

اب هتلا أيضاً مع ا    وذلك تزامن  –رهاباألطراف مبكافحة اإل  
ــور  ــف يف اإلجي ــستاناملوق ــال ووداغ ان ووادي ششي

  .)63("رغانةف"
قمـة  الؤمتري  ملميني  تا خالل حتليل البيانني اخل    ومن 

، وشـنغهاي   5/7/2000دوشـانبه    ( شـنغهاي  ىملنتد
   :)64( التاليةالتطورات ميكن مالحظة )15/6/2001

مـه الـرئيس    جالء املوقف املتشدد الـذي يتزع     -
 لالهتمام بالقضية   املنتدىسي بوتني، وإشادته بانصراف     والر

ضد الذين يستغلون "آلخرين لالنضمام إليه،    ااألمنية، ودعوته   
  ". الدفاع عن الدينشعار

صـني  ( التأكيد على وحدة األراضي الـصينية        -
 املسألة الشيـشانية،    حلودعم اجلهود الروسية يف     ) واحدة

 للـدولتني  األمر الـذي حيقـق    ؛"رهاباإل"بـاملشار إليها   
 دعماً مزدوجاً، إزاء احلركات االنفـصالية، وإزاء        الكربيني

 باسـم حقـوق      األمريكيـة  وباألخصالضغوط الغربية،   
  .اإلنسان
 تشديد هلجة اخلطاب املوجه إىل طالبـان، واعتبـار          -

 اإلقليمـي  حقيقيـاً لألمـن   ديداً ميثل   األفغاينالوضع  
  .العامليو
 يشنغها( مراسم التوقيع على البيان خلتامي لقمة         وأثناء -

 علـى     قـازاقي حرص الـرئيس ال   ) 15/6/2001
 –اإلرهـاب   ( الـشريرة الـثالث      ى القو منالتحذير  
 عـن   باألسـاس اليت تـصدر    )  االنفصاليني –التطرف

   .أفغانستان
-) بـوتني (ي  سوالرو) نيزمي( حرص الرئيس الصيين     -

ن املشاكل الداخلية   أ  عن التعبري على   - من بعد  والرفاق
شـبكة اإلرهـاب    " من هي جزء ال يتجزأ      املنتدىلبلدان  

  ."الدويل املتجذر كله يف أفغانستان
 يف تفعيـل  الكرميلني هو جدير بالذكر أن فشل   ومما

 أحد عوامل السعي لتضخيم     كان" كومنولث الدول املستقلة  "
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، الوسـطى األخطار، وإبراز عدو مشترك يهدد أمن آسيا        
سيادة فواعل ظالمية متطرفة مبا     بروب وصراعات و   حب وينذر
 الدول املتمردة على نفوذهـا،      شتاتن موسكو من مل     ميكِّ

 الكربى وبني القوي     روسيا اجلديدة  وإذابة جبل اجلليد بني   
، وكـذلك العمـل لكـسب ود     واهلند وإيـران  كالصني

  .الواليات املتحدة
 يتهب على ج  يسالرو الزاوية جاء التحرك     هذه ومن

 اخلناق على طالبان، األمـر      يقيتضا وراء   ند وإيران، سعي  اهل
 علـى ) 2000 أكتوبر   2(ة بوتني للهند    رالذي أبرزته زيا  

كة االستراتيجية مـع    اس وفد ضخم ليوقع معاهدة الشر     أر
 عـسكري   – سياسي ييجاستراتاهلند متضمنة اتفاق تعاون     

 كتجسيد إىل أفغانستان    بوتنيكافحة اإلرهاب الذي أشار     مل
) 16-14( ضمن   حيوية لقد كان هذا العنصر األكثر       .له

 عقـدت "  عمـل جمموعـة " إذ سرعان ما تشكلت      ؛معاهدة
ودهلي، ولوحت  ييف ن ) 23/11/2000(اجتماعها األول   

 نظام احلصار املفروض علـى أفغانـستان        تشديدبإمكانية  
)65(.  

 حال العداء التارخيي بني الصني واهلنـد، دون         لقد
ومن مث اكتفـت    ، املتحدة غهاينش ضم األخرية إىل منظمة   

 الـذي مل  األمر ،الدول بالضم غري املباشر للهند عرب روسيا      
 سوقه إال بالدور اخلـارجي املتمثـل يف اليـد           ى عل توِيس

 صـوص ر يف بنـاء اجلـدار امل      اإلسرائيليةاألمريكية واليد   
  .املناهض لألصولية األممية اإلسالمية

قد تـسفر   وعلى الرغم من مساحات التقاطع اليت        
عنها املقارنة األولية بني النظامني اإليراين والطالباين سـيما         
البادية يف مظاهر األصولية اإلسالمية واخلالف األمريكـي        
 -املشترك ووصمة دعم اإلرهاب، فقد غلب اخلالف السين       

الشيعي على عالقات النظامني إىل الدرجة الـيت كـادت          
بلوماسـيني  ة قتـل الد   ي حرب بينهما على خلف    فيهاتنشب  

هـا  ي طالبـان عل استيالء عقب ،ار الشريفمزاإليرانيني يف   
، وادعاءات إيران حول مذابح طالبان      )1998أغسطس  (

 األمر الذي دأبت طالبان على نفيه       ،ةيعي الش الطائفةيف حق   

ن تبـدو  أ على رانهط وعلى الرغم من حرص      .كما أسلفنا 
 الرجـال  السالح و  وهي تضخ ( لطالبان   أامتمايزة يف مناو  

اب عـر (، فإن روسـيا     ) الشمالية املعارضة حنو   يف صمت 
 بـأوراق جنحـت يف اللعـب      ) التحالف املناهض لطالبان  

- السالح الروسـي     وإمدادات اإليرايناخلالف األمريكي   
 النووي الذي بدأت روسيا العمل      "بوشهر" مفاعلباألخص  

 ذلك من األوراق اليت تبـدو       غري و -1996فيه منذ العام    
  .أكثر من كوا مدفوعة- دافعة إيران

ت يف الضم غـري     ح جن روسيا غمار ذلك بدا أن      يف
 املرتكـز باألسـاس يف      اهلاليليران إىل التحالف    إلاملباشر  

 ني الطـرف  فيما عربت عنـه تـصرحيات      ؛جمموعة شنغهاي 
 اإلرهاب وجتارة املخـدرات     مكافحةضرورة  "تفامههما حول   ب

ارب وصل إىل حد إعالن      إن التق  بل،  "القادمة من أفغانستان  
احملـسوب علـى    ) كمال خرازي (وزير اخلارجية اإليراين    

 أن إيران ال تنـدد مبـا    النظام اإليراين  ضمناجلناح احملافظ   
  .)66(" الشيشانمجهوريةتفعله القوات احلكومية الروسية يف 

 تربـع يف املـدركات      إسالمياً ا أن رهاب  واخلالصة
 احمليطـة   املباشـر غـري   والسياسية لدول اجلوارين املباشر     

 ى اإلقليمية الكـرب   ىر حشد جهود القو   نفبأفغانستان، است 
ـ  منتدي" خطيضمن    الروسية ليتشكل   التربيطاتو"غهاين ش

ـ   عربنا مناوئ   إقليمي  أو قوس  حول طالبان هالل    ـ عنه ب
 األرضية جيداً ملواقف هـذه      أعد" موسكو –هالل شنغهاي "

  .2001 سبتمرب 11 إثر أحداثالدول

ن يف دفع وتنشيط    ن أساسيي يشارة إىل فاعل  اإلن  أ إال
 السـتكمال املـشهد،     ضرورةحبات العقد اإلقليمي تعد     

 الفاعل  الواليات املتحدة خاصة إذا كان أحدمها يتمثل يف       
 واألكرب يف تداعيات احلادي عـشر مـن سـبتمرب،       األول

يف - اليهودية والـيت متثـل       وامتداداا إسرائيلوالثاين هو   
 مالط اجلدار املرصـوص، ووقـود       -باحث ال رأي خاصة
   . اليت اشتعلت مبكراً يف مواجهة األمة اإلسالميةاملعركة
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اإلسـرائيلي حـول    و األمريكـي    التحرك )3
   إسالمية حتالف مستور ضد أممية أصولية :أفغانستان
 طيات البحث اآلنـف  يفالص فكرتني خ است ىجر
ة تأرجح السياس ؛ إذ لوحظ    بالتحرك األمريكي فيما يتعلق   

ت فتح الاألمريكية بني تضييق اخلناق على طالبان وبني حماو       
 كـسندر أل أشارت عبارة    حني، على   قنوات التفاوض معها  

 إىل إجناز هذه اإلدارة لقاعدة جديـة مـن           السالفة كوليك
 إن اجلمع بـني     . حتديداً أفغانستان وحول   املنطقةالعمل يف   

  على ما قد يبدو بينـهما مـن تعـارض          اخلالصتنيهاتني  
 قـد   -ومثلها إسرائيل - أن واشنطن    ى سو يعينال  ظاهري  

 باحلكمة األمريكيـة    عمالًآثرت العمل من خالل اآلخرين      
  "!ضون اآلسيوينيو اآلسيويني يردع" :القدمية

اإلقليمية ه أن الترتيبات احلصارية     ي ال خالف عل   ومما
 تحظي عنها،   احلديث والسابق   أفغانستاناليت جرت حول    

 ففي أعقاب زيارة متهيدية قام ـا        ؛كي أخضر أمري  بضوٍء
ـ     ولويس CIA ـالجورج تينيت مدير      ـ فريه مـدير ال

FBI       نـوفمرب  ( إىل قريغيزيا وأوزباكستان وكازاخـستان
وزيـرة   زيـارة   جاءت، ال حاجة لبيان طبيعتها،      )1999

إىل ذات الدول   ) 2000أبريل  (اخلارجية مادلني أولربايت    
 الواليات املتحدة للدعم    مي حمطة عن تقد   بكل نالثالث، لتعل 

 مواجهـة   يف لتعزيز قدرات هـذه الـدول        واألميناملايل  
 يف املنطقة، مفتتحـة    سي السيا اإلسالم" مد   وإيقاف" اإلرهاب"

خيدم دول آسـيا  حبيثتان خس للمباحث الفيدرالية يف كازا    امكتب 
  .)67("الوسطى

تحركات جـاءت يف أعقـاب      ل أن هذه ا   يالحظ
 ضـرب  قـضية    خلفيةطالبان على   التصعيد بني واشنطن و   

 أخذت دفعـة شـديدة   الكلنتية إن اإلدارة    إال.. السفارتني
" كول" التحالف اإلقليمي القائم إثر تفجري الفرقاطة        لتفعيل

 إذ اتفق الرئيسان األمريكي     ؛2000 أكتوبر ن مياه عد  يف
 االقتـصادي   التعاون منتدىخالل اجتماعات،   - يسوالرو

 على  – 2000ي منتصف نوفمرب    لدول آسيا واحمليط اهلاد   
 اإلسـالمية يف آسـيا      األصـولية  ةملواجهتكثيف اجلهود   

أسـامة بـن     و طالبانويل عن   مالوسطى، وقطع مصادر الت   
ة كلينتون إىل كل من اهلند وباكـستان        ر، بل إن زيا   الدن

  .)68("ل كل شئب قاألمن" هلا مل بعنوان نونع 2000مارس 

جمـت مـن     كانت الكثري من احلساسيات حَ     إذا
 احلليف االسـتراتيجي  إسرائيلكثافة الدور األمريكي، فإن    

وتنفيـذاً للغايـات      كانت أكثر نفاذاً   -رائق خاصة بطو-
 فال خيفي أن إسـرائيل      . يف املنطقة  اإلسالمي للمد   املضادة

 إال إن خطهـا  ، تركيـا عرب إىل ولوج املنطقة   ات مبكر عس
ا دار إىل امتدا  املباشر غري الضوضائي كان أكثر فعالية بالنظ      

" املعـرب " هناك، وقدرا على اللعب بورقة       ة املنتشر اليهودية
، عالوة علـى صـالا الشخـصية        األمريكيء  الدف إيل

هذه املنطقة القيادات يف بأكثرة االظاهرة واملور.  
 إذ تتعـدد أوجـه      ؛ يضيق ا هذا اال    التفاصيل

 تءا يف كـسب الـوال  التحرك وآلياتالنشاط اإلسرائيلي   
اور املختلفة وتـشكيل    حمل والقفز على ا   ،وفف الص قواخترا

شـد  "فيما يعـرف باسـتراتيجية      ..  ضد اخلصوم  هاتباجل
 ومن .ياتن منذ اخلمسيجوريونبن  اها  س أس اليت "األطـراف 

 اإلسـرائيلي يف    رمث ميكن رصد إشارات دالة حول الـدو       
  : اهلالل املذكور كما يليدعائمتثبيت 

ىل حاشية الـرئيس بـوتني      ففي روسيا وبالنظر إ    -
  فهم تـصاعد الرتعـة     ميكن ،ورجال األعمال احمليطني به   

عـالم الروسـية    إلاملعادية لإلسالم واملسلمني يف وسائل ا     
 وحرصـها  ،هاي اليت يستحوذ اليهود عل ) واخلاصة احلكومية(

 والفلسطينية أو مـا     الشيشانيةالدائم على مطابقة احلالتني     
 صـار  حىت، " اجلرح الشيشاينعلى  امللحرش"بـ البعض   همسا

ـ خ"الكثريون من املسئولني الروس يرددون صراحة أن         دقاً ن
 التطـرف " واإلسـرائيليني يف مواجهـة   يـضمهم "واحـداً 
 .)69("اإلسالمي

 القنـاة ( تل أبيب    من O.R.T إىل قناة    هويف حديث 
 وامللياردير اليهودي   الربملاين الروسية اليت ميوهلا النائب      ىلاألو

ـ  وزيـر الداخليـة الرو     يؤكد) وفسكيبوريس بريوز   يس
 بعمليـات  القيامإمكانية  ) 6/6/2000( روشايلو   فالدميري
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 ملكافحـة  " واملوسـاد  الروسـية  االستخباراتمشتركة بني   
 الطويلة وإنـشاء    اإلسرائيلية اخلربة"، واالستفادة من    "اإلرهاب

ــادل اخلــ  ــات وتب ــك معلوم ــات رببن ــد اجلماع ات ض
رئيس حزب  –ربمان  يي أفيجدور ل  وأخرياً يلق .)70("اإلرهابية

  أثناء حوار  –يلئ يف إسرا   ليهود روسيا  اجلامع"  بيتا إسرائيل"
، يلقي الضوء على مـشروع   )200نوفمرب  (له يف موسكو    

ورمبا – إسرائيل وروسيا وتركيا واهلند      يضم" ائتالف" إقامة
 أممية أصولية إسالمية، األمر الذي صـادق        ملواجهة -الصني

 برميـاكوف، إذ  يفجييني السابق سء الرو ه رئيس الوزرا  يعل
 الذي  التطرف مثلث   ملواجهة " جهود عاملية  فارناست"يدعو إىل   

  .)71( اتقع رؤوسه يف أفغانستان والشيشان وكوسوف

 وعلى الصعيد الصيين، فـإن متانـة العالقـات          
عن الدور   اء  ب، واألن أبيبالعسكرية واألمنية بني بكني وتل      

 مل،  اإلجيورمن الصيين جتاه مسلمي     اإلسرائيلي يف تعزيز األ   
بل إن التحذيرات األمريكيـة راحـت أدراج        .. يعد خافياً 

 على بيع الصني تكنولوجيا     اإلسرائيلي الرياح أمام اإلصرار  
 األمر الذي جتلي خبصوص طائرة      ؛متطورةعسكرية أمريكية   

 النصف األول من العـام      خالل" فالكون"  طراز االستطالع
2000
لطفرة احلقيقية متثلت يف الدرجة الـيت  إال أن ا  .)72(

فاالرتباط قـدمي   . ارتقت إليها العالقات اهلندية اإلسرائيلية    
 علـى إقامـة     همحوإحلاوس القوميني والصهانية،    دبني اهلن 

 األمر الذي حتقق منـذ      ؛تينياعالقات مباشرة منذ اخلمس   
  االرتباط أخذ دفعة قوية بوصول حزب      هذا .1992العام  

 الـشديد يلـه   اي املعـروف مب   با بزعامة فاج  ارتيا جانات 
 مث مل يكن مستغرباً     ومن .1998 إىل احلكم عام     إلسرائيل

 أزمةبان  إ واخلربة هلند باحتياجاا من السالح    ا سرائيلإمد  
، يف ذات الوقت الذي ورد فيه أن        1999 كارجيل صيف 

 نأإال  . )73(فلسطني  مت جريهم إىل   هندي يهودي   مخسمائة
ا مطرداً غري مـسبوق  ي تنام شهدا2001، 2000العامني  

جمموعـة  "ا  ت إذ شكل  ؛األمينيف عالقات الدولتني على احملور      
 الل" زيارة وزير الداخلية اهلندي      عقب" عمل حملاربة اإلرهاب  

 ىجر الذي   ءالشي ،2000 أبيب مايو    لتل" كيشان أدواين 

اإلعالن عنه رمسياً يف زيارة الحقة لوزير اخلارجية اهلنـدي          
 إذ دعـا    ؛2000 مطلع يوليو    سرائيلإل "ج سين اسوانتج"

 العامل  لقيادة" والنووي   االستخباري للتعاون  اإلسرائيلي هرينظ
 إىل جانب التعاون املتواسع بني      هذا،  )74("يف حماربة اإلرهاب  

ـ  تاإسـرائيل الدولتني يف سائر ااالت حىت صـارت    ع س
  .)75(تثمر يف اهلندسم

ل أسرع القافزين إىل دول      وأخرياً، فقد كانت إسرائي    -
 االحتاد السوفييت الـسابق إىل  علماءآسيا الوسطى، لنقل  

 اليورانيـوم مصانعها العسكرية، واحليلولة دون وصول      
املخــصب الــذي متتلــك قريغيزيــا وكازاخــستان 

 كميات غري قليلـة منـه       وزباكستانوأستان  جيكوطا
، دون وصوله إىل إيران أو باكـستان        تاجهنإوإمكانيات  

- إسرائيله نشطت   يوعل. ةمسلمأيد  أي   العراق أو    أو
 الشخصية، ويهودها   تعرب املوساد والشركات والصال   

 إىل احتواء املـسارات     -اجلمهورياتفرطني يف هذه    نامل
 ،ااالتة هلا عرب املشروعات املشتركة يف كافة        ياملستقبل

 اإلسالمية  الظاهرة حلصار   يةئانث"كاتاشر"مبا أفضي إىل    
  .)76( ضدهايجيوالته

  :اخلالصة
 االستهاللية من املقولةتأكد ت، تمهيدتتم هذا ال خميف

 دول اجلوارين املباشر وغري وتعاطيأن التجربة الطالبانية 
 حلادث املسرح إعداد مبثابة وسلباً كانت إجيابا معها املباشر

يوم ال وعرة، وهذا ما كشفت عنه وقائع ةجلل أو النعطاف
  !!وتداعياتهمريكي األ
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أفغانستان واجلوار وأزمة ما بعد احلادي عشر من        
  2001سبتمرب 

  الدالالت. االنعكاسات.. السياسات
مبجرد إعالن اإلدارة األمريكية أسـامة بـن الدن         

 سـبتمرب  11املشتبه به األول فيما وقع صـباح الثالثـاء          
، حتولت أنظار العامل كله من أقصى الغـرب إىل          2001

رق، وانتقلت أفغانستان وجواراها املباشر وغـري       أقصى الش 
  املباشر إيل بؤرة االهتمام العاملى، وتبارت حماوالت التفتيش 
البحثي داخل خريطة القوى الفاعلـة يف املنطقـة         
ــال،  ــردود األفع ــة ل ــات احلاكم واحملــددات واخللفي

وترادفـت  . واالنعكاسات احملتملة للتعاطي مـع األزمـة      
عضها البعض كلما تقدمت الواليات     السؤاالت يف أعقاب ب   

الـذي انقـشع    " مـن؟ : "املتحدة خطوة، بدء اًمن السؤال    
الـذي اسـتحال    " ملاذا؟: "بالتحديد األمريكي إىل السؤال   

بكائية يف بلدان اجلنوب غشي عليهـا هـدير الطـائرات           
إىل السؤال الذي بقي يتجـدد وال       .. واملدمرات املتحركة 

  "إىل أين؟ ماذا بعد؟": يتبدد
الذي هـو أدىن إىل     -واحلقيقة أن التحليل السابق     

 أبان عن حالـة علـى وشـك         –التذكرة وجتديد الوعي  
االنفجار، وعلى استعداد للتحرك باجتاه مسمى ال يـشتمل      
على الكثري من التنويعات املتمـايزة، أو التحفظـات ذات          

وهذه هي اخلالصة اليت نسعى الختبارهـا برصـد         . األثر
ياسات األطراف الضالعة عرب األزمة     مواقف أو باألحرى س   

ومستجداا؟ وانعكاسات هذه السياسات علـى األزمـة        
ودالالت كل ذلـك علـى املنطقـة        –بنفسها وتطوراا   

  .ومآالا

ومن مث يتخذ هذا املبحث منحى تطوريـاً، يتـابع          
املنطقة عرب مراحل ثالث متتالية، تغطي الفترة من احلـادي        

 والعشرين من ديـسمرب للعـام       عشر من سبتمرب إىل الثاين    
2001  

 من الترصد اإلقليمي إيل مظاهرة - اجلولة األويل
  التحالف الدويل

)11/9 – 7/10/2001( 

ـ       – بعامـة    – المية  جاء االنقالب إيل األمة اإلس
وأفغانستان ودائرتيها املباشرة وغري املباشر مبكـراً جـداً         

ات فعشية وقوع االنفجار  . ة من يوم آلخر   كومتصاعد احلر 
 "اإلحالـة "يف نيويورك واشنطن لوحظـت أوىل مـساعي         

التلقائية املمتزجة بنربات احلفز والتهييج ضـمن اخلطـاب         
اليهودي للمواساة والتضامن، سـواء مـن شخـصيات         
إسرائيلية أو أمريكية، ويف هذا تزامن أول تلويح من الرئيس          
األمريكي بوش بذكر أفغانستان ابن الدن كمتهم حمتمـل         

وزيـر اخلارجيـة    – دعوة هنري كـسينجر      مع) 12/9(
 إىل ضرب أفغانستان ابـن الدن علـى   –األمريكي األسبق 

  . م1941غرار الرد األمريكي على حادث بريل هاربور 

تلك اإلشارات والتلوحيات اسـتحالت تأكيـدات      
رمسية وإرهاصات حترك حنو املنطقة سراعاً؛ إذ صرح جون         

أن  CNN حملطـة    –وزير العدل األمريكـي   –أشكروفت  
تقود إىل أسامة بن الدن الذي يعـيش        " األكثر جدية "األدلة  

، للشيء الذي صادق عليه وزيـر اخلارجيـة         نيف أفغانستا 
مـضيفاً أن حمادثـات   ) 13/9(كولني باول ذات اليـوم     

الذي ترى فيـه    " الرجل" مع باكستان جترى بشأن      ةأمريكي
  . واشنطن عدوها األول يف عامل ما بعد احلرب الباردة
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وهكذا، وعرب قفزات واسعة شهدت األيام القالئل       
عقب احلادي عشر من سبتمرب انتقال جمرى األمور ومـدار      
اجلدل العاملي من استهوال ما وقع إىل استشراف ما سيقع،          

ـ     على عدو هالمي الـذات      "احلرب"فيما عرفته واشنطن ب
فضفاض الـصفات ذي تـسميات متعـددة انتـهت إىل         

ذي جرى تغليب استعماله ملا حيتمله      ال" اإلرهاب"اصطالح  
من بعد عنيف يتواءم مع غاية الرد العسكري اليت اعتمدا          

وعليه، فـإن حـشوداً     . اإلدارة األمريكية منذ اليوم األول    
 وحزماً من القرارات واخلطط     ،متتابعة من الرسائل اخلطابية   

والتحركات الفعلية املتنوعة نيط ا إعداد أرضية موائمـة         
ي االستراتيجي مع ما بدا عاملاً جديداً، غلب علـى          للتعاط

حلـادي عـشر مـن     اعامل ما بعد    "مجهور املراقبني تعريفة بـ     
، والذي تعد هذه اجلولة بـسياساا وانعكاسـاا         "سبتمرب

حجر األساس يف تشكيل هيكله وآلياته وعملياته وفواعلـه        
وقضاياه، ويف الكشف عن حقيقة مستجداته سيما فيمـا         

  !مبوضع األمة اإلسالمية منهيتعلق 
ومن مث، يدور هذا اجلزء من التقرير حول سـؤال          

اليت رتبت ا األطراف املعنية يف الداخل األفغاين        " الكيفية"
:  واجلوارين أوراقها وحساباا لإلجابة عن السؤال الـبالء       
: أين تقف؟ أو على النحو الذي فرضه به الرئيس األمريكي         

؟ وما وراء هذا السؤال هـو رصـد   "معنا أم مع اإلرهـاب   "
الطريقة اليت تتفاعل ا أطراف الداخل اإلسالمي وأطراف        

  . اخلارج مع قضايا األمة اليت تبدو مصريية
  طالبان واملعارضة األفغانية:  الداخل األفغاين–أوالً

بني إباء املبـدإ وحمـاوالت      : طالبان .1
  إرجاء احلرب

 للموقـف   الشك أن حلظة اإلدراك الطالباين األوىل     
قـوة  : أو قـل  –قوة سكونية   : جتاذبتها قوتان متعارضتان  

 منذ بـدء    ر املشه أ تدفع باجتاه االستماتة علي املبد     –سكينة
يف وجه املطالب األمريكية بتسليم     1996 ةالتجربة الطالباني 

لي سبق التردد األمريكي املـشار      عابن الدن، واليت ترتكن     
حنـو مزيـد مـن    وقوة أخرى حراكية تدفع . إليه من قبل  

 ورمبا اإلشفاق من    ،التحفز والتعبري عن قدر كبري من اجلدية      
التورط يف معركة غري حمسوبة العواقب، يتعرض فيها وجود         

لقد تبـدى ذلـك     . احلركة ومصريها الحتماالت الزوال   
عبـد الـسالم    –عاجالً يف نفي سفري احلركة بباكـستان        

ألي صـلة   ) 11/9( يف ذات اليـوم املـشهود        -ضعيف
لحركة وابن الدن باألحداث متعلالً بأن األخـري مقيـد          ل

احلركة واالتصاالت، وأنه واحلركة ليسا ذا املستوي، حىت       
  . )77(لو أرادا ذلك

ويف ضوء احلصار الذي تعرضت له احلركة علـى         
مدار الفترة الـسالفة واقتـصار تعامالـا الدبلوماسـية          

بار، فـإن   واالقتصادية على باكستان من الناحية ذات االعت      
آليات تعاطي احلركة مع األزمة املتصاعدة تكـاد تكـون          

الذي بدا مأزوماً مشدوداً بني     " اخلطاب"اقتصرت على أداة    
 الذي تستميت احلركة عليه، والسابق التنويه       أتربيرات املبد 

به، وبني حماوالت جتنب اآلثار السلبية ملا حسبته يف املبتـدأ    
حـرب شـاملة   " أنـه  مث استبانت عن قرب  " ضربة عـابرة  "

، وفيما بني هذين الطرفني اشتمل اخلطاب علـى         "...طويلة
على اجلانب اآلخر   . مجل ردع للكافة يف الداخل واخلارج     

غري اخلطايب وعلي ضوء اإلمياءات املرسلة وتظـاهر أكثـر          
األطراف اإلقليمية لتشييد التحالف ضد احلركـة، جـرت    

ـ          ة مـع   حتركات ضئيلة إىل أن انقطع خيط وصـل احلرك
باكستان، فلم يعد سوى التحركات العسكرية يف الداخل        

  .استعداداً ألمر بات مقدوراً
كذا يالحظ أن اخلطاب الطالباين على الرغم مـن         
مسة التردد فيه واملمازجة بني احلدة والتجاوب النسيب، فإن         
جرعة التشدد والتحدي وعبارات الردع فيه تزايدت كلما        

 والـيت تـدرجت     ،قية لواشنطن تكشفت أبعاد النوايا احلقي   
بدورها من مطلب التسليم املنصب فقط علي ابن الدن إىل          

 فإرهاصات مث تأكيدات مـسعى      ؛طلب إغالق املعسكرات  
  .حملها" موائم"إسقاط احلركة نفسها وإحالل نظام 

فخالل األسبوع األول، جتلت هذه احلالة املتـرددة        
 يف  من خالل موجة حتد وردع تلقائية؛ إذ هـدد ضـعيف          
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بـأن أي تفكـري     ) 12/9(اليوم التايل لتصرحيه املتـربئ      
أمريكي يف توجيه ضربات سيكون خطئًا تتحمل واشنطن        

ويتوعد متحدث باسم املال عمر يف اليوم الثالـث         . عواقبه
، مث يصدر املال عمر نفسه بيانـا يف الوكالـة           "االنتقام"بـ

هو رداً على إعالن بوش أن ابن الدن        -) 15/9(األفغانية  
املشتبه األول، وتصريح برويز مشرف مبوافقة جيشه علـى         

 فـيعلن   –استخدام األمريكان للمجال اجلوي الباكـستاين     
حـىت  "عمر رفضه البات تسليم ابن الدن، وأنه سـيقاتل          

، داعياً العامل اإلسالمي إىل حتالف مضاد للتحـالف         "املوت
  .)78(الدويل اآلخذ يف التشكل

لبان تلقوا دفعة معنويـة   وفيما يبدو فإن مسئويل طا   
للمضي يف مسار التحدي واإلباء علـى خلفيـة انـدالع           
التظاهرات املتضامنة مع موقفهم، وتلك الرافضة للحـرب        
عامة واليت شهدا معظم دول العامل مبـا فيهـا أوروبـا            
والواليات املتحدة، واليت بدأت يف باكستان مبكرة عقـب         

ر يف بيان الحـق  فقد راح املال عم). 14/9(صالة اجلمعة  
اإلمرباطورية "يذكِّر الواليات املتحدة ويتوعدها بأا ستكون      

 بعـد بريطانيـا     ةاليت تنكسر علي األعتاب األفغاني    " الثالثة
والسوفيت، بل وتوعد دول اجلوار برد عنيف يف حالة إعانة         

  .)79(األمريكان على احلرب ضد نظامه
يف اية  ن موجة التحدي التلقائية هذه أعقبتها       أإال  

علـى  " احلواريـة "و" التربير"ألول إضافة عنصر    ا عاألسبو
، وتعليل الرفض   "األدلة"اخلطاب الطالباين، بالتساؤل حول     

بالتقاليد األفغانية واإلسالمية، وأن تسليم املتهمني ال يكون        
يف خـضم   –، بل أتاحت احلركة     "االشتباه األمريكي "مبجرد  
ينفي فيـه أي    ) 16/9( البن الدن أن يصدر بياناً       –ذلك

صلة له بالتفجريات، مشرياً إىل كثـرة أعـداء الواليـات           
إنين أعيش يف إمارة أفغانستان اإلسالمية، وقد بايعت         ": املتحدة

أمري املؤمنني على السمع والطاعة يف مجيع األمور، وهو ال يأذن يل            
شهد األسـبوع   . )80("بالقيام مبثل هذه األعمال من أفغانستان     

اً من تدفق القـوات واألسـلحة واملـدمرات،         التايل مزيد 
وبدايات تأسيس القواعد اجلوية األمريكية بدول اجلـوار،        

منفردا إىل طالبان أيضا على ما      " ابن الدن "وحتول الدفة عن    
إن طالبـان   "): 17/9(جاء يف حتذير الرئيس األمريكـي       

 إنه جيب أن تأخذ..  آمن البن الدن،ذالمستعترب مسئولة عن توفري 
، مث توقيع بوش قـرار  )81("طالبان هذا التحذير علي حممل اجلد 

وسط تصرحيات رمسية متكـاثرة بـأن        ) 19/9 (احلرب
هـذا  . احلرب ستستهدف الدولة اليت تـؤدي ابـن الدن        

األسبوع شهد كذلك حتوالً نوعياً على السياسة الطالبانية،        
متثل يف وضوح حالة احلرص على تفادي أو إرجاء اخلطـر           

قاحملد.  
ففي نربة جديدة فعـالً، أعلنـت طالبـان عـن           
استعدادها للتفاوض حول تسليم ابن الدن، وأا ال تستبعد         

قدرة اهللا  –وجاء على لسان وزير اإلعالم      . احتمال تورطه 
أي شخص مسئول عن ارتكـاب هـذا        "أن  ) 19/9 (–مجال

العمل فإن طالبان لن تدافع عنه، كان هذا الـشخص أسـامة أم            
مر الذي صادق عليه بيان للمـال عمـر يف ذات           ، األ "غريه

اليوم؛ مصرحاً باستعداده إلجراء مثل هذه املفاوضـات يف         
  .)82(احلال

وعلى الرغم من مواجهة واشنطن هلـذا التحـول         
إن الوقت قد حان للتحرك وليس      "حبائط صد عليه شعار بوش      

، فإن طالبان واصلت تفعيلها حملاوالت التربيد       )83("للتفاوض
افق املال عمر على استقبال وفد باكستاين حيمـل         هذه، فو 

رسالة حتذير وإثناء من قبل اجلنرال مشرف، فيما يبدو أنـه    
 الطالباين  أكان يكرر املطالب األمريكية ومل يلتفت إىل املبد       

  .كما ذهب) 20/9(وتربيراته، فعاد الوفد 
إال أنه ما كاد يعلن عـن فـشل مهمـة الوفـد             

البان على خطوة عاجلـة ذات      الباكستاين، حىت أقدمت ط   
جملـس  " إذ دعا زعيم احلركة إىل عقد ما أطلق عليـه   ؛مرام

قصدت . الختاذ قرار بشأن املسألة الراهنة  " علماء أفغانـستان  
 إىل التـصديق علـى موقـف        –من جانب –هذه اخلطوة   

احلركة أمام سائر صفوفها، وإىل تعبئة قوى الداخل املترددة         
على التواصل مـع فتـاوى      خلفها من جانب ثان، عالوة      

وتظاهرات اخلارج اإلسالمي اليت دعا بعضها للجهـاد إىل         
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 األمر الذي انتهي بإلقاء الكرة يف ملعب ابن         ؛جوار احلركة 
، مث حسمه املـال     "غادر أفغانستان بإرادتك إن شئت    : "الدن

إن ابن الدن سـيكون      : "عمر بإعالن متسكه املبدئي بالرجل    
  . )84(" حياً أو ميتاًآخر شخص يغادر أفغانستان

وسعياً حنو استكمال صفها السياسي أعادت طالبان       
مناشدة منظمة املـؤمتر اإلسـالمي والبلـدان اإلسـالمية      

 حيث طالب املال عمـر      ؛مساعدا حال تعرضها للهجوم   
إننا جيب أن نتحد ضد أعدائنا الـذين        ": باستراتيجية مشتركة 

مر الذي مل يلـق     ، األ )85("يريدون أن يسحقونا ألننا مسلمون    
أي صدي؛ إذ كان اجلميع منشغلني بتحرير إجابام عـن          

إما أن  ):"21/9(البالء الذي أعلنه بوش يف خطابه        السؤال
مبا يعين أن اخلطاب األمريكي     ".. تكونوا معنا أو مع اإلرهاب    

  ! كعادته أو كعادة متلقيه–جنح يف جذب اآلذان واألذهان 
باشـر لطالبـان    وكما جاء التحذير األمريكـي امل     

بداية خلط التهدئة يف السياسة الطالبانية؛ فقد       ) 17/9(
جاء خطاب بوش أمام اجللـسة املـشتركة لـسي          

-دافعاً خلط آخر موازٍ     ) 21/9(الكوجنرس األمريكي   
 من إبداء التحدي؛ إذ اشتمل خطـاب        –وليس بديالً   

  :بوش على مراسيم كربى حادة منها
 – البن الدن وحده    ليس –ضرورة تسليم طالبان    * 

  . اليت تنطلق من أرضها) اإلرهابية(إمنا لكافة املنظمات 
: حتذير حكومات العامل بالشعار املذكور أعـاله      * 

  ..."معنا أو"
  .أا مطالب غري قابلة للتعارض أو املناقشة* 
إعالن احلرب اجلديدة اليت تالحق فيها أي أمة أو         * 

  .دولة تقدم دعماً لإلرهابيني
نفسه تأويالً يبدو فيه اإلرهابيون     " اإلسالم"اء  إعط* 

خونـة يريـدون اختطـاف       "-كما يعـرفهم بـوش    –
  . )86("اإلسالم

ترمجت طالبان هذا اخلطاب بأنه حتول إىل اإلصرار        
 فأزاحت  ؛األمريكي الذي ال رجعة فيه عن خوض احلرب       

خطاب املهادنة شيئاً ما أو شاكلت عليه؛ ليعلن عبد السالم          

د احلركة إلعالن اجلهاد على كل من يهـني       ضعيف استعدا 
اإلسالم، معترباً أن تـسليم ابـن الدن إهانـة لإلسـالم            

إسقاط طالبان وإحالل   "ومن الواضح أن غاية     . )87(والشريعة
مل يكن قد استقر الرأي عليها يف ترتيبـات         " نظام آخر حملها  

اإلدارة األمريكية، األمـر الـذي تـواترت التلميحـات          
: املسئولني األمريكيني واألوربـيني عليـه     والتصرحيات من   

وأن ال تفكري لدى إدارته     "فبوش يريد ابن الدن حياً أو ميتاً،        
، ويؤكد وزير دفاعه نفـس      "بشأن نظام احلكم يف أفغانستان    

األمر، بل ويقترح كولني باول عشية خطاب بوش األخـري   
، لكن ايـة    )88(حماكمة ابن الدن خارج الواليات املتحدة     

ع الثاين محلت بوادر هـذا الفكـر خاصـة عـرب            األسبو
االتصاالت األمريكية واألوربية واإلقليمية الواصـلة بـني        

  .أجنحة املعارضة األفغانية يف الداخل واخلارج
 إزاء ذلك حتركت طالبان، فأعلنت حظراً جويـاً        

 أمريكية يف  إقليم مسنجان      سسعلي أثره أسقطت طائرة جت    
ألف مقاتـل   ) 30-25(، ودفعت حنو    )22/9(الشمايل  

 حيث حدودها مع باكستان اليت مضت       ؛إىل اجلبهة الشرقية  
 حيث خط   ؛يف سبيل دعم التحرك األمريكي، وحنو الشمال      

املواجهة مع املعارضة الـشمالية سـيما علـى حـدودها         
أطـراف   األوزبكية، وانطلق خطاا التحذيري إىل كافـة 

  .املنطقة
 رسالة  –وزير اخلارجية –وجه وكيل أمحد متوكل     

قـرار  "حتذير قاسية إيل نظريه األوزبكي فيها على اختـاذ          
أن الشعب األوزبكي سوف    " حمذراً من    ؛لصاحل املنطقة " حكيم

خيرب حكومته لكي تنأى بنفسها عن مثل هذه احلرب اليت لن يكون 
 الطائرة األمريكية،   لقد أُسقطت .. من السهل عليها اخلروج منها    
؛ حيـث كانـت   )89("املعتدينوسوف يكون هذا هو قدر كل     

وباملثل راح املال . الطائرة قد خرجت من األجواء األوزبكية    
لطمأنـة الـداخل   : عمر يرسل النداءات متعددة الوجهات   

ودعوة األفغان للعودة إىل بيـوم وأن ميارسـوا حيـام           
الطبيعية، ولردع اخلارج والتأثري فيه حني حـذر الـشعب          

عن النار اليت تسعرها إدارته،     األمريكي بأنه لن يكون مبنأى      
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الذي " امللك"مث راح يسلط جام غضبه على املعارضة سيما         
على حـد قولـه     " أسنة رماح األمريكان  "حيلم بالعودة على    

  .)90(حمذراً إياه من نفس مصري الشيوعيني من قبل
وأمام تزايد الضغوط علي احلركة جراء بدء حتـرك         

 األول، مث قطـع     املعارضة الشمالية منذ ايـة األسـبوع      
اإلمارات عالقاا الدبلوماسية مع احلركة اعتبارا من السبت      

على أساس عدم جتاوب احلركة مـع مطالـب         ) 22/9(
اتمع الدويل ممثالً يف جملس األمن، كررت طالبان نفسها         

ادي احلرب؛ إذ تتابعت    فخبطاب ميزج التحدي مبحاوالت ت    
 األمني العام بـاألمم     نداءات وزارة اخلارجية الطالبانية إىل    

املتحدة وإىل البلدان اإلسالمية إليقاف اإلرهاب األمريكي،       
  .  وإيل الشعب األمريكي على النحو السابقة اإلشارة إليه

وإذ أدركت احلركة أن هدف إسـقاطها أضـحى         
موثوقاً منه، سعت إىل تدويل قضيتها وإظهارها حرباً على         

م نفسها عـن ابـن      اإلسالم نفسه؛ إلبعاد الدقة عنها وفص     
الدن، أو سحب آخرين إىل معركتها؛ إذ صدر بيان نسب          
إىل املال حممد عمر يتضمن شروطاً تعجيزية لقبول احلركـة       

سـحب الواليـات    : تسليم قيادات تنظيم القاعدة، ومنها    
املتحدة قواا من اخلليج، ووضع حد الحنيازهـا الواضـح      

ذا مل يفعـل    إ"إلسرائيل، ووقف تدخلها يف شئون اإلسالم،       
األمريكيون ذلك فإم سيتورطون يف حرب دامية ستحرقهم هم          

؛ معرباً عن إدراك احلركـة مقـصود        "وغريهم دون جدوى  
التحالف من إزالة النظام اإلسالمي ووضع حكومة مواليـة         

  )91(يف أفغانستان 
ودون أن تقطع وترية املزاوجة بني خطايب اإلبـاء         

نوافذ مفتوحـة أمامهـا،     واإلرجاء، وحماولة إبقاء كافة ال    
مضت طالبان تعزز من دفاعاا حول املدن الرئيسة وعلـى       
اجلبهات املختلفة، معلنة قيامها بإعداد وتسليح أكثر مـن         
مائة ألف شخص، وأن أربعني ألفاً بايعوا القائـد األعلـى         

؛ مبـا  )92(" إميـام "للحركة على املوت جهاداً ودفاعاً عن      
الة التعبئة احلقيقيـة للحـرب      يعرب عن حتول احلركة إىل ح     

األفـراد  "واستنفار وحشد كل قواها اليت تتمثل أساساً يف         

؛ ومبا يعين كذلك ارتكاز االستراتيجية العسكرية       "املتحمسني
لطالبان على احلرب الربية باألساس، وحرب املشاة واجلبال        

  .بصفة أكثر حتديداً

ه جاء األسبوع الثالث مبزيد من تعقيد املوقف وتأزمي       
أمام طالبان، فقد بدت حماوالا الواهنة للردع أو اإلرجـاء      
تذروها الرياح يف ظل تعاقب إعالنات كافة دول اجلـوار          

 وأحياناً حبماس زائد إىل درجة      -املباشر وغري املباشر بقبوهلا   
 للتعاون مع الواليات املتحدة والناتو      -الطلب واالستعجال 

ة؛ األمر الذي انعكس    يف العملية العسكرية اليت باتت وشيك     
عاجالً يف إعالن قوات التحالف األفغاين يف الشمال عـن          
حتقيقها جناحـات علـى األرض، ويف تـزاحم األنبـاء           
والتحركات والتصرحيات سـيما يف اجلنـاح اخلـارجي         
السياسي املناهض للحركة من مركـزه يف رومـا حـول           

، واالتصاالت السرية واملعلنـة بـني اجلنـاحني     "البـديل "
دعومة من الكافة واليت تكللت بالتقـاء وفـدين مـن           وامل

مث باجتماع ربـاين مـع      ) 23،24/9(اجلانبني يف روما    
األمريكيني يف طاجيكستان يف نفس الوقت مبا أعطى تقديراً         

 ألول مرة   -بأن كافة الغرماء السابقني قد اجتمعت كلمتهم      
على شـئ واحـد هـو اإلطاحـة     -وبصورة غري مسبوقة 

  !!بطالبان

ني راح أعداء احلركة يتكاثرون ويتحـازبون    ويف ح 
ويتواصون ويتحركون ضدها، فإن البقية شرعت تتربأ منها        
ورول بعيداً عنها وتوصد أمامها آخر أبـواب االرتبـاط          

املشار ) 22/9(فلحاقاً بالتخلي اإلمارايت    . الرمسي باخلارج 
قطـع كافـة   ) 25/9(إليه عالياً، أعلنت العربية السعودية    

ا جعلـت        عالقاأرض أفغانـستان   "ا بطالبان على أساس أ
مركزاً الستقطاب وتدريب املغرر م خاصة من مواطين السعودية        

!! )93(" نفسها مع استمرار رفضها تسليم هؤالء ارمني للعدالة       
لتأيت الضربة األشد بإغالق باكستان سفارا يف كـابول         

 أـا جمـرد     وقنصلياا يف سائر املدن األفغانية وإن أعلنت      
 احتياطية وليست قطعاً للعالقات الدبلوماسية، األمر       تدابري  
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الذي علق البعض عليه بأنه يعين أن إسالم أبـاد علمـت            
  .) 94( أفغانستانبتوقيت اهلجوم األمريكي على 

يف ظالل هذه األجواء امللبـدة بـالغيوم، بـدا أن           
ها االستجابة الطالبانية اخلطابية باألساس كانت يف سـبيل        

ن احلركة حرصت على استمرار اإلعالن عن       أللتململ، إال   
موقفها وإن كان بلهجة أقل مـثالً إىل صـحيفة األمـة            

إجابات نسبت ألسامة بن الدن نفى      ) 28/9(الباكستانية  
حمـوالً االـام إىل     ) 11/9(فيها أي عالقة له بتفجريات      

الــداخل األمريكــي وإىل االســتخبارات األمريكيــة أو 
ت اليهودية املتطرفة اليت تبغي إيقـاع الفتنـة بـني          املنظما

أنا ال أكذب، فلم أكن على علـم ـذه          ": اإلسالم واملسيحية 
االنفجارات، وال أؤيد قتل األبرياء، ورمبا كانت تلك اهلجمـات          
نتيجة لعنة صبها اهللا على أمريكا بعدما ارتكبته حبـق الرجـال            

حنن لسنا  ..املسلمنيوالنساء واألطفال من ديانات أخرى، خاصة       
أعداء للمواطنني األمريكيني أو الواليات املتحدة نفسها، ولكننـا    
أعداء هذا النظام الذي جعل الدول الـصغرى حتـت عبوديـة            

هذا النظام الذي يديره اليهود وميتثل إليه األمريكيـون         ..أمريكا
يف احلقيقة كان جيب أن تكون هذه االنفجارات        ..دون وعي منهم  

، بل إن ابن الدن أملح إىل عـدم         " وليس أمريكا  ضد إسرائيل 
استيائه من موقف الدول اإلسالمية الداعم لـشن هجـوم          

 علــى "جمــربة" باعتبارهــا أفغانــستانأمريكــي علــى 
  .)95(..اإلذعان

مل يقف األمر عند احلد الذي يقدم فيه أسامة بـن           
الدن هذه الرؤية املخالفة صراحة ملا سـبق أن أعلنـه يف            

 أبان تـشكيل    1998منذ العام   أنه  سيما  -دبيانات اجلها 
 مبا يشري   -اجلبهة اإلسالمية العاملية لقتال اليهود والصليبيني     

إىل حماولة شبة أخرية لتحريك املوقف املأزوم يف أي اجتـاه           
أياً ما كان، بل إنه يف الوقت الذي جاءت فيه تـصرحيات            
الرئيس األمريكي حول وجود قـوات أمريكيـة تطـارد          

 وتكرار رفضه أي تفاوض مـع       أفغانستان داخل   اإلرهابيني
مـشرياً إىل   " لقد مسعوا ما قلته وعليهم التحـرك اآلن       :"طالبان

، ومـع   )96(تعاظم هدفه فوق جمرد القبض على ابـن الدن        

اإلدراك الطالباين لذلك،حني نوهت احلركة باملـشاورات       
الدائرة بني وزارة الدفاع األمريكيـة وحتـالف الـشمال          

احة ا واالرتقاء بسقف التعاون مـن جمـرد    املعارض لإلط 
النصح ومناقشة اخلطط إىل بدء عملية التسليح الفعلية عـرب     
دول اجلوار األفغاين سيما روسيا اليت صرح رئيسها بذلك         

، على الرغم من ذلك جاء رد املال عمـر علـى            )97(فعالً  
 النوايا األمريكية املشار إليها هادئاً مستبعداً قيام الواليـات        

ألن الواليـات   : "املتحدة جوم يف مجلة غري واضحة املغزى      
مع استمرار توجيه التحذير    " املتحدة ال متتلك أي سبب اهلجوم     

بشدة للقوى اليت تساعد أمريكا من الداخل واخلارج بأنـه        
  .)98("دوالً عدوة"سيعتربها 

وتواصالً مع حماوالت التعلق بأي قشة، اعتقلـت        
ريطانية تدعى إيفـون ريـديل      صحافية ب ) 28/9(احلركة  

كم من ) 15(كسربيس على بعد   إتعمل بصحيفة الصنداي    
، )الربقع األفغاين (احلدود الباكستانية وهي ترتدي الشادور      

وإذ نشرت وسائل اإلعالم أن الصحافية هذه متزوجة مـن          
 - العراقـي األصـل    -إيالن هرموش اليهودي اإلسرائيلي   

ركة الفرصة يف حماولة    العامل باجليش اإلسرائيلي وجدت احل    
 دفع كولن باول إىل إعـالن       ممادس أنف إسرائيل يف األمر      

أنه ال وجود ألي مشاركة إسـرائيلية يف محلـة تكـوين            
التحالف الدويل ملكافحة اإلرهاب حـىت ال تقـع الـنظم         

إذا وجدت نفسها مع إسرائيل     " احلرج البالغ "اإلسالمية يف   
  .)99(على حد تعبريه -يف خندق واحد

كما سبق أن أشرنا، فإن الواليات املتحدة ودول        و
اجلوار الساعية القتناص الفرصة جنحت يف تسعري حـرب         
إشغال مبكرة ضد طالبان منذ اية األسبوع األول التـايل          

 األمر الذي بلغ مـدى      ؛ألحداث احلادي عشر من سبتمرب    
عالياً مع اية األسبوع الثالث حني الحت بـوادر حتـول           

مليدانيني من الدرجـة الثالثـة أو األقـل إىل          بعض القادة ا  
املعارضة، األمر الذي صدقت احلركة على بعـضه بأرقـام    

ومن مث فإنه مع مطلع أكتـوبر       . متدنية منذ أواخر سبتمرب   
 فأمارات التمـرد  !كانت احلركة قد شرعت يف القتال فعالً  



                                                                                                    السياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاسات والجوار  والجوار  والجوار  والجوار أفغانستانأفغانستانأفغانستانأفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                            مدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهر

 ركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةمممم                 194                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

-يف بعض املدن واملقاطعات تتبدى مع قيام إمساعيل خـان         
ي اهلارب من سجون طالبـان أوائـل عـام          القائد الشيع 
بقيادة جمموعة من املتمردين من اجلهة الـشمالية        -2001

الغربية حتت مظلة دعم إيراين له جذوره، وحتـت معاونـة        
أمريكية من اجلو بقوات الكوماندوز السـتطالع مواقـع         
طالبان األمامية، فيما كانت احلركة على اجلبهة األخـرى         

  .م حمدود لقوات اجلبهة املتحدةترسل أرتاهلا يف ظل تقد
إذن فقد بدأت املعركة وملا تطلق الواليات املتحدة        

 األمر الذي أجرب طالبان على التخلي عـن         ؛قذيفة واحدة 
تشديد عمليات التمويه وتأمني القتال، واللجوء إىل نـشر         
قواا على جبهات متعددة يف آن واحد وحتريك دفاعاـا          

تعدها رئيسية، فيما يعد حماولـة      الضئيلة حنو مواقع مل تكن      
لتعرية الصدر الطالباين مبكراً أمـام الـسهم األمريكـي          

  .الوشيك
ويف الثالث من أكتوبر صرحت دوائر أمريكيـة          

علـى  " املختلفة"باكتمال االستعداد األمريكي لشن احلرب      
 األمر الذي دعا صـحفًا عامليـة مثـل          ؛طالبان والقاعدة 

 توقع احلرب خالل ساعات فيمـا   الربيطانية إىل " األوبزرفر"
أي -هجـومهم "أكده أحد قادة املعارضة الشمالية مـن أن         

 "سيكون بعد يومني مدعوماً جـوم جـوي أمريكـي     -املعارضة
وبالفعل بدأ الكشف الصريح عن النـشر الفعلـي         . )100(

للقوات األمريكية يف طاجيكستان وأوزباكستان احلدوديتني      
) 4/10(نت باكـستان    يف وضع االستعداد للهجوم، وأعل    

إغالقها اال اجلوي أمام أي طائرة غري مدنية قادمة مـن           
خارج البالد معلنة أن األدلة اليت قدمتها الواليات املتحـدة        

) 11/9(لباكستان بشأن تورط ابن الدن يف انفجـارات         
  )101(."أساساً كافياً لتوجيه االام رمسياً"متثل 

 اآلخـذة يف    إزاء هذه احللقة احملكمة واجلبـهات       
االنفجار والوضع األشبه بالعد التنازيل قبل انفجار القنبلة،        
تضاءلت مساحة اخلطاب الطالباين بالنسبة إىل التحركـات    
واإلعدادات العسكرية، بإنشاء اخلطوط الدفاعيـة وحفـر        
اخلنادق وجتنيد املواطنني وتسليحهم ونصب الصواريخ فوق       

الشرق والـشمال   املرتفعات، وتعزيز القوات على جبهيت      
بأعداد من املتدربني اجلدد الذين قدروا بعشرات األلـوف،      

يف حالـة  " حرب عصابات من اجلبال "وتعهدت احلركة بشن    
وقد كان هلـذا التعهـد      . القيام بالعمل العسكري ضدها   

دالالته يف كشف أبعاد اإلدراك الطالباين ملوازين القـوى         
كـة علـى     فإعالن عزم احلر   ؛والحتماالت تطور املوقف  

  :خوض حرب عصابات يعين عدة أمور
 أن احلركة أدركت فعالً أن هـذا احلـشد          -أوالً

األمريكي اهلائل لن يتفرق دون أن يضرب ضربته، وأا لن          
، 1998تكون ضربات عابرة على غرار ما وقع أغسطس         

وأن احلشد اجلوي والربي والبحري ينبئ عن نيـة مبيتـة           
ذلك دون لقاء بري، فيما     ، وأنه لن ميكن     "للغزو"ومكشوفة  

  .بدا أا ركزت فكرها عليه
 أن احلركة أدركت أا لن تتمكن من صـد          -ثانياً

هجوم جوي أو قصف حبري إذا استمـسكت بـاألرض          
واملدن، وأنه يف هذه احلالة ليس هلا مالذ سوى اجلبال الـيت   
نصبت عليها صوارخيها وحركت إليها قدراً غري ضئيل من         

احلرب الطويلة ال تكافئها سوى مقاومة      أسلحتها، وأن هذه    
طويلة من هذا النوع املعروف حبرب املستضعفني أو حرب         
العصابات، فيما يعد إعالناً مبكراً عن االستعداد للتخلـي         
عن احلكم دون التفريط يف املبدأ وااللتحام الكامل بفريـق          

  .ابن الدن
وعلى اجلانب اآلخر سـعت طالبـان إىل الـدعم          

من خالل عقد   -قداا أي فرصة يف اخلارج    بعد ف -الداخلي
اجللسات مع زعماء القبائل سيما قبائل الباشتون، وفـتح         
باب املفاوضات مع الزعيم البشتوين قلب الدين حكمتيـار        

 والذي كان األوحد يف إعالن تضامنه مع        ،املقيم يف طهران  
احلركة إذا شنت الواليات املتحدة هجوماً عليها، مرسـالً         

 وإنذارها من أـا     ،ديد املتواترة إىل واشنطن   خطابات الته 
ستوحد اجلميع وراء طالبان، وأن رجاهلا يف الـداخل ويف          

، كذلك سعت   )102(روما منبوذون من قبل الشعب األفغاين     
طالبان إىل املزيد من إثارة اجلماعات واألحزاب اإلسالمية        
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الباكستانية للضغط على حكومة مشرف، والـيت كانـت         
يومية يف بيشاور وكراتشي وإسالم أبـاد       تواجه مظاهرات   

  .تندد بالتوجه الذي انتهجه مشرف
يف هذا اآلن وصل اخلطاب الطالباين املتـضائل إىل         

إن الوقت يضيق    ":)6/10(آخر مطافه رداً على بيان بوش       
، فقد  )103("أمام طالبان وستدفع الثمن ومعها املنظمات اإلرهابية      

 خط التحدي الـسابق  جاء رد املال عمر نفس اليوم طارحاً     
بعيداً يف دعوته واشنطن إىل إغالق ملف التحقيق ومـن مث           

ألن الذين فعلوها قتلوا أنفسهم وأن ال أحد ينتحر بأمر          "احلرب؛  
  .)104("من آخر ومن أجل آخرين

 ففي اليوم التـايل  ؛املطاف كان هذا اخلطاب آخر
بدأت اجلولة الثانية حني نزل الالعب األمريكي إىل حلبـة          

راع العسكري الدائر فعالً، وذلك مع طالئع القـذائف         الص
  .2001ألمريكية على كابول مساء السابع من أكتوبر ا

ويف ختام متابعة املوقف الطالباين خالل هذه الفترة        
العصيبة يتبني فعاليات هذه السياسة الطالبانيـة انعكـست     
على تطورات املوقف انعكاساً ضئيالً؛ إذ مل يبد أن أحـداً           

طراف املعنية قد استمع جيداً إىل خطاـا أو اهـتم      من األ 
بردود أفعاهلا اهتماماً مؤثراً؛ فقد أبان التحرك األمريكـي         

 عن غاية أمريكية وعي اجلميع مغزاها       أفغانستاناملبكر حنو   
 وتصرف على أساس التعاطي معهـا دون     ،املباشر والقريب 

  ..النظر يف أبعاد موقف الطرف املقابل
وانعكاساا اخلافتة إن دلت على شئ      هذه السياسة   

فإمنا تدل على حقيقة هامة فيما خيص التجربـة الطالبانيـة      
مفادها أن تعدد الـرؤوس     : حتديداً واألمة اإلسالمية بعامة   

املتزعمة يف كيان أو نظامٍ ما يسهم بال شـك يف إفقـاده             
القدرة على انتهاج سياسة ذات أهداف وخطوط وأدوات        

 التحالف الطالباين مع األفغان العـرب       حمددة، مبا تبدي يف   
فقد حتملت احلركة مغبة    ..منذ مطلع جتربة احلركة يف احلكم     

ونتائج املعركة املوقدة بني ابن الدن ومجاعته وبني الغـرب          
فيمـا  -سيما الواليات املتحدة األمريكية، ونتائج عمليات     

مل على  تمل تكن موضوعة ضمن استراتيجية معدة تش      -يبدو

. ل مكافئة الحتمال حتركات األطراف املناوئـة      ردود أفعا 
وعليه فإن طالبان تتحمل تبعة تضارب غايتها بـني بنـاء           

 والسعي للحصول على االعتراف الـدويل وفـرض         ةالدول
هيمنتها على سائر األراضي األفغانية والتخلص من أعبـاء         
احلصار االستراتيجي املتظاهر على رميها عن قوس واحدة         

اية االستمساك بتحالف مع مجاعـات      من جانب، وبني غ   
تصدر البيانات وتشكل اجلبهات للتورط يف حرب ال طاقة         

إن صورة تلك احلقيقة انعكست جبالء على مـرآة         . هلا ا 
  .اخلطاب الطالباين على حنو ما سبق إيضاحه

-وعلى اجلانب اآلخر يتحمل فقه األفغان العرب        
ولية العجلة  مسئ-حىت لو مل يكونوا وراء األحداث األخرية      

اليت حذر الشرع احلنيف من االنزالق إليهـا، وسـيما يف           
سبيل العالقة مع املناوئني من غري املسلمني حال استضعاف         
وذلة املؤمنني على النحو الذي ال خيتلف عليه اثنان حالياً،           

 )فـال تعجـل علـيهم     فـال تعجـل علـيهم     فـال تعجـل علـيهم     فـال تعجـل علـيهم     ( -سبحانه وتعاىل -وذلك كقوله 
صابروا صابروا صابروا صابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا ويا أيها الذين آمنوا اصبروا ويا أيها الذين آمنوا اصبروا ويا أيها الذين آمنوا اصبروا و(، )84:مرمي(

ــون ــم تفلح ــوا اهللا لعلك ــوا واتق ــونورابط ــم تفلح ــوا اهللا لعلك ــوا واتق ــونورابط ــم تفلح ــوا اهللا لعلك ــوا واتق ــونورابط ــم تفلح ــوا اهللا لعلك ــوا واتق آل (   )ورابط
، فاألمر بالصرب يشتمل على ي عن العجلة،       )200:عمران

والصرب نصف اإلميان، وهو فضيلة يعاين املسلمون األمرين        
لقاء عدم التقائهم عليها، وال حيسنب أحد أا أخالقيـات          
 ،وقيم غريبة عن السلوك السياسي، فهي يف الصميم منـه         

  .ا يف فهم األزمات وآليات إداراسيم
فاالستعجال والتهور كاجلنب والتردد كالمها آفـة       
النصر واإلجناز، ومن تعجل الشيء قبـل أوانـه عوقـب           
حبرمانه، وهذا األمر نستدل عليه من  النص املبني يف هـذه           

وأعدوا لهم ما استطعتم من     وأعدوا لهم ما استطعتم من     وأعدوا لهم ما استطعتم من     وأعدوا لهم ما استطعتم من     [ :تعاىل-احلال وهو قوله    

عدو اهللا وعدوكم   عدو اهللا وعدوكم   عدو اهللا وعدوكم   عدو اهللا وعدوكم   قوة ومن رباط الخيل ترهبون به       قوة ومن رباط الخيل ترهبون به       قوة ومن رباط الخيل ترهبون به       قوة ومن رباط الخيل ترهبون به       

، فعناصر اإلعداد   )60:األنفال( ]]]]............وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  
واالستطاعة جتلي قيمة الصرب وأن اجلهاد يسقط للعجز على         

إذا "حنو ما أمجع عليه السلف، وأن العلماء ذكروا أيضاً أنه           
 تقع النكاية يف العدو وجب االزام ملا يف الثبـوت يف فـوات              مل

فار وإرغام أهل اإلسالم، قـد صـار        النفس مع شفاء صدور الك    



                                                                                                    السياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاسات والجوار  والجوار  والجوار  والجوار أفغانستانأفغانستانأفغانستانأفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                            مدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهر

 ركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةمممم                 196                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

على ما نقلـه     "الثبوت هنا مفسدة حمققة ليس يف طيها مصلحة       
وعلى ما   عن العز بن عبد السالم،    ) فقه السرية (البوطي يف   

  .εيفهم من فقه سرية رسول اهللا 
 ةهذا، وقد أوردت هذه الداللة هاهنا وقبيل متابع         

االحتمال عنـدي  اجلولة الثانية البادئة باحلرب، مع تساوي       
بوقوع اهلجمات من قبل رجال أسامة بن الدن وبعدم هذا؛          
وذلك أنه بعد أن يقع القدر يبطل اللوم، ويكـون قـول            

والسعي إىل إصـالح   " قدر اُهللا وما شاَء فَعل    "املؤمنني إذ ذاك    
ما فسد باحلكمة واملوعظة احلسنة وبالذود عـن حيـاض          

تأنيب املثبط وإعانة   املسلمني، وليس بالوقوف عند حدود ال     
وهذا مـن فقـه   ..شياطني القنوط واإلحباط على املسلمني    

النصيحة املهجور والذي جيب االلتفات إليه، وخاصـة يف         
مبـا يعـين يف     " التربؤ من املسلمني  "ظل اهلرولة الطائشة إىل     

بغري علم وال هـدي     " تكفريهم وإخراجهم من امللة   "األصول  
ة نابعة من بني ظهـراين      وال كتاب منري، وذلك ضمن محل     

األمة لالعتذار لآلخرين، يف حني أن السـنة يف هذا احلال          
فَعلَ املـسلمون   " مما   -ال إىل غريه  - Υاالعتذار إىل اهللا    : هي

، وأن تكون الرباءة من الفعل دون التربؤ مـن   "من معصية هللا  
  .الفاعل املسلم

يـة  وأخرياً فإن التقومي النهائي للتجربـة الطالبان        
عالوة على ما يتطلبه من جترد هو جد عسري، فإنه البد أن            
ينبين على أساس ومعايري تأخذ يف اعتبارها قبل أي شئ أن           

تكتتف معياري الـشرعية واملواءمـة،      إسالمية  مثة مرجعية   
  .وهي األوىل بالنظر والرعاية

  :بأيدينا ال بأيدي األمريكان:  األخرىأفغانستان
لبانية الكثيفة املرسلة على    بالرغم من الظالل الطا     

خلفية املشهد األفغاين إبان تداعي األزمة األمريكية املعوملة،        
فإن تعقيدات الواقع األفغاين من كافة زواياه أسفرت عـن          

 أخرى، عرب عن كل منها فصيل مـا أو   أفغانستانأكثر من   
ففيما عدا موقف القبائل اليت بدت من قبـل         . عدة فصائل 

 الوضع حتت إمرة طالبان وأحزاب االنضواء      قانعة مبا آل إليه   
 واليت عدت نفسها جـزءاً مـن        ،اليت سبقت اإلشارة إليها   

الشعب الذي سيقع عليه أكثر الضرر دون جريـرة أو رأوا          
ضرورة مساندة طالبان، فإن الضفة األخرى املناوئة للحركة        
من قبل واليت شهدت حتوالت ذات بال عـرب الـسنوات           

 بال جدال األكثر فاعليـة ومـن مث         اخلمس املاضية كانت  
  .األوىل باملتابعة واالهتمام

ففي حني آل موقف قلب الدين حكمتيار وحزبه          
ـ   ) حزب إسالمي ( إىل " لوردات احلرب "وكثري ممن عرفوا ب

احلياد والكمون ومراقبة التطورات، فإن املناهضة احلقيقيـة        
من معسكر حتالف املعارضة    : للحركة تواصلت من جهتني   

 والذي انضم إليها مـؤخراً      ،شمالية ذي األجنحة اخلمسة   ال
إمساعيل خان على ما أشري إليه عاليه، والذي متيـز بنـهج            
املواجهة العسكرية، ومن فريق عاودته الروح مـن قريـب    

، 1996األمريكية منذ   -وبقوة على ضوء األزمة الطالبانية    
وهو الفريق امللتف حول حممد ظاهر شاه امللك األفغـاين           

خري املستقر يف روما منذ أن جرى خلعه للفعل داخـل           األ
 هذا يف حني بقيت بعض جمموعـات أخـرية          ،أفغانستان

مذبذبة بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، فيما عـرف            
أول -بزعامة أمثال صبغة اهللا جمـددي     " أحزاب بيشاور "بـ

وسيد أمحـد   -1992رئيس حلكومة ااهدين املؤقتة عام      
اليت بدت أكثر مـيالً إىل معارضـة طالبـان          و... جيالين

والسعي لالندساس يف صفوف سائر الباحثني عن أي دور         
  .أياًَ كان

وللوهلة األوىل، فقد عربت أكثر الفصائل الفاعلة         
عن إدراكها لألزمة الراهنة على أنه فرصة وإن تفـاوتوا يف           
درجات نعتها باملواءمة، وخاصة مع تصاعد األمـر حنـو          

فالكافـة  . فغانـستان لغزو األمريكي الشامل أل احتماالت ا 
للضغط على احلركة مـن     " فرصة"رأت يف املأزق الطالباين     

أجل مكاسب معينة، غري أن متايزاا فيمـا بعـد ذلـك            
بني ثالث اجتاهـات مل     -على مستوى املبادئ  -تراوحت ا 

تلبث أن هيمن عليها اجتاه واحد مضى ال يرعوى باجتـاه           
  .قنص الفرصة
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انب بدا األكثر اقتراباً من مؤازرة طالبان       ففي ج   
جاء خطاب حكمتيار شـديد الـتحفظ علـى الـسعي           
األمريكي، رافضاً متاماً كافة صور التدخل األجنيب، وحمذراً        

 على حنـو مـا   أفغانستانمن عواقب قيام واشنطن مبهامجة      
أشري إليه أعاله، بينما على اجلانب اآلخر جاء خطاب ظاهر      

باً عن رغبة عارمة القتناص الفرصة املواتية       شاه وأنصاره معر  
وهرولة تلقائية جاحمة لالنطباق مع التوجه األمريكي بـل         
وتقدمي ذاته كبديل أول يبشر بالنهاية الطالبانية يف القريب          

 األمر الذي تضافر على تعزيـزه كافـة الفرقـاء           ؛العاجل
ويب الغربيني سيما الناتو واألمم املتحدة وممثلي االحتاد األور       

  .الذين حتركوا حنو هذا الفريق منذ اللحظة األوىل

فيما بني هذين الطرفني املتباعدين جاء املوقـف          
املبدئي لتحالف الشمال األفغاين شديد التوتر على خلفيـة         

بني حرس قدمي ذي مـاضٍ      : احتوائه على توجيهات متباينة   
ميثله رباين وعبد رب الرسول سياف، وبني جيل صـاعد          

ف أمحد شـاه مـسعود وورث عنـه توجيـه     تريب يف كن 
الربامجايت املعروف وهو اجليل الذي قـاده بعـد مـصرع          

وفيما بدا األخريون   ). قانوين-عبد اهللا -فهيم(مسعود ثالثي   
أكثر حتديداً وحدة يف االقتراب من معسكر روما بزعامـة          
ظاهر شاه، فإن موقف الرئيس املخلوع بدا شديد التضارب        

 برفض  تام للنوايا األمريكية املعلنة مث ال      فيبدأ: كثري التراجع 
يلبث أن يعرب عن تأييده التام هلـا، وينفـي وجـود أي         
اتصاالت لفريقه مع األمريكان، وإذا به تواً يعقد اجتماعـاً          
عسكرياً مع وفد أمريكي يف طاجيكستان، ويشدد علـى          
إنكاره تلقي أي مساعدات من أي طرف خارجي مث هو ال           

ا عالنية يف اليوم التايل ضـمن إعـالن         يستحيي أن يطلبه  
رئاسي عقب اللقاء الثالثي الذي مجعه والرئيسني الروسـي    

  .)105(والطاجيكي يف دوشانبة 

حقاً، إذا كان أكثر جماهدي املاضي قد خـسروا           
أمام طالبان وأمام آفاقهم الضيقة خسراناً بسيطاً آل م إىل          

 الرئيس الـذي    اخلارج قليالً عن دائرة الضوء والتأثري، فإن      

أزاحته طالبان آثر إال أن خيسر خسراناً مركباً ميضي بـه يف   
  .سبيل األفول التام والتالشي

-ويف هذا السياق فإن اجلزء األول مـن اجلولـة      
شـهد  -وحيث مل تكن األهداف الغربية قد اتضحت متاماً       

. تصاعدي االرتكاز على فريق روما بشكل شديد الكثافـة    
فيمـا  " عودة امللك السابق"ريق والقته  الفاوإذا كان دور هذ   

قبل األزمة الراهنة كان مبثابة ورقة ضغط وديد غربية ضد          
نه عقب احلادي عشر من سبتمرب فإن       أطالبان ال أكثر، إال     

ففـي وقـت   . هذا الدور أخذ منحي أكثر جدية وخطورة  
الباكـستانية  " نترناشـيونال إنيـو   "مبكر تكشف صحيفة    

رى بني الناتو وبني ظاهر شـاه       عن مشاورات جت  ) 16/9(
وأعوانه لتنفيذ خمطط يهدف إىل عودة األخري كملـك أو          

 عقب إسقاط نظام طالبان وذلـك       -بأي صفة –كحاكم  
إنقاذ الشغب األفغاين من املعاناه املستدمية اليت تعرض "حتت شارة 

األمر الذي  "..هلا على يد الشيوعيني سابقاً وحركة طالبان حالياً       
يقات األولية على أنه ينذر حبـرب أهليـة يف        تكاثرت التعل 

نصاره بشعبية ما، سواء بـني      أضوء عدم متتع ظاهر شاه و     
الباشتون الذين ينحدر شاه منهم أو بني سائر العرقيات، مبا          

إن كـان   :"حدا بأنصاره إىل التراجع اإلعالمي املؤقت بأنه      
امللك املخلوع دور فسيكون كمنظم الجتماع كبـار الزعمـاء          

لويا جركا، والذي سبق أن دعا النعقاده منـذ العـام           : ينيالقبل
1996")106(.  

بيد أن التحالفات الفرعية يف إطـار التحـالف           
الدويل بزعامة واشنطن كانت بـسبيلها للتـشكل سـراً          

مبعوث األمم املتحـدة  -وجهراً، فيصرح فرانسيس فيندريل   
) 23/9) عقب اجتماع مع ظاهر شـاه      أفغانستاناخلاص ب 

يف تـشكيل حكومـة     " رئيسي" قد يقوم بدور     بأن األخري 
حمتملة، فيما جاء مردوده عاجالً بلقاء ظاهر شاه ووفد عن          
حتالف الشمال يف ذات األسبوع يرأسـه حممـد يـونس           

حيث دار احلوار حول    -وزير داخلية حكومة رباين   -قانوين
احلكومـة  "و" العودة: "الكلمتني اللتني صارتا عنوان املسرية    

ن اجلدير بالذكر أن رباين كان قد صرح قبيل        وم". االئتالفية
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هذا اللقاء مباشرة برفضه البات للبديل الظـاهري بكـل          
نه ما لبث أن صدق بنفس      أ، إال   "...يعود كمواطن :"وضوح

الدرجة من الوضوح واحلماس على ما انتهى إليـه القـادة       
اجلدد، فيما يقدم مؤشراً قوياً على حتول معارضي الـداخل       

 التيار االقتناص الذي اطمأن إىل أن ال طاقة         إىل التوحد مع  
به إلجناز شئ يذكر إذا ما بقى متردداً أو متحفظـاً علـى             

  .املطاوعة لغايات التحالف األمريكي
عدة سيناريوهات طرحت على أطراف حـديث         

هذه العودة أبانت عن جدية هذا التحول وعن قدر كـبري           
إزاحة طالبـان  من الثقة يف القدرة األمريكية على اإلسراع ب 

والتخلص منها رمبا أكثر بكثري مما بـدا مـن األمريكـان            
أنفسهم، األمر الذي مل خيل بدوره من طرافة من طرائـف           

إذ نرى  "...املذبذبني"الواقع األفغاين وخمازيه سيما يف مشهد       
زعيم اجلبهة القومية األفغانية وأحد كبار      -سيد أمحد جيالين  
خري لن يدخل كابول    يشدد على أن األ   -مؤيدي ظاهر شاه  

؛ " الـشعب  رحىت ال يستفز مـشاع    "على أكتاف األمريكان    
هي أن يدخل امللـك     -هاهنا-"أكتاف األمريكان "معترباً أن   

السابق يف طائرة أمريكية، على حني يأخذ على رباين أخذة          
شديدة حبجة أنه من العار على رباين الوصول إىل احلكـم           

  .)107("عن طريق قانونية
ألفغان واقعهم وتتحكم بالسراة منهم     هكذا يقرأ ا    

نه مما يزيد األمر طرافـة أن يعقـب         أاألهواء والظنون، إال    
بقبولـه  ) 23/9(ذلك بأيام ثالثة تصريح لظـاهر شـاه         

ليس هو األمر اهلني، ولكن ميكن قبوله       "التدخل اخلارجي الذي    
، وذلك يف خضم "لفترة مؤقتة من أجل مصلحة الشعب األفغاين     

ـ حتركات ما ع   املنبثـق  " جملس شورى التفاهم األفغاين   "رف ب
عن مكتب روما لدفع جهود املصاحلة بني مناوئي طالبـان،    

إننا نعمـل مـع     :"والذي علق رئيسه حيات اهللا بغري مواربة      
اتمع الدويل للقضاء على اإلرهاب وإجياد حكومة موسعة تضمن         

  .)108("حقوق الشعب
طلع هذا  وبعيداً عن الطرافات املدهشات، فقد اض       

النفر بأشد املهام الفارقة يف هذا اهلم األفغاين اإلسالمي،أال         

علـى الغـزوة    " الشرعية األفغانيـة  "وهي التطوع إلسباغ    
األمريكية املزمع القيام ا والتهييج ضد الطالبـان ليـسهل     
االنتقام األمريكي منها بنفس الدعاوى اليت أطلقها الغـرب     

 وأسر الـشعب    ،رهابضد احلركة من  قبيل التطرف واإل      
األفغاين وراء قضبان التشدد واألصولية، وذلك دون حتفظ        
ذي بال يتجاوز اإلطار االستدراكي العام الذي استوت فيه         

غري أنه من ناحية أخرى فإن اسـتدراكات   . كافة األطراف 
املعارضة األفغانية بدت ذات أمهية من نـوع خـاص؛ إذ           

ملثلى اليت ينبغي   جاءت يف األغلب كنصائح ترسم الطريقة ا      
لواشنطن وحلفائها أن تتبعها لإلجهاز على العدو الطالباين،        

بأيـدينا ال   "وذلك على النحو الذي أطلقه ظاهر شاه نفسه         
مؤكداً أنه أمر مت االتفاق عليه بـني فـصائل          " باألمريكان

  .)109(املعارضة األفغانية 
وعليه مل يكد سبتمرب ينقضي حـىت تكـشفت           

ة اجلادة باجتاه فصيلي املعارضة هـذين       التحركات األمريكي 
اللذين ذهبا يعرضان خدماما حبماس كبري حىت بدا األمر          

أحدمها : وكأن الواليات املتحدة قد ارتدت قفازين أفغانيني      
للقتال املسلح بالوكالة، واآلخر لترتيب األوضاع السياسية       
للضغط على طالبان أو إزالتها واإلعداد لشغل الفراغ مـن          

فمن ناحيته شد ظاهر شاه وفريقـه علـى أيـدي        . بعدها
األمريكان يف لقاءاته املتكررة مبمثليهم، كاجتماعية بالقنصل     

الذي أكد على ضرورة    -وليام بوب -األمريكي لدى إيطاليا  
للمسامهة يف خلق األجواء املناسبة حنـو اسـتعادة         "عودة امللك   

)  29/9(ه ، مث استقبال"الدميقراطية وإلحالل السالم واالستقرار
-لوفد أمريكي لذات الغرض الذي أعرب عنه رئيس الوفد        

آل سانتويل، مستـشار األمـن القـومي يف الكـوجنرس           
تكوين حكومة وحدة وطنية لكي يـتم     "بالسعي إىل   -األمريكي

  .)110("القضاء على شبكات اإلرهاب
بدا هذا اجلزء األول من هذه اجلولة الفاصـلة أو            

األمريكي واألفغاين، أكثـر    : باألحرى الواصلة بني اليومني   
نه على الناحية األخرى سريعاً ما      أمواتاة لفصيل روما، إال     

أفاق حتالف الشمال من اهلزة السياسية والعـسكرية الـيت          
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 العسكري ورمبا الفعلي أمحد شاه      هأصابته إثر اغتيال متزعم   
يؤجج اجلبهة " ابتهال الفرصـة "، ليندفع تيار   )9/9(مسعود  

اية األسبوع األول عقب احلادي عشر مـن        القتالية منذ   
سبتمرب، موسعاً من حتركاته الدبلوماسية حنو كافة األطراف        

بل وقبل أن تتراءى أبعاد وحقـائق       . يف اجلوار ويف الغرب   
املوقف األمريكي بشأن التعاون مع هذا الفصيل، فإن وزير         

بأشد عبـارات  ) 21/9(يبادر -عبد اهللا عبد اهللا   -خارجيته
اسـتعداد  "ة لألمريكان فجاجة وفظاظة باإلعراب عن       املواال

 بل.." اجلبهة للتعاون مع الواليات املتحدة يف احلرب ضد طالبان        
ووضع كافة إمكانيام من مقاتلني وخربات عسكرية يف األراضي "

 على حـني يبـدي      ،"األفغانية حتت تصرف القوات األمريكية    
أال تكتفي  البعض ضمن هذا الفصيل ختوفاته من احتماالت        

واشنطن مبجرد التعاون معهم، وأن تـسعى السـتغالهلم         
لغزو أمريكي تلمح إليه احلشود املتوالية حـول        " ناقلة"كـ

  .)111( أفغانستان
حقاً، لقد عرب هذا املشهد عن أبشع انعكاسـات           

احلادي عشر من سبتمرب على األمة املسلمة؛ حيث يـشفق          
يلتفت إليهم الغازي   نفر من املنتسبني إىل اإلسالم وأمته أال        

املعتد بتفوقه حني ميدون هم إليه يـد الـصداقة واملـواالة        
 حمـسوبني   -أو على األقل  -واملعاونة ضد آخرين منسوبني   

خارج األمة من   من  على امللة واألمة، يف الوقت الذي يبقى        
ينتفر وينتفض يومياً للدفاع عن األخريين على أساس أـم      

مهتمني بغري دليل فعلي    ": مكو-يف أسوأ احلاالت  -مل يتعدوا 
  !!"!معلن، وضعفاء معدمني عرضة لالنتقام األعمى

وهكذا تدفقت املسعرات العسكرية واملـؤازرات        
املعنوية من قبل دول اجلوار الكربى سيما روسـيا ومـن           
اجلوار اإلسالمي املباشر وخاصة طاجيكستان ذات االرتباط      

 ،ري مباشرة من الكافة   اإلثىن واجلغرايف ذه الفئة، وبطريق غ     
سيما القيادة الباكستانية اليت وإن مثلت أكثر املـتحفظني         

 فإا كانت علـى مـستوى   ؛على دور هذا الفصيل ظاهراً    
الفعل الداعم احلقيقي له منذ إعالن مشرف مساح حكومته         
وجيشه باستخدام الطريان األمريكى لألجواء الباكستانية مما       

ر وتوزيع قواا لتتخلخل العديـد      دفع طالبان إىل إعادة نش    
 األمر الذي صـب يف      ؛من خطوط دفاعاا ونقاط متركزها    

صاحل هذا الفصيل فتوالت بيانات قـادة أجنحتـه سـيما           
دوستم وفهيم عن تقدمي قوام ومتكنها من االستيالء علـى    
قطاعات وممرات استراتيجية هامة ومصادرة كميات كبرية       

   )112(... من األسرى الطالبانمن األسلحة إضافة إىل أعداد
ومع مطلع أكتوبر بدا للكافة أن فكرة القفـازين           

باتت حقيقة ماثلة وفاعلة؛ إذ نشبت املعـارك املبعثـرة يف           
؛ لتجد طالبان نفسها    أفغانستانمشال ووسط وشرق وغرب     

دولية متعددة احملاور تعرض    -منساقة مبكراً إىل حرب أهلية    
لرهاب األمريكـي مـن بـر       القائمة على ا  -استراتيجيتها
يف حني جتد الواليات املتحـدة      ..لضربة قاصمة -أفغانستان

من األفغان أنفسهم أكثر وأسرع مما كانـت حتلـم بـه            
  !!إلحداث مترد داخلي ضد طالبان

. الكل ضد طالبان، أو طالبان يف مواجهة اجلميع         
مل يكن مثة استثناء يذكر على الصعيد األفغاين سوى ما مثله      

ب الدين حكمتيار الذي توعد بالتعاضـد مـع         موقف قل 
طالبان حال وقوع الغزو األمريكي، الشيء الذي أرجعـه         
بعض املراقبني إىل ما هو معروف عـن قناعـات الرجـل          
الفكرية واملتقاطعة كثرياً مع ج طالبان واألفغان العـرب،         
واملرتبطة بعدائه املتبادل واجلذري جتاه واشنطن، يف حـني         

 سعي حكمتيار الستعادة شعبيته البشتونية      عزاه آخرون إىل  
ب دور يف ترتيبات مـا بعـد        ـرصة للع ـال الف ـواهتب

  . )113(طالبان 
وإمجاالً، فإن اجتاه ميزان هذه القوى رجح كفـة           

القفازين اللذين اندفعا بكل طاقتيهما يف رهان غري حمسوب         
 األمـر الـذي     "؟أفغانستانمن خيطف   :"العواقب حتت الفتة  

إضـافة إىل املوقـف   -عكاساته هي األشد وطـأة كانت ان 
وكانت دالالته هي األهم عرب اجلولـة       -الرمسي الباكستاين 

برمتها، إال إن الداللة الكربى هلذا اجلانب مـن التعـاطي           
األفغاين واحملسوب على أمة اإلسـالم بـرزت يف مـدى           
خطورة وجسامة تغييب املرجعية واألبعاد العقدية واألمميـة        
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 ء والرباء وحدودمها، والتخلي املتعمد وعدم     وموجبات الوال 
وكيـف تقـدر    ) األزمـات (كتراث بفقه الضرورات    اال

بقدرها، وفقه املآالت وارتباطاته بتراتبية املقاصـد العليـا؛      
جرياً وراء منافع عاجلة تعلوها مضار هائلة، وثارات تـنم          

نعـم إن طالبـان     ..عن عقلية االنفعال واجلمود والـوهن     
 رأته مبدءاً إىل آخر املطاف معززة حجتـها      ختشبت إزاء ما  

مبا قال به عقالء الغرب نفسه من حرمه العقاب اجلماعي أو         
املؤاخذة بغري بينة، دون البحث عن بدائل اسـتدراكية، إال       
إن تذبذبات مث اندفاع املعارضني يف االجتاه اآلخـر ـذه           

ـ الصورة االرجتالية أشبههم واألمة من بعدهم بطفل يع        ث ب
  !طاولة الكبارعلى 

  املأزق األخطر واخلاسر األكرب: باكستان

إذا مل يكن طرف ما قد سلم من احلرج واحلـرية،           
فإن باكستان بال جدال كانت األكثر من غريهـا تعرضـاً     

مأزق خيارات تتنافس يف درجات الـصعوبة    : ملأزق رهيب 
واإلحراج، سيما عقب إظهار واشنطن توجهها الواضـح        

ة عسكرية مؤثرة ضد حركة طالبـان       والعاجل لتنفيذ ضرب  
وإذا ما  . باالعتماد بصفة أساسية على التعاون مع باكستان      

كان هذا التوجه قد حتدد أمام العامل يف اية األسبوع األول       
من هجمات احلادي عشر من سبتمرب، فإن احلقيقة أن اليوم          
التايل للحدث شهد أوىل تلميحات كولن باول اجلـادة إىل       

ع باكستان على حنو ما سبق ذكره، مث ما لبـث      احملادثات م 
التوجه األمريكي أن استحال قراراً ال يضع أمام إسالم أباد          
سوى خيارات حمدودة جداً زادا طبيعة الداخل الباكستاين        
حمدودية، مبا أوقف كافة الفرقاء الباكستان علـى احملـك          

  !األخضر من نوعه

 وعلى حني نوعت سائر الدول يف ردودهـا علـى        
مبا وازن بني   " معنا أم مع اإلرهاب؟   :"البالء-السؤال األمريكي 

القيادات والقواعد الشعبية، فإن باكستان آثرت على صعيد        
األطراف الفاعلة أن تنقسم على نفـسها بـني الطـرفيني           

  .البعيدين

ففي ناحية قاصية وقفت السلطة احلاكمة برئاسـة        
) 14/9(ثاجلنرال برويز مشرف الذي أكد منذ اليوم الثال       

لواشنطن، مث أكده " التزام بالده بتقدمي التعاون الكامـل  "على  
باملوافقة على طلبات أمريكية حمددة     ) 15/9(باسم اجليش 

، وقطع إمـدادات    أفغانستانكإغالق حدود باكستان مع     
الوقود عـن طالبـان، والـسماح باسـتخدام األجـواء           

ت الباكستانية، ومشاركة الواليات املتحـدة يف املعلومـا       
األمر الذي عزاه الـبعض إىل أن الواليـات         ..االستخبارية

املتحدة مل تقدم رمسياً على طلب املساعدة من أحـد قبـل       
باكستان حىت حلف الناتو، عالوة على أن طلباـا مـن           

  .باكستان كانت أكثر حدة وحتديداً
وعلى اجلانب اآلخر تراوحت املواقف غري الرمسيـة      

رافض؛ إذ أدرك اجلميع أا حلظة     بني اهلدوء احلذر واهلياج ال    
فارقة، فراح القوميون يف أحزام والنخبـة املثقفـة عـرب           
الصحف حيثون اجلنرال مشرف على احلذر يف إعادة رسم          

 خاصة بعد أن حذرته طالبان      ،السياسة اخلارجية لباكستان  
من مغبة معاونة الواليات املتحدة، بينما اندفعت األحزاب        

اجلهاد إىل جانب طالبـان     : آلخر البعيد الدينية إىل الطرف ا   
  !لرد العدوان األمريكي إذا وقع

قدمي باكستان وماضيها القريب يزيدان األمر تعقيداً       
سيما فيما يتعلق بالنظام احلاكم واملتمحور حول شخـصية    

فاحلكومة احلالية جاءت عرب انقالب ضد      . اجلنرال مشرف 
اتفاقه على ضوء ) 1999 أكتوبر12(حكومة نواز شريف   

مع الواليات املتحدة لالنسحاب من كارجيـل ودراس يف         
إذ ذاك طفت علـى  . قسم كشمري الواقع حتت سيطرة اهلند  

السطح صورة وشخصية رئيس أركان اجليش الباكـستاين        
الذي انضم إىل شريف إبان حماولته      ) اجلنرال برويز مشرف  (

السيطرة على تداعيات األزمة، بـاذالً جهـداً واضـحاً          
ت التململ يف األوساط العسكرية بعـد أحـداث         إلسكا

يف هـذا اآلن أصـدرت الواليـات املتحـدة          . كارجيل
تقريراً بادي االحنياز إىل نواز شريف؛ إذ       ) 22/9/1999(

يتضمن التحذير الصريح من التفكري يف إزاحـة حكومتـه          
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املنتخبة، يف إشارة ظاهرة ملعارضتها قيام انقالب عسكري        
ه سرعان ما حسم اجلنرال املوقـف  نأصد نواز شريف، إال     

  .مرة ثانية لكن يف االجتاه املضاد
وعلى الرغم من معارضة الواليات املتحدة األوليـة        
البادية للعيان لالنقالب ومسارعتها بفرض عقوبات جديدة       

ـا كانـت يف   أإال ) 15/10/1999(على باكـستان   
احلقيقة إجراءات رمزية؛ إذ مشلت مساعدات ال تتجـاوز         

مليون دوالر سنوياً فيما ال يـشمل املـساعدات         ) 5.2(
اإلنسانية وقروض املـصارف األمريكيـة إىل احلكومـة         

ومع التحوالت املتوالية اليت أبانت باألسـاس       . الباكستانية
عن قناعات السلطة اجلديدة اليت بدت متوائمة مع املـزاج          
األمريكي نسبياً سيما يف قضية كشمري والعالقات مع اهلند         

ة، والتوجه حنو األصولية اإلسالمية وأحزاـا مـن      من جه 
شرعت واشنطن يف التجاوب مـع احلكـم        ..جهة أخرى 

العسكري لباكستان خمففة من نربة معارضتها املبدئية له أو         
الضغط عليه اللهم إال فيما يتعلق مبسألة طالبان وأسامة بن          
الدن اليت ظلت احلائل األكرب أمام استواء هذه العالقات؛ إذ       
ترددت إسالم أباد يف التعاون مع واشنطن يف هذا الـصدد           

 عقب حادث السفارتني وإىل أن وقعت       1998منذ العام   
  .األحداث األخرية

كانت باكستان أوىل الدول اليت شهدت تـصاعد        
التظاهرات الواسعة يف خمتلف املدن واملقاطعات تعبرياً عـن         

 الـذي   ، األمر أفغانستانمعارضة التوجهات األمريكية حنو     
يعين اشتعال املواجهة مبكراً بني النظام احلاكم والـشارع         
الباكستاين الذي استحوذت عليه األحزاب الدينية، وذلك       

إن اختيـار مـشرف   . منذ الرابع عشر من سبتمرب فصاعداً 
التجاوب الكامل بال أي حتفظ ذي بال مـع واشـنطن يف      

 مـن   حماربة ما سمي باإلرهاب كان يعين فتح النريان عليه        
من جانب طالبان واألصولية املمتدة عرب املنطقة،       : كل اجتاه 

ومن قبل ثوار كشمري على خلفيـة ذهـاب مـشرف إىل       
الوقوف مع اهلند يف خندق واحد وفيما بدا ميله إليه مـن            
قبل، ومن قبل اجلماعات اإلسالمية يف الداخل واليت تتميز         

ميـذة  مع طالبان واليت تعد تل    : بروابط مفصلية مع اجلميع   
وربيبة هذه اجلمعيات، ومع ااهدين الكشمرييني، ومـع        
الشارع الباكستاين من خالل آليات الدعوة والتعليم الديين        
ومدارسه، ومع قطاع ال بأس به من العسكريني سـيما يف           
نطاق املخابرات العسكرية الباكستانية ظهري طالبان علـى        

رضة أيـضاً   حنو ما سبقت اإلشارة إليه، وأخرياً جاءت املعا       
من قبل األحزاب السياسية غري الدينية اليت سـنحت هلـا           
فرصة إثارة قضية ضرورة عودة احلكم املدين والـيت بـدا           

بـذ  نموقفها أيضاً يف حرج ما بني املعارضة اإلسالمية اليت ت         
الكثري من سياقاا وبني معارضتها املختلفـة للعـسكريني         

ملة األمريكيـة   احلاكمني، وما بني موقفها املشكل من احل      
  .ضد ما عرف باإلرهاب

استجاب اجلنرال مشرف للتهديـدات األمريكيـة       
احملتملة وعلى رأسها التهديد باالستعانة ببدائل أخـرى يف         
حالة الرفض من قبيل اهلند وإسرائيل، وما أعـرب عنـه            
اجلنرال مشرف نفسه من خماوفه أن تلجأ أي مـن هـاتني         

آت النووية الباكستانية يف    القوتني املعاديتني إىل ضرب املنش    
، كما اجنـذب أيـضاً      )114(خضم فوضى احلرب املنتظرة   

وحبماس معلن لإلغراءات سيما يف رفع العقوبـات عـن          
االقتصاد الباكستاين املترهل والوعد األمريكي بفتح صفحة       
جديدة يف العالقات معه، يف الوقت الذي واجه التهديدات         

ها أو أجواءهـا يف     الطالبانية بضرب أي دولة تسخر أراضي     
، واجهها بإنذارات حـادة ومجـل ردع        أفغانستانمهامجة  

اليت أعلنـها  " املهلة"عرب أجهزة اإلعالم على حنو ما ورد يف       
  .)115(لتسليم ابن الدن خالل ثالثة أيام) 16/9(للحركة 

يف هذا الوقت جاءت ردود األفعال على خيـارات       
وراـا، إذ  برويز يف الداخل عنيفة يف خطاا وبـوادر وتط   

جرت عملية توحيد من قبـل األحـزاب الفاعلـة علـى      
 من خالل مـؤمتر الهـور      توحيد املوقف املضاد  : شاكلتني

على حد قول احمللل السياسي عبـد       -الذي ضم ) 16/9(
كل األحزاب الدينية والسياسية، مؤكـداً أن       -الغفار عزيز 

، )116(املؤمتر ال يعرب عن موقف األحزاب الدينية فحـسب        
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 الـذي انتـهى إىل   توحيد اخلطاب الـسياسي لى  عالوة ع 
التخريب الثنائي العاملي املتنامي؛ إذ طابق خطاب اجلماعات     
األحزاب إذ ذاك بني واشنطن والسلطة الباكستانية يف كفة         
كمناوئني أو كما عبر زعيم اجلماعة اإلسالمية الباكستانية        

إن سلطات إسالم أباد وواشنطن     ":الكربى قاضي حسني أمحد   
ينبغي هلما أن يتجنبا سبيالً أدى يف املاضـي إىل هزميـة االحتـاد           

إن الغطرسة األمريكية وأالعيب السلطة     . أفغانستانالسوفييت يف   
تطـابق  ي، يف حـني     )117("الباكستانية لن تقود إال إىل الدمار     

  .خطاا هذا مبدئياً وبدرجة كبرية مع اخلطاب الطالباين
سـة النظـام    كان لذلك مردوده الفوري على سيا     

الباكستاين على صعيدي الـداخل واخلـارج؛ إذ سـارع         
مشرف بإرسال وفد من العلماء والزعماء املقربني منـه إىل          

، وإعالن استثناء املـشاركة األرضـية أو        )17/9(طالبان  
بقوات ضمن العمليات األمريكية املرتقبة، مث راح ومسئولو        

ب سـيما   حكومته جيتمعون بزعماء املناطق والقبائل والنخ     
مسئويل الصحف الوطنية وزعماء بعض األحزاب السياسية       

 علـى   –وخاصة منذ منتصف األسبوع الثاين      –إليقافهم  
زوايا رؤية النظام للموقف بني املخاطر اليت سوف تتعرض         
هلا باكستان يف حالة معارضتها التعاون يف أمرلـه بـدائل           
ـ         يت أخرى غري باكستان واملنافع االقتصادية والـسياسية ال

سوف جتنيها باكستان من هذا املوقف، سيما على صـعيد          
ومن مث توالت عقب ذلك املؤمترات      . احلياة اليومية للشعب  

الصحفية اليت يعقدها وجوه احلكومة وعلى األخص وزيـر        
اخلارجية عبد الستار خان؛ لشرح كل خطوة تقدم عليهـا          
السلطة أو حلفاؤها يف اخلارج، مع السعي للظهور مبظهـر          

اصح األمني املتعقل الراغب يف احلفاظ على نظام طالبان         الن
ساملًا مبواصلة إنذار احلركة من مغبة إصرارها على التمسك         

  .بأسامة بن الدن
جاء األسبوع الثاين ليكشف عن ارتقـاء سـقف         
التنسيق والتعاضد بني احلكومة الباكـستانية والواليـات        

 اإلدارة يـذيع أن CNN املتحدة، فبينما كان تليفزيون الـ
األمريكية مل تستقر بعد على الوضع النـهائي لطالبـان يف           

العمـل العـسكري    " نـوع "احلملة الراهنة أو حىت على      
خطابـاً  ) 19/9(املفترض، أذاع التليفزيون الباكـستاين      

ملشرف يصرح فيه أن نظام طالبان يشكل هدفاً رئيساً مـن   
خونة ، األمر الذي حد من س  )118(أهداف احلملة األمريكية    

الشارع الباكستاين، فراحت الواليات املتحدة تقـدم أوىل        
إشارات دعم موقف مشرف فيما كشفت عنه تـصرحيات         
وزير التجارة األمريكي دونالد إيفانز واملمثـل التجـاري         
واألمريكي روبرت زويليك عن املنح املنتظرة للمتعـاونني        

نية عالوة على ترسانة العقوبات االقتصادية والسياسية واألم      
وكـان كـولني    . )119(اليت تنتظر غري الراغبني يف التعاون       

باول قد أملح يف األسبوع األول بعد الضربات إىل سـعي           
بالده لتخفيف العقوبات املفروضة على إسالم أبـاد منـذ          

 واليت كانت تشمل    ، على خلفية التفجريات النووية    1998
 املعونات االقتصادية واملبيعـات العـسكرية والقـروض       "حظر  

  .)120("احلكومية
بناء على ذلك أخذ الصراع الداخلي يتصاعد بـني         

سيما اجلماعة اإلسالمية ومجعية    -السلطة واألحزاب الدينية  
واليت بدت للمراقبني مع األسبوع الثـاين       -علماء اإلسالم 

وكأا تسحب البساط من حتت أقدام النظام؛ حيث وقعت         
املصادمات الدامية وصـرع وجـرح الكـثريون ضـمن          

. الذي ضم العشرات منها" حتالف األحزاب الدينية"ظاهرات ت
كان العنف هو جديد هذا األسبوع يف مظاهر متـصاعدة          
اخلطورة من إلقاء للحجارة على الـسيارات واملركبـات         
العامة، وإحراق اإلطارات يف طرقات املدن، ودفع املـصاحل     
 التجارية إىل إغالق أبواا، والسري يف جتمعات حاشدة ترفع        

وحترق دمي جلورج بوش، وتف     " املوت ألمريكا "شعارات  
بعبارات التأبيد البن الدن وطالبان والتنديـد بالـسياسة         

  .اخل..احلكومية
على اجلانب اآلخر، واصلت حكومـة مـشرف        
محلتها املكثفة إلقناع الشعب الباكستاين مبوقفها على مـا         

ليني يف أشري إليه، ففضالً عن أحاديث الوزراء واملسئولني احمل      
األقاليم البعيدة، تكاثرت االجتماعات مع زعماء القبائـل        
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سـيما مـن وصـفوا      -واألحزاب وكبار رجال الـدين    
وجرى حتريك وسائل اإلعالم الرمسية والصحف      -باالعتدال

املستقلة لنفس الوجهة من خالل إبراز التنديـد الـشائع           
، بتجربة طالبان بعامة واألخذ خباصة على إيوائها ابن الدن        

إىل احلد الذي تطرقت فيه الصحف الباكستانية وتصرحيات        
املسئولني إىل الدعوة الغربية املدعومة من املعارضة األفغانية        

انطالقاً من تشكيل حكومة ائتالفيـة يف    " إعادة البناء "باسم  
 لقد جتلت بذلك أوىل اإلشـارات اجلـادة   )121(أفغانستان  

سة اخلارجيـة   لبوادر التحويرات االسـتراتيجية يف الـسيا      
والقوى األخـرى   " طالبان"الباكستانية حنو الربيب األفغاين     

اليت طاملا راهن اجلميع على اخلالف اجلذري بينـها وبـني      
اخلط الباكستاين املائل للبـشتون وبالتحديـد حكمتيـار         
: فطالبان، األمر الذي طرح تلقائياً تساؤل الوقـت األهـم    

 أال يتعلـق    تانية؟ماذا بعد طالبان من وجهة النظر الباكس      
هذا السؤال باملصلحة القومية العليا بل وبـاألمن القـومي         

  الباكستاين على حنو ما هو معلوم عن حمدداته؟
عامة، مل متهل األحداث املتداعية اجلنرال مـشرف        
لتحرير اإلجابة عن تساؤل الوقت املفـروض، إذ اجنـذب           
ورجاله إىل عملية تعبئة مضادة خطابية وسياسـية جـراء          
حتركات اجلماعات الدينية اليت راحت تنذر بعواقب داخلية        
وخيمة، وتزعم اجتماع كلمة الشعب الباكستاين وراءها،       
وتتهم املوقت احلكومي بالعمالة والنفاق السياسي وتعريض       
مصاحل ومستقبل الشعب الباكستاين واألفغـاين ملخـاطر        
جسيمة، األمر الذي يف طيه طرحت قضية احلكم بالشريعة         

ومن مث حرص مـسئولو احلكومـة    . حاً خمفياً ملعارضيها  طر
بأن هذه اجلماعات واألحزاب    -بصفة دائمة -على التطمني 

ـ         مني إياهـا   هال حتظى سوى بشعبية حمدودة للغايـة، مت
 مع التنويه بتعهد زعمـاء القبائـل يف         )122(" الغوغائية"بـ

إقليمي بلوشستان وفرحد املتـامخني ألفغانـستان وذوى        
اإلجراءات الـيت يتخـذها     "ونية بتأييد مجيع    األصول البشت 

اجلنرال مشرف حيث نسب مسئول حكومي إليهم أـم         
وراء مشاعر تأييد طالبـان،    " االنـسياق "مدركون خلطورة   

دون أن ينسى اإلشارة إىل أن املساعدات األمريكية بسبيلها         
  .)123(إىل العودة للضخ يف إسالم أباد

ثمن فعالً بدءاً   واحلقيقة أن باكستان كانت تتلقى ال     
من قرار واشـنطن إعـادة جدولـة ديوـا املـستحقة            

ووعود الدول املـشاركة ماليـاً يف       ) مليون دوالر 600(
التحالف بنفس الشيء، كتصريح اليابان خبطـط لـصرف    

عـالوة علـى    ) مليون دوالر 40(منحة طارئة لباكستان    
تصرحيات البنك الدويل وصندوق النقد والدوائر األوربيـة        

ن إسقاط العقوبات األمريكية    أإال  .. ة يف ذات االجتاه   السائر
 حيث أصدر الـرئيس األمريكـي       ؛كان له مغزاه اخلاص   

قراراً برفع العقوبات املفروضة علـى باكـستان        ) 22/9(
واهلند كمكافأة للدولتني، رأى املراقبون أا قد ختفف مـن   
حدة معارضة الرأي العام الداخلي ملوقف احلكومة التعاوين        

 الواليات املتحدة، بيد أن جملس الـدفاع الباكـستاين          مع
األفغاين الذي شكلته األحزاب الدينيـة أجهـض هـذه          
التوقعات، فأعلن قادة مجعية علماء اإلسالم أن حتركـات         

 حنو احلـدود    23/9للمجاهدين التابعني هلا بدأت األحد      
األفغانية للتصدي للهجوم األمريكي املتوقـع،      -الباكستانية

ألمر تطور للسعي حنو إقامة سوار ااهدين حـول         بل إن ا  
القواعد العسكرية يف باكستان يف حماولـة ملنـع القـوات           
األمريكية من استخدامها وقال زعيم اجلمعية يف بلوشستان        

إن جماهدينا سيحاصرون مجيع القواعد العسكرية يف       : "احلدودية
ل باكستان، فاحلرب األمريكية ليست ضد أفغانستان فحسب، ب       

  .)124("ضد العامل اإلسالمي بأكمله
وعلى هامش هذا املوقف وعلى خلفية التهديـدات      
األمريكية للجماعات الباكستانية نفسها بضمها يف الئحـة      
املنظمات اإلرهابية، أكد املسئولون الدينيون الباكستانيون       
على االختالف بني املدارس الدينية يف باكستان وتلك اليت         

 حنو عشرة آالف مدرسة دينية موزعة       يف أفغانستان، فهناك  
 إسالميني ال   ناشطنييف مجيع أحناء باكستان قامت بتدريب       

أحد قائـدي مجعيـة    -، وشدد موالنا فضل الرمحن    مقاتلني
أن " علـى    -علماء اإلسالم إىل جانب موالنا مسيع احلـق       
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مدارس باكستان ال تتوىل تدريب مقاتلني على الرغم من أن اجلهاد 
 التعليم اإلسالمي، لكن املـدارس الباكـستانية        يشكل جزءاً من  

تكتفي بإعداد املسلمني إعداداً جيداً، مث تترك احلرية للطالب لكي  
 ذلك بينما )125( "خيتاروا احلياة اليت يرغبوا بعد انتهاء الدراسة    

يصرح مسئول طالباين بأن آالف املـدارس يف أفغانـستان      
مدرسـة  ) 35(مليون طالب، من بينها     ) 1.2(خترج حنو   

فقط تعترب مدارس إلعداد ااهدين، وغالبية طالـا مـن          
األفغان ومن بعض الدول اإلسالمية، الشئ الـذي أكـده          

  .)126(أيضاً رمحة اهللا كازادة قنصل طالبان يف كراتشي

بدأ األسبوع الثالـث بقـرار اسـتدعاء القـائم          
الدبلوماسي الباكستاين من أفغانستان وإغالق الـسفارة يف        

حتت دعـوى   ) 25/9( والقنصليات يف سائر املدن    كابول
الضرورة األمنية، وأصدرت اخلارجية الباكـستانية بيانـاً        
أوضح أن باكستان مل تقطع عالقاـا الدبلوماسـية مـع           
أفغانستان كما فعلت اإلمارات العربية السعودية، إمنا فقط        
مت اختاذ تدابري احتياطية حفاظاً على حياة الدبلوماسـيني يف       

احتماالت احلرب املتصاعدة، األمر الذي علـق عليـه   ظل  
ــت اهلجــوم  ــأن باكــستان علمــت بتوقي ــبعض ب ال

  .)127(األمريكي

وعلى الرغم من مضاء هذا القرار قدماً فيما انتهجته         
السياسية الباكستانية منذ البداية إال إن أعـراض احلـرية          
واالضطراب ظهرت من جديد إزاء عدد من القضايا الـيت          

عي األحداث، وعلى رأسـها وضـوح الـدعم    أفرزها تدا 
جبهـة الـشمال    (األمريكي عسكرياً للمعارضة األفغانية     

مباشرة أو عن طريق أطراف أخرى، ومسألة عودة        ) املتحدة
امللك واحتماالت أن يكون بديل طالبان املروج لـه مـن           
ذوى املاضي السيئ مع باكستان، وتنامي حقيقة استهداف        

 اجلماعات اإلسالمية يف باكـستان      الواليات املتحدة لبعض  
بزعم دعمها لطالبان واألفغان العرب، وضـم مجاعـات         
كشيمريية جماهدة ضمن قائمة املنظمات اإلرهابيـة الـيت         
تصدرها اخلارجية األمريكية، كما قامت واشنطن حبظـر        

حركـة  "و" الرشيد ترسـت  "مجيع املعامالت املالية جلمعييت     

أساس االشتباه يف ارتباطهمـا     الباكستانيتني على   " ااهدين
بتنظيم القاعدة، عالوة على رفـض الواليـات املتحـدة          

حتـت  -ولو شكلياً -االستجابة للطلب الباكستاين بالعمل   
مظلة األمم املتحدة، وكذلك إحجام سائر الدول اإلسالمية        
والعربية عن املشاركة يف حتالف بوش بشئ أكثر من الكالم          

  .سلمواملوالتعاون اإلداري غري 

وعليه، فقد صرح مسئولون باكستانيون لـصحيفة       
أن الرئيس مشرف   ) 26/9(نترناشيونال الباكستانية   إنيوز  

يرغب يف أن يقتـصر التعـاون العـسكري الباكـستاين           
األمريكي فقط على القضاء على أسامة بن الدن وتنظيمـه          
داخل أفغانستان، وعدم منح املعارضة الفرصة لتويل احلكم        

لقد جاءت هذه التصرحيات عقب تأكيـد       . )128(يف كابول 
وإن بدت  -مسئولني أمريكان أم سيقومون بدعم املعارضة     

اإلدارة األمريكية أيضاً قلقة خبصوص املعارضـة الـشمالية    
وفصائلها اإلسالمية وأكثر ميالً إىل بديل غـري إسـالمي          
التوجه ألبتة على غرار ظاهر شاة وأنصاره، ومن مث وصفت          

بالـدعم  " املعارضة األفغانيـة الـشمالية   موقفها الراهن من 
عربت احلكومة الباكستانية عن خماوفهـا      .. ،)129("احملدود

إزاء كافة هذه العقبات اليت ظهر شبه اتفاق بني املـراقبني           
على أا تسبب قالقل على املـدى القريـب يف الـداخل           

      َول من اخلط احلكومي واحمليط الباكستاين، إال أن ذلك مل حي
  .قيد أمنلة

فقد جاءت تطورات اية األسبوع الثالث لتؤكـد        
أن مثة خطاً سرياً انطلقت فيه باكـستان منـذ اخلمـيس                

 2001أي عقب احلادي عـشر مـن سـبتمرب     ) 13/9(
بيومني، حني استقبلت بتكتم شديد قـوات كومانـدوز         
أمريكية بدأت يف التحرك إىل أفغانستان إلثبات أو قتـل أو    

 الذي أفصح عنه    ءن مكمنه، الشي  إخراج أسامة بن الدن م    
بوش أثناء استقباله عاهل األردن عبـد اهللا بـن احلـسني            

واألمر الذي يكشف بدوره عن انفصال كبري بني     ) 28/9(
اخلطاب الذي ال خيلو مطلقاً مـن حتفظـات ومطالبـات           
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وإشعار بالتحرج، وبني املمارسات اليت متضي مبكراً جـداً         
  .ايات مبيتةويف صمت متعمد حنو هدف دقيق وغ

وهكذا فإنه فيما بني وقـائع احلـدث األمريكـي         
ووقوع احلدث األفغاين أثـارت ردود أفعـال الـداخل          
الباكستاين عدداً من القضايا واملعضالت والتساؤالت الـيت   
تتوجه باألساس حنو املستقبل القريب لباكستان يف الداخل        

  :وعلى صعيد املنطقة من قبيل
o     املتـضاربة واخلاصـة     إىل أي حد ستكون القناعات 

بالفواعل السياسية املتكاثرة يف باكـستان واملتـصلة        
إىل أي  ... واملتصارعة مع فواعل اجلوار والقمة العاملية     

حد ستكون بارزة ومستحكمة يف العملية الـسياسية        
الباكستانية؟ وما هو العامل الذي ميكـن أن يكـون          

      اخلطايب الفكري: ح بينها على مستويي التفاعلاملرج

o  
 من جهة، واملراسي الصراعي من اجلهة األخرى؟

o           وإىل أي حد سيتواصل هذا اخلالف املتواسع على ما ال
جيوز االختالف فيه من حقيقـة ومـضمون وعناصـر          
وأسس وحمددات األمن القومي الباكستاين والتهديدات      
احلقيقية اليت حتيق به؟ وهل حتولت القوة النوويـة مـن           

 متثل عبئاً وخطراً على حائزها على       السالح باليد إىل أن   
 النحو الذي عربت عنه خماوف اجلنرال مشرف صراحة؟

o           وإىل أي حد ميكن التعويل على األسـاس االقتـصادي
منفرداً يف انتهاج التوجهات الكربى؟ وبأي معىن ميكـن    
تفسري تربيرات املوقف الرمسي من اهلجوم على شـعب         

مريكية واإلشارة  مسلم بأشياء من قبيل رفع العقوبات األ      
إىل األموال اليت سيعاد ضخها؟ وهل يصح أن تتماشـى       
دولة ما أياً كانت خفة وزا مع القول بأا حتت عقاب           
من دولة أخرى، بل وجتوز لألخرية معـاداة ومعاقبـة          

 أطراف أخرى من الداخل؟

o        إذا جاز أن يتغاضى النظام احلاكم عن تدخالت خارجية
داً، فإالم سـتذهب بـدايات      كادت أن تصري أمراً معتا    

التدخل األمريكي والغريب األخرية يف شئون تعـد مـن         

صميم اهلوية والعقيدة والشرعة اإلسـالمية يف أبـواب         
التعليم الديين ومدارسه، ومجعيـات العمـل اخلـريي         
اإلسالمي، والسعي إلعادة حترير املفـاهيم اإلسـالمية        

هـات  األصلية من قبيل النصرة واألمة الواحـدة وتوجي       
سيما يف ظل   ... التصدق والزكاة واجلهاد بكافة وسائله    

الصمت أو التمويه أو االنضغاط الذي يبدو مطبقاً على         
 أويل األمر يف هذا الشأن؟

وعامة، لقد جاءت هذه اجلولة لتكشف عن حقيقة        
كبرية حول املستقبل القريب لباكستان، إن جزًءا كبريا من         

اجلنرال الذي جعل مـن  نضوحات هذا املستقبل يقع يف يد  
أتاتورك مثالً أعلى له على حد قوله، وقال عن نفسه إنـه            
وضع خططاً لتوجيه باكستان وجهة جديدة منذ اللحظـة         
اليت توىل فيها سدة الرئاسة، وأنه كان يوجهها حنو تلـك           

فيكفي أنـه   .سبتمرب11الوجهة ببطء حني وقعت أحداث      
م باستبعاد  خالل بضعة أسابيع من وقوع هذه األحداث قا       

مؤيدي طالبان الكبار يف احلكومة الباكستانية مبن يف ذلك          
ـ   إن :"تقـول النيوزويـك  . 13مخسة من أكرب جنراالته ال

مشرف الذي كان قد رفض بازدراء كدكتاتور عسكري، سرعان         
 إال إن أحد معاوين بوش يقـول   ،"ما بات صديقاً قيماً للغرب    

زال هناك الكثري مما ينبغي لقد اختذ القرارات الصعبة لكن ما ":عنه
 األمر الذي يطرح التساؤل     ،"عمله، واملشكالت مازالت هائلة   

هل يستطيع مشرف احلفاظ على نوع االحترام       ": من قبل الة  
  )130("الذي حيظى به خارجياً يف داخل باكستان؟

وهكذا فإن هذا التحليل الغريب احملفز للجنرال على        
بات، ال ينفي حقيقـة أن  االستمرار والصمود يف وجه العقا    

أشياء جديدة ذات بال قد ختلقت ال تعد فقط مـن قبيـل           
أمام اجلنرال، بل من قبيل الفواعل اجلديدة الـيت         " العقبات"

نعم من الواضح   . ختترق أجنداا املتنوعة احلدود الباكستانية    
أن مشرف كان قد بسط هيمنته فعالً علـى املؤسـسات           

يف سبيله إىل اهليمنة على سـائر    اهلامة والفاعلة يف باكستان     
ـ          ،والتعيينن،عزلالفعاليات الداخل الباكـستاين، فقـام ب

تقريب دون أدىن معارضة فعلية فيما يبـدو،        الستبعاد و الوا
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وألقى خطاباً ديدياً صارماً إزاء األحزاب الدينية واملناوئني        
 إذ إنـه أمـام      ، جدَياً ميف انتظار فرصة ساحنة للتعامل معه     

ي اجلهادي على أفغانستان بعشرات األلـوف مـن         التداع
الشباب الباكستاين مل يكن الوقت مناسباً للقمع العام، إال         

نه أذا كان ممكناً أن يـسكت اجلنـرال         إإن كثريين يرون    
أصواا حىت ال تعلو فوق صوت املعركة، فإنه من املستبعد          
بدرجة كبرية أن يتمكن من إعادـا إىل مكامنـها تـارة         

  .أخرى
وأخرياً، فإن الكثري من انعكاسات ودالالت مثـل        
هذا احلدث الكبري على احلالة الباكـستانية علـى وجـه           
اخلصوص أكرب من أن تتراءى كلياً أو جزئياً خالل هـذه           

  .!الفترة القلقة احلالية

من التحالف اإلقليمـي إىل     : دول آسيا الوسطى  
  املطاوعة ضمن حتالف دويل

التقريـر عـن عـدة      أبان القسم األول من هذا        
حمددات رئيسة حتكـم العالقـات اخلارجيـة اإلقليميـة          
جلمهوريات أسيا الوسطى سيما فيمـا يتعلـق بالـشأن          
األفغاين، والذي الشك أن لـه صداه املمتد مـع بـوادر           
األزمة النامجة عن تداعيات وقائع احلادي عشر من سبتمرب         

، وبالتحديد عقب التصريح األمريكي يف صـيغة        2001
 وميكن اإلشارة يف هـذا      "معنا أم اإلرهاب؟  : "ؤال احلرج الس

  :إىل أهم هذه احملددات كاآليت
 فأمام رد الفعل الشعيب املباشر الذي       :التوجه الداخلي  •

اجتاح مناطق عديدة من العامل اإلسالمي وبالتحديـد        
املنطقة احمليطة، كان علـى املوقـف املفـصل هلـذه           

الرماد، سيما يف   اجلمهوريات أال يتعجل إثارة ما حتت       
طاجيكستان وأوزباكستان وتركمانستان الواقعة علـى     
احلدود األفغانية، واليت تشهد األوليان منـها حركـة         

 .إسالمية ذات بال وذات ارتباط ما بطالبان

أن أنظمة احلكم ذه الدول كانت على مر جتربتـها           •
منذ االستقالل يف مواجهة حركة إسـالمية متناميـة         

 ـدد وجودهـا يف      :اخل وعرب احلدود  وممتدة يف الد  
السدة، وجتمع بني املواجهة اتمعية والسياسية وبـني        
احلرب األهلية على غـرار الوضـع يف طاجيكـستان          

، وأنه قد جرى اعتمـاد الـربط        )1992-1997(
املنهجي بني التوجهات اإلسالمية حلركة طالبان وبـني        

دم من اإلرهاب الدويل القا "هذه اجلماعات حتت تسميات     
األمميـة  " و ، والتطرف اإلسـالمي املمتـد     ،"أفغانستان

 .وغريها" األصولية اإلسالمية

أنه جرت خطوات إقليمية مدفوعة من هذه املواجهـة          •
-ترتيبات جمموعة شنغهاي وحمور موسكو    انتظمت يف   

إيران، معلنة موقفها املناوئ لطالبـان واألفغـان        -اهلند
 الرهاب"سم   ضمن توجه عام ذكر فيما سبق با       العرب،
كهاجس إقليمي حيوي سيطر على سياسات      " اإلسالمي

 .هذه الدول جتاه أفغانستان

اهلرولة من قبـل    أنه يف ذات الوقت لوحظت حالة من         •
أنظمة هذه اجلمهوريات اخلمس حنـو الغـرب سـيما          

ومن مث فإن احتماالت الرد     .. الواليات املتحدة وإسرائيل  
ن فعاليات هذه   أال  على السؤال املطروح تتبدى مقدماً، إ     

الردود اليت تشكل موقف كل منها من األزمة الراهنـة،         
خضعت بدرجات متفاوتة حملددات أخرى أكثر جزئيـة        

 :وخصوصية من قبيل

 إذ بدت حالة من االنتظار املتبادل يف        :التوجه الروسي  •
صياغة تفاصيل املوقف من قبل هذه اجلمهوريات مـن         

خر، يف إطـار    جانب ومن قبل موسكو على اجلانب اآل      
نظر البعض إىل بقايا املاضي التنافس بني وريثة القطـب        
الشرقي من جهة وبني الواليات املتحدة والغـرب مـن    

لقد بدا اجلانبـان يف انتظـار الـضوء     .. اجلهة األخرى 
متبادل أو لترتيب مواقف متوائمة مـن        األخضر لتأييد 
 .األزمة الراهنة

ـ    يف مراميه ال   :التوجه األمريكي نفسه   •  هبعيـدة ومطالب
منـذ  -احملدودة وآثاره القريبة احملتملة، يف ظل ما يثـار        

حول خمططات غربية بزعامة واشنطن     -اتيمطلع التسعين 
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لالنقضاض على ثروات حبر قزوين والقوقاز ولالقتراب       
االستراتيجي من حديقة الكرميلني وسور الصني ومـن        

لية يف الشرق كإيران وكوريا الشما    " الدول املارقة "سائر  
وإىل حد ما غري احلميمة جداً كاهلنـد، هـذا التوجـه          
األمريكي ذو األبعاد املتراكبة مثَّل هلـذه اجلمهوريـات        
عنصر قلق بارزاً، سيما مع حقيقة متامختها ألفغانستان،        
وإرهاصات السعي األمريكـي السـتخدام أراضـيها        
وأجوائها يف شن هجمات على أفغانستان، مبا يعـين أن          

نت يف موقف شديد اإلحراج من جهـة        هذه الدول كا  
 إذ يطـرح عليهـا      ؛مقاربة لتلك اليت أصابت باكستان    

معنا يف احلرب العسكرية أم ": تساؤل أكثر خطورة وحتديداً
 ؟"مع اإلرهاب يف احلرب أيضاً

-وعليه فقد جاء املوقف املبدئي هلذه اجلمهوريات      
غري خمتلف جوهريـاً عـن رد   -سيما الثالث اليت نعين ا  

مـع  " التضامن والتجاوب "فعل الرمسي عاملياً، يف إعالن      ال
اجلهود األمريكية ضد اإلرهاب، دون حتديـد ملعـىن أو          
نوعية أي شئ سواء من مفهوم اإلرهاب أو من يقع حتته           
أو األعمال اليت ميكن اختاذها ضده، األمر الذي ترتـب           
عليه وبناء على احملددات السابقة استغراق األسبوع األول        

جلولة األوىل ألزمة ما بعد احلادي عشر من سـبتمرب          من ا 
فيما يشبه التردد أو التريث أو حماولة التقـاط األنفـاس           
عقب الصدمة، إال أن األسبوع الثاين شهد الفصام املعتاد         
واملنتظر بني خطابات التحفظ وممارسات املطاوعة الـيت        
 توالت مع استقبال طالئع القوات األمريكية الربية واجلوية       
سيما يف طاجيكستان وأوزباكستان، على حـني جـاء         
األسبوع الثالث والرابع كاشفني عن انتصار القناعـات        
الذاتية ملفاتيح السياسة اخلارجية هلذه الدول يف االنطبـاق     

وفيما يلي نتـبني هـذا      . شبه القائم مع التحالف الدويل    
تطور عرب اجلمهوريات الـثالث األكثـر اقترابـاً مـن           

  :لى النحو التايلالتداعيات ع

  :طاجيكستان

يف رد فعل تلقائي على املطلب األمريكي الستخدام      
اال اجلوي الطاجيكي يف محلة ضد أفغانستان يعكس أثر         

 وأثر انعدام دور املبدأ احلاكم يف       ،احملددات السابقة بوضوح  
ظل عليه النهج الربامجايت على القيادة الطاجيكية ومع عدم         

ة للموقف أمامها، صرح رئيس الـوزراء       تبني الرؤية األولي  
أن بالده ال ترغب يف استخدام جماهلا       ) 15/9" (كاليكوف"

ألـا   "؛اجلوي لتوجيه ضربه عسكرية ألي دولة جمـاورة       
ختشى رد فعل الدول األخرى ااورة هلا، كما أا ختشى أيضاً رد     

يف ) إخوانه(فعل اتمع الطاجيكي الذي سريفض بالتأكيد ضرب        
بول، معلناً أن الواليات املتحدة طلبت من بلده استخدام جماهلا          كا

اجلوي، وأن بالده مل ترد رمسياً على واشنطن وستشاور روسيا يف           
  )131("الشأن هذا

ن اية هذا األسبوع األول شـهدت خطـوة       أإال  
لألمام حنو بناء املوقف الطاجيكي حني أعلن الرئيس إمـام        

" األسرة الدوليـة "عاون مع على رمحانوف استعداد بالده للت    
ومن بينها احلكومة األمريكية يف احلرب ضـد اإلرهـاب          

 األمر الذي آثر التمويه عليه سـيما      ؛)132(والتطرف الدويل 
يف نوع التعاون املقصود وهل هو التعاون العسكري علـى         
حنو ما طالبت به الواليات املتحدة؟ وحاولـت اخلارجيـة        

في الـسماح األمريكـان     الطاجيكية اإلجابة مؤقتاً عنه بن    
  .)133(بإقامة قواعد عسكرية

وعلى الرغم من حمـاوالت سـابقة لرمحـانوف         
تخلص من ثقل الظالل الروسية على السياسة اخلارجيـة         لل

ن اضطراب التصرحيات الرمسية علـى      ألطاجيكستان، إال   
هذا النحو خالل األسبوع الثاين بني التحفظ واملطاوعـة         

 كبري متماشياً مـع تـرددات       فالتأييد املطلق جاء إىل حد    
املوقف الروسي فيما أبان عن تواصل هذا التأثري، فتزايدت         
أعداد قوات حرس احلدود الروسية من أحد عشر ألفاً إىل           

األفغانيـة      -ثالثني ألفاً على خـط احلـدود الطاجيكيـة        
  ).كم1300(

بيد أنه من الواضح أن درجة اضطراب اخلطـاب         
ـ       سرعة الـيت جتـري     الطاجيكي كانت على خـالف ال
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االستجابة ا إىل املطالب األمريكية أو تلك القفزات الـيت      
ففيما تعلن  . تتنقل ا السياسة الروسية إزاء هذه املطالبات      

الروسية موافقة طاجيكـستان    " إن.يف.نترفاكس آي إ"وكالة  
 على استخدام الواليات املتحدة لقواعدها العسكرية، تزامناً      

ي بوتني استعداد بـالده إلتاحـة       مع إعالن الرئيس الروس   
اال اجلوي للمساعدات اإلنسانية وما يـشبهها، فـإن          
دوشانبة آثرت تأخري امتداد خطاا إىل هذه النقطة رمبـا          
حترزاً من رد فعل شعيب وإسالمي عنيـف يوقـع نظـام            

 فأعلن الناطق باسم    ؛رمحانوف فيما مياثل املأزق الباكستاين    
أنه مل يتم النظر بعد "  سريودجيفزروب الدين"وزارة الدفاع 

يف وضع قواعد عسكرية حتت تصرف اجليش األمريكـي،         
مضيفاً أن بالده لن توافق علـى اسـتخدام األمـريكيني           

وذلك علـى   ؛ )134(ألراضيها من دون التشاور مع روسيا       
 "فالدميـري روشـايلو   "الرغم من اجلولة الطارئة اليت قام ا        

وسـي جلمهوريـات آسـيا      األمني العام لس األمن الر    
  .الوسطي لتقومي الوضع وتنسيق املواقف املاثلة ساعتها

على كل حال فإن هذا التحفظ واحلذر الطاجيكي        
 إذ على ضوء االنطالق الروسي يف سبيل        ؛مل يستمر طويالً  

دعم التوجه األمريكي، أعلنت دوشانبة موافقتها الرمسيـة        
ية، ووعـدت   على فتح اال اجلوي أمام القوات األمريك      

، فيما راحت تلعب دوراً مزودجاً      )135(بتأمني وقت احلاجة    
يضاف إىل جهود التحالف الـدويل ويـصب يف عمليـة           

  فمن ناحية مثلث  ؛الضغط املتضخمة على حركة طالبان
طاجيكستان قاعدة هجوم متقدمة بالنسبة لروسيا مسحت       

مـن  بإطالق التهديدات الروسية العسكرية املباشرة ضد طالبـان، و     
ناحية أخري مثلث قناة اتصال وإيصال للمـساعدات العـسكرية          
الروسية إىل قوات التحالف الشمايل اليت تسيطر عليها قيادات ذات          

رباين ومسعود مث فهيم    (ارتباط إثين بطاجيكستان أي من الطاجيك       
، األمر الذي تكلل باللقاء الثالثي بـني بـوتني وربـاين            )من بعده 

شارة إليه، والذي تضمن تصريح بـوتني       ورمحانوف كما سبقت اإل   
  . بتقدمي قصارى الدعم الالزم على هذه اجلبهة

 فيما كانت اإلجراءات الفعلية لإلعداد للحـرب       
على قدم وساق، غري آة بسيل التهديدات املطلقة من قبل          
مسئويل طالبان، فإن شيئاً ذا بال مل يالحظ على الـشارع           

 الطرف الداخلي   ف سيما يف ظل تضارب مواق     ،الطاجيكي
فعلى الرغم من كوـا   ". مجاعة النهضة اإلسـالمية   ": الفاعل

أضحت احلزب اإلسالمي الوحيد يف آسيا الوسطي الـذي         
ميارس نشاطه حبرية طبقاً للدستور الطـاجيكي الـذي مت          
التصويت عليه يف أعقاب احلرب األهلية، فإن التناقض بني         

لطاجيكي فيـه،   زعامات هذا احلزب إزاء األزمة والدور ا      
  . مهد السبيل أمام قناعات النظام احلاكم لكي تفعل مفعوهلا

فأمام ما أشار إليه بعض املراقبني بالرغبة يف البقـاء          
الرمسي والقناعة بالقنوات القانونية السلمية عقـب جهـاد        

" سـعيد عبـد اهللا نـوري      "مرير، أعلن زعيم حزب النهضة      
، رافضا فتوى ابن "أنى وجـد "موافقته على حماربة اإلرهاب     
ألن ابن الدن لـيس يف موقـع        "الدن املعروفة بفتوى اجلهاد،     

ن نائب نوري يف احلزب اختذ   أ، إال   )136(" يؤهله إلصـدارها  
اإلرهـاب  "اجتاها آخر يستنكر موقف دوشانبة املعاون لـ        

حممد شـريف   " إذ أعرب    ؛"األمريكي الذي يريق دماء األبرياء    
 اللعبـة "ترك طاجيكـستان يف  عن متنيه أال تـش "مهت زاده   

ن أحد املراقبني أشار إىل اتفاق هـذين        أ، إال   )137("الكربى
االجتاهني يف الوقوع حتت تأثري احلملة اإلعالمية، فيما يبدو         
من تأكيدمها على خلو طاجيكستان مـن أنـصار ابـن           

   )138(الدن
وهكذا تـضافرت القناعـة الذاتيـة لرمحـانوف         

 اإلقليمـي والعوامـل     وحكومته مع الدفع الروسي واحلفز    
حىت من قبـل القـوي      - والسلبية الشعبية  ، سياسية –اإلثنو

 يف تشكيل املوقف الطاجيكي املطاوع متامـاً        –اإلسالمية  
للمطالب األمريكية ضمن ما عرف بالتحالف الدويل ضـد      

  . اإلرهاب
  :أوزباكستان

على حني خف ثقل الضغط الروسي على السياسة        
 باحلالة الطاجيكية، فإن ثالثـة      اخلارجية األوزبكية مقارنة  
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عوامل رئيسة أخرى من احملددات العامة املشار إليها عاليـه   
يتمثل : تبدو أكثر فاعلية يف موقف طشقند من ذات القضية        

 يف متانـة    – والذي كان األكثر غلبـة وتـأثرياً         –أوهلا  
العالقات بني نظام كرميوف والغرب والواليات املتحـدة        

رائيل، فيما يتولد ثانيها عن الداخل      وخاصة عرب تركيا وإس   
" الكرميوفية"األوزبكي ذاته يف ظل صراع البقاء بني األبوية         

اليت تؤكد عدم مالءمة الدميوقراطية للشخـصية القوميـة         
األوزبكية وبني املعارضة متنوعة االجتاهات اليت ميثل االجتاه        

ا يف  اإلسالمي فيها التيار القائد أو األكثر إثارة، ويقع ثالثه        
حقيقة االتصال اجلغرايف املباشر بطالبان وقواا دون موانع        
من جيوب املعارضة حتول دون مهامجة ميلشيات طالبـان         

  . عرب  ر جيحون) كم130(حلدودها 

ففي البداية جاء أثر العامل األول إجيابياً وسـباقًا،         
فلم تشهد أوزبكستان نفس القدر من التردد والتريث الذي         

اها، واندفع إسالم كرميوف يعلن بصورة محاسية       أبدته جارت 
مع الواليات املتحـدة ضـد      " لعمل مشترك "مساندة بالده   

، على الرغم من أن تفاصيل      )139(مراكز اإلرهاب يف املنطقة   
هذا العمل املشترك ظلت على مستوي اخلطـاب املعلـن          

داخـل   عمليات احلث واإلنقاذ"حتتفظ باستدراك باهت باسم   
قد جاءت أنباء األسبوع الثاين حول تـوايل        ، ف  "أفغانستان

وصول القوات والطائرات إىل القواعد العسكرية واملطارات       
يف أوزباكستان، لتؤكد على حقيقة االرتباط الوثيق بـني         

فبينمـا ال تـزال     . النظام والغرب أكثر من أي شيء آخر      
موسكو تصرح مبعارضتها استخدام اجلـيش األمريكـي         

سابقة يف اجلمهوريات الثالث املتامخـة      للقواعد السوفيتية ال  
ألفغانستان، ويرفض البنتاجون تأكيد أي معلومات أولية يف        

طائرات "أن  ) 21/9(هذا الصدد، يعلن مصدر يف طشقند       
العسكرية علـى   " توزل"استطالع أمريكية حطت يف مطار      

 كم من طشقند، عـالوة علـى عـدد مـن            150بعد  
وتعلن وكالة ". ريتـشيك تش"املروحيات األمريكية ترابط يف  

 جمهزتني  C130األنباء الروسية أن طائرتني أمريكيتني طراز       

مئات اجلنود األمريكان   ) 23/9(بـأنظمة استطالع نقلتا    
  .)140(إىل أوزباكستان

إبان ذلك متكنت طالبان من إسقاط طائرة جتسس        
أمريكية خرجت من األجواء األوزبكية، وشنت احلركـة        

على طشقند سيما يف رسالة متوكـل       هجوماً خطابياً حاداً    
على حنو ما أشري إليه آنفا،      ) 9/ 24(إىل نظريه األوزيكي    

وراحت طالبان تعيد انتشار قواا ومضاداا اجلوية وتدفع        
باملزيد من املقاتلني إىل حدودها مع أوزبكـستان، األمـر          
الذي إن كان ذا أثر على موقف كرميوف، فإنـه مل يتعـد     

  . مل على حنو ما سيبنيحيز اخلطاب املتج
استراتيجي، فـإن   -واتصاالً بتحييد هذا احملدد اجليو    

اإلسالمية والعلمانية اليت توقع الكثريون     . املعارضة الداخلية 
أن توقف املسار الرمسي مل تبد أي حماولة تذكر أو استعداد           
للتسبب يف إحداث قالقل للنظام، األمر الذي أفسح الطريق        

ن القوات األمريكية بأعـداد وتـسليح       أمام توافد املزيد م   
أضخم وبصورة كسرت ستر التمويـه واملواربـة، فـزار          

ليعطيـه كرميـوف تـصرحياً      ) 3/10(رامسفيلد طشقند   
بالسماح لطائرات الشحن واملروحيات والقوات األمريكية      
باستخدام األراضي األوزبكية، وينسى كرميوف القاذفـات   

يعددها األمريكـان    اليت س  خواملقاتالت ومنصات الصواري  
ولكن ": فيما بعد، وال ينسي أن يضيف عبارته االستدراكية       

، فيما كانـت    "فقط لعمليات البحث واإلنقاذ داخل أفغانستان     
تشرع يف ذات اآلن    ) قتال جبلي (الفرقة األمريكية العاشرة    

بالقرب من احلدود   " تريميز"يف تأمني قاعدة جوية يف مدينة       
   )141(األفغانية

هذا املوقف من التحرك الطالباين لتتدفق      لقد أهلب   
قوات الطالبان واملدفعية بعيدة املدى وقاذفات الـصواريخ        

ـ        غـزو  "على هذه احلدود وسط ديدات بعض املسئولني ب
 واستشاطت وزارة دفاع طالبان مهـددة       )142("أوزباكستان
ألن تلك مـسألة    : نشرنا قواتنا يف كل املناطق اهلامة     ": ومتوعدة

ء، لن ننحين أمام القوات األمريكية وسوف تقاتـل         شرف وكربيا 
  . )143("حىت آخر نفس
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وفيما كانت املعارضة الداخلية مكتوفة فإن طـاهر        
يولداش زعيم حركة أوزباكستان اإلسالمية، يشن محلـة        
خطابية على كرميوف، وذلك من أفغانستان حيث يقيم مع         

 -2000مــا بــني (جمموعـة مــن عناصــر احلركـة   
اً اجلهاد إىل جوار طالبان، مبا سـوف        معلن) مسلح2500

يشتد حدة عقب اندالع القصف األمريكي فعالً، إذ يؤكد         
يولداش أنه هجوم على اإلسالم، وأن موقف بالده يف فتح          

، وهـدد باسـتمرار     "خيانة كبرية "املطارات واألجواء يعد    
 بل وضد طاجيكستان لنفس     ،ضد حكومة طشقند  " اجلهاد"

اش حمكوم عليـه باإلعـدام وأن       ، يذكر أن يولد   )144(العلة
 متعاونـة  ،حركته قادت مقاومة ضخمة ضد نظام كرميوف 

مع حركة النهضة اإلسالمية يف طاجيكستان انطالقاً مـن         
، كما يذكر أن الرئيس األمريكي أعلن اسـم         ةوادي فرغان 

حركة أوزباكستان اإلسالمية ضمن التنظيمات اإلرهابيـة       
  . سبتمرب األخريةاليت مت جتميد أرصدا عقب أحداث 
 عـرب مفاوضـات     توإذا كانت طالبان قد رفض    

 سيما يف   ،سابقة مع طشقند جتميد أنشطة هؤالء املعارضني      
ظل إيواء أوزباكستان لفيصل عبد الرشيد دوستم املعارض        
األوزبكي األصل، فإن بعض املراقبني يستشف من ذلك أن         

 مقابل  األوزبكية هو التعاون   –أحد أبعاد الصفقة األمريكية     
القضاء على قواعد املعارضة األوزبكية اليت يعتربها الطرفان        

  . )145(أحد فصائل جبهة القاعدة اليت يتزعمها ابن الدن
وخالل هذه األيام األربعة السابقة على ختام هـذه      
اجلولة،صارت  األمور أكثر وضوحاً، ومـن مث تـواترت          

علنـت  التصرحيات املعربة عن الكثري من أبعاد املوقف؛ إذ أ        
) 4/10(املتحدثة الرمسية باسم البنتاجون فيكتوريا كالرك       

جندي من قوات املشاة من الفرقة العاشرة       1000عن نشر   
املذكورة، يف طاجيكستان وأوزباكستان مع توقع إرسـال        

 علـى حـد   –كتيبة أخرى خالل ستة أشهر على ما يعين   
 ، وأن مهام هذه"مفتوحة النهايـة " أا حرب    –قول املتحدثة 

القوات تتمثل يف تأمني املقاتالت والقاذفـات ووحـدات         
البحث واإلغاثة، وأن تكون على أهبة االسـتعداد لتقـدمي     

الدعم للقوات اخلاصة األمريكية حال وقوعهـا يف مـأزق        
أثناء غاراا على أفغانستان فيما عرفه بعض احملللـني بــ    

حول أفغانستان احملاصرة لبـدء العمليـات       " إحكام احللقة "
) 10/ 5(يف اليوم التايل    و. )146(اجلوية والربية ضد طالبان     

أكد مصدر أمريكي آخر توجه ألف جندي آخـرين مـن     
  . الوحدات األمريكية اخلاصة إىل أوزباكستان

لطالبان من أنه مل    ) 6/10(ومع حتذير بوش األخري     
يعد أمامها سوي القليل من الوقت لتسليم ابن الدن، تواىل          

لوحدات األمريكية إىل مطار ترميـز يف       وصول املزيد من ا   
، فيما تكرر   )147(أوزباكستان بالقرب من احلدود األفغانية    

املصادر األوزبكية أن تصريح كرميوف يتعلق مبهام اإلغاثة        
ال بشن هجوم بري أو جوي ضد أفغانستان، يف مـشهد            
بالغ التعبري عن حالة الشقاق الذايت والفصام النكـد الـيت           

  .  على مستويات اهلوية واخلطاب والسلوكتعاين منها األمة
  :تركمانستان

متيز املوقف التركماين ضـمن مجهوريـات آسـيا      
علـى النحـو   –الوسطي إزاء التفاعل مع حركة طالبـان        

 والذي انتهي مبحاولة عشق آباد القيام بـدور    ،السابق بيانه 
 بناء على ما تـوفره  -العراب الثاين للحركة بعد إسالم أباد     

 أفغاين خيدم مصاحل عشق آباد االقتـصادية، إال     من استقرار 
مـن  – أن األرض التركمانية مل حتظ       نه من الواضح أيضاً   أ

 بنفس أمهية أوزباكستان القريبة من  –وجهة النظر األمريكية  
على الرغم من ) قندوز ومزار الشريف  (املناطق االستراتيجية   

  . تطاول حدودها مع أفغانستان
األسبوع األول استعدادها   فقد أعلنت تركمانيا منذ     
ن غياب األثر اجلـدي     أللتعاون مع الواليات املتحدة، إال      

والعميق ألغلب احملددات السابقة واحتمال إشفاق نيازوف       
 وعلـى  ،مما يثار حول أبعاد التوجه األمريكي حنو املنطقـة    

رأسها البعد االقتصادي الذي يرتكز عليه النظام التركماين        
ين وحتفظاته على التعاون مع التحالف    أعطي املوقف التركما  
 فقد انعكست جدية نيازوف الباديـة      ؛الدويل متيزاً مشهوداً  

يف حصر التعاون يف نطاق املساعدات اإلنسانية فقط علـى      
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فإذا كانت واشنطن مل تعول كثرياً علـى        . املواقف املقابلة 
هذه اجلبهة، فإن زمخاً معيناً مل يثر حول املوقف التركماين،          

 على حنو ما سبقت اإلشارة      – يف الداخل الذي يفتقر      سواء
 إىل أي معارضة منظمة ذات بـال، أو يف اخلـارج            –إليه

الطالباين الذي اكتفي بالتهديد العام لدول اجلوار املتعاونـة       
  . مع واشنطن

ومن مث فإن قاعدة كوسـكا الـسوفيتية الـسابقة          
 حىت  واملوجودة يف تركمانستان ظلت هدفًا أمريكيا متعذراً      

 بينما استمرت   –حددت روسيا موقفها يف األسبوع التايل       
التصرحيات التركمانية الرمسية تؤكد على ضـرورة جتنـب      
سقوط الضحايا من األبرياء، وأال يتعدى دورهـا تقـدمي          

  . )148(املساعدات اإلنسانية ونقلها إىل الشعب  األفغاين 
إذا أضــفنا إىل ذلــك تــصرحيات املــسئولني يف 

 وقريغيزيا املتحمسة للتعـاون مـع واشـنطن       كازاخستان
واملهيجة على األصولية اإلسالمية، ميكن القول إن احللقـة         
قد أحكمت فعالً يف آسيا الوسطي وأن أوتار القوس قـد           
شدت ومل يبق سوي السهم األمريكي لكي تندلع احلرب،         

ن هذا املشهد بعمومه يعد مثرة جلذور كبرية متتـد يف           أإال  
 باقية، كان ملوقفهـا األثـر الكـبري يف          قوى ثالث كربى  

تشكيل أبعاد وسياسات هذه اجلولة من تداعيات احلـادي         
 روسيا، والصني، واهلند،  وفيمـا       -:عشر من سبتمرب هي   
  . بان هذه اجلولةإيلي نستعرض مواقفها 

  : اجلـوار غري املباشـر–ثالثًا 
فرصة مناسبة للتعرف على الذات     : روسيا. 1

  وحدودها  
الرغم من انقضاء حقبة احلرب الباردة بكـل         على  

مشتمالا مع تفكيك أوصال ما كـان يعـرف باالحتـاد       
السوفييت، فال تزال الكثري من التحليالت الرائجة تـضفي         
على روسيا االحتادية صفة الوريث األكرب هلذا االحتاد، ليس         
على صعيد اإلمكانيات واملشكالت كما ميكن أن يتبـادر         

ليات العداء  آ يف وراثة طبيعة و    ، بل أيضاً  إىل الذهن وحسب  

األمر الذي يصنع ومهاً    ... للغرب بزعامة الواليات املتحدة   
كبرياً يغفل حقائق الوضع الروسي اليت تراكمت عرب إدارة         
بوريس يلتسن، وما أضيف اليها من مسارات وتوجهـات         
منذ تويل فالدميري بوتني احلكم بالوكالة مث فعليا يف مـارس           

2000.  
 لقد غلبت هذه امليول على حتلـيالت حمـددات         
املوقف الروسي من أحداث احلادي عشر من سبتمرب خالل         
األسبوع األول؛ إذ مل يكن املوقف الروسـي قـد تبلـور        
وحتددت مالحمه بعد، فما هي احملددات واحلدود احلقيقيـة         
للسياسة اخلارجية الروسية احلاكمة واملنتجة لـرد الفعـل         

عوة التحالف الدويل ضد اإلرهـاب الـيت        الروسي إزاء د  
  . أطلقتها واشنطن

إمجاالً، ميكن القول إنه إذا كانت روسـيا ورثـت    
ترسانة نووية ضخمة عن سلفها السوفييت، مبـا أبقاهـا يف         
عداد القوى الكربى، وأضفى على سياستها اخلارجية درجة        
عالية من االهتمام العاملي واإلقليمي ظاهريا، فإا ورثـت         

ضا عوامل الوهن اليت الزمت االحتاد الـسوفييت خـالل          أي
االقتـصادي  : عقديه األخرييـن سـيما علـى الـصعيد        

واالجتماعي والقيمي، وباتت حباجة ماسة إىل إعادة تعريف        
نفسها داخليا، الشيء الذي تولت أمره قيـادات جديـدة          
متيزت قبل كل شيء بالتنكر التـام للماضـي الـشيوعي           

الـسلطة  :  اللهم إال بقايا مسات من قبيل      بتومهاته وحقائقه، 
ذات القبضة احلديدية، تغلغل النفوذ اليهودي يف احلكـم و          

سيا الوسطي املنتسبة إىل آاتمع، السياسة التدخلية يف دول      
عامل اإلسالم دون سائر مجهوريات االحتاد الغـابر باسـم          

  . رابطة أو كومنولث الدول املستقلة
الفعل والذي خاضت فيه    لقد كان الشيء اجلديد ب    

بقوة إدارة يلتسن لثمانية أعوام وراكمت عليه إدارة فالدميري       
، هو نفض غبـار العالقـة       2000بوتني منذ مطلع العام     

الصراعية مع الغرب، والسعي اجلاد لفتح ملـف جديـد          
لعالقات تتراءى خصائصها اإلجيابية من زوايا الـصداقات        

لغربية، والتعـاون يف    الشخصية بني القادة اجلدد والنخب ا     
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ااالت االقتصادية والسياسية واألمنية واالستراتيجية، األمر   
الذي يعنينا منه مقايضات وتوافقات التوجه الروسي مـع         
اخلط الغريب واألمريكي فيما يتعلق بالقضايا اإلسالمية كالً        

الشيـشان،  : وتفصيالً، على حنو ما أسفرت عنه جتـارب       
ق، فلسطني، وأفغانستان واألصولية    البوسنة، كوسوفا، العرا  

اإلسالمية عرب التسعينيات، على النحو الذي سبق بيانه، مبا         
ينتهي بنا إىل نتيجة هامة نسعى الستبيان مدي مصداقيتها،         

أن الربامجاتية الغالبة على التوجه الروسي الراهن تعلوها " :مفادها
ا يف  سـيم ،رغبة  أقوى يف مواجهة تنامي األصـولية اإلسـالمية       

لقد جاءت  و ، "جوارها القريب وباألخص القابعة يف أفغانستان     
أحداث احلادي عشر من سـبتمرب وتـداعياا لتكـشف          
بوضوح عن أبعاد هذا اإلطار احملدد للـسياسة اخلارجيـة          

  . الروسية

كانت روسيا يف مقدمة الـدول الـيت سـارعت          
باإلعراب عن تعاطفها مع األمريكان إزاء ما أمسته برقيـة           

املأسـاة  "و" العمـل اإلرهـايب   "وتني لنظريه األمريكي بـ     ب
العميقة مؤكداً أن مثل هذه األعمال جيب أال متـضي دون           

ويف الداخل الروسي حرصت موسكو على التعبري       . عقاب
 بإعالن احلداد ملدة يوم يف عموم روسيا        ةعن مشاعر املواسا  

 وتنكيس العلم الروسي فوق هيئاا احلكومية، فيما توافـد        
املئات للتوقيع يف سجالت التعزية بالـسفارة األمريكيـة         

   .)149(مبوسكو

وفيما مل تكن عبارات التعـاطف واملـشاركة يف         
 تعين الكثري بالنسبة لرد الفعل      – بصورا العامة    –الغضب  

والذي وقف وراءه إعالم يهودي     ،األمريكي املتفاقم مبكراً    
راح يـشن  حانق على العرب واملسلمني، فإن ذات اإلعالم   

محلة شعواء يف أغلب وسائل اإلعالم الروسي للتحـريض         
ضد كافة قطاعات األمة بإسقاطها حتت اخلـط األصـويل         
اإلسالمي الذي اعتربته هذه الـدوائر ديـداً للحـضارة          
اإلنسانية، رابطة بعبارات مثرية بني ما حدث يف نيويـورك          

  . )150(وواشنطن وما جيري يف القدس والشيشان

 مما يرجحه التحليل السابق للموقـف       وعلى الرغم 
 سبتمرب من املسألة الطالبانية من احتمال       11الروسي قبل   

اإلسراع مبطاوعة التحالف الدويل الذي دعا إليه بوش، إال         
أن عدداً من االعتبارات ساهم يف تردد اخلطاب الروسـي          

بل وأحياناً احلفز حنو تفكيك قواعد اإلرهاب       ،بني التجاوب 
وبني التحفظ ضمن خماوف عدة من جانـب،        يف املنطقة،   

فأمام . ومطامع من جانب آخر تثريها هذه الفرصة الساحنة       
التقارير املاضية حول املساعي األمريكية الختراق املنطقـة        
وما ميكن أن ميثله ذلك من حتجيم للنفوذ الروسي واحلد من         
حرية حركته إقليميا، وأمام هذا التوجه املتـشدد الـذي          

 2001دارة بوش جتاه روسيا منذ أوائل العام      صرحت به إ  
خاصة فيما يتعلق بربنامج الـدفاع الـصاروخي املـضاد          

 املعقودة ABMللصواريخ والتلويح باالنسحاب من اتفاقية    
ا، وكـذلك املماطلـة     1972مع السوفيت منذ العـام      

األمريكية األوروبية يف دعم الكرميلني أمام قـوى الـيمني          
لداخل بإعاقة مطامح قبـول روسـيا   واليسار املعارضة يف ا  

ليـات  آشريكًا يف ترتيبات األمن األورويب، ويف فعاليات و       
عمل الناتو، عالوة على التحفظ النـابع مـن املؤسـسة           
العسكرية الروسية اليت ال تزال تعرب عن رواسب حلم الدب        

إزاء كل ذلك كان البـد وأن يغلـف الـرد           ....الروسي
د للتعاون مع الواليـات     الروسي األويل مبشروطيات وحدو   

  .املتحدة
رغبـة  ) 13/9(فتعقيبا على إعالن كولني بـاول       

واشنطن يف إقامة حتالف دويل ملكافحة اإلرهـاب يرتكـز           
باألساس على دول حلف مشال األطلسي ودول الـشرق          
األوسط،يف ضوء حتريك املادة اخلامسة من ميثاق احللـف         

ـ "اليت تفضي على    دما تتعـرض  ضرورة تضامن دول احللف عن
 إيفانوف  ى،طرح وزير الدفاع الروسي سريج    "إحداها هلجوم 

أن موسكو لن تسمح حللف الناتو أن يتخذ مـن   ) 15/9(
إن ... حمطة  له أو قاعدة له      دأي منطقة يف مجهوريات االحتا    

روسيا مـستعدة لتقـدمي كـل سـبل الـدعم لعمـل             
،لكنها لن تشارك بأي حال من األحـوال يف         "التحقيقات"
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 على أفغانستان،اليت تورطت معها روسيا يف حـرب   اهلجوم
  .)151("1989إىل1979مميتة من سنة 

وفيما كان املراقبون يتشككون يف ثوابت ومتغريات       
املوقف الروسي، بني مرجح للتطور حنو التعاون والتحالف        
بناء على الثوابت السابق اإلشارة إليها، وبني متطلـع إىل          

د من فاعليته، فـإن      التوجه األمريكي حي   ىضغط روسي عل  
التسعري اليهودي الداخلي أضيف عليه تـصعيد الشيـشان         
هلجمام العسكرية، ليذهب ذلك بـاملوقف الروسـي إىل         

ففي السابع عشر من سبتمرب أعلـن مكتـب         .نقطة بعيدة 
سيطرة قوات تابعة   -أصالن مسعودوف -الرئيس الشيشاين 

ت االستراتيجية، ونقلت الوكـاال   "غودرميس"له على مدينة  
تواصل املعارك حول املدينة، وأن تسعة عـسكريني روس         

 بعـد إسـقاط     أحدهم برتبة جنرال لقوا مصرعهم احتراقاً     
املقاتلني الشيشان مروحية عسكرية كانت تقلـهم فـوق         

 وغريها مـن اهلجمـات الـيت شـهدها هـذا            جروزين
، األمر الذي توقع املراقبـون أن يـؤدي إىل          )17/9(اليوم

 ،تنفيذ خمططاالي الفرصة إلدارة بوتني    ؛ إذ يعط  ةنتائج سلبي 
وحتقيق قناعتها باإلجهاز على احلركة اإلسالمية يف املنطقة        
كمصلحة قومية روسية مباشرة ضمن التحـالف الـدويل         

  .)152(الذي تسعى إليه واشنطن
لقد كان لذلك مردود خطايب عاجل عـرب لقـاء          

؛ إذ أعلن الوزير الروسي     )19/9(سريجي إيفانوف وباول    
إال .... على استخدام القوة وتنسيق األدوار يف ذلك       قالتفاا

 ؛أن خطاب التحفظ  استمر خالل هذا األسـبوع الثـاين          
مـع  " التنـسيق "تأكيده على   ) 9/ 21(حيث جدد بوتني    

فقط يف إطـار   "الواليات املتحدة يف احلرب ضد اإلرهاب،       
القوانني الروسـية والتعهـدات الدوليـة الـيت وقعتـها           

ينما خفت الصوت الرمسي املعـارض لــ        ، ب )153(روسيا
من ختوم روسيا، أي بإقامـة قواعـد        " االقتراب األمريكي "

أمريكية يف آسيا الوسطى، أو باستخدام القوات األمريكية        
من الواضح أن حتركـات     . للقواعد السوفيتية السابقة فيها   

 ؛موازية كانت متهد لتحول نوعي يف املوقف الرمسي لروسيا        

س الروسي يف اليوم التايل مع عدد كبري من         إذ اجتمع الرئي  
املسئولني على رأسهم وزير الدفاع سريجي إيفانوف وأمني        

الـذي  " فالدميري روشايلو "عام جملس األمن القومي الروسي      
كان عائداً لتوه من جولة طارئة يف دول آسيا الوسطي فيما           
يبدو أنه كان بغاية تنسيق املوقف إزاء املطالب األمريكيـة          

لقد بدا أن روسيا تنتظـر بيـان        . تزايدة حتديداً وإحلاحاً  امل
 ، ذلـك  ءاجلميع ملواقفهم لتقدير موقفها اخلاص على ضـو       

ومن مث دعت إىل قمة طارئة لدول الثماين الكبار، ملناقـشة           
 .)154(مسألة اإلرهاب الدويل 

وعليه كان املوقف الروسي املتردد حمـل اختبـار         
مسية تأييد روسـيا،  حقيقي، حني طلب بوش بصورة شبه ر      

دون حتديد لنوعية هذا التأييد عرب اتـصال هـاتفي مـع            
سيما فيما يتعلق بالسماح باستخدام اال      ) 22/9(بوتني

 ؛اجلوي لدول آسيا الوسطي الثالث املتامخـة ألفغانـستان      
 القياديـة   تاألمر الذي فتح اال أمام االستواء بني القناعا       

قبل النخبة وأغلب العامـة يف  والبيئة املوضوعية املدركة من  
روسيا يف ضرورة التواؤم مع التحالف األمريكي والـسعي         

  .  لالضطالع بدور قيادي ومتميز يف إطاره

ففي كلمة بثها التليفزيـون احلكـومي الروسـي         
أعلن بوتني عن توسيع نطاق تعاونه ومـساندته        ) 25/9(

للعمليات العسكرية األمريكيـة الـيت باتـت حتميـة يف        
  : )155(ستان، مفصالً جماالت هذا التعاون يفأفغان

إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إىل املعارضـة        -
األفغانية يف الشمال وتوسيع نطاق التعاون مـع حكومـة          
أفغانستان املعترف ا دوليا، يف انتقال مبكر وصريح إىل ما          
مل تقدم الواليات املتحدة على اخلوض فيه إال يف مرحلـة           

 . متأخرة

ل اجلوي لبالده لتحلق فيـه طـائرات حتمـل          فتح اا  -
إىل املناطق اليت تنفذ فيها عمليات      " املساعدات اإلنسانية "

ضد اإلرهاب، عالوة على الدعم اللوجيسيت من خالل        
 . اجلمهوريات املتامخة ألفغانستان
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التعهد بتقدمي املخابرات الروسية لكافة املعلومات الـيت         -
 ومواطن تواجـد    ،هابلديها بشأن البنية األساسية لإلر    

 . وقواعد تدريب املقاتلني،اإلرهابيني الدوليني

تكثيف التشاور مع حلف األطلنطي بشأن مـساعدات         -
  . روسيا للتحالف

  وبالفعل بدأت القفزات املتسارعة، إذ التقي وزير       
 مع  ليف بروكسي ) 26/9(الدفاع إيفانوف يف اليوم التايل      

ع األمريكـي بـول     وزراء دفاع الناتو ونائب وزير الدفا     
ولفوفيتز، والذين أكدوا على استمرار االتصاالت للتنسيق       

يف ذات اليوم كان وزيـر اخلارجيـة        . قبل بدء العمليات  
الروسي إجيور إيفانوف يؤكد احتمال تعـاون موسـكو         

، "اإلرهـابيني الشيـشان   "وواشنطن يف التصدي ملن أمساهم      
 العـسكرية   مشرياً إىل التعاون القائم فيما خيص التحركات      

ضد طالبان والقاعدة، فيما عده الكثريون الـصفقة األول         
 من هذه   – أو تتمىن أن خترج ا       –اليت خرجت ا روسيا     

اجلولة، إذ راهنت موسكو على أن القضاء على طالبان يعد          
املقدمة الصحيحة إلاء العملية العسكرية يف الشيـشان يف         

خلارجيـة   يوماً على حد قول وزيـر ا       20إىل  15غضون  
الذي ما فيتء يذكر بالعالقة بني زعماء الشيشان مثل القائد          

 وبـني أسـامة بـن       – األردين األصـل     –أمري خطاب   
  . )156(الدن

على اجلانب اآلخر الداخلي جرت عمليات متضادة       
التأثري على السياسة الروسية بني خرباء ينصحون بتـأمني          

ة حىت ال   موسكو ومؤسسات الدولة واملواقع احليوية والنووي     
تقع يف متناول األهداف اإلرهابية على غرار ما جـري يف           

 الرأي الذي تزعمه وزير الدفاع       وهذا واشنطن ونيويورك، 
، ومـن يروجـون     )157("شابوشـينيكوف "الروسي السابق   

األقاويل باحتماالت هروب ابـن الدن إىل الشيـشان أو          
، ومن يوقدون نارا للحرب     )158(إحدى دول آسيا الوسطي   

ون من أجلها من قبيل اليهود الروس الذين محلـوا          ويناضل
على عبارات بوش التجميلية اليت تصف اإلسالم بأنه ديـن          
سالم وتفصل ما بينه وبني اإلرهاب واإلرهابيني على حـد        

الواقعة حتـت نفـوذ     " كمرسنت ديلي " يف صحيفة    ءما جا 
الـسابق  - امللياردير اليهودي اهلارب بوريس يبريزوفسكي    

 بل راحت نفس الدعاية اليهوديـة تكيـل         -هاإلشارة إلي 
االامات ملؤمتر عقد يف موسكو مجع علماء الدين املسلمني         

فيمـا  "... دعم اإلرهـابيني  "واملسيحيني، إذ وصمته مبؤمتر     
ليهـودي  ا–طالب زعـيم كتلـة يابلوكـا يف الـدوما             

ضـرب  " بتعليق دعم موسكو لواشنطن على       -يافلينسكي
  .)159("مكانمواقع اإلرهابيني يف كل 

هذا على جانب، بينما على اجلانب اآلخر ظهر تيار         
التريث واحلذر والبحث عن الذات، إذ يصرح رئيس جملس         

ال جيب علينا أن نشارك " بأنه – جينادي سيلزنيوف   –الدوما  
:" وتـساءل "واشنطن يف نواياها، وال نريد أن نقدم مطاراتنا هلا          

أنفـسنا يف   ضد من ستحارب أمريكا؟ وملـصلحة مـن نـزج ب          
خرباء احلرب الروس الـيت     " نصائح"، وتوالت   )160("؟حرا

وصلت أحياناً إىل حد التخويف واإلرجـاف لألمريكـان       
والروس من مغبة اإلصرار على مهامجة أفغانستان وغزوها،        

 نائب رئيس روسيا    –فيذكر اجلنرال ألكسندر روتسكوي     
بـارة   اجلميع بع  –سابقاً واملعروف ببطل االحتاد السوفييت      

ميكن للمرء املرور بأفغانستان، أمـا       ":لإلسكندر األكرب تقول  
، وينصح قائد القوات الروسية يف      "البقاء فيها فذلك مستحيل   

ــستان  ــوريس  ) 1989-1987(أفغان ــرال ب اجلن
ـ    عدم التورط بإرسـال أي     "جوردسوف، القيادة الروسية ب

جندي إىل أفغانستان أو املشاركة بأي شكل مـن األشـكال يف            
، مث انضم رجال األرثوذكسية الروسية هلـذا        )161("لتدخلا

مـن صـراع    ) 24/9(التيار؛ إذ حذر بطريرك موسكو      
  . )162( مسيحي–إسالمي 

يف غضون ذلك عرب بوتني عن وقوعه حتت تـأثري          
اجلانب األول املسعر للحرب عرب خطابه يف البوندسـتاج         

ة، بأا  إذ أنفذ رسالة إىل الواليات املتحد     ) الربملان األملاين (
إذ حتارب اإلرهاب تصر على عدم وضع الشيشانيني علـى        

، إال أن وكاالت األنباء أذاعـت أن   )163(الئحتها لإلرهاب 
واشنطن منحت روسيا تفويضاً لتنفيذ اقتـراح للكـرملني         
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مع املقاتلني الشيشان رغبة يف عـدم       ) حمادثات سالم (بعقد  
  .)164(املشاكلة على محلتها الراهنة

قف األمريكي غري الداعم بشكل كبري     وإزاء هذا املو  
للتحرك العسكري الروسي يف الشيـشان، علـى خلفيـة          
تصرحيات منظمات حقوق اإلنسان باحتماالت أن تكـون        

، توقع الـبعض جتمـد املوقـف        )165(الشيشان هي الثمن  
الروسي على حتفظاته الباقية إال أن بوتني أعلن مـع ايـة          

 واشـنطن يف    بـالده مـع   " حتالف"سبتمرب ومطلع أكتوبر  
تأمني اجلبهة الشمالية   : خطوات عسكرية أكثر تقدما، أمهها    

ألفغانستان، والسماح بإقامة قواعـد أمريكيـة مؤقتـة يف      
اجلمهوريات السوفياتية السابقة ااورةألفغانستان، األمـر      
الذي كان له صداه على املوقف الطاجيكي الـذي كـان           

ان األمريكي إىل هذا    متردداً يف إعالن فتح أجوائه أمام الطري      
  . )166(احلني على حنو ما أشرنا إليه

وعليه فإن الدعم الروسي للتحالف تـدرج حـىت         
وصل إىل الدرجة اليت مل يبق بعدها سوي إشـراك قـوات    
روسية يف اهلجمات األمريكية، األمـر الـذي مل تطلبـه           
الواليات املتحدة حىت من أدين حلفائها يف مشال األطلسي،         

ملكة املتحدة اليت بدا رئيس وزرائهـا األكثـر         اللهم االّ امل  
حتمساً وحتركاً خارج الواليات املتحدة لتشييد التحـالف        

  . الدويل
وخالل األيام القليلة اليت سبقت احلرب، مل يعد مث         

 حيث تسلمت موسـكو دورهـا      ؛مكان للتحفظ اخلطاب  
الداعم على مستوي التحركات الدبلوماسـية واخلطـاب        

ملستوي العسكري فيما راح يتدفق على      اإلعالمي، وعلى ا  
بـل إن   .. حتالف الشمال املعارض لطالبان من معونـات      

روسيا راحت تشارك بقوة يف التحضريات املسبقة لترتيبات        
 حيث أعلنت عن رفضها املطلق ملـشاركة        ؛"ما بعد طالبان  "

أي أعضاء من طالبان ممن يوصفون باملعتدلني، وشـددت         
بد أن ختلو متاماً من العناصـر       على أن أي حكومة بديلة ال     

األصولية وعلى ضرورة عودة احلكومة الشرعية املعتـرف        
 حيث كانت عالقاا ا أوثق، وذلك بالنظر إىل برودة          ؛ا

ارتباطات روسيا بتجمع روما الذي بدا وقد ختلق يف رحم          
 وال يلتفت إىل التعاون مع روسيا إال ضمن التبعيـة   ،الغرب

  . للسياسات الغربية
وهكذا فقد فشل مرة أخرى االعتماد يف التحليـل         

وحده جمرداً مـن العوامـل      " املصلحة"السياسي على منطق  
القيمية الثقافية واحلضارية، املنطق الذي يصر على إغفـال         
دور املبادئ والقناعات احلاكمـة واملمزوجـة حبـسابات         
املصاحل، والقادرة على القيام بدور املرجع بني هذه املصاحل         

يف مثل مواقـف األزمـات      - تعارضها، بل وكثرياً    حال  
 ما تسود على هذه االعتبارات املـصلحية وجتبـها،          -هذه

خاصة إذا ما تعارضت املبادئ اجلذرية نفسها على غرار ما          
هو قائم يف احلالة اإلسالمية بعامة، ويف صورا األصـولية          

  . الكائنة يف هذه املنطقة خباصة
سية عرب اجلولـة األوىل     وإذا ما كانت السياسة الرو    

الصينية : متثل تعبرياً واضحاً عن هذه النتيجة، فإن السياستني     
  . واهلندية تزيدان األمر جالًء

  تعايش املتناقضات : الصني.  2
 كمـا تـشري أغلـب       –متثل الـصني بالفعـل      

حـول شـئوا الـسياسية واالقتـصادية        )167(الدراسات
التناقـضات   منـوذج    -واالجتماعية والثقافية واحلـضارية   

ميكـن  . واالزدواجيات املتعارضة واتمعة يف صعيد واحد     
تبني هذه اجلدلية يف قيادة احلزب الشيوعي القتصاد السوق         
واإلصالحات على منط شبه غريب، والتجاوب مع عمليات        
ظواهر العوملة بالسعي حنو حترير التجارة الصينية باالنضمام        

يف ظل هيمنة أشكال    إىل منظمة التجارة العاملية، كل ذلك       
االشتراكية الصينية اليت ال يزال الكـثري مـن الدارسـني           

-49(واملمارسني يتفاعلون معها كمرياث للحقبة املاويـة       
، مث القوميات والعرقيات من اهلـان والـزوانج          )1973

) أو اإليغـور املـسلمني    (واملانشو واهليوي واملياو والويغار   
كريون وغريهـا مـن     والواي واملنغول والتبت والبيوي وال    

األقليات األصغر حجما وما تتمسك منها مـن ثقافـات          
وذلك أيـضاً يف  ... وهويات سيما مسلمي اإليغور فاهليوي 
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ظل إصرار نظام احلكم على تدشني وحدة وطنية ال تقـيم           
وزناً لـدين معـني، وتؤكـد علـى مشوليـة الثقافـة             

ـ      ) القارية(الكونفوشية ة وما يعرف بالقيم الـصينية املمتزج
بتجديدات املاوية الشيوعية، واليت راحت حـدا ختـف         
  . تدرجياً خالل عهدي ديانج هسياو وجيانج زميني األخريين

ن الساحة اخلارجية تفرز شواهد أكثـر علـى      أإال  
) صراع التناقضات (هذه احلقيقة األشبه حبركة الديالكتيك      

 حيث حترص الـصني علـى       ؛الشائعة يف األدب الشيوعي   
على عنان سياستها اخلارجية، األمـر الـذي        القبض بقوة   

يبديها شديدة اإلحجام إىل درجة السلبية املطلقة يف كـثري          
فبينما تبدو الصني أحياناً بسبيلها لقيادة حركة     . من األحيان 

آسـيوية يف   -منظمة لدول العامل الثالث أو اموعة األفرو      
يـة  مناهضة العوملة واهليمنة االقتصادية واحلـضارية والثقاف      

الغربية، تفصح سائر ممارساا عن إمياءات سـلبية ورمبـا          
جتاوبات عريضة مع السياسات الغربيـة واألمريكيـة إىل         
الدرجة اليت حتولت فيها الصني من املمانعة إىل االندفاع حنو       

  . االنضمام للمؤسسة العوملية اجلديدة على حنو ما أشري إليه
مي جتمع  ومن جانب آخر فيما يتعلق بالعامل اإلسال      

الصني بني االعتراف باحلقوق العربية يف الشأن الفلسطيين،        
والتجاوب الدبلوماسي واخلطايب مع القضايا العراقية والليبية      
واللبنانية ومع إقامة عالقات تعاون مع دول إسالمية كبرية         
 ،ختلت عنها الدبلوماسية الغربية واألمريكية يف مراحل مـا        

ـ      إندونيـسيا  : اردة، مثـل  خاصة عقب انقضاء احلرب الب
وباكستان وإيران، جتمع الصني بني هذا املوقف الـذي ال          
يرقى ملستوى األداء املستدمي أو انتهاج استراتيجية حمـددة         

 سـيما يف اـالني      ،املعامل، وبني عالقات محيمة متعاظمة    
العسكري واالقتصادي مع إِسرائيل على حنو ما أشار إليـه          

  . يرالقسم األول من هذا التقر
 –وعامة، فإنه على صـعيد العالقـات الـصينية          

 إذ تتراوح التوجهـات     ؛األمريكية ال خيتلف املوقف كثرياً    
االستراتيجية لواشنطن حنو الصني بني الضغط إىل درجـة         
املضايقة وإثارة املخاوف باستمرار يف تبين قضايا تعتربهـا         

الصني من صميم شأا الداخلي كمسائل تايوان والتبـت         
ق اإلنسان والعالقات مع كوريا الشمالية والتعـاون        وحقو

إيران، : العسكري مع دول تعدها واشنطن دوالً مارقة مثل       
وبني ترك األبواب األخرى شبه مفتحة فيما يشبه إىل حـد       
كبري سياسة العصا واجلزرة من قبيل اعتبار الصني الدولـة          
ل األوىل بالرعاية جتارياً وتطوير العالقات معها سيما خـال        

 فترة كلينتون إىل درجة اعتبار الصني شريكاً اسـتراتيجياً         
علـى اجلانـب   . للواليات املتحدة يف النظام العاملي اجلديد  

اآلخر، فإن السياسة الصينية إزاء الواليات املتحدة متيـزت         
بسميت الالمباالة وعدم اإلفصاح عن ردود األفعال السلبية        

ار يف التنمية الذاتية من ناحية، والضغط غري املباشر باالستمر     
باجتاه التوازن ورمبا التسابق مع الواليات املتحـدة وغـزو          
األسواق العاملية ومواصلة سياسة تصنيع وتصدير األسـلحة   
املتطورة والتعاون مع دول ال تسري يف الفلك األمريكي من          

ن حالة الصمت وعدم اإلفـصاح عـن        أإال  . ناحية أخري 
اً من التفاعل الـصيين مـع       املوقف واليت تشغل حيزاً كبري    

قضايا اخلارج يعزي إليها الكثري من االلتباس الذي يقع فيه          
  . املراقبون

وعليه فإن أحداث احلادي عـشر مـن سـبتمرب          
تكتسب أمهية علمية وعملية كبرية يف الكشف عن حقائق         
السياسة اخلارجية الصينية، خاصة فيما يتعلق بقضايا األمة        

ن الربودة اليت أصابت العالقـات      فعلى الرغم م  . اإلسالمية
 علـى   2001 األمريكية عرب ثالثة أرباع العام       –الصينية  

خلفية قضايا برنامج الدفاع الصاروخي األمريكي وإعالن       
بوش أن إدارته ال تعترب الصني شريكًا بل منافساً استراتيجياً          

مـن  ) 2001أبريـل  (وما عكسته قضية طائرة التجسس  
دل، فإن الصني كـسائر الـدول مل   كوامن ندية وحتفز متبا 

تتأخر عن الدعوة ملكافحة اإلرهاب الدويل ضمن مواسـاة         
  .)168(زميني لنظريه األمريكي عقب احلادث مباشرة

لقد رأى احملللون الصينيون أنفـسهم أن هـدف          
تشكيل حتالف دويل تقوده الواليات املتحدة ضد اإلرهاب        

 للـصني، إذ    ميثل يف التحليل األويل فرصة ممتازة بالنـسبة       
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يضطر ذلك واشنطن إىل التخلي عن نزعتـها األحاديـة          
ويدفعها إىل حتسني عالقاا مع قـوى روسـيا وإيـران            
والصني، مبا يوفر أرضية صلبة تعترف بصحة املقولة الصينية         
اخلاصة بأن تعايش العامل ومتاسكه يتطلب العمل وفق صيغة         

  . )169(تعدد األقطاب
 الرد الصيين اإلجيـايب     إال أن اجلميع الحظ تناقضية    

على دعوة التحالف مبا يؤول إىل خلوه من املعىن اجلـدي           
 حيث اشتمل على عبارات أدىن إىل التطـابق مـع           ؛املعترب

وجهة النظر األمريكية ودعمها إىل آخر النفق، وعبـارات         
  . أخرى تصب يف خانة احلذر والتحفظ

 تـانج   –ففيما أكـد وزيـر خارجيـة الـصني          
وقوف بالده ) 21/9( زيارته لواشنطن   خالل -جياكسوان

إىل جانب الواليات املتحدة حملاربة اإلرهاب الذي يهـدد         
نه حرص على اإلشارة إىل     أالسلم واالستقرار الدوليني، إال     

 ؛املدخل القانوين للتضامن الصيين مع الواليـات املتحـدة        
) 1368(حيث شاركت يف إصدار قرار جملـس األمـن          

ى واشنطن ونيويورك عمال إرهابيا     الذي اعترب اهلجمات عل   
دولياً يهدد السلم واألمن الدوليني، وبينما أردفت اخلارجية        

بإعالا عدم السماح البن    ) 22/9(الصينية يف اليوم التايل     
الدن بالدخول إىل األراضي الصينية علـى مـا أشـاعت           
احتماله بعض الصحف الغربية، فلم تنقطع بيانات الرئيس        

ضـرب  "بثبات لواشنطن بعدم التـورط يف     زميني الناصحة   
دون أدلة كافية، مشدداً على ضـرورة عـدول         " عشوائي

 يف سياستها فيما    )170("املقاييس املزدوجة "واشنطن عن اتباع    
عد اخلطاب األوحد بني اخلطابات الرمسية الذي جرؤ على         

ملاذا وقع ما وقع؟ وملـاذا    : تذكري واشنطن بالسؤال املمنوع   
  " مريكي؟هذا االختيار األ

فهنـاك  : هذه احملاذير الصينية كان هلا ما يربرهـا       
املخاطر احملتملة جراء التوافد العسكري األمريكـي علـى         
حدودها الغربية واجلنوبية حبراً وبراً بأحجام وتـشكيالت        
تنبئ بإقامة غري قصرية، وخماوف انعكاسات احلرب علـى         
الداخل الصيين سيما يف تركستان الـشرقية الـيت تقـود           

املسلمني فيها حركة استقاللية كثرياًً ما أشارت احلكومـة         
الصينية إىل ارتباطاا بأسامة بن الدن، عالوة على حقيقـة         
أن الصني مل تكن على عداوة تامة أو سافرة مـع طالبـان           
ووجودها بقدر ما كانت تسعى لقطع أياديها املمتدة وراء         

قريغيزيـا  األصولية اإلسالمية يف املنطقة، يف طاجيكستان و      
واإلجيوز على النحو الذي أفصحت عنه ترتيبات شـنغهاي     

  . املشار إليها أعاله
إن هذا يدعو للتساؤل عن العوامل احملفزة اليت ميكن         
أن جتعل الصني تطرح كل تلك املخاوف جانبـاً لتعـضد           
التوجه األمريكي؟ فضالً عما أشارت إليه الصحافة الصينية        

 رغبة صينية يف اقتناص      من قبل، فقد كشفت األحداث عن     
الفرصة إلطالق العنان ألسلوا املعروف يف تسوية املـسألة   
اإلسالمية اإلجيورية يف سينكيانج  دون توقع ملعارضة ذات         

 إنسانيني الغربيني الذين طاملا طاردوا      -بال من قبل احلقوق   
  ! النظام الشيوعي ذه الوصمة

 على  -نيةالربيطا" التاميز" ففي فاجعة مشينة، نشرت   
) 25/9(خرب قيام الـسلطات الـصينية     –صفحتها األوىل   

عشرات السجناء اإلسالميني ممن يقاتلون من أجل       "بإعدام  
وبعد أن مت " العامـة "استقالل تركستان الشرقية، وذلك أمام 

وفيما اعتربت الـصحيفة  " جتريعهم اخلمر مع وجبام األخرية    "
 الصني واستغالالً   الغربية ذلك استخفافاً مبشاعر املسلمني يف     

ملوجة الغضب ضد املسلمني واسترضاء للغرب وفصلت يف        
تصوير وعرض أسـاليب اإلذالل الـصيين للمـسلمني يف         
الشوارع حىت مت إعدامهم بإطالق رصاصة علـى مـؤخرة       
رأس كل سجني، فإنين مل أعثر على رد فعل إسـالمي ذي            
 بال رمسياً كان أو غري رمسي، بل إن القليل من الـصحف           
العربية اليت نقلت اخلرب قذفت به إىل الزوايا املهملة وبإجياز          

  . )171(شديد وبال تعليق
وها هي الصني تنضم للمقتاتني من حلم ودم األمـة    

  . املخذولة من بنيها إىل أقصى درجات اخلذالن
واصلت الـصحيفة   ) 26/9(يف اليوم التايل لذلك     

 مـن الـشرق     الربيطانية نفسها متابعة أنباء الغزوة الصينية     
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 إذ توافدت قوات خاصة صينية      ؛املتضافرة مع الغزوة الغربية   
على احلـدود األفغانيـة حتـسباً ألي        " كاشغار"إىل منطقة   

متطـرفني  "هجمات حمتملة ممن أمساهم مسئولون صـينيون        
، األمر الذي علق عليه دبلوماسيون   "إسالميني من داخل البالد   

 إمنا هـو هـاجس      غربيون بأن أحداً مل يطلبه من الصني،      
احلمية اإلسالمية املنتظرة مع اقتراب احلرب علـى        "اخلوف من   

 مـن بكـني نفـسها       بل إن دبلوما سيني   ،  )172("أفغانستان
صرحوا أن هذا الظرف هو األنسب لكيال جتد مجاعـات          

وحشية الـشرطة    "حقوق اإلنسان من يسمع لتقاريرها حول     
   )173("واستغالل املستعمرين 

ـ     وقعـت بـني خمـافتني     –ا  أي أن الصني كعاد
خمافـة االقتـراب    : متعارضتني تدفعها كل واحدة يف اجتاه     

األمريكي، وخمافة التنامي اإلسالمي، وال شك أن اختيـار         
الصني يف هذه اجلولة العاصفة الفارقة الكاشـفة سـيكون          
حامساً يف فهم آليات حتديد األولويات يف السياسة اخلارجية         

  . للصني
اً بالفعل؛ إذ أكد الـرئيس      جاء مطلع أكتوبر حامس   

مـع الـرئيس    ) 30/9(الصيين زميني يف اتصاله اهلـاتفي     
الباكستاين برويز مشرف أن الـصني ستواصـل محلتـها          
الدبلوماسية ملكافحة كل أشكال اإلرهاب، مث شدد علـى         
اعتماد جانب احلذر بإطالق تفصيالت ثـالث للعمليـة         

     -أخـرى   العسكرية األمريكية ضد أفغانستان أو أي دولة        
وهى تفضيالت وليست شروطاً على خالف مـا حـاول          

 أكثر من نصائح تورد ضـمن     متثلإذ مل   -البعض وصفها به  
إيغـاالً يف التعـاون،     تصرحيات أكثر حلفـاء الواليـات       

االستناد إىل أدلة دامغة، وأن تكون األهداف     : وتتلخص يف (
) حمددة، وأن تتوافق مع أهداف ومبادئ القـانون الـدويل         

احلملـة الدبلوماسـية    " أمام   ذه التحفظات ن مث مل يكن هل    وم
اليت أكد عليها زميني سـوى معـىن         "الصينية ضد اإلرهاب  

  "التجميل أو التجمل"

ومع اقتراب ساعة الصفر كان االجتاه التفـاؤيل يف         
احلكومة والنخبة الصينية هو األعلى صوتا على اعتبـار أن          

ـ      ى نظـام طالبـان   اهلدف األمريكي املتمثل يف القضاء عل
وإحالل نظام غري أصويل يـصب يف املـصلحة القوميـة           

 إذ يعزز االستقرار يف تركـستان الـشرقية الـيت           ؛الصينية
 حيـث يـضم     ؛)سينكيانج أو جينجيانج  (تسميها الصني   

تنظيم القاعدة بناء على التقارير الصينية عدة عناصر مـن          
اماً حيجـم   مما يفقدهم مالذًا ودعماً ه   ؛اإليغور االستقالليني 

من حركتهم داخل تركستان نفسها، وعلـى اعتبـار أن          
الوجود األمريكي يف أسيا الوسطي وأفغانستان ال يدعو إىل         

 إذ إن مهمته حمدودة مبكافحة اإلرهاب وأنه ليس من          ؛القلق
ألمريكى البقاء طويالً يف املنطقة، يف ظل اعتـراض        االصاحل  

غهاي دوهلا الكربى والصغرى سيما داخـل جتمـع شـن         
  .).174(اخلماسي 

وعلى الرغم من وجود تيار حيمل الواليات املتحدة        
 والذي انفلتـت بعـض      ،وسياساا مسئولية ما جرىلها   

عباراته إىل خطاب الرئيس الصيين، ويرى أن أسـلوا يف          
معاجلة املسألة غري إجيايب وسوف تكون له عواقب وخيمـة      

 الصني، فـإن    عليها وعلىحلفائها واملتعاونني معها مبا فيهم     
عوامل العجز عن إيقاف املسار االمريكى، واخلسائر احملتملة    
من جراء رفضه أو عدم التجاوب معه، عالوة على أصـالة           

 لألصـولية  – الدويل واإلقليمي  –العداء القومي واجلماعي    
اإلسالمية، هذه العوامل سيطرت على القيـادة الـصينية         

ـ       ضلتن ة الواليـات   م إىل مظاهرة التحالف الـدويل بزعام
  .املتحدة
  الفرصة الساحنة بال خماطر: اهلند.  3

الشك أن احلالة اهلندية تتقاطع مع احلالتني الروسية        
والصينية يف خصائص عامة كثرية من قبيـل الـسعي إىل           
إحراز مكانة إقليمية ودولية على خلفية حـوزة مقـدرات        
وإمكانيات معينة واالصطدام باألصولية اإلسالمية اهلاديـة       
واالستقاللية يف كشمري على غرار الشيـشان وتركـستان         
الشرقية يف احلـالتني املـذكورتني، وتنـامي العالقـات          
االستراتيجية والسياسية مع الكيان اإلسرائيلي مع االحتفاظ       
خبطاب رمسي ال يفصم العالقات مع العـرب يف الـشرق           
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 وعدم ارتقاء العالقات مع الواليات املتحـدة إىل         ،األوسط
الدفء التام ضمن حماوالت إرساء عالقة صداقة ندية        درجة  

خالية من أشكال التبعية واالحتواء اليت تبدو واشنطن مصرة     
عليها، وأخريا تتسم الدول الثالث بصعود أنظمة حكم يف         
العقد األخري متثل انقطاعاً أو جتديداً على اخلط التقليـدي          

 علـى   .الذي كانت عليه إبان جمريات حقبة احلرب الباردة       
: الرغم من ذلك فإن نيودهلي اختصت بعـاملني آخـرين         

خارجي وداخلي، كان هلما دور كبري يف تشكيل السياسة         
اهلندية خالل هذه اجلولة التالية ألحداث احلادي عشر مـن    

  .2001سبتمرب 
فمن ناحية تفخر اهلند باعتبارها أكرب دميقراطية يف         

الة الروسـية    على احل  –واقعيا  –العامل من احليث السكاين     
وعلى الرغم مـن  . فضالً عن دولة احلزب الشيوعي الصينية 

التحفظ على هذه االطالقات اهلندية إال إنه ميكن القول إن          
الذي اعتلى " جاناتا ارتيا"مثة دميوقراطية أضفي عليها حزب      

 طابعاً أصولياً واضحاً ساهم يف إعطاء       1998سدة احلكم   
عيناً يتلخص يف أـا دميوقراطيـة       الدميقراطية اهلندية متيزاً م   

هندوسية، أي أن التميز األكرب واألهم يف هذه الدميوقراطية         
 سواء يف الداخل اهلندي أو يف القطاع        "ضد املسلمني "ا  أهو

  .الذي تسيطر عليه اهلند من جامو وكشمري
وإذا ما كانت هذه الدميوقراطية اهلندوسية من شأا        

 اجتاهات الرأي على الساحة     السماح بدرجة من التنويع يف    
السياسية الداخلية، فإن العامل اخلارجي ساهم يف حتجـيم         
هذا التنوع وأفسح اال أمام حكومة فاجبـاي إلعطـاء          
أولوية مطلقة التطابق مع احلملة األمريكية الجتثاث جذور        

  .األصولية اإلسالمية من املنطقة كلها
ألثـر  ومن الناحية األخرى،كان للعامل اخلارجي ا     

األكرب متمثالً يف طبيعة العالقة مع اجلار اللدود باكـستان          
 ،اليت وقعت يف املأزق اخلطري، بني سياستها الداعمة لطالبان        

وواقعها املتخم باجلماعات الدينية بدرجاا، وبني النوايـا        
األمريكية املشهرة منذ اليوم األول باالستفادة منها يف إنفاذ         

 مبـوازاة  –ه فإن اهلند سـارعت  وعلي. رد الفعل األمريكي  

 وأطلقت خطابا حتريضياً ذاماً للتوجه      –الصديق اإلسرائيلي   
األمريكي، بل وموجهاً ملساره وضاغطاً على إسالم آباد يف         

الفرصة الساحنة، التوظيف   " :آن واحد فيما أطلق عليه البعض     
السياسي لألزمة، تصفية احلسابات اإلقليمية، اسـتغالل رغبـة         

  .)175(" األمريكي األعمىاالنتقام

فأعلن رئيس الوزراء اهلندي مبكرا استعداد نيودهلي       
ضد كل أشـكال اإلرهـاب      "للتعاون مع املساعي األمريكية     

، وذلك دومنا انتظـار  "وضد الدول الداعية أو اآلوية لإلرهاب    
لطلب أمريكي حمدد ذا الصدد، وراح اإلعـالم اهلنـدي          

ـ        –ات األمريكيـة    يشاكل على احتماالت متـنت العالق
الباكستانية على خلفية قبول اجليش الباكستاين للتعاطي مع        

 إذ صعدت وسائل اإلعالم اهلندية مـن        ؛املطالب األمريكية 
املدعوم من إسالم آباد،   " اإلرهاب الكـشمريي  " احلديث عن 

 يف كشمري واملماثلة بـني املعانـاة        والدور الطالباين أيضاً  
  . األمريكية احلالية الكشمريية

وعليه فقد قدمت نيودهلى عناصـر مزيـدة علـى          
التحالف الدويل ضد اإلرهاب الذي تتزعمـه الواليـات         

" أدفاين"املتحدة على غرار ما عرب عنه وزير الداخلية اهلندي          
اإلرهاب أخطر من احلرب، وإذا ما اعتمـد        "من أن   ) 18/9(

العامل معاهدة تسليم اإلرهابيني، فإنه ميكن القضاء علـى تلـك           
 –، الدعوة اليت أكدها ديليب تريفدي      "لظاهرة بشكل حاسم  ا

كانـت اهلنـد    : " بقوله –أحد قادة الس اهلندوسي العاملي    
ضحية لألنشطة اإلرهابية، وأي حماولة عاملية للقضاء علـى هـذا     

  .)176("التهديد هي موضوع ترحيب منها

لقد كانت الداللة الكربى للخطـاب والتحـرك        
ول من تداعيات احلدث، أن اهلند     اهلندي خالل األسبوع األ   

 معها أو التعويل    نكسرت حالة الفتور واإلحجام عن التعاو     
عليها ضمن االستراتيجية األمريكية يف املنطقة، األمر الذي        
ينبغي استيعابه أيضاً دون إطالق تعميمات، أي يف مضمار         
األزمة الراهنة وأن املشترك فيها هو العداء لألصولية األممية         

  .ميةاإلسال
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ويف مقابل هذا العرض اهلندي الذي مل يعترض على         
السياسة األمريكية يف االعتماد علـى باكـستان، وزاد يف          
تقدمي نفسه بديالً حال تراجع نظام مـشرف، حرصـت          
واشنطن على التلويح منذ البداية باالمتيازات اليت ستحصل        

برفـع العقوبـات    ) 24/9(عليه اهلند، واليت كللها بوش      
 منـذ العـام     –وباكستان–دية املفروضة على اهلند     االقتصا
 على ما سبقت اإلشارة إليه، األمر الذي رحبت به          1998

مل .. وجهة نظرنا كانت دائماً أن العقوبـات      : "اخلارجية اهلندية 
  .)177("تكن أداة فعالة، وقد تأكدت صحة موقفنا اآلن

ن الثمرة األساسية اليت جنتها اهلند متثلـت يف         أإال  
سياسة األمريكية إىل تقوية العالقات األمريكيـة يف        حتول ال 

احمليط اهلندي للهند لبحث سـبل اسـتئناف املنـاورات          
العسكرية املشتركة، يف رسـالة طمأنـة علـى املكانـة           
االستراتيجية للهند يف املنطقة، األمر الذي قابلتـه اهلنـد           

 بالعمل على دئة    – على غرار روسيا وإسرائيل      –بدورها  
يف األقاليم الساخنة املرتبطة ا إلفساح اال أمام        األوضاع  

ــستا  ــد أفغان ــة ض ــا دون ناألمريكي ــذ جمراه  لتأخ
معوقات،وسيظل اللعب بورق كشمري هو اهلدف األساسي       

  .للهند
خالصة القول يف الدالالت العامة لسياسات دول       
املنطقة عرب هذه اجلولـة األوىل مـن تـداعيات اليـوم            

  :  إمجاهلا يف املالحظات التاليةميكن) 11/9(األمريكي 
 أول ما يالحظ على املواقف األولية هلذه الدول هو       -1

 امتاثل الشعور بوطأة ما جرى يف القطب األكرب، فبـدءً    
 وحـىت   ،من طالبان واألفغان العرب واألفغان املناوئني     

 مروراً بسائر الدول، وعلى مـستويات     ،القوى الكربى 
ت أبصار اجلميـع    الشعوب والنخب والقيادات شخص   

وبلغت القلوب احلناجر للوهلة األوىل، األمـر الـذي         
يعطي لدراسة القـوى العامليـة العظمـى والكـربى          
وتفاعالا شرعية قد تصل إىل حد الفـرض الـديين          
والعقلي واألمر الذي رمبا يلمح على أمهيتـه التعـبري          

والذي يشري إىل حقيقـة     " غلبت الروم " :القرآين احملكم 

فس البشرية داخلياً مع الوقائع اجلسام مـن        جتاوب الن 
  .هذا القبيل

 كذا كشفت هذه اجلولة عـن حقـائق هامـة يف            -2
مضمار الصراع احلضاري أو التـدافع املـشتعل دون         
هوادة والذي مل تشكل استدراكات الدول وحتفظاـا        
السابق إيرادها بالنسبة إليه، سـوى زينـة وزخرفـة          

ـ        الء يف االعتمـاد  تقتضيها السنن، لقد متثل ذلـك جب
  :املضمر آلليات هامة من قبيل

ــف األمريكــي -أ  االعتمــاد املــضمر للتعري
إذ مل ترد أي بادرة معارضة أو حتفظ مـن    " اإلرهاب"لـ

قبل دول املنطقة فيما عدا األطراف املوسومة باألصولية        
يف تعريـف اإلرهـاب أو االلتفـات إىل         ) إيران فقط (

. ر واخلربة اإلسـالمية يف الفك" اجلهاد"خصوصية مفهوم   
ومما ال شك فيه أن ذلك األمـر وإن جـرى التعتـيم             

نه كان مقـصوداً يف ظـل تأويلـه    أ إال   –والتغييم عليه 
وإسقاطه الفعليني املشهودين أيـضا علـى الظـاهرة         
األصولية اإلسالمية دون غريها، واليت تعاىن منها سـائر         
ـ          ق هذه األنظمة مبا فيها نظام اجلنرال برويز مشرف وف

  .توجهاته وقناعاته البادية أخرياً
 االعتماد املضمر خليار املواجهة املـسلحة سـبيالً         -ب

مقدماً على سائر الوسائل الدبلوماسـية واالقتـصادية        
كآليـة جتفيـف منـابع      : (واألمنية واآلليات التجفيفية  

التمويل بتجميد األرصدة، وجتفيف منابع التعبئة بتطوير       
نـابع التحريـك واالتـصال      التعليم الديين، وجتفيف م   

فأمام هياج وخوار الثور    ).. اخل.... باالتفاقيات األمنية 
 فيما عـدا    –األمريكي مل يصدر صوت رمسي ذو بال        

 يرفض الوسـيلة العـسكرية      –احلالة اإليرانية املترددة    
  .كحل مطروح حالياً

 االعتماد املضمر آللية التدخل اخلارجي يف كافـة         -ج
فيما خيص احلالة األفغانية الـيت      شئون الغري، ليس فقط     

أعطى اجلميع ألنفسهم احلق تلقائيا يف إرسال املأخـذ         
وعرض األمنيـات وتقـدمي الطروحـات يف ماضـيها      
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ومستقبلها وما شابه ذلك دون تردد، بـل والتـدخل          
العجيب والصريح واملعلن يف مناقشة قضايا أنظمة احلكم       

ضايا التعليم  واجلماعات اإلسالمية واجلمعيات األهلية وق    
  . والثقافة يف عموم األمة اإلسالمية

 بل إن بعض الدول سعت بنفسها لتدويل قـضايا         
 وشـحذ مهـة الغـرب       ،داخلية بعينها ذات صلة إسالمية    

ملؤازرا فيها على غرار ما فعلت روسيا واهلند ودول مـن           
سيا الوسطى، بل إن األمر تعدى ذلك إىل خوض الغرب           آ

تقدمي تعريف معني لإلسـالم نفـسه       والقوى اإلقليمية يف    
والتمييز بني مسلمني ومسلمني على أساس واحد هو مقدار         
التواؤم أو التالقي مع النموذج احلضاري الغريب باألساس أو        
املوسوم باإلنساين أو العاملي بصفة عامة، هذه اآلثار الـيت          
انعكست على تفاعل األطراف املختلفة مع احلدث مبا طرح         

  :تساؤالت ذات العيار الثقيلالعديد من ال
إىل أي مدى سيتواصل هذا التدخل يف شئون األمة ويف           -

أمر دينها؟ وما هي ااالت اليت متيل هذه القـوى إىل           
التركيز عليها؟ وما هو رد الفعل األممـي اإلسـالمي          

  املنتظر؟ وممن؟
 بداية لنظام عاملي جديد آخـر       – فعالً   –هل ميثل ذلك   -

ادي عشر من سبتمرب يتحـول      يعرف بنظام ما بعد احل    
فيه النظام الدويل من اهلرياركية ذات القطب األوحـد،    

إىل هيكل جديد تتكتل فيـه      ... وخنبة القوى الكربى  
أنظمة كربى وعظمي من الغرب والشرق ضد عـدو         

التحـدي   "متشعب األجزاء والتكوينـات يتمثـل يف      
 خباصـة؟  "واألصولية األممية اإلسـالمية   "بعامة،  "اإلسالمي

وهل هذا هو املـشهد املنتظـر لـصراع أو تـدافع            
  ؟تاحلضارا

إىل أي مدى ستتواصل حرارة هذه اجلولة مبقية علـى           -
فقه املترائي؟ وإىل أي    أخط التقارب املشهود خالهلا يف      

مدى ستبقى التحفظات املعربة عن حدود احلركة متثل        
وغـري ذلـك    .. خطوطاً أمامية تتجاوزها القناعات؟   

  .ضيق اال حبصرهاالتساؤالت اليت ي

 الداللة الكربى واألهم تدور حول الطرائـق الـيت          -3
تعاطت ا األطراف اإلسالمية أو املوصوفة بذلك مع        
األزمة يف أتوا، والطرائق اليت تتخذ ا القـرارات         
املصريية يف األمة اإلسالمية؟ ويف هذا الصدد ينبغـي         

 علـى   التنبيه على أن متخذي القرار هنا ال يقتصرون       
 إذ إن األحداث أسـفرت عـن        ؛القيادات والرمسيني 

تثبيت أقدام فواعل أخرى من دون الـدول باتـت          
 سـواء بطـرق     ،تطرح نفسها على الساحة الدولية    

  !مباشرة أو غري مباشرة

ففيما فسرت األطراف غـري املـسلمة قناعاـا        
املستحكمة مبا يتالءم معها من مصاحل قومية خاصة ـا،          

بادئ واملصاحل اخلاصة البادية أبيـا إال أن        فإن معياري امل  
 ؛يتفرقا ويفرقا بني تيارين كبريين داخل الدائرة اإلسالمية       

فطالبان واجلماعات الدينية وفتاوى العلماء يف سائر العامل        
االسالمى وكذا الشارع املسلم عربت عن تغليب معيـار         
املبدأ املتمثل يف عدم تسليم املسلم فيما خيص مسألة ابـن      
الدن، وعدم التعاون مع غري املسلم ضد املسلم فيما يتعلق          
باحلملة على طالبان نفسها، دون االلتفات إىل أي مصاحل         

 أو بالنظر إليها على أا دون مصلحة حفـظ          ،أو مفاسد 
امللة وإعالء الكلمة، يف حني أن أنظمة احلكم والنخـب          
ذات الطابع العلماين يف أكثرها راحت تـروج مليـزان          

 مع خطـاب يركـز علـى حتميـل     ، املفاسد–احل  املص
 وكـثرياً مـا     –األصوليني مسئولية هذه الورطة، ويشري      

 إذ  ؛ بعدم حسام ضمن الـدائرة اإلسـالمية       –يصرح  
ويف . اإلسالم احلنيف براء من اإلرهـاب واإلرهـابيني       

الوقت الذي أصغى فيه اجلميع إىل البيانات الغربية وأحياناً      
، فإن اآلذان صمت عن أي حوار من        الشرقية غري املسلمة  

  .أي نوع بني هذين التيارين املسلمني

  

 احلـرب األمريكيـة ودالالت      -اجلولة الثانية 
  )11/2001 /15 – 7/10(التداعي األفغاين 
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على الرغم من جسامة احلقائق والدالالت الـيت        
أفرزا تعاطيات األطراف املختلفة من داخـل وخـارج         

ن هـذا اليـوم ال   أي املؤزم، إال األمة مع احلدث األمريك 
ي بأمهيته الفعلية على صعيد األمـة اإلسـالمية إال          ظحي

 على حد تعبري –" حرب ممتـدة "  وقائع نباعتباره واحدا م  
 على هامشها جتـري حـروب صـغرية         –أكثر الفرقاء   

 حني  – 2001ومعارك متصلة، يعد السابع من أكتوبر       
 يومها األكـرب    – نبدأت الغارة األمريكية على أفغانستا    

  .زاوية الذات األممية: من ذات الزاوية
على عادة العرب   (لقد أسفرت وقائع اليوم األخري      

عن مزيد وجديـد مـن      ) يف تسمية الواقعة احلربية يوماً    
احلقائق الكربى اليت أبرزت من جانبها الكثري من أبعـاد          
التفاعالت السياسية داخل وحول األمة املسلمة، عـالوة        

قها على ما سبق استخالصه ضمن التحليـل        على تصدي 
السابق، سيما يف نطاق العالقة مع اآلخر كمنطلق لترشيد         

  .السلوك والتفاعل إزاء مكونات الذات األممية اجلامعة
يف حنو الساعة التاسعة والدقيقة األربعني مـساء        
بتوقيت كابول عربت األجـواء الباكـستانية قـذائف         

من سـفن أمريكيـة     صاروخية من طراز كروز منطلقة      
وغواصة بريطانية رابـضة يف احملـيط اهلنـدي، يف ذات           
التوقيت الذي عربت فيه حنو عشر طـائرات أمريكيـة          

 أجواء أوزباكستان باجتاه املـدن  BI، B2، B3طرازات 
كابول، قندهار، جالل أباد لتعلن عن      : األفغانية الرئيسية 

، صـرح املـسئولون     نبدء حذر للحملة على أفغانـستا     
شـل القـدرات    "سكريون األمريكيون أنه يهـدف إىل     الع

الدفاعية اجلوية وأجهزة القيادة واالتصال والرصد الـراداري        
  .)178("اليت حتوزها طالبان

كان باديا سيطرة حالة من القلق والشك حـول         
إمكان إنفاذ اهلدف األمريكي، والتأثر بتحذيرات اخلرباء       

ية، والرغبـة  اليت أصمت مسامع اجلميع طوال الفترة املاض 
يف التعرف على اجتاهـات ردود األفعـال اإلسـالمية          
والطالبانية وحقيقة ما توعد به اإلسالميون وأنصار ابـن         

وعليه فقد اقتصر القطب األمريكـي خـالل أول       . الدن
يومني على الطلعات الليلية دون استجابة دفاعية إجيابيـة         

يف " رايزانترب"إىل أن أعلن قائد حاملة الطائرات األمريكية        
أن الطيارين الذين أضحوا حيلقـون ـاراً مل         " :اليوم الثالث 

وتابعه وزير الدفاع األمريكي    " يعودوا جيدون أهدافاً لضرا   
الواليات املتحدة باتت قادرة على تنفيذ ضربات على مدار "بأن 

إن كل مطارات طالبان أصيبت بأضرار : األربعة والعشرين ساعة
  . )179("مطار واحدخالل القصف باستثناء 

وفيما هلل األمريكيون هلذا النجاح الـسريع، إال        
ن اية األسبوع األول على هذه احلال أفرزت حتدياً أمام         أ

 إذ تطلعت كافـة األنظـار إىل        ؛االستراتيجية األمريكية 
: اجلديد، ووجه األمريكان بالسؤال عن حقيقة إجنـازهم       

رادوا هل أسروا ابن الدن أو أطـاحوا بطالبـان كمـا أ        
  وأعلنوا أم صاروا هم معلقني يف اهلواء بال جدوى؟

أهـداف  "أن  ) 13/10(أعلن الرئيس األمريكي    
إن الطـريان  .. املرحلة األوىل من القصف اجلوي حتققت بنجاح   

ن احلملة مل تنته    أإال  .. األمريكي يسيطر على أجواء أفغانستان،    
رير ، بيد أن بوادر عدم مصادقة الرأي العام وتقا        )180("بعد

املختصني على دعوى واشنطن متكنها من تقطيع أوصال        
الشبكة اإلرهابية داخل أفغانستان، دفع وزير دفاعه ونائبه        

األمر الـذي مل   " احلرب الربية يف الطريق   "إىل التصريح بأن    
تقدم عليه القوات األمريكية طوال أسابيع مخسه كرست        

هـا  حالة متصاعدة من اإلحباط األمريكي والغريب تؤازر      
موجة متصاعدة من االحتجاج اإلسالمي والتململ العاملي     
إىل أن حتولت الواليات املتحدة إىل االعتماد شبه الكلـي      
على األفغان أنفسهم إلجهاض الصمود الطالباين، وحتقيق       

  .النصر الربي الذي كان ممتنعاً على األمريكان والتحالف

وعليه ميكن استعراض فعاليات هذه اجلولة مـن        
ات األزمة من خالل تبني آليات ومسارات التعاطي        تطور

الطالباين ودالالته مع ما أقحم عليه من خطاب قيـادات          
القاعدة، وما ارتبط بذلك من مواقف املعارضة األفغانيـة        
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والقوي احمليطة بأفغانستان إزاء تطورات الغارة األمريكية       
  .وما أفرزته من قضايا وجداالت

راتيجية الـصمود   اسـت :  طالبان تقاوم  –أوالً  
  إىل أين وإىل مىت؟ : واالستدراج

خالل األيام القالئل الـسابقة علـى القـصفة         
 على  –األمريكية تتابعت رسائل طالبان للبحث عن خمرج      

  ،بيد أن دوي وبريق حنو ما انتهى إليه التحليل السابق
القصف الفعلي الذي ابتدأ ليلة السابع من أكتوبر        

ب، لتنـتفض طالبـان     أزاح كل ستائر األمـل الكـاذ      
وحلفاؤها العرب يف خطاب حتد مدو بلغ أقصي درجات         

اة اجلزيرة  قنالعمق والتأثري يف الشريط املسجل الذي بثته        
القطرية عقب بدء الغارة بنحو الساعة، والذي تصدر فيه         
حديث ابن الدن عقب اثنني من أعوانه ساحة االهتمـام          

لألثر املعنوي الـذي    العاملي، وكان مبثابة املعادل الدعائي      
  . )181(خلفه بدء الغارة على أفغانستان 

 املتحـدث باسـم   –فقد انربي سليمان أبو غيث  
 "جمموعة ابـن الدن   " ليؤكد يف هلجة محاسية أن       –القاعدة  

يا أمة أيب بكر    : "مستعدة للمواجهة، ويواجه األمة املسلمة    
وعمر، يا أمة اإلسالم، اختاروا مع أي اخلنـدقني تقفـون، إن            

 –األمر الذي كرره أمين الظـواهري       .. "الواقعة قد بدأت  
 وزاد  –الذي عرف أمريكيا بالساعد األمين البـن الدن         

: عليه أن واجه الشعب األمريكي يستحثه ليسأل نفـسه        
ملاذا كل هذه الكراهيـة ضـد أمريكـا يف قلـب العـرب              "

؟ اجلواب سهل، إن أمريكا ارتكبت الكثري مـن         ....واملسلمني
إن حكومتكم هي اليت تقتـل      ... ائم، وهي زعيمة ارمني   اجلر

أطفال العراق، وتسوقكم إىل حرب خاسرة جديدة تفقدون فيها    
، "مزيداً من أبناء شعبكم، واذكروا هزمية حكومتكم يف فيتنـام      

أنتم أيها املسلمون، ها هـي قـريش        ": ليعود ويواجه األمة  
عـت قـريش    اجلديدة، جتمعت على فئة من املسلمني كما جتم       

  . "باألمس على الفئة املؤمنة، فكونوا كما كان أهل اإلسالم

 إذ  ؛جاء بيان ابن الدن أخرياً أشد إثارة ومردوداً       
بدت على الرجل أمارات التحفز والغضب، فافتتح حديثه        

ها هي أمريكـا وقـد      ": بإشهار السرور مبا أصاب أمريكا    
يها، فلله احلمد   أصاا اهللا يف مقتل من مقاتلها، فدمر أعظم مبان        

 مث أعقب ذلك بقولته     "واملنة، وها هي أمريكا قد ملئت رعباً      
اليت أثارت الكثري من اجلدل حول مغزاها وما ميكـن أن           

إن كوكبـة مـن     ": يستفاد سياسياً وقانونيا منها حني قال     
، فيما عده   "كواكب اإلسالم وطليعة من طالئعه دمروا أمريكا      

راراً صرحياً من الرجل بنسبة     الغرب وكثريون يف الشرق إق    
 فإىل عمـوم  – إن مل يكن إىل نفسه وإىل مجاعته         –العمل

املسلمني والعرب على حنو ما راج يف الغرب منذ وقـائع           
  .اليوم األمريكي

وعلى غرار صاحبيه، أهـاب أسـامة بـن الدن      
، وبرر ما جرى ألمريكا     "إن رياح التغيري هبت   ": باملسلمني

إن ما تذوقه   ":  سبتمرب 11 تبين ضربة    تربيراً يزيد من معاين   
أمريكا اليوم هو شيء يسري مما تذوقه أمتنا منذ عشرات السنني،  

اليوم يقف العامل   ... فأمتنا يقتل أبناؤها، ويعتدى على مقدساا     
إن هذه  ": ، ويتابع التقسيم الثنائي   "أمريكا: خلف هبل العصر  

نفـاق فيـه،    فسطاط إميان ال    : األحداث قسمت إىل فسطاطني   
إما أن تكونـوا مـع      : وفسطاط كفر، فاختاروا يا أمة اإلسالم     

  ".الكفر أو مع اإلميان
أما العبارة اليت صارت أكثر ذيوعاً واليت رمبا هي         
بقيت عن البيان تلوكها األلسنة، فهي اليت اختتم ا ابن           

أقسم باهللا العظيم الذي رفع السماء بال ": الدن حديثه متحفزاً
لم أمريكا، وال من يعيش يف أمريكا باألمن قبـل أن    عمد، لن حت  

نعيشه واقعاً يف فلسطني، وقبل أن خترج جيوش الكفر من أرض           
  !   "اإلسالم، واهللا أكرب والعزة لإلسالم

خطاب معبر أميا تعـبري، الشـك أن دالالتـه          
ومضامينه مما ال يتسع اال للتفصيل فيهـا واإلحاطـة          

اإلمجال يقتضي اإلشارة إىل ما لـه  ن فرزه ب أجبوانبها، إال   
من حماضن ودواع انطلق منها ومن انعكاسات أفرزهـا         

  :على املدى القريب
 ينبغي مالحظة أن هذا البيان الثالثي كان        –فأوالً

معداً مسبقًا على خلفية االقتناع بأن الغارة قادمة ال حمالة،        
 وأن األمر يتطلب ساعتها رداً معيناً قد يتعذر إيـصاله إىل    
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غاياته إذا اندلعت احلرب فعـالً أو رمبـا أمـالً يف ردع         
وعليـه جـاءت اإلشـارة إىل       . التوجه األمريكي مبكراً  

القصفة اليت مل متض عليها الساعة بصورة عرضية، فيمـا          
انصب احلديث على أمر انقضي عليه ما يقارب الـشهر          
وهو احلادث األمريكي، ومن مث ميكن عزو احلماسة الـيت    

ملتحدثون وحتفزهم إىل اإلعداد املبكر للبيـان       بدا عليها ا  
حني كانت البيانات األمريكية ودعوات إقامة التحـالف        
الدويل على أشدها األمر الذي يتجلى يف عدم التعـرض          

  .لردود األفعال من داخل األمة على اإلطالق

ردع : لقد ابتغى اخلطاب إدراك عدة غايات معاً       
تماسك الغريب، تربير املوقف    النوايا األمريكية، التأثري يف ال    

الذايت املعادي ألمريكا، تعبئة األمة وراء القاعدة وطالبان،        
  .وإعالن التحدي والصمود

ومن ناحية ثانية، فقد محـل اخلطـاب مغـازي       
  :ودالالت هامة لعل أمهها

 حالة االنفجار اخلطايب يف وجه الواليات املتحـدة          -  
 حرصت علـى    وسياستها، ونفاد صرب طالبان اليت طاملا     

حتييد ابن الدن ورجاله أو إخراجهم من املشهد برمته،         
  .لتتحول إىل إعالن احلرب بالقاعدة ومعها ومن أجلها

االلتحام بأفغانـستان   :  حالة االلتحام متعدد األوجه    -  
وطالبان، االلتحام بأسامة بن الدن الذي أطلـق أبـو          

 مـع  –فيما أظهـر الرجـل   " اموعة" غيث امسه على  
كأسطورة إغريقية على حد وصـف      –ه اخلاص أسلوب
 مث احملاولة املتكررة لاللتحام باألمة املسلمة       )182(البعض

وقضاياها الساخنة يف ضوء مفهوم الصراع األبدي بني        
خندقي أو فسطاطي اإلميان والكفر، سـعياً لتحريـك         

  ".أمة أيب بكر وعمر": األمة

طـاب  إذ واجه اخل  : حالة املقابلة يف املفاهيم والتقاسيم     -
تقسيمه جورج بوش للعامل إىل معـسكرين، بـذات         
الشيء مع التميز األصويل الشائع يف الفقه اإلسـالمي         
يف مطابقة التقسيم السياسي مع التقسيم الديين عاملياً،        

ن البيان وظف هذه التقسيمة أساساً لتعبئة األمـة         أإال  
  . ودفعها إىل معسكره

ة معـسكرهم  وفيما دعا قادة القاعدة األمة إىل نـصر         -
على أساس مضمر أم فسطاط اإلميان الذي ال نفاق         

قريش "فيه، فإن الصريح أم أعداء عدو األمة األكرب،         
، األمر الذي استلزم   "اجلديدة، هبل العصر، زعيمة ارمني    

حتريك عناصر الواقع لالستدالل ا ومتتني االقتنـاع        
ر داخل األمة وخارجها، من قبيل اإلشارة إىل الـدو        

األمريكي يف مآسي العراق وفلـسطني ويف مدامهـة         
 .األراضي املقدسة

وأخرياً فإن تنويع وجهـات اخلطـاب بـني األمـة             -
إدارة وشعباً، والعامل بصفة عامة،     : والواليات املتحدة 

وتنويع أساليبه بني احلـوار املتـسائل واالسـتدالل         
خل قد أسهم يف إفراز     إ.. اإلقناعي، والتهديد والتحدي  

من االنعكاسات الوقتية للبيان تدور حول اآلثار       عدد  
 : السيكولوجية له واليت أمهها

إثارة اهلاجس األمين وتضخيم احتمـاالت اخلـصم          -
 مضاد عاجل، أثر على الثقة العالية اليت        لملواجهة عم 

بدا عليها املتحدثون، لدرجة أن دوائـر املخـابرات         
الـيت  " مأقسم باهللا العظـي   "األمريكية اعتربت أن عبارة     
ألتباعه للقيـام   " كلمة سر " أطلقها ابن الدن هي مبثابة    

بأعمال مضادة للواليات املتحدة لقد جاءت تطورات       
لتضفي على النفسية   ) اإلنثراكس(مرض اجلمرة اخلبيثة    

األمريكية العامة الكثري من االضطراب واملخاوف ذات    
  .االرتباط

 يف  توزيع االهتمام العاملي املتوجـه إىل مـا جيـري           -
احلـرب العـسكرية   :  بني لونني من احلرب  نأفغانستا

الدائرة، واحلرب الدعائية اليت أكد املراقبون أن أسامة        
إىل احلد الـذي  " موهوب فيها ألقصي درجـة "بن الدن   

أعرب عنده خرباء اإلرهاب األمريكيون عن خماوفهم       
من احتماالت تغلغل خطـاب الرجـل إىل أعمـاق          

ت اجلارديان حتت عنـوان      إذ قال  ؛الشعوب يف الغرب  
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إن اجتـاه األحـداث     ": "ابن الدن يكسب حرب الدعاية    "
ميضي لتحويل ابـن الدن إىل بطـل أسـطوري يف العـامل             

عجز أمريكا وحلفائها عـن     "فيما أكد اخلرباء     "اإلسالمي
 . )183("جماراته فيه

ن أالشك أن اخلطاب كان له وقعه على الكافـة، إال            -
 إذ  ؛ على غري املتوقع متاماً    التحرك األمريكي املضاد جاء   

ضربت الواليات املتحدة بعرض احلائط مآثرها املروج       
خل، لتـصدر  إ.... هلا من حرية النشر واالتصال والتعبري  

أمراً سياسياً خبطر إذاعة أو نشر بيانات ابـن الدن يف           
 وأسـرعت  ،وسائل اإلعالم الغربية يف أوربا وأمريكـا     

ر صـاحبه القنـاة     تضغط على سائر الدول مبا فيها قط      
ذات االتصال مع ابن الدن لقطع السبيل أمام الرجـل          

ومن مث مل تلق بيانـات      . لكسب هذه احلرب الدعائية   
األمر الـذي بـدت     . القاعدة فيما بعد ذات الصدى    

 .طالبان إزاءه تعمل وحدها يف امليدان

 أمريكي مل يكـف     –  منذ بدء القصف األجنلو   
والصمود بترديـد أن    متحدثو طالبان عن إعالن التحدي      

املال عمر وابن الدن اللذين أضحيا غاية الغارة األمريكية         
على قيد احلياة ويف أمان تام، مع تأكيد اإلصـرار علـى          
املوقف واالستعداد للتضحية على حنو مـا أعلنـه عبـد        

سفري طالبان لدى إسالم أبـاد      ) 9/10(السالم ضعيف   
لذي أضاف  وعبد احلي مطمئن املتحدث باسم املال عمر ا       

ن مقاتلي احلركة مل تلحق م أي خسائر وكذلك الـضيوف           إ"
وأن املدافع املضادة للطائرات جترب مقاتالت أمريكية .. ااهدون

  . )184("على الفرار
عسكرياً جتلي أن استراتيجية طالبان وكانت ترمي 

 أمام الغارة األمريكية واحلفاظ -كيفما أمكن-إىل الصمود 
 انتشار قواا دفاعياً وإخراجها من حيز على الوجود بإعادة

مع االحتفاظ بالقوات ،التعرض للقصف اجلوي البحري
الكافية يف الشمال والشرق على خط املواجهة مع حتالف 
الشمال واالقتراب من قواته مبا يصعب على الطائرات على 

  .األمريكية مهمة قصف خطوطها األمامية املكشوفة

لى قدرا على التحلي    وعليه فقد راهنت طالبان ع    
بالصرب وتفادي اآلثار السياسية واخلسائر املادية اجلـسيمة        

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن       . للقصف األمريكي 
اسـتفزاز  "اخلطاب العسكري الطالباين سـعي جاهـداً إىل       

العسكرية األمريكية للرتول املبكـر إىل األرض       " واستدراج
عار بعدم جـدوى    والضغط الدعائي على األمريكان لإلش    

  .االستمرار يف ضرب جوي دون حرب برية
وفيما بني الصمود واالستدراج العسكريني، فـإن       
طالبان واجهت التهديد الفعلي مـن قبـل التحركـات          
السياسية اليت قادا الواليات املتحدة ونـشطتها قيـادات         
االحتاد األوريب وممثلو األمم املتحدة يف لندن وباريس وبون         

 واليت سـعت إىل تكثيـف املـؤازرة         ،كسيلوروما وبرو 
السياسية واإلعالمية لصاحل التحالف الدويل وراء الواليات       

 من خالل اإلعالن املتتابع عن االستعداد لإلسهام        ،املتحدة
ـ         دوار أالعسكري الربي يف الغارة القائمة، واالضـطالع ب

منظمة يف تأليب القوى األفغانيـة يف الـشمال وقبائـل           
ريك املسار الذي تقوده جمموعـة رومـا        اجلنوب، ويف حت  

األفغانية بزعامة حممد ظاهر شاه حنـو صـياغة املـستقبل           
ـ    ، عالوة على الـدور     "ما بعد طالبان  "األفغاين فيما عرف ب

املايل يف دعم الكثريين من املناصرين للحرب األمريكيـة يف   
العامل اإلسالمي، بل والسعي لتجميد حالة اهلياج الـشعيب         

  . وموجة الرفض الشعيب يف الغرب للحملة الدائرةاإلسالمي
غـري أن   .. لقد جاء طالبان اخلطر من كل مكـان       

السهم القاتل مل يكن لينطلق إال من قبل احملاربني بالوكالة          
يف جبهة رباين ووزرائه املدعومني من روسيا وطاجيكستان        
وأوزباكستان يف الشمال الشرقي، ويف جبهة الشيعة بزعامة        

خان الذي قاد محلة دعائية مضادة تـدعي تـوايل         إمساعيل  
  .)185(استسالم قوات احلركة أمام قواته وانضمامها إليه

 اليت مل جتتمع كلمتها     بأمام هذا احلشد من األحزا    
من قبل على شيء، انتهجت طالبان سياسية تعرب عن مزيد          

فراح املال عمـر يـدعو القبائـل        . من التحدي والصمود  
 مع طالبان، ويوسع دائرة املعركـة       للحرب جنباً إىل جنب   
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إن آخرين  ..: "زمنياً وموضوعياً بالقول إا لن تنتهي بوفاته      
 اهلياج واالحتجاج الذي عم العامل    ، مستغالً "سيحلون حملـي  

سيما يف باكستان اليت باتت على حافة اهلاويـة         ،اإلسالمي
ولقد دفع ذلك بوش للتعبري عن      . منذ األسبوع األول للغارة   

 وحتذيره لألمريكيني، وليصرح يف أول مؤمتر صحفي        خماوفه
يعيـد  " سبتمرب بإمكان أن     11رمسي يف البيت األبيض منذ      

النظر يف احلملة األمريكية على أفغانستان إذا قامت طالبان بتسليم 
ن طالبـان   أ إال   )186("الفرصة األخرية "، فيما مساه    "ابن الدن 

سألة ابـن الدن وال     املسألة مل تعد م   "ردت عليه سلبا معلنة أن      
، يف حلقة مفرغة ومتكـررة مـن اإلجيـاب          )187("كانت

والسلب بني واشنطن وقندهار يف دعـوات التفـاوض أو          
  . التراجع املتبادلة من حني آلخر
مأساة الـشعب وملـهاة     : على هامش الصمود  

  حرب نفسية
مل تكف طالبان عن مواصلة التأكيد على سـالمة         

مر عـن اإلخفـاق     الرجلني املستهدفني كـإعالن مـست     
األمريكي، وإبراز تزايد أعداد الضحايا املدنيني فيما وصفه        

ـ  ، وأكده  "منحة أمريكا إىل شعب أفغانستان الربيء     "ضعيف ب
ختر من أن العدد األكرب من الضحايا من النساء         أاملال حممد   

واألطفال، وأن مجيعهم من املدنيني، الشيء الـذي قـدر          
) 220(ر مــن عــدده خــالل األســبوع األول بــأكث

  .)188(شخصاً
ورغم أن دفاعات طالبان ومضاداا اجلوية كانـت       
قد خرجت من املعركة مبكراً بنهاية األسبوع األول تقريباً،         

أسـبوع غـري    "بأنه  – حبق   –إال إن األسبوع الثاين يوصف    
 حيث بدت الواليات املتحدة أقـل       ؛"أمريكي على اإلطالق    

ط اليت راحت تتداعي  ابرة أمام عدد من الضغو    ثقدرة على امل  
فقد استحالت اهلواجس األمريكية والغربية إىل      : على محلتها 

إىل حـد   " اجلمرة اخلبيثة "حالة من اهللع مع استفحال خطر       
إعالن أشكروفت وتومي تومبسون أن الواليات املتحـدة        

 بدوره  –تواجه هجوماً إرهابياً بيولوجياً، نسبه ديك تشيين        
هذا يف الوقت الذي شرعت     . )189( إىل ابن الدن وقاعدته    –

فيه األخطار حتدق باحلملة على حافة مسرحها على خلفية         
توجه اهلند إىل تصعيد التوتر على حدودها الكشمريية مـع          

 األمر الذي دفع واشنطن وأعواا إىل البحث عن         ؛باكستان
  .انتصار حمقق سواء على الصعيد العسكري أو السياسي

ألمريكية إىل تشديد   فمن ناحية، اجتهت العمليات ا    
الضغط على امليليشيات الطالبانية باستخدام رخـات مـن       

 تزن الواحدة يف املتوسط     – احملرمة دولياً  –القنابل العنقودية   
ألفي رطل، واليت أمساها العسكريون األمريكـان بالقنابـل    

 إحداث أكرب قدر مـن اخلـسائر يف         ىف إذ جنحت    ؛الذكية
 العديـد مـن القـرى    وهدم(!) صفوف املدنيني باألساس  

وأنصاف القرى واألحياء فيما اعترف البنتاجون بعدد مـن    
حاالته سيما الـيت تكـررت جتـاه بعثـات املنظمـات            

، يف الوقت الذي مل يسفر فيه الضغط األمريكي   )190(الدولية
على خط املواجهة مشاالً سوى عن تقدمي مكتوف من قبل          

ث اهللـع   قوات املعارضة الشمالية دون أن يتسبب يف إحدا       
الذي انتظرت واشنطن أن يرغم قادة طالبان وقواا علـى          

  .الفرار أو التسليم
بيد أن احلرب الدعائية كانت هي األسوأ بالنـسبة         
إىل طالبان، وعلى صعيد الداخل الطالباين شرعت وسـائل         

 شائعات عن انشقاقات سياسية داخل      داإلعالم املختلفة تور  
ؤذن بايار احلركة ذاتيـاً      عربية ت  –طالبان وأخرى أفغانية    

ربـة مـن     اليت وصفت باملقٌَ   –فتذكر قناة اجلزيرة القطرية     
 أنباء عن وصول وكيـل أمحـد        –طالبان واألفغان العرب  

متوكل وزير خارجيـة طالبـان إىل اإلمـارات العربيـة           
خروجاً على احلركة، األمر الذي نفخت فيـه        ) 14/10(

" املعتـدلني " ون مع العديد من الدوائر معرضة باحتمال التعا     
الطالبانيني إىل أن ظهر الرجل وأكد بنفسه أا جمرد دعاية           

 يف إيراد األخبار عن     رذات األمر الذي تكر   .  )191(مغرضة
وقوع اشتباكات طالبانية ضد مقاتلني عرب يلبوا مكتـب         

  . إغاثة تابع لألمم املتحدة
واجهت طالبان هذا البالء املتثاقل عـرب األسـابيع         

فمن ناحية حرصـت    : لباقية على احملورين املضادين   الثالثة ا 
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دعاية احلركة على إبراز وتضخيم حجم اخلسائر يف اجلانب         
فمثالً يعلن وزير احلـدود     .. األمريكي يف األفراد واملعدات   
-20مقتل ما بني  ) 21/10(والقبائل جالل الدين حقاين     

 من الكوماندوز األمريكيني مـع إسـقاط مروحيـة          25
. اً االدعاء األمريكي بأم أقل من ذلك بكثري       أمريكية مكذب 

وراح خطاب احلركة يسعى إىل استفزاز عدوها للمخاطرة        
ـ       "  الفخ األفغـاين   "بالرتول إىل األرض فيما عرفه املراقبون ب

وذا الصدد أعلنت جلسة خاصة لطالبان برئاسة رجلـها         
تعزيز دفاعاا استعداداً الحتماالت    ) مال حممد حسن  (الثاين  

إنزال وحدات خاصة أمريكية لتنفيذ عمليـات خاطفـة،         
وأعلن اتمعون عن ارتياحهم ملستوى األداء الذي أفـشل         

  . )192(احملاوالت األمريكية هلذا احلني
ومن ناحية أخرى، سعي املال عمر إىل التـأثري يف          
القوي األفغانية لتمتني االرتباط مع املناصرين واكتـساب        

فدعا عمر قبائـل    . ويف اخلائنني املزيد منهم إىل صفة، وخت    
البشتون على احلدود مع باكستان إىل إرسال اآلالف مـن          
أبنائها للجهاد ضد أعداء اإلسالم، وأوفد وسيطًا إىل أحـد      

يستحثه ) عبد الباري معروف  (زعماء قبيلة رودي جليزاي     
  يف ضوء غلبـة قبيلـة      على ذلك فيما بدا أنه أمر غري هني       

ها امللك املخلوع ظاهر شاه بني حنو       اليت ينتسب إلي  " دراين"
  .مخسني قبيلة مموهة املواقف

ومع تصاعد مظـاهر اإلحبـاط الغـريب وتزايـد          
الشكاوى من تطاول أمد احلـرب سـيما يف اخلطـاب           
اإلسالمي ومناشدات اجلنرال مشرف، كثفت الواليـات       
املتحدة من غاراا اليت كانت األسوأ من نوعها منذ بـدء           

ة األسبوع الثالث، وذلـك علـى كافـة    احلملة وحىت اي  
خطوط ومواقع قوات طالبان يف حالة من الغضب اهلـادر          
بدت أدين إىل اجلنون وأسفرت عن جناح منقطع الـنظري يف    

" األكواخ"قصف حي قلعة املاطر يف كابول واملعروف حبي         
). املوجهة(والصواريخ  ) الذكية(بوابل عاصف من القنابل     
ألول مرة وبتردد شديد اقتراب     يف حني جنراالت واشنطن     

ساعة الرتول األمريكي، ويناشد البيت األبـيض الـشعب         

حىت حتقق احلـرب    (!!) األمريكي وحلفاءه التحلي بالصرب     
حربـاً  "أهدافها، ألا عملية معقدة للغاية، كما أا ليـست   

، وذلك يف خضم اامات اخلـرباء االسـتراتيجيني    "تقليدية
 من أي مواجهة مـع      "أسرية الرعب " للقوات األمريكية بأا  

قوات طالبان، األمر الذي شهر به ابن الدن يف بياناته مـن           
  . )193(قبل

جاء األسبوع الرابع متصالً بسابقه، حيث شـنت        
" العقـاب واالنتقـام   " الطائرات األمريكية ما عرف بغارات    

على كافة املدن الرئيسية يف غيظ حانق دفع املراقبني علـى           
 كان التحالف الدويل قد جنح يف شيء، فإمنا         القول بأنه إذا  

جنح يف كسب عداء الشعوب سواء داخل أفغانستان أو يف          
جواريها سيما يف باكستان، ويف العامل اإلسالمي برمتـه،         

 واملـشردين مـن     ءوأن مشاهد القتلى واجلرحى واألشال    
الرجال والنساء والولدان األفغان فتحت علـى واشـنطن         

ب الشعيب عاملياً واعتراضات املنظمات     وحلفائها نريان الغض  
الدولية وغري احلكومية حىت داخل أمريكا نفسها، بـل إن          
مشايخ القطاع الذي تسيطر عليه املعارضة راحوا يـسمون       

.. بالشرير الذي جاء ليحصد أرواح األبرياء بغري اهتمام       "أمريكا  
  على حـد "إننا حنن مذنبون، ألننا حنن الذين دعوناهم إىل بالدنا 

  . )194("خان أغا" تعبري واعظ قرية
ومن ناحيتها، واصلت طالبـان مـسرية إعـالن         
الصمود والتحدي وحماوالت استفزاز األمريكان لالنتقـال       
 –إىل اخلطوة التالية قبل أن تتهاوى قبضة احلركة اليت بدت          

احلـرب  "رغم ذلك يف طور من اإلعياء فيعلن املال عمر أن           
إن قواا الربية لـن     ... ة مل تبدأ بعد   احلقيقية ضد الواليات املتحد   
، تزامنا مع سعى احلركة لتفعيـل       "تستقبل بالورود حني بط   

حتالف مع فصيل قلب الدين حكمتيار الذي صرح تلفزيونياً     
أن احملادثات اليت جيريها مع احلركة ال دف إىل تـشكيل           

  .جديد بل إىل تشكيل جبهة متحدة للدفاع عن أفغانستان
 كان هلذا الصمود والتحدي والتهديدات      وعامة فقد 

 إذ شهدت اإلدارة األمريكيـة      ؛امللحقة به آثارها املشهودة   
واتمع األمريكي حالة استنفار وتأهب قـصوي عقـب         
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 جون أشكروفت يف مـؤمتر صـحفي        اديدات أعلن عنه  
على أثرهـا مت نقـل      ،مفاجئ  بالبيت األبيض آخر أكتوبر     

إىل مقر آمن وأعلن وزيـر      نائب الرئيس األمريكي تشيين     
األمن الداخلي اجلديد توم ريدج أن مصدرها هو أسامة بن          
الدن والقاعدة، األمر الـذي رأى فيـه الـبعض حماولـة          
للمشاكلة على حالة التململ اليت أصابت الـرأي العـام          

 مع تطاول أمد الغارة دون جدوى حقيقية وتصاعد         ،الغريب
 anti-warاعتراضات حركات املناهـضني للحـرب   

movements          يف كافة أقطار الغرب مبا هـدد بتفتيـت 
التحالف الدويل على حنو ما صرح بـه وزيـر اخلارجيـة            

    .)195(الفرنسي
عالوة على ذلك أمثر الصمود الطالباين إثارة مسألة        

 وضرورة حتديد أمد احلرب على ما تكرر يف         "عامل الوقت "
مـسألة شـهر رمـضان      . خطابات قادة الدول اإلسالمية   

األمر الـذي دفـع الدبلوماسـية       . ومسألة الشتاء األفغاين  
األمريكية مدعومة من قبل االحتاد األوريب وعلى األخـص         
احلليف الربيطاين لشن هجوم مضاد إعالمياً ودعائياً للتهوين     

الـنفس  " واملطالبة بانتهاج سياسة      هذا من أثر عامل الزمن   
ن توقف أو   والتأكيد احلازم على مواصلة احلملة دو     " الطويل

  . شعور باإلحباط، هذا من ناحية
ومن ناحية أخري حرصـت هـذه الدبلوماسـية         
املضادة املنظمة على احتواء اآلثار اجلانبية للحملة وللفشل        
املترائي بترديد عدم استبعاد اللجوء القريـب إىل احلـرب          

عرب تتابع املكافآت أو حتديد اإليعاد ا يف حماولـة          والربية،  
روح بكثري من النقاط املأزومة سيما يف العامل        إلعادة بث ال  

يبـد أن ذلـك مل      . اإلسالمي ويف اجلوار األفغاين القريب    
خيفف فعالً من الشعور األمريكي باإلحباط والرغبة العارمة        
يف حتقيق أي حتول نوعي يف حالة من التضارب املعنـوي           
عربت عنها التصرحيات األمريكية واألوربيـة مـن قبيـل          

إنه "إنه البد من إحراز نصرما وبسرعة       :"سفيلدتصريح رام 
 واليت  البد من إحراز نصرما وبسرعة إلعادة الثقة إىل األمريكيني        

     إنـه مل   ... ا وخارجياً أخذت تتضاءل على خمتلف اجلبهات داخلي

ا، وإن فكرة حتقيق نصر سـريع ال         يوم 22ميض على احلرب إال     
    .)196("تعكس الواقع وغري منطقية

الفترة عن حالة سياسية معاكسة متامـاً       عربت هذه   
للوضع العسكري، مع استمرار الصمود والتحدي السياسي       

 -أو هكذا تبدو-ةيلاواخلطايب الطالباين بروح معنوية تبدو ع     
مقارنة باالرتباك السياسي األمريكي والغريب، مما انتهي إىل        

 تلح على   ما فتئت تصويب األنظار حنو اخليول األفغانية اليت       
تحالف الدويل للمراهنة عليها يف السباق املأزوم، مما أسفر         ال

  . عن قصيت لوردات احلرب، واحملاربني بالوكالة
  :قصة لوردات احلرب

اليت شكلت حلقه فارقـة    " لوردات احلرب "إن قصة   
يف سلسة إفرازات الغارة األمريكية تلقي املزيد من الـضوء          

ة عامـة  على جانب هام من احلقيقة الـسياسية اإلسـالمي     
فإذا كان قد عيب على طالبان أو األفغان        . واألفغانية حتديداً 

 دون   ضد من عدوه عدو اإلسـالم      العرب تعجل املواجهة  
وسائل مكافئة فيما عد تغريراً باملسلمني ومقدرام، فماذا        
عن الذين جيعلون من أنفسهم، من أرواحهـم وأمـواهلم          

 يف مؤمن إالّ وال     ودعايتهم جسوراً يعرب عليها من ال يرقبون      
         أَذمة، ويوالون من مل يصدر عنهم ما ميكن أن يل علـى   و

إم : سالمة غرض أو نزعة إنسانية والذين أعلنوها صرحية       
  إمنا حياربون ملصاحلهم، ومصاحل شعوم اخلاصة؟ 

ففي مطلع األسبوع الثالث من الغارة بدا التملمـل      
ـ         الف واإلحباط باألساس من نصيب قادة وشـعوب التح

الغريب، فسعار اإلنثراكس بلغ املنتهي حىت نكست األعالم        
يف كافة الواليات األمريكية وأقرت القيادة األمريكية بعدم        
قدرا على ضمان سالمة الربيد، واضطر بوش إىل التأكيد         

، يف ظالل قامتة من موجهة      )197(على أنه مل يصب باملرض      
ا العجـز   التظاهر العاملي ضد احلرب الدائرة، أمـام هـذ        

والتداعي جلأت االستخبارات الغربية إىل اخليول األفغانيـة        
اجلاهزة الختراق الصفوف وإثارة القبائل املترددة لتتخلـي        
عن طالبان وتفتح جبهة أخري ضدها سـيما يف اجلنـوب          

اليت شكلت حلقه   " لوردات احلرب "إن قصة   . وحول قندهار 
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 املزيد مـن    فارقة يف سلسة إفرازات الغارة األمريكية تلقي      
الضوء على جانب هام من احلقيقة السياسية اإلسالمية عامة        

فإذا كان قد عيب على طالبان أو األفغان        . واألفغانية حتديداً 
العرب تعجل املواجهة دون وسائل مكافئة فيما عد تغريـراً   
باملسلمني ومقدرام، فماذا عن الذين جيعلون من أنفسهم،        

هم جسوراً يعرب عليها ومن ال      من أرواحهم وأمواهلم ودعايت   
يرقبون يف مؤمن إالًًًًًًًًٌَََ وال ذمة، ويوالون من مل يصدر عنـهم         
ما ميكن أن يؤول على سالمة غـرض أو نزعـة إنـسانية         

أـم إمنـا حيـاربون ملـصاحلهم       : والذين أعلنوها صرحية  
  ومصاحل شعوم اخلاصة؟ 

يف غمار ذلك تصدرت املشهد شخصية قائد ميدان        
اين سابق أمجعت الدوائر الدبلوماسـية واالسـتخبارية        أفغ

سيد حرب من الـصنف الـذي       "األمريكية على وصفه بأنه     
ت له الصحف واإلعالنات الغربيـة عبـارات       ل، وكا "حنب
كما عرفت أمحد شاه مسعود     بأسد بيشاور    هكتعريف. الثناء

ـ   مث عبارات الرثاء الذي مل ينقطع،      ". أسد باجنشري "من قبله ب
ه حنو التعاون مع العامل املتحضر وتنديده املتكرر بــ          مليول

وتأييده لتعليم النساء وحتدثه اإلجنليزيـة      " التطرف اإلسالمي "
، "(!)يشرب مشروبات غازية أمريكية   "  عن أنه  بطالقة، فضالً 

 عن  ىبعد أن ختل  " :يك األمريكية األسبوعية  وتقول عنه النيوز  
يف ديب، قصد باكـستان يف      أعماله املرحبة يف االسترياد والتصدير      

يف حماولة إلقناع أسياد حرب آخرين باالبتعاد       ) 2001(سبتمرب  
ويف  " ائتالف سـالم  " عن حركة طالبان احلاكمة بغية تشكيل       

أكتوبر  تسلل إىل داخل احلدود األفغانية، ويقال إنه محل معه / 21
ثري من الدوالرات األمريكية، وقد استلزم حركة طالبان مخسة         كال
 تيام لتعقب عبد احلق ومقاضاته يف حماكمة صـورية اسـتغرق          أ

  . )198("ساعتني وإعدامه باعتباره جاسوساً

حاول البعض نفي أن الرجل كان يعمل ملـصلحة         
 -االستخبارات األمريكية، خاصـة روبـرت مـاكفرلني       

اليت احتفت  (مستشار األمن القومي السابق يف إدارة رجيان        
والـذي عمـل    ) 1985بالرجل يف البيت األبيض عـام       

مستشاراً لعبد احلق حىت مـصرعه، إال أن هـذه الـصلة            

تأكدت مع صعود األصـوات اخلالفيـة يف الكـوجنرس          
األمريكي حول اامات اللجنة الفرعية للعالقات الدوليـة        
مبجلس النواب األمريكي للمخابرات الباكستانية بالوشاية      

ا مل تبذل   وللمخابرات األمريكية بأ  " اجلنرال عبد احلق  "بـ  
 / 26جهداً كافياً إلنقاذه؛ حيث جـري إعدامـه يـوم           

   .)199(أكتوبر

إن مصري أي   ": كان تعليق احلركة على ذلك صارماً     
... عارض هو املوتأفغاين يتعامل مع الواليات املتحدة والتحالف امل

وسوف يصاب من يرجون العودة إىل احلكم مبـساندة أمريكـا           
هاد لضمان أن يكون الشعب األفغاين      باخليبة، ألننا سنلجأ إىل اجل    
  .)200(هكذا صرح املال عمر "... هو املصدر الوحيد حلكامه

يبد أن حماوالت ارتياد اخليول األفغانية مل تتوقـف         
بالتخلص من عبد احلق على ما بدا للمراقبني، فقد كان مث           
مغامر آخر أكد األمريكيون أنه أجود من عبد احلـق مـن      

أكيده االتصال م قبل إقدامه على      زاوية حذره الشديد وت   
دخول أفغانستان، عالوة على حرصه على التسليح اجليـد         

  . مجموعة احمليطة بهلل

إنه الرجل الذي قدر ألفغانستان أن يقـف علـى          
رأسها بعد أن تضع احلرب أوزارها، والذي كان أول مـن       

حىت قبلمـا    -ب القبائل البشتونية اجلنوبية   يلأتطوع ملهمة ت  
 على أساس انتسابه إليها، وماضي والـده        -د احلق يفعل عب 

ته هو كأحد األفراد املنتـسبني إىل آخـر         رالربملاين، وشه 
  . حكومات ظاهر شاه كوكيل لوزير اخلارجية فيها

حاول قرضاي اختراق احلدود األفغانيـة ثـالث        
أوهلا قبيل اندالع الغارة األمريكيـة وعـاد منـها          : مرات
ا، مث أعاد الكرة ثانيـة       ا، إذ كانت طالبان يف    سراععنفوا 

بعد اندالع احلرب بيوم واحـد، إال أن الثالثـة          ) 8/10(
كانت األكثر بروزاً وهي اليت أعقبت إعدام عبـد احلـق           
مباشرة؛ إذ جنح قرضاي وجمموعته يف اسـتغالل املـأزق          
الطالباين يف الشمال والوسط، لتشكيل ميليشيات حتمـل        

 جـون   الصـرح األمـري   اسم قبائل أفغانية يف اجلنوب،      
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 مساعد مدير العمليـات يف هيئـة األركـان          -ستوفليبيم
  .)201( أا شرعت تقاتل طالبان بنشاط-األمريكية املشتركة

إال أن طالبان واجهـت هـذه احملاولـة بفاعليـة           
مشهودة؛ إذ متكنت من التخلص من ثالثة مـن أنـصار           

 "دهـر واد  "قرضاي شنقاً بعد أسرهم خالل اشـتباك يف         
 مـن أتبـاع     25ة أوروزجان عالوة على أسـرها       مبقاطع

حىت كاد قرضاي يقع بيد قوات احلركة       ) 2/11(قرضاي  
لوال تدخل الطائرات األمريكية، فيما أكدته طالبان وأملـح         

 قرضـاي شـقيق     يلاإليه األمريكيون ومل ينفـه أمحـد و       
  .)202(محيد

  عالم املواالة وفيم املعاداة؟ : احملاربون بالوكالة

حالة التأزم اليت تواجه التحالف الـدويل       إزاء تزايد   
وإخفاق أعمال اهود الرئيسي أو االعتماد على احملاوالت        
الشخصية لتحريك املوقف على احملـاور اهلامـشية، وإزاء         
استمرار االستفزاز اخلطايب الطالباين للعسكرية األمريكيـة،    
حتول التحرك األمريكي متجاوزاً كوابح التردد الـسابق،        

رامسفيلد عن خطوة للتعاون اجلدي عسكرياً مـع        فأعلن  
إن واشنطن ال تـشجع قـوات       ": مناوئي احلركة يف الداخل   

ة فحسب، بل كذلك غريها من القوات املعارضة       يلااملعارضة الشم 
  .)203("لطالبان

: تأخرت هذه اخلطوة لعوامل عدة، لعـل أمههـا        
خماوف فصيل رباين من إثارة الرفض الشعيب واإلسـالمي         

 من قناعته القدمية إزاء االنتـصار علـى أكتـاف           القريب
األمريكان، وشكوك واشنطن بدورها يف قـدرات هـذا         
الفصيل يف ظل حالة التشرذم واهلشاشة اليت يبـدو عليهـا           

هذا الفصيل مـن    . حتالفه، ويف مدي وألنه يف ظل اقتراب      
روسيا، اهلند، الصني وأخرياً    : كافة القوي  الكربى باملنطقة    

إلفصاح عن توجه حمدد، واهلوة الراسخة بينـه        إيران دون ا  
بني باكستان أحد أهم أركان احلرب األمريكية، باإلضافة         
إىل ما يتردد عن وحشية قادته مبا يسئ إىل صورة التـدخل         

  . األمريكي نفسه

يبد أن اية أكتوبر كانت حامسـة، إذ شـرعت          
 يف قصف مواقع طالبان     – ألول مرة  –الطائرات األمريكية   

معقل املعارضـة   " ختار"احلدود الطاجيكية الواقعة بني     على  
دف فتح  " كاتاكاالر"ومزار الشريف والتركيز على منطقة      

ية حيث حتشد احلركـة     امثغرات يف اخلطوط الطالبانية األم    
حنو ستة آالف مقاتل، مبا انعكـس يف تـشديد اهلجـوم            
وتوسيع نطاقه إىل املدينة االستراتيجية اليت طاملـا فـشلت          

وات املعارضة يف االقتراب منها واليت تعد مفتاح اهليمنـة          ق
  .احلقيقية على مشال ووسط أفغانستان

يف غضون ذلك، وقع أول إنزال فعلى معلن للجنود         
 على األرض األفغانية، والـذي جـاء طريفـاً          ينياألمريك

 – ورمبا العريب  – ففي حني ال يكف اإلعالم الغريب      ،عرباًمو
ألمريكية ومستوي الفرق واجلنـود     عن اإلشادة بالقدرات ا   

األمريكان، فقد جاء هذا الرتول كاشفاً عن حجم وعمـق          
املخاوف األمريكية من مغبة اللقاءات املباشـرة، إذ نـزل          

خلف قوات املعارضـة    " دار الصوف "اجلنود األمريكان يف    
  . ياًدجن15ويف محايتها وبعدد ال يتجاوز 

تزامن ذلك مع عـرض الفـضائيات حطامـات         
طائرات واملروحيات األمريكية وإعـالن قنـاة اجلزيـرة         ال

 –الذي وصف نفسه بشاهد عيـان     – املذكورة عرب مراسها  
عن قتل وأسر طالبان ألعداد من األمريكان على احلدود مع          

األمر الذي دفع قادة الشمال أنفـسهم سـيما         . باكستان
باإلضافة إىل إمساعيل خـان  ) فهيم، عبداهللا، قانوين(الثالثي  

يكـان  لألمرالشمال الغريب للتطوع بإسداء النـصيحة       يف  
 سيكون أجدي بكثري     هذا للتركيز على دعمهم معتربين أن    

األمر الذي أسفر عن استمرار     ،  )204(من غاراا غري املؤثرة   
  . الطرافات األفغانية

في الوقت الذي يؤكد فيه مسئولو طالبان أن حنو         ف
وجودون  عسكرى من الواليات املتحدة وحلفائها م      500

على األراضي األفغانية إىل جانب قوات املعارضة الشمالية،        
ويصدق البنتاجون على ذلك مع إعالنه تركيـز القـصف          
على اجلبهة الطالبانية مشال كابول ومزار الشريف يف حنـو          
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مائة طلعة يومية، وإحلاح قادة هذه املعارضة على املزيد من          
يني يف دار   ذلك عرب لقاءات هلم مع العـسكريني األمـريك        
) 31/10 (ةالصوف، مث التقاء حممد قاسم فيهم يف دوشانب       

س الذي أكـد    كمع القائد العام للعملية الدائرة تومي فران      
كل ذلك، يف هذا الوقت يصر رجل واحد على إنكار ذلك          

، )205(هو برهان الدين ربـاين " معلومات مغلوطـة "واعتباره  
بـذبني  جاء صورة معربة بكل وضوح عن مصائر املذ       الذي  

وعواقب التخلي عن الذات وامتهان املبادئ؛ األمر الـذي         
ما هي منطلقات هذا الفريق يف يومـه        : جعلنا نتساءل حبق  

يسعى؟ وبأي شيء هو يؤمن؟هذا؟ وإالم  !  
على كل، فقد بدا مع مطلع نوفمرب أن االختبـار           

شـقيق  (احلقيقي لطالبان قد بدأ؛ إذ كشف أمحد ضـياء          
عن إعـداد قـوات املعارضـة       ) دالراحل أمحد شاه مسعو   

الشمالية حلملة برية قاصفة على كابول خالل أيام حتـت          
عد باالشتراك بـني    غطاء قصف جوي مكثف، يف خمطط أُ      

التحالف األمريكي والتحالف األفغاين فيما أطلـق عليـه         
يف الوقت الذي يكشف فيه مـن       ) حتالف الشمال (البعض  

-   "يونس قانوين "جانب آخر، وزير داخلية هذا التحالف       
كتـب  مالذي صار ميثل الواصلة بني التحالف الـشمايل و        

لويا "الستعدادات إلعالن تشكيل جملس وطين      ا عن   –روما
 لتشكيل حكومة جديدة يف أفغانستان بالتعاون مـع   "جريكا

  . ممثلي امللك املخلوع ظاهر شاه
وفيما عرب اإلعالن األخري املكرر عن سعي  حقيقي         

 للضغط املعنوي على طالبان، فإن اإلعالن       تشوبه حماوالت 
األول اشتمل على حقائق مموهة أسفرت عنـها تـداعيات       
األسبوع األول من نوفمرب، والذي ما كاد ينتـهي حـىت           
أخذت طالبان تتهاوي وتفاجئ اجلميع بسرعة عالية التقهقر        

  . والتخلي عن املدن الواحدة تلو األخرى
يهـاً بينمـا    متو" كـابول "فالتصريح السابق ذكر    

املعروف أن البداية البد أن تكون من نصيب مزار الشريف          
اليت يسهل بعدها كل شيء تقريباً، وباملثـل مـوه هـذا            

يف املخطط، والذي اشـتمل علـى   " اجلديد"التصريح على   

تنسيق تام بني الطريان األمريكي والقوات الربية للمعارضة        
دة لغزو أفغانـستان    األفغانية فيما ميثل البداية احلقيقية واجلا     

على ظهور خيوهلا؛ فاجلديد أن اهلدف العسكري مل يعـد          
 النريانية واالتصالية والقيادية    ىتدمري البنية العسكرية والقو   

للحركة اليت مل تعد ذات بال، أو حىت التأثري سلباً يف الروح         
املعنوية للمقاتلني باستمرار تشديد اخلناق عليهم على حنـو         

ملة األمريكية إىل هذا احلني، بل حتـول        ما سارت عليه احل   
األمر إىل استهداف تدمري قوات طالبان نفسها، وإحـداث         
أكرب قدر من اخلسائر يف األرواح جيرب القادة امليدانيني على          
التسليم أو الفرار، ويفتح الطريق أمـام قـوات املعارضـة     

  . لالنقضاض على مواقعهم
جـوم  وعليه جري توزيع األدوار حبيث يـستفز اهل       

الربي من قبل املعارضة قوات طالبان لتخرج من مكامنها،         
أو تعيد االنتشار مبا يعين يف كل األحـوال انكـشافها، يف      

 ومنها عدد من القاذفات     –حني تنطلق الطائرات األمريكية     
 حلصد القوات الطالبانية على خط املواجهـة        -بعيدة املدى 

يه إىل جانب   الفاصل بني الفريقني، بتركيز شديد تستخدم ف      
القنابل االنشطارية الضخمة املعهودة منذ بدء احلملة، قنابل        

زون الترسانة األمريكية على رأسها ما وصف       أخري من خم  
 وهـو القنبلـة   " أعيت وأقوي وأثقل سالح تقليدي يف العـامل       "

BLU-82          اليت يقرب وزن الواحدة منها سبعة أطنان من  
 شـيء يف دائـرة      مواد شديدة االنفجار ميكنها حتويل كل     

  . إىل رماد"  ياردة600"قطرها 
 على رواية املتحدث الرمسي     –كان هذا ما حدث     

 منذ الـسادس مـن      –بالبنتاجون العميد حبري ستوفليبم     
 يف  )وليس كـابول  (نوفمرب وإىل أن سقطت مزار الشريف       

 مث توايل سقوط    ، يف أيدي قوات التحالف    9/11/2001
 واليـة ختـار بـسقوط       الواليات الشمالية، وعلى رأسها   

مركزها طالوقان، ووالية بادغيس مث سقوط  مدينة هرات         
ييد إمساعيل خان، وسط دهشة عارمة وحذرة من انعـدام          
املقاومة الطالبانية، فيما ظنه البعض نوعـاً مـن املنـاورة           
العسكرية من احلركة اليت اعتادت أسلوب الكر و والفـر،          
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ار ستكون املنطـق  سيما يف ظل إعالن بعض قادا أن قنده  
لتحرير املدن اليت احتلتها قوات الشمال، وأن قوات احلركة         

إال لتجنب وقوع املزيد    ) 13/11(ما انسحبت من كابول     
من القتلى بني املدنيني، الظن الذي أغفل حقيقة أساسـية          
دارى عليها الصمود الطالباين السابق ملدة مخـسة أسـابيع    

ادرة علـى الـصرب     متواصلة، وهي أن طالبان قد تكون ق      
 والتعامل اإلجيـايب مـع حالـة        ،والصمود وحتمل احلصار  

ن احلقيقة السافرة أنه ليس مبكنة هذه احلركة        أ، إال   "الدفاع"
 أن تقود حربـاً هجوميـة       – على ضوء تدين إمكانياا    –

  . قع احملصنةاتقليدية بعيداً عن خنادقها واجلبال واملو
 التجربـة   وقبيل أن نتعرض لكافة إفرازات ايـة      

 جند من املفيد أن نـستكمل       ،الطالبانية يف احلكم ودالالا   
 وما كشفت عنه الغارة     ،تداعيات وإفرازات رحلة الصمود   

األمريكية من حقائق ذات بال، واليت ميكن االقتصار فيمـا        
ترة من منوذج فريـد     فتبقي منها على ما أبانت عنه هذه ال       

لبان، عالوة علـى    لألممية اإلسالمية املقاتلة يف صفوف طا     
اإلشارة إىل دور منظمة األمم املتحدة يف املعركـة علـى           
أساس أا سوف تلعب دور املنسق املرتكز عليه عرب جولة          

  ". ما بعد احلكم الطالباين"
نـصرة إسـالمية أم   : املقاتلون يف صفوف طالبان 

  أممية طالبانية؟ 
 ؛ تنكشف املعادن وتستبني اجلواهر    ةيف أتون املعرك  

 الرغم من الدعاية الـضخمة يف الغـرب ويف عـامل            فعلى
املسلمني ضد احلركة الطالبانية وأسلوا يف احلكم باسـم         

على حنو ما استهجنه قطاع كـبري مـن         " النظام اإلسالمي "
ن أالنخب املثقفة عرب جوالت اإلثارة الطالبانية املختلفة، إال       

ون مسلمون يـصيب  "ذلك مل مينع من التأكيد العام على أم         
، األمر الذي كان له مردوده التلقائي والعميق يف   "وخيطئـون 

اندالع التظاهرات الشعبية يف أحناء العامل اإلسالمي، سيما        
 ويف كثري من األقطـار      ،يف باكستان وجنوب شرقي آسيا    

العربية، تؤازر احلركة وترفع الفتات حتيل ابن الدن إىل رمز          
له وقعـه    كان، مبا شعيب لالعتراض على الصلف األمريكي    

 جالتلقائي على جمريات الغارة األمريكية وخاصة يف إحـرا        
مواقف أطراف التحالف املتعاونة واملطاوعة علـى النحـو         

  . السابقة اإلشارة إليه
يبد أن الظاهرة امللفتة لالنتباه متثلـت يف تـداعي          
الشباب املسلمني من كل حدب وصوب ملناصرة احلركـة         

 املتـواتر عـن جنـسيام       بالنفس، والذين جاء اإلعالن   
وقوميام املتعدية لألفغانية والباكستانية بل وللعروبة ليسهِم       
يف إنفاذ رسالة هامة عن الطور احلايل الذي متر بـه أمـة             

 وعالقتـه باألبعـاد   ،اإلسالم على صعيد البعد العقائـدي     
  .ةالسياسية والقانوني

بـشتون  (فعالوة على إيفاد مجاعات وقبائل باتانية       
وفوداً من العلماء والزعامـات إىل أفغانـستان        ) اكستانالب

حملادثة مسئويل طالبان حول ما حتتاجه احلركة من أعـداد          
ملواجهة الضربات األمريكية، وتوايل قـدوم اآلالف مـن         
رجال هذه القبائل على احلدود يف انتظار تصريح طالبـان          
 هلم بالدخول واملشاركة يف اجلهاد على حنو ما عرب عنه عدد          

، كشفت وسائل اإلعالم عن مشاركة مقـاتلني        )206(منهم
من أملانيـا  : مسلمني من كافة أحناء العامل إىل جانب طالبان  

ستراليا والصني واهلنـد    أوفرنسا وبلجيكا وأسبانيا وكندا و    
وروسيا ودول آسيا الوسطي والقوقاز والبلقان والـسنغال        

بـل  .. فريقيا وغريهاإفريقيا ودولة جنوب  إونيجرييا ومشال   
ومن الواليات املتحدة وبريطانيا قائديت التحالف نفسيهما،       
سواء كانوا منتمني إىل منظمات ومجاعات أو جاءوا مـن          

  .)207(تلقاء أنفسهم
مل يأت هؤالء الشباب من أجل مظاهرة الوجـود         
الطالباين وتكثري العدد وحسب، إمنا لالنغماس يف القتـال         

 مطلـع األسـبوع      فاإلعالن األول عنهم سيما منذ     ؛نفسه
أربعـة  : (الثالث للغارة جاء عرب روايات عن مـصارعهم       

، مث اإلعالن عن  )23/10بريطانيني وأمريكي قرب كابول     
 اليت ورد أن أعداد الغربيني منـهم بلغـت          تسائر اجلنسيا 

األلف إىل هذا احلني، والذين جاءوا على أساس أن املعركة          
د تعبري أحدهم   على ح " الدفاع عن اإلسالم  "اآلن هي معركة    
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 –عقب وصوله إىل الهـور علـى احلـدود األفغانيـة            
  .)208(الباكستانية

لقد راع ذلك الغرب، فراحت التهديدات الرمسيـة        
والتهييجات اإلعالمية تتوايل ضـدهم حملاكمتـهم بتهمـة     
اخليانة العظمي، سيما يف بريطانيا اليت خرج منـها العـدد        

" املهاجرون" حلركة   األكرب، فيما بلغ حنو السبعمائة يف بيان      
  ).209)(30/10(من إسالم أباد 

أثارت هذه الظاهرة تساؤالت هامة علـى صـعيد       
 ومـا   ،الرابطة السياسية اليت متيز الدولة القومية املعاصـرة       

بـاملعىن الواسـع للعقيـدة      ( من املنطق العقائدي     اوراءه
 والـيت   ،، وما فوقها من املرجعية النظامية الكامنة      )السياسية
 وتفـرز   ،ئياحدود الواجب واحملظـور واملبـاح     تضع تلقا 

لقد عرى  . عقوبات تلقائية ظاهرة وباطنة على من يتعداها      
ذلك حقيقة االدعاء الغريب التنويري فاحلداثي بالتربؤ مـن         
كل عقيدة حتت ألوية الليرباليـة والعقالنيـة والوضـعية          

  . والعلمانية وخالفه
 فيمـا   ن السؤال اخلاص باألمة نفسها يتلخص     أإال  

 فعلـى   ؛متثله تلك الظاهرة من مغازٍ وانعكاسات مستقبلية      
الرغم من االنكسارة الطالبانية وتراجع القاعدة إىل اجلبال،        
فإن آثارا من تلك أصابت قطاعات واسعة من األمة الـيت           
اندفع أبناؤها إىل أتون املعركة باسم اإلسالم واجلهـاد يف          

بقادـا وخنبـها     فكيف أدركت األمة     -تعاىل–سبيل اهللا   
وأوساطها اجلماهريية هذه الظاهرة؟ ال شك أن جزًءا هاما         
من مستقبل هذه األمة يف وعيها أو الوعيها سيتأثر باإلجابة          

  ! عن مثل هذا التساؤل
هل أُزيح الـستار بـني القـانون      : األمم املتحدة 

  والسياسة؟ 
    يف عامل اإلسالم ثَم اجتاهان رئيسان يف النظر إىل         

ر الذي تلعبه األمم املتحدة يف املنظومة العاملية الراهنة،         الدو
هذا الدور الذي يتراوح بني حاليت الفعل واالنفعال لكنه يف          
كل األحوال بدا غري موائم للحقوق والغايات اإلسـالمية         
فيما يظهر ضمن تفاعالت املنظمة مع قضايا األمة الكربى         

بالعراق وليبيـا    ومروراً   ، من فلسطني وحىت إندونيسيا    اًبدء
  . ولبنان والصومال وأفغانستان وغريها

خالصة الفارق بني االجتاهني هي مراوحة النظر إىل        
املنظمة الدولية بني اعتبارها أداة مظهرية بيد القوي الكربى         

 وانعدام الثقـة يف     ،للتحكم مبصائر شعوب األمة وحقوقها    
ابة الفرصة  أي معاين الرتاهة املفترضة فيها، وبني اعتبارها مبث       

املتاحة للدفاع عن احلقوق ضمن مرجعية تنفـق ومبـادئ          
هذا الفارق املعرب عن التيارين     . العدل واإلنصاف واملساواة  

  .الكبريين لإلصالح يف عامل اإلسالم
بيد أن أحداث احلادي عشر من سبتمرب وما بعدها         
والسابع من أكتوبر وما تاله كانت كاشفة وذاهبة بـالنظر        

فلم يكف متحدثو طالبان    .   يف االجتاه املنتقد هلا    إىل املنظمة 
عن انتقاد الدور الذي تلعبه املنظمة وأمينها العـام كـويف           
عنان، سيما مع تصاعد القصف األمريكي وتساقط املدنيني        

عبـد  (األفغان، مما حدا بسفري احلركة لدي إسالم أبـاد           
صـامتة  "لكيل التهم إىل املنظمة اليت وقفت   ) السالم ضعيف 

غري آة هلذه الفظائع اليت يذهب ضحيتها مئات األشخاص كـل         
  .)210("يوم

ويف هذا الصدد، لوحظ تكامل توزيع األدوار ضمن       
التحالف الدويل الذي تتزعمه الواليات املتحدة بني النـاتو         
والبنتاجون اللذين قادا احملور العسكري، واملؤسسات املالية       

لعوا بـدفع فـاتورة     الدولية واألصدقاء األثرياء الذين اضط    
، وبـني   )كاليابان واالحتاد األورويب  (احلرب وأمثان التعاون    

الوكاالت والقنوات والشبكات الـيت قـادت املعركـة          
اإلعالمية وفق مراسم البيت األبيض، مث األمم املتحدة اليت         
طرحت نفسها بكل صراحة طرفاً يف التحالف منذ أعلنت         

ورك هي مـن    أن اهلجمات على واشنطن ونيوي    ) 12/9(
 مبا يقتـضي  ،قبيل األعمال اليت دد السلم واألمن الدوليني  

حتريك نصوص الفصل السابع من امليثاق، ويتطلـب مـن          
كافة الدول األعضاء التصدي لذلك الشيء الذي طرح له         

    وفشلت املنظمة عرب جلا ا يف حتديد مسماه،     ااسمومؤمترا 
  ". اإلرهاب الدويل"أال وهو 
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ت املنظمة وممثلوها من البداية موقفًـا       ومن مث اختذ  
–مناوئًا لطالبان، منصرفاً عن االلتفات إىل نداءاا املتكررة        

  إىل   –على حنو ما جرى عليه األمر منذ الصعود الطالبـاين         
ـ       موفـد املنظمـة إىل      –يدرجة أن األخـضر اإلبراهيم

 رفض  – والذي مت جتديد تعيينه إثر اندالع الغارة       ،أفغانستان
اء بالسفري الطالباين عبد السالم ضعيف حبجة أنه ليس         االلتق

يف الوقت الذي ال يكلّ الرجـل مـن         ! لديه الوقت لذلك  
التنقل بني كافة األطراف األخرى واالجتمـاع مبمثلـي         
اجلهات األمنية واالستخباراتية والسعي املبكـر لتـشكيل        

باالتفاق التام مـع مكتـب رومـا        " البديل ملا بعد طالبان   "
  .)211(وقاصديه

 وهكذا أمسى مفروضاً على طالبـان أن تواجـه         
اجلميع تارة واحدة، يف حني حتولت األمم املتحدة لقيـادة          
حتركات دف إىل تنسيق اجلهود الدبلوماسية والـسياسية        

 أمريكية ضد احلركـة،     -اخلادمة للجهود العسكرية األجنلو   
مما دفع األخرية إىل صب جام غضبها على املنظمة، وقـام           

باالستيالء على مكتب املفوضـية     ) 1/11(ض جنودها   بع
، حـىت إذا    "سبني بولداك "العليا لالجئني التابعة هلا يف مدينة       

انربي أسامة بن الدن عقب أسابيع من الصمت مل يفعـل           
سوى أن كال هلذه املنظمة التهم واإلدانات بأا هـي وراء   

 يف شريطه املسجل الذي   –مآسي العرب واملسلمني، بل إنه      
 "النفـاق " وصم قادة العرب بـ      –3/11بثته قناة اجلزيرة    

  إن الذين يرون مآسينا ىف":ألم  أعضاء يف األمم املتحدة
األمم املتحدة إمنا هم منافقون خيـادعون اهللا ورسـوله           

 إال من األمم املتحـدة؟ مـن   اهل مآسين .. وخيادعون الذين آمنوا  
 لليهود؟ إن الذين    الذي أصدر قرار التقسيم وأباح بالد املسلمني      

يزعمون أم زعماء العرب وما زالوا يف األمم املتحدة هم كفروا           
مبا أنزل على حممد، والذين حييلون األمور إىل الشرعية الدولية هم       

  .)212( "كفروا بشريعة القرآن الكرمي وسنة املصطفي

على كل فإنه مع الـسقوط املـدوي لطالبـان،          
نستان وسط أنبـاء عـن   اضطربت احلالة العسكرية يف أفغا    
 أو بأيدي األمريكان من     ،مذابح وخماز سواء بأيدي األفغان    

قبيل مذحبة جاجني املروعة، بينما كانت األمـم املتحـدة          
ترتب يف أوروبا أوراق املسألة األفغانية فيما بعد طالبان عرب          
اإلعداد ملؤمتر بون الذي قام األخضر اإلبراهيمي فيه بـدور      

  .املنسق واملصمم
ذا كشفت اجلولة الثانية من تـداعيات اليـوم         و
، واجلولة األوىل من تـداعيات اليـوم        )9/ 11(األمريكي
عن الكثري واخلطري من حقائق األوضاع      ) 7/10(األفغاين  

ن أ سيما فيما يتعلق بالداخل األفغـاين، إال         ،يف هذه البقعة  
التعرض ملوقف ااوبة الصامتة الذي ساد علـى جنبـات          

يات هلو من األمهية بقدر ما جيلي مـن أبعـاد          مسرح العمل 
  .البيئة اليت تتحرك على أرضيتها فواعل األمة اإلسالمية

  

املواقف خالل :  اجلوار األفغاين-ثانيا
  احلرب

  ... رحلة القرارات األصعب:  باكستان-1
مع بدء الغارة األمريكية غرقت املدن الباكـستانية        

 سلم الضراوة   يف موجة رفض واحتجاج عاصفة تدرجت يف      
مع الوقت، يف ظل صراع سياسي متواسع بـني الطـرفني           

 وألقيا بالصامتني   ،اللذين استقطبا سائر الداخل الباكستاين    
بني حكومـة اجلنـرال     : واملترددين خارج املشهد املنظور   

بريويز مشرف اليت مضت يف سبيل دعم التحالف الغـريب          
ة الـيت   بكل إصرار، وبني اجلماعات واألحزاب اإلسـالمي      

انطلقت حتت راية اجلهاد يف االجتاه املضاد مباشرة؛ األمـر          
الذي  أثريت على جوانبه عدة قضايا أخري ذات اتـصال           

املسألة النووية، املـسألة الكـشمريية، والرؤيـة        : أمهها(
) الباكستانية ملا بعد طالبان أو سياستها اخلارجية اجلديـدة        

  . على حنو شديد التعقيد والتدخل
ن بوادر املعركة الباكستانية هذه تدرجت      ال شك أ  

عرب اجلولة األوىل، إال أنه ميكن اعتبار تـصريح مـشرف           
بأن أيام طالبان يف احلكم باتت معـدودة مبثابـة     ) 4/10(

الطلقة األوىل اليت سعرت املواجهة، وفصمت آخر عـرى         
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االرتباط بني إسالم آباد وطالبان، وافتتحـت املرحلـة أو          
يت أشار مشرف من قبل إىل سعيه لتوجيه        الوجهة اجلديدة ال  

باكستان إليها، واليت حثه الكثريون على توخي احلـذر يف          
  . إدارا، ألا باختصار ستكون رحلة القرارات األصعب

فخالل األسبوع األول ومنذ الوهلة األويل شـرع        
اجلنرال مشرف يف اإلطاحة بكـل خـصومه البـارزين           

ملتنفـذين وانتـهاء بـرؤوس      واحملتملني بدًءا من املقربني ا    
تعه على  باحلركات املهيجة للشارع الباكستاين فيما ميكن ت      

  : النحو التايل
 يف خطوات متهيدية حرص اإلعـالم الرمسـي علـى     -

مواصلة ج التطمني بأن الشارع اهلائج ال يعـرب عـن           
الـيت  ) 6/10(غالبية الشعب، وأن مظاهرات بيشاور      

لتحالف واملوقـف    ألف، هاتفة ضد ا    100شارك فيها   
حبمـل  " األيام املعدودة "احلكومي ومعلنة رفضها تصريح     

وصـور ابـن الدن، أن هـذه        " تعيش طالبان "الفتات  
. األحداث ال تفت يف عضد تصميم النظام على موقفـه        

ويف املقابل دفع مشرف مسريات مضادة ترفع صـورة         
 املعروف مبؤسس باكـستان وذي      –حممد على جناح    

 مع التأكيد املستمر علـى جناحـه يف      –يالتوجه التوفيق 
استقطاب العديد من األحزاب الكبرية املناوئـة للتيـار         
اإلسالمي االنفعايل من قبيل حزب الـشعب بزعامـة         

  .)213(بناظري بوتو
 تشديد اللهجة إزاء طالبان إىل درجة اجلفاء والتهديد؛         -

إذ ردت اخلارجية الباكستانية على االستياء الطالباين من        
األيام املعدودة واحلملة اإلعالميـة الباكـستانية    تصريح  

طالبان تعلم ما يتوقعه منها   " بأن   –املدعمة للتحالف الغريب    
  .)214("اتمع الدويل، ومن مصلحتها أن تفعله

 لكن قبيل اندالع الغارة األمريكية بـساعات قليلـة          -
كشف الرجل عن استعداده لقطـع رحلـة األشـواك          

جسارة، حني أطاح بثالثة من     والقرارات املصريية بكل    
أكرب رموز املؤسسة العسكرية الذين عرفوا بتعاطفهم مع        

الليفتنانـت  : طالبان أو مع الشارع اإلسالمي، وهـم      

 ،ISI مدير املخابرات العسكرية     –جنرال حممود أمحد    
 نائب القائد العـام     –والليفتنانت جنرال مظفر عثماين     

عد فيمـا مت نقـل   للقوات املسلحة، واللذين أحيال للتقا   
 رئيس أركان القـوات الربيـة إىل        –حممد عزيز خان    

منصب تنسيقي ال يتمتع فيه بصالحيات قيادية، وإحالل        
آخرين حملهم، ومما هو جدير بالذكر أن هؤالء الثالثـة          
كانوا هم الذين عاونوا اجلنرال مشرف وأتوا به إىل سدة        

1999احلكم من خالل انقالب أكتوبر 
)215(.  

؛ إذ بادرت الداخليـة  )7/10(ك ثالثية أخرى    تال ذل  -
الباكستانية بوضع فضل الرمحن حممود زعـيم اجلنـاح         

 مث فضل الـرمحن خليـل       ،األول جلمعية علماء اإلسالم   
الذي تردد أن أستاذه    " (املهاجرين الكشمريية "زعيم مجاعة   

، مث وضع   )فضل الرمحن حممود هو الذي دفعه لتشكليها      
 اآلخر باجلمعية رهـن اإلقامـة       مسيع احلق زعيم اجلناح   

وفيما جاء اعتقال خليل عقب صدور الالئحـة        . اجلربية
األمريكية للمنظمات اإلرهابية شاملة مجاعته، فإن مسيع       
احلق عد مبثابة األب الروحي للطالبان الذين خترج معظم         
كوادرهم يف جامعته احلقانية، باإلضـافة إىل رئاسـته         

الذي ضـم حنـو   " انستانجملس الدفاع عن باكستان وأفغ    "
  . )216(ثالثني مجاعة مؤيدة لطالبان 

طـارق  ) أو عـزام  ( أعقب ذلك اعتقال الشيخ أعظم       -
وحتديـد  ) 9/10(زعيم مجاعة جيش الصحابة الـسنية       

  .)217(...إقامته جربياً لثالثة أشهر قادمة
 وإزاء رد الفعل الشعيب املتصاعد مل يستدرك مـشرف          -

يات سياسية مائلـة إىل     على موقفه، بل افتتح مسرح عمل     
   َا بنكياً لكبار   146مد  العنف داخل باكستان؛ فجحساب

    تابعة للحركـة    وزراء طالبان، واحتجزت قواته طائرات 
فيما جاء كأول عمل منسق مـع القـوات         ) بطياريها(

األمريكية وذلك خالل األيام الثالثة األويل من بدء الغارة         
  . )218(األمريكية

تجة قررت احلكومة تعطيل الدراسة      وملواجهة احلشود احمل   -
يف املؤسسات التعليمية بإقليم بلوشستان، لتفويت الفرصة       
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على األحزاب الدينية يف حشد وحتريض طالـا، مـع          
التحريك التدرجيي للجيش إلقامة املتاريس حول املنشآت       
الرئيسة بالعاصمة كمبين التليفزيون والبعثات الدبلوماسية      

وتوالـت  ..  واملطـارات  –يكية   سيما السفارة األمر   –
ديدات وزير الداخلية معني حيدر بتدخل اجليش لفض        

  . )219(التظاهرات اهلائجة إذا ما خرجت عن النطاق

هذه اإلجراءات احلكومية ال تنم سوي عن قناعات        
متجذرة قاصرة عن التنويع أو التحرك إىل مواقـف أقـل           

 – بـدا     فيما – ففي املقابل كان الشارع الباكستاين       ؛حدة
أقدر على إدارة املعركة واملناورة والتحرك على جبـهات         

الـدينيني  فمع اعتقال الزعمـاء     : متعددة، وبطرائق متنوعة  
 – وتقييد حريام اندفع الباقون يؤلبون الشارع        ،السابقني

ليس ضد أمريكا وطائراا فقط على النحو الـذي كـان           
  بل بشن اهلجمات اخلطابيـة ضـد       -7/10سائدا قبيل   

احلكومة نفسها اليت صرح قاضي حـسني أمحـد زعـيم           
 والذي رفض وزير الداخلية اعتقالـه       –اجلماعة اإلسالمية   

جتـازوت كـل اخلطـوط      " بأـا    –بزعم أنه رجل معتدل     
، حمذرا  إياها من عواقب إجراءاا األخـرية،         )220("احلمراء

علماء اإلسالم بـالتحول    "  مع ديدات زعماء     وذلك تزامناً 
 مـساعد   – حيث صرح موالنا حممد شرف       ؛"كومةحنو احل 

إلرضاء اليهـود والنـصارى     " أا تفعل ذلك     –فضل الرمحن 
  . )221"(...واهلنود

استجاب الشعب إىل حد كبري هلذا التيـار غـري          
ة خطرية فاقمت من املوقف مع      رن باد أالرمسي املدوي، إال    

انقالب الكثري من الزعماء الدينيني واملفتني املقـربني مـن          
 وعلى رأسهم املفيت البارز نظام الدين       ،احلومة ضد توجهها  

 الذي كان قد بعثه مشرف إىل طالبـان قبـل           –شامزاي  
فتوى ذات فحاوى خطـرية     ) 8/10( إذ أصدر يف     ؛شهر

  تشتمل على

 اإللزام الشرعي لكافة املسلمني، حكومات وشعوبا،       -
  . مبعاونة طالبان باملال والنفس

ي ألي دولة أو حكومة أو منظمة       اعتبار أي مسلم ينتم     -
 ويقوم بعمل ضد حكومـة أفغانـستان        ،غري حكومية 

يف رد على التساؤالت عن حال      ... املسلمة، غري مسلم  
  ".املسلم املقاتل ضمن اجليش األمريكي"

إن هؤالء  ": إسقاط شرعية القادة املتعاونني مع التحالف       -
لتعـاوم  ... القادة مل يعد لديهم احلق يف إدارة شئون بالدهم 

 ودعـا   ،"مع الواليات املتحدة واليهود ضـد أفغانـستان       
إلىضرورة استخدام كافة السبل إلسقاط هؤالء القادة       

  . )222(سيما من قبل اجليوش 
أهلبت هذه الفتاوى واخلطب من محيـة الـشارع         
الباكستاين الذي اختلطت لديه مشاعر الـدين واإلثنيـة          

د املتظـاهرين إىل    واإلنسانية، فيما بدا من كلمات آحـا      
 فعلى الرغم من اإلجـراءات األمنيـة       ؛املراسلني اإلعالميي 

متصاعدة احلدة والتشديد، إال أن املسريات والتظـاهرات        
 الـيت شـهدت     ياحلاشدة تواصلت من ملتان إىل كاراتش     

أوقفـوا سـري احليـاة يف       ) 10/ 12 (تظاهر سبعني ألفاً  
   َإىل بوادر عنف    لوا الدفة العاصمة التجارية لباكستان، وحو 

حقيقي عجز عشرون ألفًا من رجال الشرطة عن التـصدي   
  . له

وكما قلنا كان الشعب وتنظيماته أكثر قدرة علـى   
التجاوب مع املستجدات واألخذ بزمام املبادأة، واألرجحة       

 واهلجوم على الواليات املتحـدة  ،بني اهلجوم على احلكومة   
ـ     ؛أو على كليهما معا    ارة مرتقبـة    فعلى ضوء اإلعالن زي

لكولني باول مطلع األسبوع الثاين من الغارة لتهدئة التوتر         
املتصاعد بني نيودهلي وإسالم أباد، حتركـت األحـزاب          

 وتنظيم مسريات تبعـث برسـالة   ،للدعوة إىل إضراب عام   
كراهية شعبية إىل األمريكان، وقررت األحـزاب الدينيـة         

قـوب  جـاكوب أو يع   "إىل قاعدة     ) 14/10(تنظيم مسرية   
ـ    (اجلوية يف إقليم السند     " أباد  700جنوب العاصـمة بـ
 واليت أثري أا تستخدم يف الدعم اللوجيسيت للعمليات         ،)كم

اجلوية األمريكية، وزعمت األحـزاب أـا تـستخدم يف          
 األمر الذي يعين استخوان احلكومـة الـيت      ؛اهلجوم املباشر 
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لدائرة، أكدت مراراً على عدم استخدام أراضيها يف احلملة ا        
ومن مث مل جتد بدا من تشديد اإلجراءات األمنيـة حـول            

  .)223(القاعدة 
بيد أن الواليات املتحدة أصرت على املزيـد مـن          

 إذ أصدرت اخلارجيـة     ؛اإلحراج ملوقف النظام الباكستاين   
قائمة ضمت مؤسـسات    ) 13/10(األمريكية ذات اليوم    

دم وأشخاصاً ينسبون إىل باكستان، تطالب بتجميد أرص      
بدعوى صالت بابن الدن، وعلى رأسها مجاعـة جـيش          
حممد، ومؤسسة ترست، والشيخ سيد أمحـد الـدهايانوي    

 واملـرتبط بالرشـيد     يأحد القيادات الدينية يف كاراتـش     
  .)224(ترست

يف غضون ذلك ظهر الشيخ مسيع احلق ليعلن أنه مل          
يتسلم إخطار اإلقامة اجلربية، وليديل بتصرحيات تعد أساساً        

إطاراً عملياً للربنامج الذي نفذته املوجة الشعبية طـوال         أو  
  :هذه اجلولة، والذي ميكن إجيازه يف النقاط التالية

مواصلة املظاهرات إىل غايـة حمـددة أن تتراجـع           -
 .احلكومة عن موقفها احلايل

دم " ألن   ؛التأكيد على الطابع السلمي للتظـاهرات      -
 . يفيد والعنف يضر وال ،"املسلم على املسلم حرام

إن أمواالً كـثرية    " :بدء محلة تربعات ملصلحة طالبان     -
 " يتربع ا الباكستانيون وسوف نوصلها

استمرار محلة الـرد علـى األكاذيـب الـسياسية        -
 . والعسكرية حول موقف طالبان

البدء يف جتهيز عشرات بل مئات األلوف لالنضمام إىل          -
 . صفوف احلركة ااهدة

جل باسم جملس الـدفاع     ويف هذا السياق دعا الر    
 علـى   املشار إليه إىل االلتزام بإضراب شعيب عام احتجاجاً       

، األمر الـذي  )15/10(ة كولني باول يف اليوم التايل  رزيا
استجاب له الشعب بقوة، فأغلقت احملال التجارية أبواـا         
وخلت املدارس من تالميذها، وتداعت مجاهري حاشدة حنو        

قوب أباد حملاصرته، واشتعلت    يف قاعدة يع  ) شاه باز (مطار  
  . )225("!املوت ألمريكا"كويتا تاف 

وفيما كان التحرك الشعيب يتصاعد خبطًى منتظمـة        
 إىل ،بني الدعم املعنوي لطالبان من خالل التظاهر العنيـف      

 فالدعم القتايل من خالل اجلمـوع    ،الدعم املايل واإلعالمي  
عشرات أو  اليت اصطفت على احلدود يف انتظار التصريح وال       

كانت األسابيع الثالثـة الباقيـة      . املئات الذين مل ينتظروا   
أسابيع األشواك حقًا حلكومة برويز مشرف اليت بدا فيهـا          
الشقاق الداخلي وانعدام األسس الثابتة للموقف الرمسـي        

  . إزاء القضايا واملسائل املثارة
 قبيل لقائـه  –ففي الوقت الذي حيرض فيه مشرف  

ن املال عمر وكبار قادة طالبان، كمركز        للتخلص م  –بباول
للخطورة يسهل بعده الدخول الربي وتقويض فعالية مجاعة        
ابن الدن، مـشرياً إىل تعـاون خمابراتـه مـع عناصـر             

حملاولة حتديد مكان عمر، يف هـذا       ) اخليول األفغانية (أفغانية
التوقيت تعلن اخلارجية الباكستانية أن باكـستان مل ولـن          

ان كتنظيم إرهايب، وأا ستبلغ باول بقلقها       تتعامل مع طالب  
إزاء اإلفرازات واالنعكاسات اجلانبية للحرب سيما مسألة       
تزايد أعداد الضحايا املـدنيني، وحتديـد ايـة للحملـة        

، واليت كانت ال تزال يف مطلع أسبوعها الثاين         )226(الدائرة
  !!مما يعرب عن عمق املأزق الباكستاين
علن مراراً منذ البدايـة     وذلك أن مشرف كان قد أ     

أن العمليات ستكون قصرية حمددة األهـداف، وخالفـه         
 بإعالنـه أن احلـرب      -يف ذات اآلن  -الرئيس األمريكي   

سيطول أمدها، مث يتحول اهلدف احملدد من ابـن الدن إىل           
لقد .. طالبان ونظامها على أساس تصريح رامسفيلد الحقًا      

ني من تـساؤالت   برز هذا التحرج الرمسي يف رب املتحدث      
  .كثرية للمراسلني حول دور باكستان وقدر مشاركتها

بيد أن األزمة احلقيقية الـيت أنـذرت بانفجـار           
األحداث كانت فيما يتعلق بالتواجد العسكري األمريكي       

كافة املتحدثني احلكـوميني    نفىففي حني   . داخل باكستان 
ذلك، فاجأ وزير الداخلية اجلميع بأن باكـستان وضـعت    

حتسبا ألي ظـروف  "ن حتت تصرف القوات األمريكية  مطاري
ريـاض  (؛ األمر الذي نفاه بقوة متحدث اخلارجية  "طارئـة 
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اجلنرال (وتردد إزاءه املتحدث باسم اجلنرال مشرف       ) خان
، إىل أن كـشفت كربيـات الـصحف         )راشد قريـشي  

الباكستانية حقيقة تواجد حنو ألفي جنـدي أمريكـي يف          
زاد مـن اشـتعال الـداخل       ممـا   ؛  ثالث قواعد عسكرية  

الباكستاين، وأثار قلق الصني واهلند على أساس خلفيـات         
  .معلومة

وهكذا، ومع اية األسبوع الثاين حتول التحـرك         
الشعيب من االرتكاز يف الغـرب يف الـسند وبلوشـستان           

 حيث نظمت مجاعة    ؛وسرحد إىل إقليم البنجاب يف الشرق     
ا، فيما عقـد    قاضي حسني أمحد مظاهرة ضمت ثالثني ألفً      

مسيع احلق جلسة لس الدفاع لتفعيل سبل مقاومة احلملة         
ن التحرك احلقيقي متثل يف زيادة التركيز       أإال  ... األمريكية

  .على عمليات التطوع للقتال يف أفغانستان
خـالف  وهكذا أسفرت اية األسبوع الثالث عن       

متزايد بني القيادة والقاعدة الشعبية حني حـسم مـشرف          
 حكومته بعيداً عن تردداتـه الـسابقة يف حمـورين           موقف

  :أساسيني
حتديد التوجه العام واألصلي يف ضرورة استمرار احلملة         -

 . حىت حتقق أهدافها

ما عدا ذلك فهو على سبيل التقييم كما مساه اجلنـرال           -
أي "أو إسداء النصح ولفت النظر، من قبيل القول بأن          

ض التأييد العـام  حرب طويلة تسفر عن ضحايا مدنيني ستقو  
 سـيما بـني الـدول       ،للتحالف الدويل ضـد اإلرهـاب     

 . )227("اإلسالمية

ويف املقابل  انطلق االحتجاج الشعيب إىل الطرف        
اآلخر، حني أكد نائب رئيس حزب اجلماعة اإلسـالمية         

سـيطيح  "أمام آالف احملتشدين أن الـشعب       ) 27/10(
ا للـبالد   ألنه مل يعد يصلح رئيس؛مبشرف وسيجره يف الشوارع  

، بل ودعا اجليش وقادة الفرق وضـباط        "وال قائداً للجيش  
لتخليص األمة من "القيادة إىل اختاذ قرار يتفق مع ضمائرهم      

بل إن التطور   "..  وإنقاذ مستقبل البالد من التدهور     ،مشرف
األخطر متثل يف توجيه العنف إىل املسيحيني الباكستانيني        

ني اقـتحم سـتة     ح) من السكان % 1البالغة نسبتهم   (
للروم الكاثوليك يف مدينـة      " دومينيك"مسلحني كنيسة   

 مما أسـفر عـن      ؛) كم غرب العاصمة   )250ادن بور   
  . )228( شخصاً وإصابة آخرين18مقتل 

  مسائل باكستانية على ضفاف املعركة
يف هذا السياق وعلى هامشه، أثريت قضايا أخرى      

القات بني   إذ توترت الع   ؛املسألة الكشمريية : على رأسها 
اهلند وباكستان عقب تعرض برملان سرينجار يف الـشطر         
اخلاضع للهند من جامو وكشمر هلجوم أدى إىل مـصرع   

 مما أتاح الفرصة    ؛ شخصاً وإصابة سبعني   40-30ما بني   
للهند للضغط على حكومة مشرف لتواصل وتـضاعف        

 األمر الذي   ؛سعيها املضاد للجماعات اجلهادية يف اإلقليم     
للهجة العنيفة لوزير اخلارجية اهلندي جاسـوانت       بدا يف ا  
 والذي صرح بأن اهلند لن تقـدم أي         ،)8/10(سينيج  

.. تنازالت عن مكافحة حقيقية ملن وصفهم باإلرهـابيني       
وهو األمر الذي دفع مشرف إىل االتصال هاتفياً بـرئيس      
الوزراء اهلندي فاجباي ليتعهد له مبواجهة هذه اجلماعات        

اي باالنفصالية، مشرياً إىل ضرورة احلل      اليت وصفها فاجب  
اجلذري للقضية وفق إطار أكرا الذي توصلت إليه قمتهما        

  .)229(األخرية
وبالفعل سامهت ادعاءات اهلند املتواصلة املستغلَّة      
للورطة الداخلية لنظام مشرف يف تصعيد التوتر، الـذي         

 موقعاً باكـستانياً    11بلغ حده األقصى مع قصف اهلند       
 األمر الذي   ؛دود بدعوى إيقاف تسلل اإلرهابيني    على احل 

مل تقف عنده احلكومة الباكستانية بالصالبة املنتظرة، مما         
ضـمن اخلطـاب    " العمالة للهنود "أدى إىل إقحام عبارة     

لقد أضفي ذلك مزيداً من التعقيد على       . الشعيب املعارض 
  .املشهد الباكستاين

 ومن ناحية أخرى طُرحت يف اخللفيـة املـسألة        
 ففي مطلع اجلولة الراهنـة      ؛النووية على صعيدين خمتلفني   

أثريت بقوة احتماالت استيالء اإلسالميني على القـدرة        
النووية الباكستانية إذا متكنوا من اإلطاحـة بـاجلنرال،         
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!!! وحتولت القوة النووية إىل مظنة اخلطر على أصـحاا        
سيما يف ظل توارد التهديد بتخطيط هنـدي إسـرائيلي          

ن مطلع األسـبوع    أإال  . نام الفرصة يف هذا  السبيل     الغت
الرابع طرح القضية طرحا أكثر خطورة على صـعيدين         

 إذ تناقلت الصحف الباكـستانية      ؛آخرين امتداداً ملا سبق   
أنبـاء عـن   ) نيويـوركر (عن بعض الصحف األمريكية  

إسرائيلية لضرب املنـشآت النوويـة      –خمططات أمريكية 
اضـرب  ( وعلى طريقـة     ،خلطأالباكستانية على سبيل ا   

أمريكـي  –أو بتجهيز كوماندوز إسـرائيلي    ...) واعتذر
لالستيالء على هذه املنشآت حبجة اخلوف من تـداعيات        

 األمر الـذي دفـع اخلطـاب        ؛اهلياج الشعيب اإلسالمي  
الباكستاين الرمسي إىل نوع من الصرامة؛ حيـث صـرح     

.. اءحنن واضحون مع األعداء واألصـدق : "معني الدين حيدر 
مـن منـشآتنا النوويـة نعتربهـا هـدفاً           فأي طائرة تقترب  

  . )230(.".معادياً
وعلى الصعيد اآلخر أثريت املسألة فيمـا يتعلـق     
بطالبان، اليت تواترت تقاريرها عن استخدام األمريكـان        

األمر الذي كان غري مؤكد إىل      .. أسلحة كيماوية ضدها  
دام عن عدم استبعاد استخ   ) 29/10(أن أعلن رامسفيد    

 األمر الذي أزعج باكـستان      ؛أسلحة نووية ضد احلركة   
بشكل واضح؛ حيث عارضت اخلارجية الباكستانية هذا       

  .التفكري
بيد أن السؤال الذي ظل مطروحـاً بقـوة علـى           

فعلـى  ! باكستان هو املتعلق برؤيتها الرمسية ملا بعد طالبان       
الرغم من إسدال اخلطاب الرمسي ستائر اإلمهال على هـذا          

يف ظل التراخي األمريكي عن تفعيل التعاون مـع         -ر  األم
 -حتالف الشمال الذي ال ترغب باكستان يف التعاون معـه         

ن اجلزء الثاين من هذه اجلولة شهد التحول األمريكـي       أإال  
حنو هذا الفريق، والسعي الروسـي واهلنـدي واإليـراين          

لقد دفع ذلك   . والتركي إلشراكه يف ترتيبات ما بعد طالبان      
 والـذي   ، ورجاله إىل اإلفصاح الوجل عن موقفهم      مشرف

قام باألساس على التعميم يف التأييد اإلثين للباشـتون دون          

حتديد، وتفضيل االنتقاء لعناصر من طالبان الـيت صـارت        
أيامها يف احلكم معدودة، يف هلجة العرض دون الفرض على          

  .حنو ما سارت عليه كافة املطالب الباكستانية منذ البداية
 فعقب لقاءات مشرف ومسئويل حكومتـه       ؛عليهو

 موفد األمني العام لألمم املتحدة      –مع األخضر اإلبراهيمي    
 اتضحت مالمح البديل األفغاين مـن وجهـة النظـر           –

أن ميثل أي بديل مجيـع اجلماعـات     :  )231(الباكستانية يف 
 ،)دون اإلشارة إىل متثيل نسيب    (والعرقيات داخل أفغانستان    

بديل حفظ وحدة األراضي األفغانيـة وأال     أن يضمن هذا ال   
جيعل هذا البديل من أفغانستان مـوئالً للمتـشددين، وأن          

وعلى الرغم  . يسعى إىل إقامة عالقات ودية مع كافة جريانه       
من التمين الباكستاين أن ميثل البشتون حسب نسبتهم وأال         
يقود حتالف الشمال بزعامة رباين البـديلَ املنتظـر، إال أن    

ة الباكستانية مل تؤكد ذلك أو تصر عليه أمام قيـادة           القياد
الغرب واألمم املتحدة لعملية التنسيق بني جناحي أو قفازي         

إال أن الواضح أن الشرط الذي كان أكثر بروزا         . املعارضة
عدم أصـولية   "والذي جتاوب اجلميع مع مضمونه هو شرط        

  "! وأن يكون صديقاً للجميع،البديل
 يوم أمارات احلـرية     وهكذا تنامت مع كل   

على احلكومة الباكستانية يف التعاطي مع اإلفرازات       
الالائية للغارة، سيما إزاء جتمعـات املـسلحني        

 حيث دعتهم احلكومـة     ؛الباكستانيني يف الشمال  
للذهاب بعيداً عنها، إىل أن فتحت طالبـان هلـم          

 مع اشتداد الضغط عليها إبان األسبوع اخلامس،        واباألب
عرب عن انتفاضة أمة غلبت محيتها العقيدية علـى         يف مشهد   
اليت حتلق رموز انعـدامها فـوق       " القوة املكافئة "حسابات  

       !رؤوسهم وتتناثر من حوهلم
حاول اإلعالم الغريب يف النهاية دعم موقف مشرف        
واإلشادة حبزمه وشجاعته، وراحت الـسفرية األمريكيـة        

: تشد مـن أزره   ) ويندي تشامربلني (املخضرمة بإسالم أباد    
إنه يتعامل مع   .. إن الرجل قوي مبا فيه الكفاية ملواجهة معارضيه       "
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الوضع بشكل جيد، إنه مل يتخذ أي إجراء استثنائي، مثل فـرض           
احلكم العسكري، وال يزال يشدد على أن االنتخابات سـتجرى        
يف موعدها احملدد، ويسمح للشعب بالتعبري عن آرائـه بـالطرق           

ن مشرف حرص على عدم التصديق علـى        أإال  ". الشرعية
 حيث سرعان ما حظرت السلطات احمللية       ؛تصريح السفرية 

مجيع املظاهرات واالجتماعات واملواكب العامـة    ) 3/11(
 قاضي  –ملدة شهرين، مث تال ذلك وضع الرجل الباقي حراً          

، ممـا دفـع     )4/11( رهن اإلقامة اجلربية     –حسني أمحد   
  .)232(قصاء مشرفاألخري لتجديد دعوة اجليش إل

وعليه فقد جاءت هذه اجلولة بشرخ عميق داخـل         
باكستان، شرخ تواسع على مستوي القناعات اليت أصقلتها        

 وأسفرت عن مستقبل مفتوح االحتماالت أمام       ،نار احلرب 
باكستان ونظام اجلنرال، الذي بدا للكثريين أنـه خـرج          

 ذلك  نه يصعب تأكيد  أإال  .. منتصراً مع االندحار الطالباين   
  . على املدى البعيد

قواعد االنطـالق وحمطـات   : آسيا الوسطى -2 
  االتفاق 

هل من جديد على هذه الساحة عقب االندالع 
الفعلي للحرب؟ لقد كشف التحليل السابق عن حالة من 
االستخفاف الرمسي بالدور أو رد الفعل الشعيب تعززها 

ملعارضة  وانعدام ا،حالة من االستسالم الشعيب لألمر الواقع
احلقيقية الداخلية للتوجهات الرمسية، مبا أفضى إىل املطاوعة 
الصرحية للمطالب األمريكية، فهل دخل أي تغيري على ذلك 

  عقب السابع من أكتوبر؟
سـيا  آاحلقيقة أن األوضاع الداخلية يف مجهوريات       
 أو يف   ،الوسطى كانت على خالف احلـال يف باكـستان        

ى الـرغم مـن توعـدات        فعل ؛سيا اهلائجة آجنوب شرق   
 وحتركام على احلـدود  ،اإلسالميني املعارضني من اخلارج  

زعـيم حركـة    ) 9/10(مثل تصرحيات طاهر يولداش     [
أوزباكستان اإلسالمية أن مجاعته تقاتل كتفًـا إىل كتـف          

 حيث  ؛جبانب ابن الدن ضد أمريكا وحلفائها يف أفغانستان       
قـف   من رجاله، واعتباره مو    2500-2000يقيم بني   

بالده يف تقدمي تسهيالت عسكرية للتحـالف األمريكـي         
ــبرية" ــة ك ــد "خيان ــاد ضــدها وض ــده باجله ، وتوع

ن الداخل يف هذه الدول بدا خلوا       أ، إال   )233(]طاجيكستان
من مثل أو مما هو أقل من هذه األصوات املناهضة، سـيما            
يف ظل التضارب يف املواقف الذي عبر عن أحد مناذجه قادة        

 وحرص تيـاره    ،اإلسالمي يف طاجيكستان  " ضةالنه"حزب  
لطمأنة بأن بالده خالية من     ا  على الرافض للدور الطاجيكي  

أنصار ابن الدن، على حنو ما سبقت اإلشارة إليه، فيما بدا           
ال صوت يعلـو فـوق صـوت        أنه اتفاق بني اجلميع أن      

  .األمركة
لقد أفسح هذا التدجن الشعيب اال أمام حكومات        

طى للمضي بسبيل التنفيذ الفعلـي للتعهـدات        آسيا الوس 
 فأعلنـت دوشـانبة     ؛السابقة مبناصرة التحـالف الغـريب     

أنه مت فعالً وضع جماهلا اجلوي وقواعدها الربيـة         ) 9/10(
التحالف الدويل على حد وصف شبكة يب يب        " رهن أوامر "

إن األراضي الطاجيكيـة تـوفر      : "سي الربيطانية اليت أضافت   
للدخول إىل أفغانستان ..  األمريكية قوات اخلاصةللقاعدة انطالق 

، فيمـا أشـارت التطـورات إىل أن         "من القطاع الشمايل  
أوزباكستان أضحت توفر هي األخرى قاعـدة انطـالق         

 األمريكية والربيطانية، الشيء الذي     للطائرات واملروحيات 
تزامن مع إعالن البنتاجون عن حتريك قوات إىل املنطقة تبدأ       

 عنصر من الفرقة العاشرة لينضموا إىل ألـف    1000بنقل  
آخرين سبق متركزهم يف أوزباكستان على وجه التحديد،         

 كم من طـشقند     500" (خان أباد "واليت خصصت مطار    
أول قاعـدة   "ليـصبح   )  كم من احلدود األفغانيـة     200و

  .)234("أمريكية يف أرض االحتاد السوفييت

 األمنية بيد أن هذا املضي مل حيل دون غلبة اهلواجس    
 سيما عرب األسبوع األول التايل    ،على حكومات هذه الدول   

 فعقب مطالبة الرئيس األوزبكي إسالم كرميـوف        ؛للغارة
، "تبقى أوزباكستان منفردة أمام قوى اإلرهـاب البـشعة        "بأال  

           ها جرى توقيع اتفاقيـة مـع الواليـات املتحـدة عـد
 للقضاء  ، فيما اعتربها آخرون صفقة    "معاهدة دفاعية "مراقبون
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على قواعد املعارضة األوزبكية يف مقابل املوقف األوزبكي        
  .املطاوع للنهاية

أثار ذلك حفيظة طالبان واملعارضـة األوزبكيـة،        
 "كود"فهددت األوىل بغزو أوزباكستان وحركت منصات       

 مث مل تلبث أن سحبتها مع حتريـك القـوات           ،إىل احلدود 
األوزبكي، " زلتو"حول مطار " باتريوت"األمريكية منصات  

يف حني ذكرت مصادر أن عناصر من املعارضة اإلسـالمية          
حتصنت يف مواقع من جبال تريميز ومنطقة كشريناك، وأن         

– املقرب من ابن الدن      -"مجعة النمنجاين "القائد األوزبكي   
 مقاتل مزودين بأسلحة حديثة وزوارق      3000حشد حنو   

احتمال القيـام   سريعة لعبور األار احلدودية فيما تردد أنه        
  .)235(مبناورة لتخفيف الضغط على طالبان والقاعدة

    بل إن أنباء ترددت عـن احتمـاالت حتـرك          
  حنو   – مساعد ابن الدن   –جمموعة يقودها أمين الظواهري     

 ؛ اليت ارتبطت فيما سبق بعالقات مع طالبان       ،تركمانستان
األمر الذي بدا حماولة إلثارة خماوف الدولة الـيت ظهـرت         

  .ل اجلريان ميالً إىل املؤازرة العسكرية للغارةكأق
دوشانبة منـذ   -على كلٍ، فقد حتول حمور طشقند     

  :البداية للقيام بعدة أدوار معا
  . العمل كقاعدة انطالق عسكرية أوىل برا وجوا •
 العمل كمحطة التقاء واتفاق للداعمني للحملـة مـن          •

  .السياسيني والعسكريني
سي لقوات التحالف الـشمايل     القيام بدور السنيد األسا    •

  .األفغاين املعارض لطالبان
ذلك يف حني استمرت قريغيزيا وكازاخـستان       

 وتـنقالن   ،قاعدتني خلفيتني تدعمان هذه اجلبهة املتقدمة     
سـيما املتعلقـة بتحركـات     إليها الوفود واملعلومـات  

 فعلى سبيل املثـال نقلـت    ؛اإلسالميني يف وادي فرغانة   
وع األول أنباء وصول ضـباط      مصادر عدة خالل األسب   

إسرائيليني خمتصني يف شـئون األمـن واالسـتخبارات         
 يف انتظار انتقـاهلم إىل      ،ومكافحة اإلرهاب إىل قريغيزيا   

أوزباكستان اليت صورت على أـا تواجـه ديـدات          
  .)236(وشيكة

الطريف يف األمر أن قيادات الـدولتني األكثـر         
حرصـا علـى   خوضاً يف إعانة األمريكان كانت األكثر   

 سيما الرئيس األوزبكي إسالم     ،نفي ذلك املوقف املوايل   
ال تـستخدم يف    "كرميوف الذي ظل يـردد أن أراضـيه         

، يف الوقت  )237(" بل ملرور مساعدات إنسانية    ،عمليات قتالية 
الذي يؤكد فيه املسئولون األمريكيون يف مطلع األسبوع        

ون التوصل مع األوزبكيني التفاق تعا    ) 13/10(الثاين  
عالوة على اـال والقواعـد      –يتيح للواليات املتحدة    

 استخدام بنية حتتية عسكرية ومدنية ضـرورية،        -اجلوية
فيما ترددت أنباء عن مساعٍ أمريكية الستخدام مطارات        
طاجيكستان اليت راحت تعزز حدودها مع أفغانستان إىل        

  . )238(ةاحلدود الروسيجانب قوات 
األوالن مبثابـة   ومن مث، فقد جاء األسـبوعان       

املرحلة التمهيدية السـتكمال الـدور الـذي لعبتـه          
اجلمهوريات اإلسالمية يف آسيا الوسطى عرب هذه اجلولة        

ن األسبوعني التاليني شهدا الزخم األكرب يف       أالثانية، إال   
التحركات اليت اختذت من عواصم هذه الدول حمطـات         

ـ    ؛أساسية لاللتقاء وتنسيق املواقف    ررت  فعرب طشقند تك
لقاءات الفصيل األوزبكي يف املعارضة األفغانية بزعامـة        
عبد الرشيد دوستم مع األتراك وممثلي اجلهات الغربيـة،         

علـى  ) ربـاين ووزراؤه  (فيما تردد فصيل الطاجيـك      
مبا انصب  ،دوشانبة سرا وجهرا الستجالب الثقة والعون     

باألساس على مشاورات مسألة ما بعد طالبان، والـيت          
وضوع الرئيس للقاء رباين مع بوتني ورمحانوف       كانت امل 

  .يف طاجيكستان) 24/10(
وبناء عليه كان طبيعياً أن حترص األمم املتحـدة         
على الوقوف ذه العواصم عقب إيعاز واشـنطن هلـا          

 فجـرى يف    ؛"املستقبل األفغـاين  :"باالضطالع ذا امللف  
مطلع األسبوع الرابع اسـتقبال األخـضر اإلبراهيمـي     

املنظمة يف مهمته االستكشافية للتعـرف علـى        مبعوث  
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وجهات نظر دول اجلوار األفغاين يف صياغة املـستقبل          
دف تسوية التربة " اقتراح البدائل"السياسي ألفغانستان و

اليت ستعرض األمم املتحدة على أساسها فكرا يف هـذا       
وعامة فإىل هذا احلني اتضح أن مثة اتفاقًا عامـا          . الشأن

 أن تقوم احلكومة املنتظـرة علـى قاعـدة          على ضرورة 
ن مؤشـرا معينـا    أإال  ..عريضة متثل فيها كافة العرقيات    
  .)239(على أرض الواقع على حتقيق ذلك مل يكن قد ظهر

يف هذه اآلونة من اية أكتوبر تضافرت األدوار        
اليت قامت ا حكومات آسيا الوسطى يف مظاهرة الغارة         

ها وأجوائها وبناها التحتية،    األمريكية مباشرة عرب أراضي   
أو بتعزيز موقف احملاربني بالوكالة سيما عـرب القاعـدة          
األوزبكية احلدودية واألراضي الطاجيكية اليت مكنـت       
األمريكان من زيادة الضغط على مزار الشريف واملـدن         
األفغانية الشمالية ومتهيد الطريق أمام التحـرك الـربي         

  .)240(اريف بدخشان وخت" اآلمن"األمريكي 
ويف هذا السياق جاءت زيارة القائد العام للعملية        

 الثرية باللقاءات وصـدرت     -تومي فرانكس –األمريكية  
دوشانبة لتعرب  -البيانات الغربية املتوالية من حمور طشقند     

عن األمهية العالية اليت أضحت الـدولتان حتوزمهـا يف          
التحالف الدويل، إىل درجة أن التـردد األمريكـي يف          

ف عن التعاون مع حتالف الشمال األفغاين تبـدد         الكش
بإعالن رمسي عن تدفق املعونات صـادر عـن مـؤمتر           

مث يف  ) 30/10(صحفي للجنرال فرانكس يف طشقند      
دوشانبة اليت بدا كأنه أقام فيها منطلقًا لبياناته ولقاءاتـه          

  .العسكرية
وعليه، التقى فرانكس يف طشقند مع حممد قاسم        

ري لتحالف الشمال، ليؤكد عقـب      فهيم القائد العسك  
اللقاء أن االتصاالت األمريكية متتد لتشمل اجلميع مبـا         

يف إشـارة إىل  (فيها جمموعات يف جنـوب أفغانـستان      
، وذلك يف ذروة الشعور الغريب      )جمموعة قرضاي ساعتها  

باإلحباط والتململ والرغبة العارمة يف إحراز أي تقـدم         
لروسي بوتني لـذات    مث التقى فرانكس بالرئيس ا    . يذكر

األهداف حتت تشديد أمين عـززه كرميـوف حبرسـه          
الشخصي، وذلك عقب حمادثات مع كرميـوف نفـسه         

صارت متلـك   "صرح اجلنرال األمريكي بعدها بأن قواته       
إن مـا تقدمـه     ..كل ما يلزمها ملواصلة العمليات احلربيـة      ..
اليوم يناسب االحتياجات اخلاصـة لقـوات        ] أوزباكستان[

  .)241("التحالف
ومع مطلع نوفمرب تكـاثرت الزيـارات رفيعـة      

سيما دوشانبة اليت أمست تـشكل      ،املستوى إىل املنطقة  
فعقب زيـارة   : القاعدة اخللفية لقوات التحالف الشمايل    

، جاءت  )20/10(وزير اخلارجية األملاين يوشكا فيشر      
والـذي  ) 1/11(زيارة نظريه البلجيكي لويس ميشال    

ورية لالحتاد األورويب ساعتها، مث     تتوىل بالده الرئاسة الد   
 مث رامـسفيلد    ،)3/11( بينيتا فريبرو فالديز     يالنمساو

ذات اليوم، مث زيارة الرئيس التركي أمحد جندت سـيزار        
)7/11  .(  

غري أن هذه احلقائق العارية مل حتل دون استمرار         
نغمة االستدراك اخلطايب لدى قيـادات أوزباكـستان         

أراضـي  "رميوف يؤكـد أن     وطاجيكستان، فال يزال ك   
أوزبكستان ال ميكن أن تستخدم إال يف إطار األهداف اإلنسانية 
والعمليات اخلاصـة بالبحـث واإلنقـاذ، وال أكثـر مـن            

، فيما زعم جعفر سعيدوف املتحدث باسم       )242(!!"ذلك
رمحانوف يف دوشانبة أن لقاء األخري مع تومي فرانكس         

كفل عدم املـساس    ضرورة التركيز على السبل اليت ت     "تناول  
 يف الوقت الذي كانت خبتيار      ،)243("باملدنيني يف أفغانستان  

تعلن فيه أن عدد القتلى من املدنيني األفغان جتاوز األلف          
  .واخلمسمائة

ذلك يف حني مل تنقطـع املالحقـات األمنيـة          
 فاعتقلت طاجيكـستان منـصور      ؛للناشطني اإلسالميني 

سـالمي  يونسوف قائد إحدى فصائل حزب التحرير اإل      
األوزبكي أثناء عبـوره احلـدود األوزبكيـة حـامالً          
منشورات تـدعو لإلطاحـة حبكـوميت طاجيكـستان         

وجدير بالـذكر أن    . وأوزباكستان فيما أعلنته دوشانبة   
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هذا احلزب يعد من أكثر األحـزاب نـشاطًا يف آسـيا         
الوسطى، ويضم عدة آالف يف طاجيكستان وحـدها،        

ائه علـى احلـدود   وغالباً ما يضبط العديد مـن أعـض    
  .) 244(األوزبكية

وباإلمجال، فقد وجدت القناعات الرمسية الطريق      
واسعة أمامها لتعرب عن نفسها بكل وضوح يف الرغبـة          

 الذي بدا أن    ،العميقة لالنطباق وااللتحاق بالعامل الغريب    
التحالف الدويل الراهن بزعامة الواليات املتحدة فرصـة        

 مل يلق معوقًا حقيقيـا      ساحنة للولوج إليه، الشيء الذي    
سواء من الـداخل اإلسـالمي أو القـومي، أو مـن            
اإلسالميني يف اخلارج القريب يف ظل اخلناق والترصـد         
الدويل واإلقليمي املشدد عليهم ضمن احلملة األمريكية،       

شاكلة من قبل الدول الكربى يف املنطقة الـيت         املأوحىت  
ه اجلمهوريات  انتهى ا األمر إىل دفع اخلط الذي انتهجت       

  .لألمام(!!) املستقلة
ال وقت للخالفات، إا معركة     : آسيا الكربى 

  اجلميع
خالل اجلولة األوىل من إفرازات احلادي عـشر        
من سبتمرب جتمهرت التحليالت السياسية الرائجة علـى        
التنبؤ بالعديد من املعوقات الـيت سـتواجه الـسياسة          

 ،نستاناألمريكية حال شن أي عمل عسكري على أفغا       
، )روسيا، والصني، واهلنـد   (سيما من قبل آسيا الكربى      

فيما يكشف عن اعوجاج عميـق يف آليـات التفـسري      
واالستشراف اليت تغلب املتغريات على الثوابت وتتداول       

 دون اعتبار الختالف السياقات     ق،ذات املتغريات بإطال  
 على غـرار    ،واملناخات املسيطرة على األحداث اجلزئية    

ألمريكية اليت اتفقت سياسات الدول الـثالث يف     الغارة ا 
التعاطي معها بتنحية اخلالفات الثنائية أو القالقل اخلاصة        

مفهـوم  "جانبا، والسعي إيل اغتنام الفرصة بتوسيع دائريت    
 وفـتح صـفحة جديـدة يف        ،"احلرب ضده "و" اإلرهاب

وذلك علـى   … العالقات مع الواليات املتحدة والغرب    
  :النحو التايل

مواصلة التخلص مـن احلـرج      : روســـيا-أ
  واهلواجس

قبيل اندالع الغارة األمريكية كانت روسيا بسبيلها       
 وداعية للتحالف الدويل مع القليل من       ،للتحول إىل شريك  

نه منذ اندالعها فإن السياسة الروسية      أالتحفظ اخلطايب، إال    
 حيـث  ؛مل تكتف مبجرد اإلعراب عن التأييد التام للغـارة  

احلـرب علـى   "اخلطاب الروسي إىل توسيع مفهـوم       سعى  
جغرافياً ونوعياً وزمنياً بالتشديد على أن اإلرهاب       " اإلرهاب

ينبغي أن يحارب يف أفغانستان والشيـشان والبلقـان ويف          
 األمر الذي بدا متأثرا بوضوح بالدعايـة        ؛الشرق األوسط 

 اليهودية املسيطرة على اإلعالم الروسي، والشيء الذي أثار       
استفهامات بعض الدبلوماسيني العرب يف موسكو حـول        

دون رد " اإلرهــاب يف الــشرق األوســط"املقــصود بـــ
  !)245(يذكر

مل تكن هذه حماولة لسد الفراغ اخلطايب أو التنويع          
 إذ تعاقبـت التعـبريات   ؛فيه من قبل إدارة الرئيس بـوتني   

 فعقـب   ؛الصرحية عن هذه الرغبة خالل األسـبوع األول       
مع نظريه الربيطاين جيفري هون يعلن وزير الدفاع       اجتماعه  

موافقة بالده على توسيع نطاق     ) 9/10(سريجي إيفانوف   
إن اإلرهاب ينبغي أن يحارب يف كـل        : "العمليات العسكرية 

، وذلك مـع    "إن احلديث ليس عن أفغانستان وحدها     …مكان
استدراك هو من باب حتصيل احلاصل وذر الرماد يف العيون          

تماالت مـشاركة جنـود روس يف القتـال داخـل           اح"بنفي  
، يف الوقت الذي كانت     )246("هذا أمر مستحيل  …أفغانستان

فيه اخلربة الروسية عـن احلـرب الـسوفيتية ودروسـها           
وهـي املطلـب األمريكـي      –واملعلومات االسـتخبارية    

  . تقدم بكل سخاء-األساس
أمريكي عن اجتـاه هـذا      -بيد أن التلميح األجنلو   

فغانستان حنو العراق الذي تربطـه بروسـيا        التوسيع بعد أ  
عالقات خاصة أوقع األخرية يف احلرج الـذي تبـدى يف           

 ووزيـر الـدفاع األسـبق إجيـور         ،تعليق مستشار بوتني  
الضربات الصاروخية واجلوية جيب أن تكـون       "سريجييف بأن   
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، مع إضافة التأكيد على أن يضم أي "مربرة وهلا عناوين حمددة  
اإلرهاب الدول العربية، فيما بـدا املوقـف     ائتالف حملاربة   

  .الروسي فيه يتوارى يف الرفض العريب الواضح
ومن ناحية أخرى، حتركت الدبلوماسية الروسـية       
مبكرا حنو ربائبها املتفلتة يف آسيا الوسطى لالندساس بينها         

 الذي عرب عنه سكرتري األمن      ،باسم جتديد التوحيد للموقف   
و عقب التقائه بنظرائـه يف هـذه        القومي فالدميري روشايل  

مـع  " لتعميق أشكال التعـاون   "باالستعداد  ) 9/10(الدول  
 األمر الذي مل ميضِ دون حتفظني شكليني        ؛التحالف الدويل 

وضمن فترة زمنية   …يف إطار قانوين موثق   "أن يتم ذلك    : أيضا
، مبا أكد أن هذا اخلطاب العاجز ال ميكنـه أن           )247("حمددة

ساوسه يف انعطافته التارخيية اليت ميـر       يتخلى بسهولة عن و   
 ، فيحرص على التمويه على حتوله بعبارات اسـتهالكية     ؛ا

سواء أمام الدوائر احمللية أو اإلقليمية فيما ال جتد له أثـرا يف    
  .خماطبة الغرب أو اخلطاب الروسي يف الغرب

وعلى العكس من ذلك كانت الواليات املتحـدة        
 رمبا أكثـر ممـا فعلـت    ،الروسيةأكثر صراحة مع األماينِّ    

 ففي غمـار هـذا أعلـن      ؛األخرية مع الرأي العام داخلها    
ملتزمة "أن الواليات املتحدة    ) 13/10(الرئيس األمريكي   

أكثر من ذي قبل بضرورة توسيع حلف مشال األطلنطـي باجتـاه        
مع تأكيد استمرار التعاون مـع روسـيا يف    " شرق أوروبـا  

ساس يف الصاحل األمريكـي     جماالت عديدة كلها تصب باأل    
لقد اتضح ذلك جلياً من خالل قمـة        . قبل أي شيء آخر   

يف ) إيبـك (املنتدى االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادي       
 واليت التقى بوتني ببوش علـى هامـشها فيمـا           ،شنغهاي

  .نتعرض له فيما بعد
وإذا كان األسبوع الثاين هو أسبوع جتدد القالقـل       

اخل ويف الشيـشيان ويف جورجيـا       اخلاصة بروسيا يف الد   
 -مثل اهلنـد والـصني    –وداغستان، واليت حرصت روسيا     

 الثالثعلى تربيدها لصاحل احلرب الدائرة، وكان األسبوع        
 مث الدور الروسـي يف دفـع وصـياغة          ،هو أسبوع إيبك  

 حيث تزعمت موسـكو جبهـة       ؛ترتيبات ما بعد طالبان   

 تـضم  الرفض ألي مشاركة من عناصر احلركـة الـيت ال     
بأي حال وفق النظرة الروسية علـى خـالف        " معتـدلني "

 فإنه مع مطلع األسبوع الرابـع       ؛)248(اجلميع إىل هذا احلني   
حتددت مالمح أسس التعاون الروسـي خلدمـة احلملـة          

  :)249(األمريكية يف النواحي التالية
تزويد الواليات املتحدة بكافة املعلومات الـيت حتوزهـا     �

  ".العدو"روسيا عن 
  .املمرات اجلوية وتيسريها أمام القوات األمريكيةتوفري  �
فتح املطارات يف الدول احلليفة وااورة خلدمة الطريان         �

  .األمريكي
 سـيما   ،تقدمي الدعم السياسي الكامل للمجهود احلريب      �

  .يف ظل شعور اإلحباط املتنامي
احلد من العمليات العسكرية الروسية علـى األجنـاب          �

  .عمل بفعاليةلتمكني األمريكان من ال
تقدمي أحدث األسلحة الروسية لوحـدات التحـالف         �

  .الشمايل بعد توجه واشنطن حنوهم
اختاذ قرارات مصريية بتصفية قواعد روسـيا احلربيـة          �

  ...واالستخبارية يف فيتنام وكوبا
اختاذ إجراءات لعرقلة نشاط ما أمساه بوتني مبجموعـات     �

ـ   ، وتعقب أمواهلم  ،اجلرمية وال،  ومكافحـة غـسيل األم
ودعوة الدول للتعاون ذا الـصدد يف افتتـاح الـدورة       

  .مبوسكو) 31/10(العادية للمنتدى االقتصادي العاملي 
يف هذه األثناء ألقت موسكو بكل ثقلها يف عمليـة        
صياغة املستقبل األفغاين؛ حيث أعقبت تأكيـدها رفـض         
املشاركة الطالبانية على لسان وزيـر اخلارجيـة إجيـور          

بالدعوة إىل تشكيل قيـادة أفغانيـة       ) 30/10(إيفانوف  
، مشترطًا أن تتعهد هـذه      "تراضٍ دويلّ "جديدة على أساس    

اربة بؤر اإلرهاب داخـل   حمو" اقتصاد سـلمي  "القيادة ببناء   
أن : قة تارخييـة قانونيـة    أفغانستان، فيما عد دعوة لـسابِ     

250( عرب اتفاقات دوليةس حكومةٌتؤس(.  
احلـرب  "املراقبون إىل أن    وعلى اجلانب اآلخر أشار     

 قد عمقت مـن     -كما يسميها اإلعالم الروسي   –" األفغانية
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التناقض يف اتمع الروسي الذي يعاين أصالً من ختلخـل          
متزايد منذ عقد من الزمان يف ظل هيمنة رأمسالية علمانيـة           

 تسوده أغلبية أرثوذكسية   ،شائهة على جمتمع آيبٍ إىل الدين     
 مث اليهود املتنفذين    ،) مليونا 20(كبرية  تليها أقلية إسالمية    

  ..والبوذيني
فعلى مستوى الدوما فقد انقسم الس على نفسه        
منذ البداية بني أغلبية تـرفض اـام العـرب واإلسـالم          
ختصيصا، ويسار حيذر من اتساع نطـاق احلـرب بعـد           

 سيما يف املوقف البارز للقومي املتشدد فالدميري        ،أفغانستان
، وبني النواب اليهود الذين كـانوا األكثـر         جريينوفسكي

 اإلرهـاب "حتريضا على دور روسي داعم للحـرب ضـد      
، الشيء الـذي بـدا   )251(يف كل مكان " اإلسالمي املتطرف 

  .األقرب للتوجه الرمسي على حنو ما أشري إليه
هذا التناقض امتد إىل األقاليم الروسية اليت حركتها        

تارسـتان وبـشكريستان    الغارة املدوية، خاصة مجهورييت ت    
 ي فعلى الرغم من تأييد رئيس     ؛اللتني تسكنهما أغلبية مسلمة   

اجلمهوريتني ملوقف بوتني خالل اجلولة األوىل، فإما حتوال        
للجانب اآلخر عقب اندالع الغارة، فيتـساءل شـاميييف         

ملاذا التركيز على اإلرهاب اإلسـالمي؟ أو ال      ": الرئيس التتاري 
وجييبه رحيموف الرئيس البـشكريي     ،  "يوجد إرهاب آخر؟  

غري عادل يف وقوف أكثريته ضد مـا        ] الدويل[بأن اتمع   
كما لو أن إسرائيل خاليـة مـن        "يسمى باإلرهاب اإلسالمي    

  )252("!اإلرهاب
لقد دفع ذلك بعض الصحف الروسية إىل إطـالق         

على هذه اجلمهوريات الروسية اليت  " اجلهاد الفيـدرايل  "اسم  
قتها العوملة األمريكية، األمر الذي ميكـن       على طري " جتاهد"

 تصرحيات سائر رؤساء مجهوريـات      فحاويتعميمه على   
مشال القوقاز يف أجنوشيا والشيشان وكباردينـا وبلقاريـا         

 بل ويف أوسيتيا    ،وداغستان وكراتشايفا وشركسيا وأودجييا   
مبا يـدلل بطريـق     . )253(الشمالية ذات األغلبية املسيحية   

 الشعور بوطأة النفوذ اليهودي يف اتمع       املخالفة على عمق  
  .واألقاليم الروسية

وباملثل فإن علماء املسلمني الروس الـذين كـانوا         
ضمن املشنعني على طالبان واألصوليني، انربوا رافضني هلذه        

 وألي ضرب يوجه إىل دولة مـسلمة أو شـعب           ،احلرب
 ما  إذا":  أو ما يتردد عما بعدها     ، سواء يف أفغانستان   ،مسلم

أقدمت الواليات املتحدة على محاقة من هذا النوع فإا سـتحكم     
 هكذا حتدث طلعـت تـاج       -"على نفسها بأا دولة إرهابية    

  .)254(الدينوف املفيت األكرب ملسلمي روسيا الفيدرالية
وهكذا فقد أفرز هذا التناقض انقساما وحـرية يف         

ات اتمع الروسي، مبا أفصح عن نفسه يف نتائج استطالع        
ضد قصف أفغانـستان، يف     % 42 أن   أظهرتالرأي اليت   
%) 20(يؤيدونه، وال يعـرف البـاقون       %38حني أن   

 األمر الذي عبد الطريق أمـام       ؛)255(كيف حيددون آراءهم  
  .    الرمسيني لتغليب قناعام على غرار كافة اجلوار األفغاين

  للفرصة معان أخرى: الصــني -ب
ت األبيض آري فيـشر  بناء على رواية متحدث البي   

كانت الصني من أوائل الدول الـيت أرسـلت         ) 9/10(
تأييدها للواليات املتحدة يف غارا الراهنة عـرب اتـصال          

 الصيين جيانج زميني ببوش لتجديد الدعم وحبـث         الرئيس
، األمر الذي تزامن مع إغـالق  )256(وسائل التعاون املمكنة  

تان الصني كانتون تكسكورغان احلـدودي مـع أفغانـس        
وباكستان وطاجيكستان أمام حركة املسافرين والصحافيني      
األجانب، وهو القطاع الواقع ضمن منطقة احلكم الـذايت         

 والذي مير عربه طريـق كراكـورم أو         ،لتركستان الشرقية 
، والـيت كانـت   )257(طريق الصداقة بني الصني وباكستان  

بدورها هي وروسيا وسائر دول اجلـوار اللـصيق تغلـق           
 أفغانستان إلحكام اخلنـاق حـول طالبـان         حدودها مع 

  ..والقاعدة
واتصاالً ذا ويف إشارة مبكرة إىل مثن التأييد الذي         
تبذله الصني، أعلنت اخلارجية الـصينية أن مـن أمستـهم           
بعناصر انفصالية يف غرب البالد يشكلون جزًءا ال يتجـزأ          
من احلملة الدولية ملكافحة اإلرهاب، وأنه جيب أال تكـون        

تنتقد الـصني عنـدما تواجـه بقـوة         : " معايري مزدوجة  هناك
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املتمردين، بينما تؤيد احلملة األمريكيـة علـى طالبـان وابـن            
  .)258("الدن

يف هذه اآلونة شهد مشال الـصني بـل وجنوـا           
حركات احتجاج ضد احلـرب، ووزعـت امللـصقات         

، بينمـا  )مشـاالً (والالفتات على املساجد يف مدينة تياجنني      
مسلمو العامل متضامنون يف مقاومة االسـتبداد       ": اترفعت الفت 

يف " ليسقط عدوان اجليوش الصليبية املسلحة..األمريكي الربيطاين
هونج كونج، وحتركت مسريات أخرى يف غانسو وهـوي       

  .)259(وننغيسيا ويف شانكسي ذات األغلبية املسلمة
وعلى الرغم من أن العديد من التحليالت راهنـت         

 احملتمـل علـى تـداعيات احلـرب         على التحفظ الصيين  
وامتداداا الزمنية واجلغرافية، فإن الذي أوضـحته اجلولـة     
السابقة وأكدته هذه اجلولة هو أن هذه الدول املـضخمة           
: إعالميا ومن نواح ماضوية أو استشرافية أو نواحٍ متقطعة        

دميغرافية أو اقتصادية أو اسـتراتيجية، ال متتلـك اإلرادة           
 وليست لديها أدىن اسـتعداد الغتنـام   ،ضحةالسياسية الوا 

الفرصة يف الضغط على الغرمي األمريكي بأي اجتـاه، وأن          
اغتنام الفرصة عندها إمنا يقتصر على االنفراد بالتكوينـات         
اإلسالمية املناهضة هلا، بل وعلى السعي ملزيد من التقارب         

  .مع الواليات املتحدة نفسها
ات املتحدة هـي    الطريف يف هذا الصدد أن الوالي     

اليت ازدادت استئسادا على هذه الدول اليت أيدا بغري مـا           
 فخالل األسـبوع األول للغـارة       ؛شرط أو تردد حقيقي   

أعلنت الصني والواليات املتحدة فشلهما يف تسوية نـزاع         
، !"مبيعات مزعومة لتكنولوجيا الصواريخ الصينية إىل باكستان      "

تها واشنطن على الصني على  مبا يعين بقاء العقوبات اليت وقع     
بل إن الصني   . )260(خلفية هذا األمر قبيل األحداث األخرية     

بدت غري راغبة يف إفساد احتفاهلا باالنـضمام إىل منظمـة     
 مما اعتربه بـوش وفريقـه    ؛2001التجارة العاملية نوفمرب    

فرصة ساحنة للضغط على الصني ملد مفهوم اإلرهـاب إىل          
 وبالتايل متتنـع عـن      ،"مارقة"الدول اليت تسميها واشنطن     

حماوالت تصدير التكنولوجيا أو اخلربة النووية إليها، وذلك        

على هامش مؤمتر إيبك يف شنغهاي والذي يتطلب الوقوف         
  .املوجز على أهم دالالته

نقطة حتول على طريـق     : شنغهاي-إيبك
  التحول

مع مطلع األسبوع الثالث من الغارة األمريكية على        
 قمة منتدى التعاون االقتـصادي لـدول        أفغانستان جاءت 

آسيا واحمليط اهلادي يف شنغهاي العاصمة التجارية للـصني         
 لتفك البقية الباقية من عقد التردد يف طريق         20-21/10

انفتاح آسيا الكربى حنو الغرب والواليات املتحدة والتعبري        
  .عن اإلصرار على ذلك دون مواربة

لتشجيع التجـارة  فعلى الرغم من أن املنتدى أُسس     
احلرة واالستثمار يف املنطقة، فإن بيانه اخلتامي جاء سياسيا         

 حيث أعلن الرئيس الصيين ضمنه اتفـاق        ؛بالدرجة األوىل 
  :)261( املشاركني على ما ملخصه21زعماء الدول الـ

اإلدانة بأقوى هلجة ممكنة هلجمات احلادي عشر مـن          •
الشعوب وكل إهانة للسالم ولرخاء كل "سبتمرب باعتبارها 
  ."األديان وكل األمم

إا معركة العامل   : "والتعاطف التام مع املوقف األمريكي     •
  ."يف مواجهة اإلرهاب

  ".العدالة"إىل " اجلناة"املطالبة بزيادة التعاون لتقدمي  •
التعهد بتنـسيق اخلطـط واإلجـراءات املناهـضة          •

للجماعات املتورطة يف أعمال اإلرهاب خبنق قنـوات        
 علـى   واإللكترونيةتعزيز املراقبات األمنية     و ،متويلهم

  .كالطائرات ويف املوانئ واملطارات واجلمار
ومن اجلدير بالذكر أن املنتدى تعمد عـدم        
اإلشارة إىل ما يدور يف أفغانـستان يف إشـارة إىل      
اإلمجاع السكويت على قبوله يف الوقت الذي كان         
اإلعالم العاملي يضج بأنبـاء ومـشاهد الـضحايا      

  .غان من املدنينياألف
وفيما حاول اجلانـب الـصيين الظهـور        
كمدافع عن الدول النامية، مركزا االهتمام علـى        
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التداعيات االقتصادية والتأكيـد علـى مواصـلة        
سياسات اإلصـالحات واالنفتـاح والتحـديث       

للقيـام بـدور يف االقتـصاد العـاملي         ..العمل معـا  "و
) 22/10(بوش  -، فإن قمة بوتني   )262("واإلقليمي

على هامش املنتدى مثَّلت نقطة حتول حقيقيـة يف         
مسار فريق الرئيس الروسي الذي حـرص طـوال      
الفترة املاضية على االحتفاظ بالورقة االسـتراتيجية     

  .يف العالقات مع الغرب

فأمام الرغبة األمريكية يف تـشييد الـدرع        
 واليت تعين   ،الصاروخي املضاد للصواريخ الباليستية   

 اتفاقية آي يب إم املوقعة بـني        ضرورة التخلي عن  
خـالل الوفـاق البـارد      ،1972الدولتني عام   

السوفييت، اكتفى بوتني اليوم بوصـفها      -األمريكي
مؤكـدا علـى    " عنصر مهم الستقرار العـامل    "بأا  

استعداده لبحث املصري املقبل هلا، األمر الذي اعتربه        
وىف لقد جتاوزنا حقًا    ":بوش تقدما إجيابيا يف يوم فاصل     
وبعد هذا اللقاء الثالث شكل ائي احلرب الباردة، اليوم     

مع فالدميري بوتني وأحداث األسابيع اخلمـسة األخـرية       
إن ..ميكن القول إننا أحرزنا تقدما يف اجتاه هذا اهلـدف         

هذه االتفاقية عفا عليها الزمن، وأعتقد أـا أصـبحت          
  .)263("خطرة

يف –وعليه فقد شدد بيان القمة املـشترك        
اإلرهاب " على أن العدو املشترك هو       -نصه الروسي 
زيـادة  "، وعلى عزم الرئيسني على      "واخلطر النووي 

التعاون يف حماربة التهديدات اإلرهابية اجلديدة باألسلحة       
ــق  ــة وعــن طري ــة والبيولوجي ــة والكيمياوي النووي

  . )264("الكومبيوتر

إن داللة العـدو املـشترك وتوحيـده يف         
أي حتديد نظري ليمضي تبع الذي فقد  " اإلرهـاب "

األهواء السياسية للغرب بزعامة الواليات املتحدة،      
تبعث برسالة مفادها أن العامل مقبل على مرحلـة         
جديدة تتجيش فيها أقطاب املنظومة العامليـة وراء        

الدعاية والسياسة األمريكية إلعالن احلرب علـى       
 الذي يبدو أنه يف األغلب األعم يقـع         ،هذا العدو 

  .األمة اإلسالمية أو ينتسب يف هويته إليهاداخل 
   القطف املبكر للثمار: اهلـــند -ج

بدأ السعي اهلندي مبكرا جـدا السـتثمار     
 فقبيل اندالع الغارة    ؛التحرك األمريكي جتاه املنطقة   

انتفضت نيودهلي إثر حـادث الربملـان       ) 7/10(
 مبـا أسـفر عـن الـتطمني      ،اهلندي يف سرينجار  
سان كولني باول بأن التقارب مع      األمريكي على ل  

باكستان لن يكون على حساب املزايا اليت ستتمتع        
ا اهلند، وانتزع الوعد السابق اإلشارة إليـه مـن         
الرئيس الباكستاين مبواجهة اجلماعات اجلهاديـة يف   
كشمري، واملشاركة يف احليلولـة دون اختـراقهم        

  .للحدود مع اإلقليم الواقع حتت السيطرة اهلندية
مل تكف اهلند عن مواصلة سياسة الـضغط        

 فعلى الرغم من    ؛للحصول على املزيد من املكاسب    
املهادنة اليت أكدها اتصال مشرف برئيس الـوزراء        
اهلندي، فقد مضى فاجباي وفريقه يكرر اإلعراب       

انـدفاع اتمـع الـدويل حنـو        "عن انزعاجه مـن     
اجمها إنه ينبغي عدم ترك دولة معينة تواصل برن     ..باكستان

، مث صعدت األمـر     )265("اإلرهايب حتت غطاء احلملة   
 موقعـا باكـستانياً علـى احلـدود         11بقصف  

إىل " وقف تـسلل اإلرهـابيني    "بدعوى  ) 15/10(
أراضيها، ما أدى إىل جتدد تبادل إطالق النار بـني          

يف إثنـاء  ) 16/10(ومل تفلح زيارة باول   ،البلدين
  .اهلند عن مواصلته

ـ جادة يف السعي ال   لقد بدا أن اهلند      ال هبت
 فمحاوالت اإلثارة واالنطباق مع احلملـة       ؛الفرصة

األمريكية مل تتوقف رغم التطمينات األمريكية اليت       
ففي نيودهلي أعلـن    . بلغت مداها مع اية أكتوبر    

السفري األمريكي روبـرت بالكويـل أن قائمـة         
املنظمات اإلرهابية ستتسع وأن نطاق احلملة الراهنة     
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شمل املنظمات اليت تـشن هجمـات يف        سيمتد لي 
إن اإلرهاب داخل اهلند سيكون جزًءا مـن        : "كشمري

  .)266("احلرب العاملية ضد اإلرهاب
خطـاب  " عوملـة "وهكذا جنحت اهلند يف     

احلرب ضد اإلرهاب وإظهار أـا واقعـة حتـت          
ديده على النحو الذي أشاعت به بعض صحفها        

مرة اخلبيثة  أنباء عن بوادر التعرض خلطر رسائل اجل      
يف أحناء خمتلفة من البالد دون أن تتأكد حالة إصابة          

فيما راح وزيـر الـدفاع جـورج        .. )267(واحدة
فرنانديز يؤجج نار املعركة الدائرة زاعما يف حمافل        
متعددة أن الواليات املتحدة ال تزال بعيـدة عـن          

   :أهدافها اليت أعلنتها
 القدميـة    B–52إن قاذفات الـ"

كما لو أن األمـريكيني     .. خلدمة  أعيدت إىل ا  
إـا عمليـة   .. يعتريهم حنني إىل حرب فيتنام    

إن .. تبذير للمتفجرات على جبـال جـرداء        
إن ..الطريان األمريكي مل يهاجم جسرا واحـدا      

الواليات املتحدة ال تساعد بشكل كاف حتالف       
  .)268("الشمال

ومن مثجاء نوفمرب ليجلي أهـداف اهلنـد        
ملرحلة املقبلة على ما دعـا إليـه        األساسية خالل ا  

إقامـة عالقـات    "السفري اهلندي يف واشنطن مـن       
مبا يف ذلك شـراء أسـلحة      ،عسكرية قوية مع واشنطن     

، مشريا إىل أنه "متطورة من شركات األسلحة األمريكية
ـ          ن شعلى الرغم من الضغوط الداخلية يف اهلنـد ل

حرب على األصوليني يف كشمري مثلمـا تفعـل          
فإن احلكومة اهلندية    "؛ املتحدة يف أفغانستان   الواليات

، مؤكدا أن الواليـات     "قررت التحلي بضبط النفس   
املتحدة تعهدت بأن أهدافها ال تشمل أفغانـستان        

  .)269( بل باكستان كذلك،فقط
الشيء اجلدير باالنتباه إليه أن هذه الـدول        

 أو تنافساا   ، الكربى رغم خالفاا الثنائية    اآلسيوية
ة، حرصت إبان هذه اجلولة على التنـسيق         السابق

 يف جمريـات املعركـة      اآلراء وتبـادل    ،فيما بينها 
  .وانعكاساا، سيما فيما يتعلق باملستقبل األفغاين

أكـد  ) 3/11(فأثناء زيارتـه ملوسـكو      
 طالبان ينبغي أال تكون شريكًا يف       حكومة"ن  فاجباي أ 

 وأن هدف احلرب ،"أي ائتالف حكومي أفغاين مقبـل    
بغي أال يقتصر على القضاء على اإلرهاب، بـل         ين

ميتد إلقامة حكومة وطنية متثـل كـل األعـراق          
، فيما بدا متابعا إىل حد كبري للموقف   )270(والقبائل

  .الروسي السابق التنويه به
وعامةً، فقد حتول اجلوار األفغاين املباشـر       
وغري املباشر لإلعالن عن بدء مرحلة جديدة نوعيا        

ع القضايا احمللية واإلقليميـة والعامليـة      يف التعامل م  
  :قوامها احملاور التالية

امليل إىل تقدمي روح التعاون على األمنـاط الـيت           �
 أو  ، أو املقامسة  ،كانت سائدة من املمانعة أو املطاولة الندية      

 فضالً عن روح املنافـسة أو الـصراع يف صـدد      ،املعاوقة
كية خباصـة،   العالقات مع الغرب بعامة والسياسات األمري     

سيما مع غلبة روح االغتنام واالستثمار للمكاسب املترائية        
 وسيادة القناعة لـدى     ،على جوانب التحركات األمريكية   

القيادات السياسية يف هذه املنطقة بأن الكـثري مـن أوراق      
  .اللعبة الكربى موجودة يف البيت األبيض

السعي اجلديد من نوعه إىل تدويل أو عوملة القـضايا           �
 سيما فيمـا    ، استجالبا للعون الدويل إزاءها    ؛داخليةال

يتعلق بالتكوينات اإلسالمية اليت سبق ملنظمة شنغهاي       
االنفـصالية،  : أن حددت مكامن خطورا يف ثالوث     

  .واألصولية، واإلرهاب العابر للحدود
استمرار واستمراء إغفال التعريف النظـري للعـدو         �

شن املرحلة املقبلة جلعله     الذي تد  ،"اإلرهاب الدويل "املشترك  
مالط التحالف الدويل، وامليل إىل التبعية للتأويل فاإلسقاط        
األمريكي له على اإلسالميني بكافة وجوههم، مع الـسعي         
للخدمة على القضية اخلاصة بكل طرف بالـصمت علـى          

  .األقل عن ممارساته جتاهها
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امليل لتقدمي األداة العسكرية يف فكر املواجهة مع هـذا    �
عدو املشترك، واملضي قدما يف سـائر اخلطـوط املاليـة           ال

والقانونية والسياسية، وحبـذر وإصـرار يف إضـافة األداة        
الثقافية املثرية لقضايا التعليم الديين واخلطاب الديين والفكر        
–اإلسالمي باألساس، مبا ينذر مبرحلة من العالقة بني العامل      

ني، تتجـاوز    وعامل اإلسالم واملسلم   -وليس الغرب وحده  
 والـيت   ،مرحلة اإلعداد السابقة إىل مرحلة املواجهة املنوعة      

تفرض على األمة لونا جديدا من التفكري، وسعيا جديـدا          
  !لتجاوز هذه احملنة املمتدة

  
:  ترتيبات ما بعد طالبان-اجلولة الثالثة

  إرهاصات مرحلة جديدة
)15/11 – 22/12/2001(  

د مـثري للدهـشة     ، ويف مشه  قالئلغضون أيام    يف
 أت طالبان جتربة السنوات اخلمس يف احلكـم،         والتساؤل

وانفرطت حبات عقد هيمنتها مع تساقط املـدن الكـربى      
علـى صـعيد تقـومي      –الواحدة تلو األخرى، مبا كشف      

 يف نطـاق    اضطراب  عن حالة  -التحليل السياسي الراهن  
 مشلت الكافة من الدارسـني      "التكهن" فضالً عن    "التفسري"
فبعدما انتهى محاس وزير الدفاع األمريكي إىل       ! املتمرسنيو

وأن احلـرب معهـم     " أشداء"االعتراف بأن جنود طالبان     
ابرة، وسط تنبؤات بامتدادها إىل عـام أو إىل         ثحتتاج إىل امل  

مع تنامي .. ال ايةما رمبا إىل أو ،2004اية فترة بوش 
لثالثـة  جاءت اللحظة ا )271( باإلحباط  يف الغرب  شعور عام 

فقد اجلميـع   ت ل 9/11، واليت بدأت    11/9من تداعيات   
  .توازنه بغري ما استثناء

وعلى كلٍ، فما أن انقشعت عالمات االنبهات حىت        
    َـ : ىلانتبه اجلميع إىل السؤال األو  ما بعد   ؛"ما بعد "سؤال ال

وإذا كان األمـر    . الغارة، ما بعد طالبان، ما بعد أفغانستان      
من الـذي عليـه     (:يم هذا التقرير  األخري ال يدخل يف صم    

 اً بدء ، فإن األمور اليت طفت على الساحة األفغانية       )الدور؟

من دراما التداعي الطالباين، وما صاحبه من مساعي الشغل         
العاجل للفراغ السياسي واألمين، مرورا باملسألة الـشعبية        

 وانتهاًء مبا عرف بعملية إعـادة البنـاء لألمـة           ،والثقافية
حتتاج إىل وقفة أخرية بغية إسدال الستار علـى         انية،  األفغ

اجلولة األفغانية الثالثة من إفرازات احلادي عشر من سبتمرب         
2001.  

جاء التداعي الطالباين واالنـسحاب مـن مـزار         
 وسط حالـة    )13/11(وحىت كابول   ) 9/11(الشريف  

من الغموض عكستها مقـوالت التحـذير مـن الفـخ           
 هذا األسبوع السادس من الغارة      وإذا ما كان  . )272(وغريها

األمريكية ميثل دراما املفاجآت املتصاعدة فـإن التأمـل يف          
جوانبه يستشف مالمح رئيسة لطبائع األطراف املختلفـة        

  :الضالعة يف جمرياته
فمن ناحية أوىل، لوحظ على قيـادات املعـسكر         

 أا ال تزال تستمـسك      -ورغم تقهقرها السريع  –املنهزم  
واإلباء ،بل والتهديد حىت النهاية؛ سـواء       خبطاب التحدي   

 أو ،كانت ايتهم على ما جاء يف كلمات قـادة القاعـدة   
. اية الواليات املتحدة نفسها على ما بشر به املال عمـر           

ومن ناحية ثانية، عكست هذه اللحظة إىل أي مدى يتمتع          
املعسكر الغريب الغالب بدرجة عالية من السرعة يف اقتناص         

 والتحول ا بنهج ذرائعي حاد      ،هما كانت قلقة  الفرصة، م 
 ومن ناحية ثالثة؛ فقد تراءى      ؛وجاد حنو املصاحل اخلاصة به    

على دول اجلوار األفغاين أا ما كادت ترى جناح دورهـا           
 سيما أمام السؤاالت    ،وانتهاءه حىت آثرت اللواذ بالصمت    

احلرجة اخلاصة بوضع القوات األمريكيـة وقواعـدها يف         
  .ة بعد أن تنتهي مهمتها احلاليةاملنطق

انسحاب مفاجئ وخطاب   :  دراما التداعي  -أوالً
  إباء متواصل

-17(رك  اسبوع السابع للمع  وهكذا فمع مطلع األ   
 واليات من   4مل تعد طالبان تسيطر سوى على        )24/11

جنـوب  (وزابول  ) جنوب( والية، وهي هلمند     32صل  أ
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مل و ،)جنوب(وقندهار  ) وسط جنوب (وروزغان  أو) شرق
الـيت  " قنـدز "يعد باقيا من معاقل طالبان يف الشمال سوى   

 ؛B-52 شهدت قصفًا جويا غري مسبوق من قبل قاذفات       
كثر عـددا  أعناصر طالبان   : " أحد قادة التحالف   صرححيث  

وأشـار  ". مريكية ملساعدتنا منا بكثري، ونعتمد على الغارات األ     
ا من طالبان  ألفً 40-30ن عددهم يتراوح بني     أىل  إالبعض  

من أصول عربية   ( األجانب الذين عرفوا باملقاتلني     وأنصارها
  . )273(تقاوم بشدةكانت  و،)وشيشانية وباكستانية

 حىت سقط   يف قندوز استمرت حالة املد واجلزر     
 األمريكى جراء القصف    من الصف الطالباين   ألفحنو  

 أعـضاء  أن عبد الرشيد دوستم     أعلن أنىل  إ و ،الكثيف
وافقوا بشكل عام على االستسالم وتـسليم      احلركة قد   

وافق التحالف على طلب القائد الطالباين      بعدما  املدينة  
   . القتالإاء مقابل بأمان داد اهللا خروج قواته ،باملدينة

طلب م التحالف لن يليب     أن أكد دوستم   أنغري  
 الذين يقاتلون يف    األجانبالسماح بالعفو عن    بداد اهللا   
لن "نه  أ التحالف   أعلن حيث   ؛طالبان جانب   إىلاملدينة  
  هذا فيما    000" يفلتون من العقاب ميدانياً    األجانبيدع  

كانت احملادثات متعثرة مع احلركة يف اجلنوب لتـسليم         
   )274(قندهار

ويف هذه األثناء كان الغموض يكتنف الوضـع يف         
 حيث قال املال عمر إن قواته تـسيطر         ؛قندهار وجالل أباد  

 قال التحالف الشمايل إن املدينـة يف         يف حني  ،على قندهار 
ىل إفيما كان وفد بشتوين يستعد للتوجـه        ..حالة فوضى   

 حيـث صـرح     ؛املدينة ملفاوضة احلركة حول االستسالم    
 أنه علـى     إىل الزعيم القبلي املشار إليه سلفًا محيد قرضاي      

قناعهم إلحاول التفاوض مع طالبان أنين إ": اتصال بقادة احلركة
ومبـا أن   . "فغانـستان أفغـان وال    ون به ال يفيد األ    ن ما يقوم  أب

كانـت   فقـد  نصار ظاهر شاه قرضاي هذا حمسوب على أ    
للتبـشري بـالعودة   هـذا الفريـق   الفرصة تزداد يؤا أمام    

كرئيس ملا عـرف    -محد اجليالين   أ فيؤكد سيد    ؛الوشيكة

لقيـادة  " علـى عـودة امللـك        -فغـاين مبؤمتر السالم األ  
  )275("أفغانستان

  ديده للواليات املتحدة بالنهاية والتـدمري،      وعقب
مـر  أن املال عمر    أفغانية  سالمية األ نباء اإل كرت وكالة األ  ذ

ىل اجلبال لتفادي   إ والتوجه   ،مقاتليه باالنسحاب من قندهار   
سقوط املزيد من الضحايا املدنيني من جراء القصف اجلوي         

هة  منو ؛ىل قادة ااهدين السابقني   إ وتسليم املدينة    ،العنيف
يام مـع   أعمر اختذ قراره هذا بعد مشاورات لعدة         ن املال أ

   بني والزعمـاء القبلـيني يف      قادته العسكريني ومعاونيه املقر
…  سـاعة  24ن عملية االنسحاب ستستغرق     أ و ،املدينة

هذا فيما كانت املفاوضات ال تزال جاريـة مـع قـوات            
تحـالف   سيما يف ظل تقلبات ال     احلركة احملاصرة يف قندوز،   

 حيث  الشمايل الذي بات أسري مؤشرات اإلرادة األمريكية؛      
ن قواتـه   أشار اجلنرال حممد داود من التحالف الـشمايل         أ

إثـر  ستقتل مجيع املسلحني الذين يرفضون االستـسالم،        
مريكيـة  علنه رامسفيلد بالنسبة للقـوات األ   أالذي  املوقف  

  . )276(اخلاصة يف اجلنوب

 لتبدأ يف   األسبوععرب هذا   تواىل االندحار الطالباين    
 ؛ايته اخلطوات الكبرية يف االنسحاب والتسليم يف قنـدوز  

تركوا املدينة  )24/11( مسلح  3000حيث استسلم حنو    
 الذي  األمر أسبوعني، سالح بسبب احلصار اخلانق ملدة       بغري

 علـى ضـواحي املدينـة       األمريكىتاله تكثيف القصف    
 بعد ساعات من    )25/11( سقوط قندوز    ليأتىوحصوا  

 وانتـهى   ، قاذفة بعيدة املـدى    65قصف عنيف شنته حنو     
 يف صـفوف     باستسالم مقاتلي طالبان واملتطـوعني     األمر

 بنـاء علـى     ، لقوات القائد الطاجيكي حممد داود     احلركة
 قواته  بإبقاء وقادة احلركة يف قندوز مع دوستم        األخرياتفاق  

  .)277(الغربوزبكيةخارج املدينة وعدم دخوهلا من جهة األ

 اندلعت  )25/11(حـد   األ  نفس اليوم  يفبيد أنه   
) غرب مـزار الـشريف  (معركة عنيفة داخل قلعة جاجني   

اليت سجن فيها مئات من املقاتلني املوالني لطالبان عقـب          
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 يف ظروف غامضة تضاربت حوهلـا       ،استسالمهم يف قندوز  
 فيما حيتاج إىل وقفة خاصة لبيان املأسـاة         يام،ألالروايات  

: ولكن قبل ذلـك   !! إلنسانية اليت كللت النصر األمريكي    ا
ماذا عن اخلطاب الذي صاحب هذا التداعي والذي يلقـي         
  الضوء يف خاصة رأينا على بعد هام يف املعسكر املدحور؟ 

ن أأعلـن بـوش     ) 15/11(عقب لقاء مع بوتني     
العمل جيري لوضع استراتيجية بـصيغة وخطـة جديـدة          

 يف ضوء التقهقـر     ،د يف أفغانستان  للتعامل مع الواقع اجلدي   
 وشدد على أن احلملة العسكرية يف       ،السريع حلركة طالبان  

 القضاء على القاعدة وطالبـان       يتم أفغانستان ستستمر حىت  
 وبناء عليه جاء خطاب هذه      .)278(ما للعدالة اوجلب قياد 

 بالتحدي وترديـد فكـرة      -كما أسلفنا -القيادات مفعما   
  ".النهايات"

ـ      في حديث   ف يب يب "بثه القـسم البـشتوين يف الـ
إن الوضـع احلـايل يف       :قال املال عمـر   ) 15/11"(سي

إن هذا  ".."تدمري أمريكا "أفغانستان مرتبط بقضية كربى هي      
ى  وجيري تنفيذه غري أن املهمة هائلة، تتخطَّ       ،املشروع حيرز تقدما  

سيتم هـذا قريبـا وليبـق كالمـي يف          ..إرادة البشر وإدراكهم  
 ورفض عمر بتاتا فكرة مـشاركة حركتـه يف          ."أذهانكم

:  األفغانية، وقال  اإلثنيةحكومة مقبلة متثل مجيع اموعات      
لن نقبل حبكومة من األشرار، ونفضل املوت على املـشاركة يف           "

ن طالبان رمبـا  أ يعترف عمر ب  أنمل مينع هذا    ". هذه احلكومة 
  .)279(األخطاءتكبت بعض را

 عرب خبتيار أنـه     دنأسامة بن ال   أعلن   ،ومن ناحيته 
ن الواليات املتحدة لـن     أ و ،االستسالمعلى  يفضل املوت   
ن املوت  أأسامة قرر   " : وقال املال عبد اهللا إن     .تقبض عليه حيا  

مل يتوقـف   يف املقابل    و ."مريكينيىل األ إأفضل له من تسليمه     
عن تـصدير الـشائعات     من الساسة واإلعالميني    اجلميع  

بني ني استصعاب القبض عليه و    والتكهن مبصري ابن الدن ب    
 أن  -مثالً– حيث رأى رامسفيلد     ؛احتماالت قتله أو هربه   

مكانات اليت جتعله يفعل ما يريـد، أو علـى       ميلك اإل "ابن الدن   
ر يف نفس الوقت عن أملـه  ، لكنه عب"قل جتعله حياول ذلك  األ

غان أمريكا على القـبض علـى ابـن الدن،          فن يساعد األ  أ"يف  
قـل باملكافـأة الـسخية الـيت عرضـتها          ألمدفوعني علـى ا   

  .  )280("واشنطن

الباكستانية  "جانغ"أفادت صحيفة   ويف وعيد شديد    
 أنتعهد  " القاعدة" الرجل الثاىن ىف تنظيم     نوفمرب أن  20يف  

، مهما كان   األمريكيةتحدة  تستمر احلملة ضد الواليات امل    
ميـن  أ ونقلـت عـن      .أسامة بن الدن  مصري زعيم التنظيم    

القاعدة سـتالحق   " أن زعيم مجاعة اجلهاد املصرية      الظواهري
 القيـادي  إىل كما نسبت الصحيفة !" يف كل مكان األمريكان

قـوة  " يكون   أن التنظيم حياول    أنيف القاعدة سيف العدل     
ن القاعدة شـكلت قـوة مـن        أو"..  نووية بأسلحةمسلحة  

 الـذي   األمـر  ؛إسرائيلاالنتحاريني لتنفيذ مهمات داخل     
 هـي اهلـدف املقبـل       أبيـب  تل   إن"ري بقوله    الظواه أكده

  )281(!!"للقاعدة

 ه  ترددت يف هـذ أن األنباء هذا، ويشار إىل  
 ،) حفص املصريأبو( عن مقتل حممد عاطف      اآلونة

 األمر ؛نه املسئول العسكري يف القاعدةأالذي يعتقد 
فا عر م )18/11(   ضعيف السالم عبد   أكدهالذي  

  .)282("الرجل الثالث" عاطف  باسم 

وأخريا جند أننا أمـام سـؤالني يطرحـان         
هل حقًـا   : نفسيهما حول حقيقة النهاية الطالبانية    

يصح أن نسمي هذا الذي جرى نصرا أمريكيـا؟         
وهل هي اية طالبانية بكل املعاين، سيما يف ضوء         
اخلطاب اإلبائي الذي مل ينقطع بل تزايدت ضراوته        

  ؛عن ذي قبل؟
رئيس حترير خمتارات   " دريسإحممد السعيد   .  د يقول

مريكا مع حتالفها الدويل يف االنتصار      أاحتمال جناح   "إن  ": إيرانية
 ال يعين حتقيق انتصار أسامة بن الدنعلى طالبان وتنظيم القاعدة و    

  .حقيقي ضد العدو اجلديد
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 عميد  - االنتصار على طالبان وكما يقول جوزيف ناي      
 يكون هو النصر يف     لن -كلية العلوم احلكومية يف جامعة هارفارد     

فكما يقول . نه جمرد نصر ضد هدف خاصإ. رهاباحلرب ضد اإل
 سـيكون مـن     :)يـضا أمن هارفارد   (الربوفيسور فيليب هامين    

رهايب، كمـا   عالن النصر الكامل على العدو اإل     إ "املستحيل
 ،عالن النصر على العدو النازي يف احلرب العاملية الثانية        إمت  

 احلرب الباردة؛ ألنه وكما يعتقد      وعلى العدو الشيوعي يف   
سيكون يف وسع ثالثة أشخاص فقط ميتلكـون القناعـة          "هامين  

عالن عن النصر واية احلـرب      ن جيعلوا من اإل   أوإرادة االنتحار   
  .)283("أمرا غري ممكن

رهـاب مـن    إلمريكية وا م املعارك األ  أ"ويف رؤيته لـ    
كـز  عبد العليم حممـد مـن مر      .يقرر د " خالقياملنظور األ 

ن أ القـاهرة /هرامالدراسات السياسية واالستراتيجية بـاأل    
ن غالبية  أتكشف عوراا، ذلك    "ت  أ بد أفغانستاناحلرب ضد   

طفال اجلوعى والفقراء، برياء واألن من املدنيني األالضحايا حىت اآل
 مريكية والتكنولوجيا احلديثة قد   سلحة األ ن الذكاء املفترض لأل   أو

 اإلنسانيةغاثة قصف مقار منظمات اإلمزمن حيث ي"غباء"نأسفر ع
   .)284(..."تواملستشفيا واملدارس

  فوضى االنتقام واإلذالل: حمنة الضمري
ـا  أنعم، رمبا مل تقدم طالبان منوذجا تعمرييا، إال         

مل تتعمـد التخريـب أو إزهـاق        املوثق  أيضا يف حدود    
األرواح، بل شهد هلا العدو قبل الصديق مبا جلبته للـبالد           

فهل دام احلال أو زاد أمنا بعد       .. توحيد وأمن وسكينة  من  
  تراجعها؟

الواقع أن ايار مقاومة طالبان جاء ليفـتح أبـواب          
ملحمة شرسة فشلت عدسات اإلعالم الغـريب املنقلبـة إىل       

قد غرق طريق املنتصرين    ف. التحدب يف إرسال الغيوم عليها    
ثث اليت  من مزار الشريف إىل كابول باألشالء والدماء واجل       

ركلتها األقدام بكل جسارة أمام أبصار العاملني، وتواصـل         
 األفغاين يف استعراض األسرى والذبائح      -التحالف األمريكي 

توقع املتابعون أشياء كثرية مما ينسب      . على حنو غري مسبوق   
إىل عامل القسوة والوحشية، بيد أن الذي جرى تعدى كـل          

 لصحفي الربيطـاين  ففي املبتدأ يعلق ا   ! احلدود والتصورات 
  ):16/11(الشهري روبرت فيسك يف اإلندبندنت

إن كانت انتصارات التحالف الشمايل هي أنباء جيـدة         "
بالنسبة للغرب فإن األنباء السيئة ليست بعيدة متاما، فاجلماعـة           
املسلحة اليت تضم أوزبك وطاجيك وهزارا الذين يكونون هـذا          

م بتعذيب وإعدام األسرى   اجليش املهلهل لديهم مسعة دموية لقيامه     
ليس هناك ما جيعلنا نتصور أن التحالف قد تلقـى دروسـا يف          .. 

ظل يتلقى ذخرية من روسيا وأسلحة      ] فقط[حقوق اإلنسان، فهو    
  )285("من الواليات املتحدة

غري أن األيام القليلة التالية أوضحت تباعا نوعيـة         
 فعلى الـرغم مـن      ؛الدروس اليت تعلمها رجال التحالف    

نسحاب قوات طالبان من كابول قبل وصول القـوات         ا
 احملطات التليفزيونية نقلت مـشاهد      نأال  إ إليهاالشمالية  

والتنكيـل بعـشرات    ، واألحياءاقتحام ومتشيط املنازل    
اجلثث اليت تفترش الطرقات، وصور بعض رجال التحالف       

  وآخرين يعبثون  ،كثر من مرة  أس قتيل بنعله    أوهو يركل ر  
 عمليات االنتقـام الـيت      وغري ذلك من  ،  ثثوميثلون باجل 

 مبا جرى   وأيامها ممن يلعنون طالبان      حىت  الكثريون أشبهها
 ميارسـه   أو مبا  ، يف البوسنة وكوسوفا    الصرب أيدىعلى  

   )286(اليهود ضد شهداء االنتفاضة يف فلسطني
ىل إاملنـسوب   اإلعـالم   عالم الغريب بل و   حاول اإل 

ىل إفغاين قـد انـضم      ن الشعب األ  أمر وك مة تصوير األ  األ
 يف رسائل بدا    ،التحالف الشمايل يف مطاردة فلول الطالبان     

ـ        ا، فإذا ظهرت الفظائع عيانا جـرت   التلفيق فيها واضح
ذا أمكن العثـور علـى جرحـى        إ و ،ىل املواطنني إنسبتها  

 حرصت الدعايـة    ،تعاجلهم منظمات أجنبية غري حكومية    
يش التحـالف   ىل ج إإيصاهلم إىل املستشفى    أمر  بة  سعلى ن 
عايل احلساسية فيما يتعلق باحلد من الفظائع وخرق      "صبح  أالذي  

مراسـل  "على حد تعبري سكوت بيترسون   " نـسان حقوق اإل 
 ورمبا كان يف العبارة التالية اليت  ."كريستيان ساينس مونيتـور   

  :ىل ذلكإوردها هذا املراسل ما يشري بكل وضوح أ
 جنود طالبان،   وعندما بدأ اجلمهور الغاضب يف مطاردة     "

ىل الـوراء  إ ورفاقـه  – أحد املأسورين فيما بعد   –التفت حارث   
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دى أطلقوا النار على اجلماهري الغاضبة اليت كانت تطاردهم مما          أو
   )287("ىل قتل واحد من جنود التحالف الشمايل وجرح آخرإ

خـراج  وفيما كان الشماليون يبدون بـسبيلهم إل      
ع اشـتداد القـصف      قندوز م  مأزق من   األجانباملقاتلني  
 19/11 أعلنن رامسفيلد   إ ف األرضية، واملقاومة   األمريكي

 أويقتلوا " أن  حىت عناصر طالبان مفضالً    إجالءعن معارضته   
 املتحدة والتحالف مـن املـضي يف        األمما   حمذر ؛"يؤسروا

مث عـاد الرجـل     ..  على حنو ما أشري إليه     مفاوضات معهم 
ا  الذي بدا مؤازر   راألم ،سرى مطلقاً أورفض صراحة قبول    

 من قل بريطانيا وروسيا واهلند والصني ودول اجلوار املباشر    ب
ظهروا رغبة عارمـة يف الـتخلص مـن القاعـدة           أالذين  
ائيالقـانون الـدويل     أرباب قلق   أثار هذا املوقف   .)288(ا 

املسئولية القانونية جتاه الـسماح  من  مما قد حيمله     واإلنساين
 ل باألساسوواليت تط ،األسرىق  عنف غري مربرة حب    بأعمال

القادة العسكريني واملدنيني سواء الذين خيفقـون يف منـع          
على مـا   بناء   ،معاقبتهميف   أوتباعهم من ارتكاب جرائم     أ

   .كرسته حماكمات اليبزيج يف احلرب العاملية الثانية

 الدويل على   اإلنساينويف هذا تنص مبادئ القانون      
 " خيرج من القتـال    أودو يستسلم    جرح أي ع   أويحظر قتل   "نه  أ

 الذين يقعون حتت سـلطة      األسرىاملقاتلني واملدنيني   " أنوعلى  
طرف معاد من حقهم احترام حيـام وكرامتـهم وحقـوقهم           

 ، االنتقامية واألعمال العنف   أعمال وجيب محايتهم من     ،وقناعام
كمـا  "  يكون هلم حق مراسلة عائالم وتلقي معونـة        أنوجيب  

 حيظى بضمانات قانونية    أنمن حق كل شخص      "أنتنص  على    
 قواا املسلحة ال    وأفراد املتنازعة   األطراف" أن وعلى   ،"أساسية

 ميتلكون خيار ومن احملظور  . ا يف وسائل احلرب وطرقها      ا الحمدود
 أو خسائر غري مربرة     إىل وسائل حربية تؤدي     أو أسلحةاستخدام  

  ".معاناة مبالغ فيها

 قوات القاعدة وكذلك    ن الدوليون واعترب القانونيو 
قوات طالبان حبكم خضوعها لقيـادة متسلـسلة ونظـام          

ا تنطبق عليه قوانني احلرب والفصل      عسكري داخلي، طرفً  

الثالث من اتفاقية جنيف، ولومل تكن الواليـات املتحـدة          
   حبكومة طالبانأوتعترف ما 

القانونيون الدوليون من تفسري    هؤالء  وهكذا مل جيد    
 اإلدارة أن على هذا املوقـف سـوى        األمريكي رارلإلص

 هـذا   أنكما  "  الدماء واالنتقام  إىلمتعطشة  " تبدو   ةاألمريكي
 العـام   الـرأي  يتقبلها   أن سابقة قانونية ميكن     أسوأسيمثل  

 ويف حرب حاولت دولتها القائدة      ،21ـالغريب يف القرن ال   
  .    )289(التزيي فيها بالعدالة املطلقة

 جـون   األمريكيـة  ممثل العدالة    ويف املقابل وقف  
كم اشكروفت يدافع عن قرار رئيسه بالسماح بتشكيل حم       أ

 إرهابيـة  بأعمال الذين يتهمون    األجانبعسكرية حملاكمة   
يف حالة حـرب     بأن بوش  11/9ا اليت وقعت يف     خصوص 

" األمـريكيني رواح أوعلينا القيام بكل شيء ممكن حلماية حياة و     "
على خماوف البعض يف جلـنيت      ا   ذلك جاء رد   أنوالطريف  
 تـستخدم تلـك     أنالشيوخ والنـواب    جملسي  العدل يف   
       )290("!! األمريكينياصطياد " يف اإلجراءات

 ؛ويف هذا شهد الشمال األفغاين حمرقة قلعة جاجني        
-25 ( علـى القلعـة    األمريكية الطائرات   أغارتحيث  
 مرة  40-30 ما بني    يف طلعات متواصلة بلغت   ) 27/11

 يف عـدد    األقـوال  وتضاربت    فقط، 27/11لة  خالل لي 
 مث  ، عـشرة   أوالً ليسوا سوى    فقيل ؛ احلرقى والقتلى  هؤالء
تضاربت  و إىل غري ذلك،   600 مث قيل    ،400-300قيل  

 ويف معـىن    ،يف طبيعة وجودهم داخل القلعة    األقاويل أيضا   
 رد فعـل    أم وهل هو مترد حقيقي      ،الذي حدث ومالبساته  

 األمرخل، إ…م الفعل واالستجابة لعمل استفزازي؟ وما حج   
 لتسفر احلقيقة عن     تكشفه كامالً  أنال  إ األقدار أبتالذي  
 مهولة وصفت باملذحبة وازرة واحملرقة واملخزاة اليت        مأساة

ا  اليت مل حترك سـاكن     األمة عداحتركت هلا مشاعر اجلميع     
  .)291(ولو على الصعيد الكالمي الذي احترفت العمل به
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سالم أون الين نـت ومراسـليها       ونترك لشبكة إ  
وصف ما جرى ونسجله هنا للتاريخ وللتذكرة واالعتبار،        

  :يقول هشام سليمان مراسل الشبكة

اقتحمت الدبابة القلعة، وأطلقت أربع دفعات، مث ساد "
هكذا خلصت صحيفة اجلارديان الربيطانية     ".. صمت يف احلصن  

جزرة  املشهد األخري للم   2001-11-28الصادرة األربعاء   
 600، وراح ضحيتها أكثر من      "جاجني"اليت ارتكبت يف قلعة     

من األسرى السجناء من شيشانيني وأوزبـك وباكـستانيني         
  .وعرب

 سكت إىل األبـد متـرد       11-27ففي ليلة الثالثاء    
األسرى األجانب املؤيدين حلركة طالبان يف قلعة جاجني غـريب         

بابة لقوات  بشمال أفغانستان، عندما دخلت د    " مزار الشريف "
التحالف الشمايل إىل ساحة حصن جاجني، وقتلت الدبابة مـن        
تبقى حيا من املقاتلني األجانب يف صفوف طالبان بعد القصف          

  .األمريكي الذي وصفته صحيفة اجلاردبان باملتكرر

وتشري اجلارديان إىل أن الطائرات األمريكيـة ظلـت    
 يقـاتلون يف    تقصف القلعة، بعدما مترد األجانب الذين كانوا      

.. صفوف طالبان واستسلموا بقندز، ومت نقلهم إىل قلعة جاجني        
أن البعض منهم ظل على " املدهش"والذي وصفته اجلارديان بـ

قيد احلياة بعد قصف أمريكي استمر طيلة يومني، بـل شـنوا            
 2001-11-27هجوما مضادا يف الثامنة من صباح الثالثاء        

ار على القناصة مـن التحـالف       بالتوقيت احمللي، وأطلقوا الن   
الشمايل والقوات اخلاصة األمريكية والربيطانية، وأصابوا بعضا      
من هؤالء اجلنود الذين كانوا يتحصنون باملتاريس بني أسـوار          

  .احلصن الداخلية واخلارجية

وقد قصفت قوات التحالف األسـرى مـن طالبـان       
شاشـة  برامجات الصواريخ واهلاون، وفتحت نريان املدافع الر      

، ومـع  "املدمرة"والبنادق اآللية بصورة وصفتها اجلارديان بـ    
 400( كان املتبقي من 2001-11-27منتصف يوم الثالثاء 

أسري ثالثةَ أسرى فقـط، رفـضوا كـل عـروض           ) 600أو
كلكـم  "االستسالم اليت عرضت عليهم، وهـم يـصرخون         

  ".لن نستسلم لكم.. أمريكان

 على نصيحة من    وحسب صحيفة اجلارديان، فإنه بناء    
والقوات اخلاصة األمريكية سـكب     " ساس الربيطانية "قوات  

جنود التحالف الزيت على جدران املخبأ الذي كان يتحصن به 
املقاتلون الثالث الذين مل يكن معهم سـوى رشـاش قـصري،       
ورشاش كالشنكوف، ويف الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم 

صن، وراحت تدهس يف    ، سمع هدير دبابة داخل احل     )الثالثاء(
طريقها جثث قتلى القصف األمريكي من األسرى األجانـب         

، مث وقفت على بعـد      )وغريهم...شيشان وعرب وباكستانيني  (
 مترا فقط من خمبأ املقاتلني الثالثة، وأطلقت أربع زخـات           20

متتالية، لتطيح دانات الدبابة مبخبأ اجلنود، وساد بعدها صمت         
  .املوتى

أحد قادة العسكريني يف التحالف     " يكاالج"وقد أكد   
: ، وقـال  أُبيدوا متاماً " الطالبانيني" أن   -للجارديان  –الشمايل  

 أو  لقد فتشنا كل احلجرات، ومل نترك واحدة، علنا جند واحداً         "
  ".اثنني على قيد احلياة، ولكننا مل جند

" أخـضر "وقد ترك املنظر النهائي للحصن الذي كان        
ة شهود العيان الذين شـاهدوا مذحبـة        انطباع املذحبة يف خميل   

لآلدميني، وجمزرة لألشجار اليت كانت به، واآلالف من فوارغ         
املقذوفات، وشظايا قذائف القصف األمريكي، وانتشار مئات       

وحسب مصادر اجلارديان، فإن القوات     . اجلثث بساحة احلصن  
اخلاصة الربيطانية واألمريكية هم الذين أداروا املذحبة؛ حيـث         

ا يف إمخاد مترد الـسجناء  ا حامس دورAC130 طائرات  لعبت
بقلعة جاجني بقصفها مستودع الذخرية باحلصن املليء باأللغام،        

  )292( .وقذائف اهلاون، وذخائر أخرى

 املـسلمني   األسرى ملحمة   بدأت األجواءويف هذه   
 املتحـدة   لألمـم  العام   األمنيحني رفض املتحدث باسم     

 املنظمـة ال  أن حبجة األسرى؛ هؤالء  بأمراضطالع املنظمة   
 الـذي   األمر… ! ما ميكنها من ذلك    اإلمكانياتمتلك من   

 خطط حملاكمة إعداد عن   لإلعالن واشنطن   أمام اال   أفسح
 األمريكية احملاكم العسكرية  أمام سيما من القاعدة     ،األسرى

 يف كوبا ويف جزيـرة  األمريكية، القواعد البحرية   إحدىيف  
فكانت ملحمة جوانتانـامو الـيت      .. ي  غوام باحمليط اهلاد  



                                                                                                    السياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاساتالسياسات واالنعكاسات والجوار  والجوار  والجوار  والجوار أفغانستانأفغانستانأفغانستانأفغانستان                                                                                                                                                                                                                                                            مدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهرمدحت ماهر

 ركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةركز الحضارة للدراسات السياسيةمممم                 255                                      أمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالمأمتي في العالم

بدأت يومئذ دون أن حتدد هلا اية أو جيري حديث حـول         
  .ايتها

 أعلن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع األمريكـي       
 أنه سيتم نقل معتقلـي منظمـة        27/12/2001يف  

 جنوب شـرق    الواقعة" جوانتانامو"القاعدة وطالبان إىل    
إىل عـام   " نـامو جوانتا "قاعـدة  تأسيس   ويرجع. كوبا

م، بعد نزول مشاة البحرية األمريكية يف خلـيج         1898
خالل احلرب األمريكية األسـبانية، وتبلـغ     " جوانتانامو"

  . اا مربع كيلو متر116مساحتها 

 اموعـة كي يف نقل    ي اجليش األمر  بدأ وبالفعل
األوىل من أسرى تنظيم القاعدة وحركـة طالبـان إىل          

 وأقلعت أول طائرة عسكرية     بية،الكو" جوانتانامو"قاعدة  
. 2001-1-10كية من مطار قندهار اخلمـيس       يرمأ

أن منظمـة  " يب يب سـي  " إذاعة   ذكرتويف هذه األثناء    
حلقوق اإلنسان أبدت قلقها مـن      " هيومان رايتس واتش  "

 ؛ السيئة اليت يتعرض هلا معتقلو القاعدة وطالبـان        املعاملة
 طوال الرحلـة     باملقاعد وأرجلهمحيث مت تكبيل أيديهم     

   )293(. ساعة، ومنحهم مواد خمدرة24اليت تستمر 

كانت هذه هي البداية وهي منبئة ال شك عـن          
املسار واملصري املنتظر هلـؤالء األسـارى، والـيت وإن          

ـا متثـل    أخرجت عن النطاق الزمين هلذا التقرير، إال        
التأكيد األخري على احلقيقة الـيت كـشفتها الـسطور          

إن ": ي مصداق القول احملكم احلكـيم     السابقة، واليت ه  
يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم        

ال "سورة املمتحنـة،    /2 اآلية -"بالسوء وودوا لو تكفرون   
 اآليـة   -"لئك هم املعتـدون   ويرقبون يف مؤمن إالٌَوال ذمة وأ     

  .التوبة/ 10

إعادة بناء أمة :  ترتيبات ما بعد طالبان-ثانيا
   من اخلارجبأمر

مـؤمتر بـون    : األمنيـة / املسألة السياسية  -1
 والقوات الدولية

كانت  13/11 عقب االستيالء على كابول     
 إىل احتمال سعي رباين وجمموعتـه       إىل إشاراتهناك  

 لصيغة احلـل    كأساس أنفسهم وفرض   باألمر،االنفراد  
 تلك املخاوف اليت نفخت     ،املنتظرة واالستئثار بالسلطة  

خاصـة   ،ا ظاهر شاه كـثري    وجمموعةآباد   إسالمفيها  
هم اهلزارا الشيعة من    ء منع هؤالء الطاجيك حلفا    عندما

 كـابول  إىلالذي عـاد  - رباين وأعلندخول كابول،  
 األمريكـان  كان قد وعـد      أن  بعد    17/11السبت  
ل حكومـة   يال بعد تشك  إ املتحدة بعدم دخوهلا     واألمم

 موسع داخل   أفغاىن عقد مؤمتر    اعتزامه -انتقالية جديدة 
نه حماولة النتقـاء املؤيـدين      أ فيما فسر على     ،كابول

   روسـيا   بدا أن  .ا للبالد واملتعاطفني معه الختياره رئيس 
ا خاصة مـع     نسبي ذا املسعى األخري  ه  تساندان وإيران

 لفتح سفارتيهما يف كابول يف هذا التوقيـت         سباقهما
هذا على الـرغم    …  اليت كانت الثالثة      باكستان قبيل
على نفي نية   ساعتها   حرص وزير اخلارجية عبد اهللا       نم

  .)294(فرض احلل اخلاص

 خطة باإلمجاعقر أ قد األمن كان جملس 14/11يف و
 لتشكيل حكومة يف اإلبراهيمى األخضرسياسية قدمها 

 ، قامت بصياغته فرنسا وبريطانيا، بعد رحيل طالبانأفغانستان
ليت مل تعد حتت سيطرة  املناطق اوأمنضمان سالمة "حيث الدول على 

 تلعب دورا رئيسيا يف أن املتحدة جيب األممن أ و،"طالبان
 ةانتقالية جديدقامة حكومة إل األفغاىنمساندة جهود الشعب 

 أمنيةقوة " إنشاءذات قاعدة عريضة، كما حدد الطريق حنو 
 أولويف املقابل جاء .  حلراسة املدن الكربى"متعددة اجلنسيات
أمام اجلمعية ) التحالف الشمايل(اجلبهة املتحدة بيان رمسي من 

 املتحدة األممن حكومة رباين ستذعن لعملية تقودها أالعامة ب
  .)295( بعد طالبانأفغانستان حكومة دميوقراطية يف إلنشاء
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  منذأباد إسالم تسارعت وترية االتصاالت يف وهكذا،
 لتشكيل حكومة ائتالفية موسعة يف العاصمة كابول 11/ 15
توجه فرانشيسك فندريل نائب حيث  ؛ مرحلة ما بعد طالبانيف

 كابول ليلتقي مسئويل الفصائل إىل املتحدة األمممبعوث 
 ملؤمتر واإلعداد لبحث صيغة تشكيل هذه احلكومة األفغانية
  والتفاوض بشأن مكانه،أفغاين حتت مظلة املنظمة-أفغاين

–جيمس دوبرت  الذي ناقشه قبله األمر ؛)اإلمارات يف البداية(
 -األفغانية اخلاص املكلف بشئون املعارضة األمريكياملبعوث 

 احلق وزير الدولة الباكستاين إنعاممع هذه الفصائل ومع 
انتهى باتفاق بني اجلميع على أال يشكل و..للشئون اخلارجية 

 بني  يتم االتفاقأنالتحالف حكومة انتقالية يف كابول قبل 
ات قاعدة عريضة، وأن يتم ذلك  على حكومة ذمجيع الفصائل

  .)296(حتت قيادة وإشراف األمم املتحدة

 أعلـن ا حـني     سريع األمور استقامت   أن  مل تلبث 
على عقد مؤمتر   اليت بدت جدية    ماء الشماليون موافقتهم    عالز

ـ   فيمـا  ، يف دولة حمايدة   أفغانستاندويل حول مستقبل     ح  أمل
 األسبوع مطلع   عقد يف  ي أناحتمال  ب يرت دوب األمريكىاملبعوث  

 األمـم  قوات التحالف اتفقت مـع       إن وقال   ،القادم يف بون  
 عرضوا استـضافة    األملانن  إ و ،املتحدة على املكان والتوقيت   

 الذي  األمر عقده يف اإلمارات،  االجتماع بعد رفض التحالف     
 وكذلك  ،صادق عليه بتفصيل مطابق وزير اخلارجية عبد اهللا       

 تأكيد املتحدة يف    األمميل يف    ممثل التحالف الشما   أمنيهارون  
    )297( ومتثيل مجيع الفصائل، املنظمةإشراف أىعلى مبد

 اعتزامها  20/11 األملانية اخلارجية   وأخريا أعلنت 
 الـسياسي  أفغانـستان  لبحث مستقبل  دوىل راستقبال مؤمت 

جمموعة ظاهر شاه، وجمموعـة     :  جمموعات أربع إليهدعيت  
 بـري   يرأسـها   الـيت  التحالف الشمايل، وجمموعة بيشاور   

 جيالين، وجمموعة قربص اليت يتزعمها صـبغة اهللا جمـددي       
 نالباشتو أي فصائل    إىل دعوة وجهت    أيفيما مل تبد    … 

حكمتيار أو خالص أو حممدي فـضالً       :  يف الداخل  الرئيسة
     )298(.طبعا عن طالبان

 فعاليـات   بدأتيف السابع والعشرين من نوفمرب      و
ا  منـدوب  28 حبـضور    انستانأفغمؤمتر بون حول مستقبل     

 مناقـشة   إىل املختلفة، واليت حتولت     األفغانيةميثلون الفئات   
التفاصيل اخلاصة بتشكيل حكومة ما بعد طالبان والـدور         

لة نشر قوة متعددة اجلنسيات يف      أ ومس ،املنتظر للملك فيها  
 الذي رفضه التحالف الشمايل بشدة بينما       األمر ؛أفغانستان

  .ملتحدة ااألمم عليه تصرأ

 قد اتفقوا على    األربعة األفغانيةكان ممثلو الفصائل    
ميثلون )  بوزارة أشبه(على من عشرين عضوا     أتكوين جملس   

 ويتوىل السلطة التـشريعية     ،كل القوى السياسية يف البالد    
 خيتار بعدها حكومـة     ،شهرأ 6والتنفيذية ملدة ال تزيد عن      

خابات عامـة    انت وإجراءانتقالية تلتزم بوضع دستور جديد      
وفيما امك املؤمترون يف اقتراح      .خالل عامني على األكثر   

 كان هناك خالف واسع حول      ، اليت ستقود الس   األمساء
 نـسب   إىل فيما تطرق البحث     ،ترشيح ظاهر شاه لرئاسته   

ـ          ةكل فصيل يف كـل واحـدة مـن املؤسـسات املزمع
      )299(إقامتها

مـرور  بقيت املشكالت الثالث الكربى معلقة مع       
 ، املتحـدة  األمم املؤمتر رغم احلفز املتواصل من جانب        أيام
 أعلـن  الذي كاد يفجر املؤمتر يف اليوم الرابع حـني           األمر

جنوب " ننجرهـار "احلاج عبد القدير حاكم والية       البشتوين
 من   انسحابه شرقي البالد ورئيس شورى الواليات الشرقية     

 بشكل مناسب   ا على عدم متثيل البشتون    احملادثات احتجاج 
 الرجل جـاء كعـضو يف       أنا ب  علم ،يف احملادثات اجلارية  

  ؛أساساجمموعة التحالف الشمايل واختلف مع وفده 

 ،ن هذا االنسحاب  أحاول البعض التهويل من ش    و 
 ،والتحذير من بوادر مواجهة مسلحة يف مناطق البـشتون        

    .آثاره املتحدة يف املؤمتر من األممفيما قلل املتحدث باسم 

 تـراءت يف    أخـرى ن حملة اعتـراض     إ ف ،على كلٍ 
 وفـد التحـالف     أعضاء  أحد وهو-شكوى كرمي خليلي      
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 حيث  ؛ كافياً  من عدم متثيل اهلزارا الشيعة متثيالً      –الشمايل  
 املتحدة تتحدث عن معاملة نزيهة للقبائل، لكنها        األمم إن": قال

اهلزارا وزبك و  من األ   كالً إنا؛ حيث   ا قمعي هي نفسها تتخذ موقفً   
  ."ممثل بفرد واحد يف االجتماع

 يف  أفغانـستان من يقود   :  حول أثرياخلالف الثاين   
هذه املرحلة الفاصلة؟ وكان الترجيح السائد يـراوح بـني      

 وتقدمي بدائل   األحبال القفز على    أجادوا امللك الذين    أنصار
         إمـا  :امتعددة تتفق مجيعها يف ضرورة منح الرجـل دور 

 املتفق علـى    األعلى للمجلس   رئيس، أو ك  كرئيس للدولة 
 كرئيس الجتماع اللويا جركـا      أو ، كربملان مؤقت  إقامته
 واحلافزية لدى   اإلصراروبني رباين الذي مل جيد نفس       … 
  .وفده

لة أاخلالف الثالث والواسع كان ذلك اخلاص مبـس       
 أفغانـستان،  والسالم يف    األمن حلفظ   أجنبيةوجود قوات   

طراب تصرحيات رباين وجنراله     زاده تعقيدا اض    الذي األمر
  كرمي خليلي  إليه أثناء املؤمتر هو    فهيم يف حني كان الداعي    

 األمـم  تكون حتت مظلة     أن على   ،)من التحالف الشمايل  (
 وحىت أجل قصري جدا   . املتحدة وعززه موقف جمموعة روما    

 قـوة دوليـة يف      إىل ال حاجـة     أناستمر موقف ربـاين     
 وأعلن -كعادته– عادن ما   سرعا الرجل   أن غري   أفغانستان،

 الذي صـرح بـه      األمر ؛ املرونة أوعن احتماالت التراجع    
 ،للمـسألة وزير خارجيته عبد اهللا حني نفى الرفض البات         

لقد كـان   . نه جمرد تفضيل لالعتماد على النفس     أ وأوضح
 املثار حول هذه القوة الدولية ينطلـق مـن    األكرباهلاجس  
 أنن مث يكون مبكنتها     هل ستختص هذه القوة وم    : التساؤل

 اليت حتاول الـتملص     األطرافتفرض قرارات املؤمتر على     
 ؛ والواقع أن هذا االضطراب كان لالستهالك احمللي       !منها؟

حيث جرى العمل منذ مطلع األسبوع األول من نـوفمرب          
  .على التأسيس هلذه القوة يف أفغانستان

 جندي بريطـاين ينتـشرون يف       100فيما كان   ف
ام اجلوية مشال كابول بـدعوى املـشاركة يف         قاعدة باجر 

 حيث وصـلوا    ؛مطاردة ابن الدن وتصفية القاعدة وطالبان     
حداها العلـم   إمريكية على منت طائرات حتمل      أمع جمموعة   

وزباكستان تستقبل طليعة الكتيبة الفرنسية     أيراين، كانت   اإل
ليها جملـس  إمنية اليت دعا   ن تشارك يف املهام األ    أاليت ينتظر   

 نظـريه  ه مـع ئمريكي يف لقامن وشدد عليها الرئيس األ    ألا
  . )300(6/11 شرياك الفرنسي

 االتفـاق   إىل للمؤمتر انتهت    األخرية األيام أنبيد  
تشكيل حكومة مؤقتة ملدة عامني       وهو ،على البند الرئيسي  

 وتشكيل برملان متـوازن التمثيـل       ،تعقبها انتخابات حرة  
حمادثـات املهمـة     )1/12( األخري لليوم   وأرجئت ،اعرقي 

 لشغل املناصب يف احلكومـة      األمساءالصعبة اخلاصة بطرح    
 أفغـان االنتقالية اليت سيقتسمها التحالف الـشمايل مـع         

  .)301(املنفى

 ؛ حاكم سوى رغبة اجلمع    أوهكذا مل يكن مثة مبد    
 األسـاس ال اعتبارات   إ اللهم   ،اجلمع على غري كلمة سواء    

يت بدت الواليات املتحدة    العرقي ومراعاة الغايات الغربية ال    
 فرادى و  كالً األوريب فيما يقوم االحتاد     ، هلا األوحدالراسم  
ـ ، املتحدة بالوقوف على تنفيذها    واألمم ة ا عالوة على مراع
 الفاعـل  األفغاين الصامت لتوجهات اجلوار     الضمين التمثيل

 الكفة  أن الالفت للنظر    أن بيد   .سيما الروسي والباكستاين  
 الشيعي الـذي بـدا      اإليراينصاحل الغرمي   اجلوارية كانت ل  

 ،)مهـايون جريـر   ( مسيطرين على جمموعة قربص      أنصاره
 ،)كـرمي خليلـي   (ني يف وفدي التحالف الـشمايل       ومنبثِّ

 يف حـني فقـدت      ،)حفيظ اهللا آصف حمـسين    (وبيشاور
 اللهم  ، حيمل صفة احلليف   أنباكستان الطرف الذي ميكن     

ن أ و آبـاد  إسالماهل  ال يتم جت  أال بعض وعود من اجلميع      إ
  .تكون هناك مساحة للتفاهم والصداقة معها
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 التحليلـي   اإلطارالشيء الذي يعنينا ويتماشى مع      
هلذا التقرير هو مبحث املنطلقات والسمات الفكرية الـيت         

 فمما ال شـك  ؛ا ضمنأورها مؤمتر بون صراحة   قر أوقرها  أ
ور  تبـث يف الدسـت     أن الفكرية اليت ينتظر     األسس أنفيه  

املزمع العمل فيه من بعد هي اليت تبقى فاعلة وسـارية يف            
 إيرادومن مث ميكن    . ليات عمل الدولة عرب مسريا    آكيان و 

 لرؤية  أساسا التالية اليت قد متثل بدورها       األوليةاملالحظات  
وذلك  ،تماالت تطوره ح وا األفغاىناملستقبل  بعض جوانب   

  :بشكل شديد العمومية

 علـى   الـشأن  متعمد هلذا    إغفالرى  نه ج أ أوالًيالحظ   �
ـ         ،الرغم من خطورته   ا  وعلى الـرغم مـن كونـه حمكً

 ويتعلق باملرجعية املـردود    ،لالختالف واالتفاق املستقبلي  
ا  ذلك كان مناسـب    أنقد يرى البعض    .  عند التنازع  إليها
 الظروف احلالية تستدعي الردم على      إذ ؛عي اجلم إرادة أمام

 األوىل حنو القضية     فقط تفاتكل اخلالفات اجلذرية واالل   
 كان ميكن هضم هـذا      أنه غري.  والسالم األمن: بالطرح

 املؤمتر حدد جمال فعله يف اللحظة الراهنة بغية         أناملنطق لو   
نه ال  إوعليه ف . األفغايننطلق الفعلي للمستقبل    مالتحضري لل 

 يف نـاتج    األساسيتسىن تفسري هذا السكوت عن اجلملة       
ح به مـن منطلقـات غربيـة        را ص  ويف ضوء م   -املؤمتر

ال بالرغبة يف تغليب اجتاه قد يصعب التصريح        إ -باألساس
 اإلشـارة  دون يسري هو تركه األفضلن  أوأ ، ساعتئذ به
 كـان  إن هذا الـسكوت  أن اإلشارة إىل كما جتدر   ،إليه

 األحـداث  عنه حتت عصف     واإلغضاءميكن متريره اليوم    
 سيس املُ  األفغاين ذا اتمع    البسيطة ن الدراية إ ف ؛امللتهبة

ر كَسعكثر من الكثري من اتمعات الغربية بل واملُ       أرمبا  -
 سيما بـني طـريف الـديين      ،والذي تتعدد فيه االجتاهات   

 ينبئ عـن خمـاطر يـصعب         هذا السكوت  -والعلماين
  .تقديرها

 هذا املؤمتر وبناء علـى الـدور        أنمن الواضح كذلك      �
 املتحدة خالله قـد رجـح       مماأل الذي لعبته    األساسي

 هـو  إمنـا  ،كفة طرف ال ميكن تبينه يف فصيل حمـدد        
 والذي ميكـن يف  ،غلب اتمعنيأمنساح ومتقاطع بني    

 إىلامليـل   :  يف  توجهه السياسي   تبني معامل  اإلطارهذا  
اليت قامت علـى تكريـسها      -تنحية الشرعية الدينية    

 غلب مجاعات ااهـدين خـالل     أ ومن قبلها    ،طالبان
 التوجه الذرائعي الـذي     إىلا، وامليل    جانب -اتيالثمانين

علي من قيمة النظر الشخصي يف تقدير املصاحل، وامليل         ي
 سـيما  وعدم االصطدام به يف جانبه     كسب اخلارج  إىل

 من وزراء قرضاي حيملون اجلنسية      13(الغريب  اخلارج  
 لعـب   أوراق االعتماد علـى     حنو، وامليل   )األمريكية

وهـي  .  سيما السند القبلـي العرقـي      ،ءتضمن البقا 
اخلصائص اليت يفضي حتليلها والوقوف على امتداداا        

 القيـادة    مالمـح   بعض  تبني إىل ،املعنوية واملوضوعية 
  . املرحلة القريبة التاليةاألفغانية يف

 إىل  واليت تفضي تلقائيـاً أخرىهذه السمات من ناحية      �
احلفـاظ علـى   احتماالت االعتماد على القوة الدولية يف  

 تركيب دولة على الـنمط      إىلىل السعي   إ و واألداء،البقاء  
 من تعديالت إليه ومبا يضاف    ،الغريب ومؤسساته التحديثي  

 ، والطفل وغريهـا   واملرأة واإلعالمجمتمعية خاصة بالتعليم    
مفروضة صراحة ومشترطة للبدء واالستمرار يف العمليـة        

هذه النضوحات …"أفغانستانعمار  إ إعادة"الدولية املسماة   
 حتقيقهـا الـسلمي     أحالمالضرورية ميكن االنطالق يف     

 املتمثل يف طبيعة الثقافـة      األهم البعد   إغفالواهلادئ حال   
 التحفظ واحلفاظ   إىل اليت متيل    األفغاين،الشعبية للمجتمع   

هل سيتخلى  .  مبا هو ديين مقدس    على تقاليد خمتلطة غالباً   
ـ     بسهولة عما عرب   األفغايناتمع   عقـده  " عنه البعض بـ
 أنر بوقوعـه ـرد       وبش  آخر  فيما بادر بعض   ،"الثقافية

 يف كـابول؟  األجـنيب رباين ورجاله وافقوا على التواجد   
 األمريكـان  إىلوهل هذا الشعب الذي مد يد احلاجـة         
 القـوات   ألوامرلتعاطي الغذاء والدواء مستعد للخضوع      

سيتجاوب هـذا   هل  باملرة  و !؟ يف الداخل طويالً   األجنبية
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اتمع مع دعوات السفور واملشاركة النسائية واالختالط       
هذا ما سوف تسفر عنه األيام      يف العمل والتعليم وخالفه؟     

   .القريبة القادمة

الـشعب واملـرأة    : املسألة االجتماعية الثقافية  .2
  وإعادة اإلعمار

ساسـية  حدى املكونات األ  إكانت الفقرة الشعبية    
 حيث حرصت الدعايـة الغربيـة    ؛الباينملشهد التداعي الط  

ا من  ا عريض براز بعض الصور اليت تبدي وكأن قطاع      إعلى  
 ليهرول  ؛سر الطالباين أله من ا  ولتفغاين قد انطلق    الشعب األ 
ىل حلق اللحى ويعرب احلالقون     إ و ،ىل دور السينما  إالشباب  

، وتنطلق مجوع الرتيـاد املـزارات       مريكانعن امتنام لأل  
 وترتع جمموعة مـن النـساء    اليت طال وصدها،   واألضرحة

م عـبري   صة تنس رتيحت هلن ف  أن اليوم   أاحلجاب معلنات   
جهـزة  أوتتوارد صور احملالت اجلديدة اليت تبيـع        .. احلرية

التلفاز وتعرض شرائط الفيديو والكاسيت وصور املمثالت       
 على  من األفغان  بل ويتراقص مجع      واألمريكيات، اهلنديات

ومنـذ   . اليت سبق أن حرمتهم منها طالبـان  وسيقىنغام امل أ
سيطرة التحالف الشمايل على كابول كان هناك سباق مع         

رسال تليفزيون  إغيل  شالزمن على حد تعبري وكالة رويتر لت      
اليت  وبينهم املذيعة    ،ىل العمل إ وعاد مقدمو الربامج     ،كابول

 وعرضـت رويتـر     ،احملنكة ليدا عظيمي  وصفتها الوكالة ب  
ول بث  أتقدم  )  عاماً 16( مرمي شاكيبار  لفتاة تدعى  صورة
نباء يف راديـو    أل وقد قدمت مذيعتان آخر ا     18/11مساء  

   )302(ول مرة منذ مخس سنواتألفغانستان أ

كان هذا تعبريا إعالميا لما تعد لـه احلكومـات          
فـي   ف ؛واملؤسسات الغربية باسم إعادة بنـاء أفغانـستان       

 إعادةخطة للبدء يف    عقد اجتماع لوضع     19/11واشنطن  
 وحضره  ، الواليات املتحدة واليابان   ترأسته أفغانستانعمار  إ

 البنك  ( وعدد من املؤسسات    أخرى  دولة غنية  12مندوبو  
 يف  و)األورويبسـالمي، االحتـاد     إلالدويل، بنك التنمية ا   

" جمموعة قيـادة  "نه سيتم تشكيل    أباول  كولن  علن  أافتتاحه  
ضع خطة تؤكد التزام    و و ،انفغانستألتقدير وتقومي حاجات    

 أفغانـستان دول التحالف الدويل بالعمل للمساعدة يف بناء        
 ن عملية إ: ن يرسم مدرجاته املنطقية املعهودة    أمل ينس باول    

فغاين، والـذي لـن   عمار لن تتم دون الشريك األ عادة اإل إ
ال يف صورة حكومة موسعة ذات قاعدة عريـضة،        إيتواجد  

ن هذه اجلهـود    إ" :غري دور للنساء  واليت ال تتحقق بدورها ب    
ة يف التخطيط أا للمرن تضمن مشاركة ودورأعمار جيب للبناء واإل
  .          )303("لذلك البلد

لة ما أطراف الغربية ضمن مس طرحت األوهكذا،
 األفغانيةة أ قضية املر-بقوة وصراحة بالغتني– بعد طالبان

الفية سيما من جهة ضرورة مشاركتها يف احلكومة االئت
ن يتمتعن أالنساء جيب "ن أ الرئيس رباين أكد حيث ؛املرتقبة

 وقال ،"فغانستانأحبق التصويت يف االنتخابات العامة املقبلة يف 
قد فغانيات عىل مؤمتر حول النساء األإيف رسالة موجهة 

بعد طرد :"  يف طشقند(!)يرانيةإل يف السفارة ا15/11
تمتعن حبق العمل وحق طالبان ستعاد حقوق النساء حبيث سي

 عقد ما عرف الطريف أن ذلك جاء تزامنا مع. "التصويت
 13 و 12 العربية يف القاهرة يوميللمرأةبالقمة االستثنائية 

 املرأةمنظمة " إنشاءقراره إ دولة و21  مبشاركة ،11/
قر جملس اجلامعة العربية مشروع أ واليت ،"العربية
 قضية املرأة املسلمة ، ويكأن مناقشة ومعاجلة)304(إنشائها

ومشاركتها يف األمر العام صارت فرض الوقت العيين الذي 
   !  جيب أن تتوقف عليه كافة اجلهود

تال ذلك زخم أمريكي وغريب ضخم حول املـرأة         
هـذه  مريكية يدعو   صدر تقرير عن اخلارجية األ    ف ؛األفغانية
ا  موضح ؛ن حتدد بنفسها دورها يف احلكومة اجلديدة      أاملرأة  

فغاين كانت ضحية القمع الطالباين     ة ضمن اتمع األ   أن املر أ
و حـىت   أمني والرعاية الصحية    أيف حرماا من التعليم والت    

وهو ما ال يتفق مـع      "مكانية حتركها حبرية يف الطرق العامة       إ
فغانيـة  أورد التقرير واقعة جلد امرأة      أ و ."سالميةالشريعة اإل 
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ومـسمع مـن     ىأمـام مـرأ   مائة جلدة يف مكان عـام       
ن شـوهدت يف الطريـق      أشخاص بعـد     األ "(!!)ماليني"

وغـري  "  وال ميت هلا بصلة قرابة     ،بصحبة رجل غريب عنها   
  )305(." اليت مل تؤكدها مصادر أخرىذلك من الروايات

 خصصت لورا بوش اخلطـاب      ومن ناحية أخرى  
 زوجهاا على    الذي كان قاصر   –بيض  ألسبوعي للبيت ا  األ
اليت تعاقب "…بان القاسية ضد املرأة    ملهامجة سياسات طال   –

مر الـذي فعلتـه     ، ذات األ  "املرأة على الضحك بصوت عال    
شريي بلري قرينة رئيس الوزراء الربيطاين يف مؤمتر صـحفي        

ـ     19/11يف مقر رئاسة الوزراء      حضرته جمموعـة ع فن ر
ن برنـامج   أكيد على   أ حيث تكرر الت   ؛فغانياتأكالجئات  
ة أن تعليم املر  وأ ،سنة20كثر من   أ فغاين سيستمر التنمية األ 

واحد مـن شـروط التـسوية       "فغانية  ألشراكها يف احلياة ا   إو
 مث تتابعت تصرحيات   ،)306("مم املتحـدة  السياسية ستفرضه األ  

 هـذا األمـر     كيـد أكولن باول وكوندوليزا رايس على ت     
  :  كقول باول؛والتحريض عليه

ذات فغان يرغبون يف تشكيل حكومة      ذا كان القادة األ   إ"
شراك إفغاين بكامله عليهم صفة متثيلية، تعكس تطلعات الشعب األ

    )307("نساء يف هذه اهليئة السياسية

ة أ امر 200ويف العشرين من نوفمرب احتشدت حنو       
حياء كابول من دون حجـاب للمطالبـة        أحد  أفغانية يف   أ

ن الصحيفة الـيت عنونـت      أ بيد   ،حبقهن يف العمل والتربية   
ن معظم  أ  أضافت "زع حجاب يف كابول   تظاهرة ن " ـلذلك ب 

ا ن عـدد  أ و ، ال زلن حمجبـات      (!)فغانيات يف كابول  األ
يـام املاضـية   نفن العمل يف األأالاليت استهن  ا منهن   حمدود

  )308(.نسانية يف املنظمات اإلخصوصاً

هكذا انتبهت الـسياسات اخلارجيـة األمريكيـة        
داء والغربية فجأة إىل أن هناك وراء جبال هندكوش اجلـر         

 اجلـوع   -مثل رجاهلن وأبنائهن وإخـوان    –نساء تعانني   
واخلوف، وأن الشيء الذي سيطعمهن من جوع ويؤمنهن        

من خوف هو مشاركتهن يف األمر العام وخـروجهن أي          
بيد أن الالفت للنظر هو درجة قابليـة املـسلمني          . خروج

واملسلمات ملثل هذه التدخالت يف شأن هو مـن صـميم           
 الدرجتني العاليتني اللتني بدت عليهمـا       إن! شئون الشريعة 

املشروطيات الغربية الـصفيقة والقابليـة أو اخلـضوعية         
اإلسالمية هلا تنذران بأننا على أعتاب صفحة أكثر شراسة         

إن اختيـار الغـرب     . من صفحات العوملة الطاغية الشاملة    
للمرأة كمدخل وشرط إلعادة البناء يف األمة عالوة علـى          

 التعليم واخلطاب الدينيني ليس إال بدايـة         ملوضوع ةاملوازا
مسرية يزمع الغرب فيها قلب األسس اليت تنـهض عليهـا          

  .بقايا أمة اإلسالم

أي التحالفات تبقى أو    :  املنطقة بعد طالبان   -ثالثًا
  تسود؟

 كان هنـاك    2001قبيل احلادي عشر من سبتمرب    
حتالف الشمال األفغاين،   : على هذه الساحة حتالفان رئيسان    

وعقب هـذا   . موسكو املشار إليه سلفًا   -حتالف شنغهاي و
اليوم ظلَّل ما عرف بالتحالف الدويل ضد اإلرهاب هـذين      
التحالفني؛ إذ اتفق الثالثة وقتيا على مواجهة عدو مـشترك     
انتهى إىل تعيينه يف طالبان والقاعدة، وهاهي طالبـان قـد           

ولني فما اجلديد على حال التحالفني األ     .. غادرت موقعها   
  وأطرافهما؟

من حيـث  -ال شك أن ترتيبات مؤمتر بون متكنت      
 من إذابة التحالف الشمايل األفغـاين،       -تقصد أو ال تقصد   

وإرسال قياداته القدمية اليت آثرت مطاوعة األمريكـان إىل         
ظل ال ظليل انتهى بتراجع رباين، وتسليمه قصر احلكم يف          

كـرئيس  كابول حلامد قرضاي، الذي تسلم مهام منصبه        
   . 22/12للحكومة االنتقالية 

وعلى الناحية األخرى فقد أظهـرت األحـداث        
إن . األخرية نتيجة يف غاية األمهية فيما خيص اجلوار األفغاين        

 موسكو  –دخول الواليات املتحدة على نفس خط شنغهاي      
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من خالل حتالفها األكرب واألمشل، كـان مبثابـة إزاحـة           
ابق وإعطاء األولويـة ألن     كاسحة هلذا اجلهد اإلقليمي الس    

تتعامل دول اجلوار هذه مع الواليات املتحدة فـرادى، وأن      
تغض الطرف ولو مؤقتا عن قواعـدها اخلاصـة يف إدارة           

 األمر الذي يعين ضرورة الوعي باألثر اخلاص الذي          ؛اللعبة
يلعبه تدخل القوى العظمى يف الصراعات الـدائرة علـى          

  .حواف األمة ويف قلبها

رغم من التحزب الكامـل وراء املـساعي        وعلى ال 
رتيـاب  اال فـإن بـوادر    ؛األمريكية حىت التقهقر الطالباين   

الف جتاه الواليات املتحدة وما بعد طالبان ظهرت يف         اخلو
عالوة على عودة اخلالفات اإلقليميـة بنـاء علـى      ،األفق  

  .حساباا األساسية املختلفة

 ثالث مسائل كربى وقفت إزاءها جمموعـات دول     
 ففيمـا   ؛اجلوار حائرة بني املعاجلة املضطربة وبني الالحراك      

ـ   بدا التدخل من جانـب      " ما بعد طالبان   أفغانستان"يتعلق ب
كل من روسيا وباكستان وإيران قلقًا ومشدودا بني النظـر     
يف العيون األمريكية، وبني املراهنات على الداخل األفغـاين    

م الداخلي بكل من املتشرذم، وبني مساعي إرضاء الرأي العا    
 فعلى النقيض من املوقف الباكـستاين،   ؛هذه الدول الثالث  

وقفت روسيا وإيران بشكل سـافر وراء قـوات حتـالف         
الشمال األفغاين، وحيت الدولتان دخول هـذه القـوات         

كانت إيران هي األكثر حركة واألكثر      . املبكر إىل كابول  
من اهلزارا حرصا يف حركتها بغية حجز موطئ قدم لشيعتها         

  .يف املستقبل املترائي ألفغانستان

ويف هذا فقد وجه املوقف الروسي املتردد بتجـاوز         
 فعقب تأكيد   ؛غريب آل به إىل مزيد من االضطراب الظاهر       

موسكو على تأييدها حلكومة رباين كأساس جيد إلجيـاد         
موقف موحد يف أفغانستان، عاد وزير اخلارجية الروسـي         

 وال تسعى   ، بالتعاون مع األمم املتحدة    ليؤكد أن بلده تعمل   
   )309(ألن تكون يف كابول حكومة تقوم على طرف واحد

 أباد ألفت نفسها يف    إسالم أخرى، فإن ومن ناحية   
 ؛ مضطرة للدفاع عما اقترفت وعما مل تقتـرف        هذه الفترة 

 سيما فيما يتعلق    ،استغرقت يف الدفاع عن مآالت موقفها     ف
 فيه والعمل حتت مظلـة      ،دورها و األفغاينبصياغة املستقبل   

 التـداخل ورمبـا     إىل اإلشـارة  خاصة مع    ، املتحدة األمم
 وبـني خطـة     ،السعودية–التضارب بني اخلطة الباكستانية   

 وصدر ا قرار جملس     اإلبراهيمي املتحدة اليت عرضها     األمم
مطالبات باكستان املستمرة  بضرورة كبح      توالت   و .األمن

عـالوة   …إليها بعدم ميله    مجاح حتالف الشمال املعروف   
        امات املتوالية املوجهة على اجتهادها يف نفي العديد من اال

 إىل خرباء عسكريني باكـستانيني      أو من وجود قوات     إليها
 ترددت عن فرار املال عمر وابـن        ونفي أنباء  ،جوار طالبان 

ود د احل إغالق على   والتأكيد ،الدن عرب احلدود الباكستانية   
 تـسلل اهلـاربني   وأواء ملنع تدفق الالجئني     والتحكم ا س  

)310( .  

ـ   عليه، أ و  20/11تانية يف سعلنت اخلارجية الباك
يف بيـشاور   (راضـيها   أخر قنصليتني لطالبان يف     آ إغالق
باد مفتوحة  أسالم  إ تركت سفارة طالبان يف      وإن،  )وكويتا
علن وزير خارجية باكـستان عبـد       أن  أ وذلك بعد    مؤقتا؛

ن بالده مل تعد تعتـرف حبكومـة        أ 19/11الستار عزيز   
   .)311(طالبان

ومما هو جدير بالذكر أن أغلب الفرقـاء الـذين           
طمعوا يف اجلائزة األمريكية بعد النصر قد شـعروا خبيبـة           
األمل إزاء اإلعراض الغريب عـن مـؤازرم يف مـواقفهم           

غري أن عالمات اليأس من هـذه املـؤازرة مل          . اخلاصة م 
فيما يتعلق بالشيـشان وتركـستان      ترتسم كاملة، حتديداً    

 وكذلك ما يتعلق باملوقف الباكستاين ومستجداته       ،الشرقية
مل مينع  . يف كشمري اليت كانت كفة اهلند تزداد رجاحة فيها        

هذا اإلعراض األمريكي عن التأييد الرمسي هلذه الـدول أن          
 فعـادت   ؛متضي ذاتيا يف معاركها اخلاصة ضد املـسلمني       

ان للتوقد، فيما راحت اهلند تعد العـدة        املواجهة يف الشيش  
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لتصفية الوجود اجلهادي يف كشمري، وتصدر التـشريعات        
الذي انصب علـى مطـاردة    P.O.T.O من قبيل قانون

      . )312( وتقييد حتركام بدعوى اإلرهاب،املسلمني

املسألة الثانية كانت مسألة التواجـد العـسكري        
 األكـرب مـن     األمريكي يف املنطقة الذي حظي بالنصيب     

 فلم ختف الصني على     ؛اهتمام املراقبني ملرحلة ما بعد طالبان     
– ودعت بأساليب خمتلفة إىل أفضلية       ،وجه التحديد ارتياا  

 األمر الـذي    ؛ إائه النقضاء مهمته املعلنة    -وليس وجوبية 
  .)313(قابلته واشنطن مبزيج من التحايل والالمباالة

هوريات آسيا  ، برزت اهلند ومج   خروعلى اجلانب اآل  
الوسطى يف جانب الرضا والسعي لالسـتفادة مـن هـذا        

ذلـك يف حـني     . التواجد وضغوطه على القوى املناوئـة     
ىل إ  واسـعة  احلكومية انتقادات " يتار تاس إ"وجهت وكالة   

 لواليات املتحدة ل االقيادة الروسية بسبب ما وصف مبماأل     
ى سـيا الوسـط   آمريكـي يف    ىل تعزيز الوجود األ   إآل  مبا  

ا اختارت  إ… نه فشل ذريع للقيادة الروسية    إ": وطاجيكستان
  .)314("مريكية األةن تسري يف صورة سلبية يف ركاب االستراتيجيأ

وهكذا تضافرت هاتان املسألتان األوليان يف توجيه       
حنو املزيد من التضييق واملالحقة لإلسالميني يف هذه        : الثالثة

ألنفاس مـن املعركـة     فلم تكد دأ ا   . املنطقة وفيما حوهلا  
األفغانية حىت استدار نظام اجلنرال مشرف يف خط شـديد          
احلدة يرمي صراحة إىل تنظيف البيت من بقايا أو عالئـق           
طالبان والقاعدة املمتدة يف باكستان، يف عمليات متوازيـة         

 وحتجيم دور ومساحة املدارس الدينيـة       ،من اعتقال القادة  
املتعلقة بنصرة ااهدين   األهلية وحظر العديد من األنشطة      

  .يف كشمري ومناطق الزخم اإلسالمي القريبة

اعتقلت السلطات الباكستانية مشال     هذا   أويف مبتد 
رمبـا الترمجـة    " (نفاذ الـشريعة  "غريب البالد رئيس حركة     

موالنا صويف حممد املؤيد حلركـة      ) تطبيق الشريعة : صحاأل
 كان قد   نأ بعد   18/11فغانستان  أطالبان لدى عودته من     

ىل إالف املتطوعني من رجال القبائـل الباكـستانية          آ قاد
 والـذين بـدأوا     ،ىل طالبان يف حرا   إفغانستان لالنضمام   أ

ىل وطنهم عقب التداعي على رواية فضل اهللا ابـن          إالعودة  
  .)315(الزعيم املعتقل

وباملثل اسـتقبلت أوزباكـستان وطاجيكـستان       
بـد الرشـيد دوسـتم    وقريغيزيا بالبِشر النبأ الذي أكده ع  

 قائـد   -) سنة 37(حول مصرع مجعة مننجاين     ) 19/1(
 وأربعـة   -اإلسالميني األوزبكيني املتحالفني مع طالبـان     
كان مننجاين  . وعشرين من رجاله يف قندوز إبان حصارها      

قد شارك يف احلرب األهلية يف طاجيكـستان إىل جانـب           
انة اإلسالميني عالوة على عدد من العمليات يف وادي فرغ        

  .)316(ضد أنظمة احلكم باملنطقة

وهكذا اتفق اجلوار األفغاين علـى عـدم تكـدير          
االنتشاء األمريكي والغريب باالنتصار، وترك مهمة ترتيـب        
البيت األفغاين اجلديد كغنيمة خاصة بالزعيم املنتصر، وكتم        
اهلواجس اليت ينذر ا التواجد األمريكـي االسـتراتيجي         

السعي لتوظيف هذا النصر والتواجد اجلديد يف املنطقة، بل و    
لصاحل املزيد من استئصال الظاهرة األصولية، األمر الـذي         
يطرح التساؤل حول مدى إدراك أسامة بـن الدن ومـن           
حوله حلقائق التفاعل الدويل هذه، حني فتح اجلبهات كلها         

 وحني خص الواليات املتحـدة بالقـدر        ،على مصاريعها 
  !!داءاألكرب من احملاربة واالستع

 وما  ، ما متخض عنه مؤمتر بون     ه بناًء على  نإ ف ،اخريأو
 وعلـى ضـوء      هذه، عادة البناء إسفرت عنه بوادر عملية     أ

  والدوليـة  واإلقليميـة  احملليـة    األفغانيةالثوابت واملتغريات   
 هلذه  دالالت ممتدة بعض   على    بإجياز ؤشرن أن ميكن   األخرية،
  : التايلعلى النحو  الفترة

 مثة حالة مـن القلـق الـسياسي         فغايناأل على املستوى  .أ 
تظل مسيطرة على املـسرية  ينتظر أن   والعسكري واتمعي   

 تـستبقي  ،القريبة للوضع املنبثق عن احلرب ومؤمتر بـون       
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 يقطـع   ميكـن أن انتظار ملاو  توجس ا يف حالة  اجلميع دائم 
مر الذي يغري الكثريين من اخلاسرين يف هـذه         أل ا ،الوترية

 ويف ذات الوقـت يـسهم يف        ،ث هذا القطع  حداإاملعادلة ب 
دة لتجـد  داء وفق قناعاا ارعاقة احلكومة الراهنة عن األ   إ

ىل اجلمـود   إتؤول ـا    قد    عديدة سرية توازنات أنفسها  
األمر الذي يفتح بدوره اال أمام احتماالت       …والتصلب

  .قوية للتحريك من اخلارج وحتت مظلته

نه رمبـا كانـت احلقيقـة       إ ف ،قليمياإل املستوى وعلى . ب 
ه الكـثريون   الذي عد األمر  الكبرية الباقية تتمثل يف وقوع      

التحالف مام  أالكئود  اإلقليمية   والعقبة   ،كربألمبثابة احملظور ا  
مريكية انتشار القواعد العسكرية األ   : مريكية األ ذي القيادة 

ال . فغاين الكربى ألسيا الوسطى مالصقة لدول اجلوار ا     آيف  
ذا مـا   إ  لالنفجـار مـستقبالً    ا قابالً ا يعد لغم  ن هذ أشك  

 ،و اهلند أو الصني   أمريكية جتاه روسيا    اختلت اخلطوات األ  
كيـد علـى    أقليمية اليت ال ميكن الت    و غريها من القوى اإل    أ

مريكي املثري للقلق ألفضلية استمرار هذا االقتراب ا  أا ب اقناع
نطقة قـد   كما أن العالقات اإلقليمية يف هذه امل       .واملخاوف

تبقى بدرجة ما رهينة التفـاعالت الثنائيـة مـع الغـرمي            
األمريكي، ومتأثرة بشكل أو بـآخر باملـسار املرتقـب          

 بعد اكتمال عملية انسحام مـن       ، اإلسالميني لألصوليني
 .املوقعة الطالبانية

ـ        أ فكما   ،اخريأو  .ج  ا يف  نه يـصعب حتريـر القـول حالي
  املنظومـة  علـى حداث والسياسات   انعكاسات هذه األ  

املوقـف   التفصيل يف تـبني      يضاًأنه ال يتيسر    إ، ف العاملية
ـ   حضاري ككيان   سالميةمة اإل لأل الكلي ا،  متميز نوعي

ساسية يف ذلك يف حقـائق  فكار األجياز األإومن مث ميكن    
واليت ميكـن   أو املستجدة،   قدار املتجددة   رتبط عادة باأل  ت

  :هم مالحمها على النحو التايلأرصد 

امتـداد  ك-الرئيسة الـيت راكمـت   القدرية  ضافة  ن اإل  إ -
 النفسي  والتفاعل ةالقريبنفعال  االعمليات   على   -منطقي

 حقائق التداعي   -وزيادة كشف -كيد  أمة تتمثل يف ت   لأل
 يف  ألممـي ا   سيما مع تزامن وتوايل اهلم     ،ومواطن الوهن 

 ،اة لذلك عاملي   ونقل الصورة احلي   كل بقاع األمة املسلمة،   
املطاردة العامليـة للمـسلمني يف الغـرب         حالة   توكيدو

والشرق بدعوى العالقة مع ما عأف ررهابا باإلمريكي.  

ضافة لـن يكـون   ثر هذه اإلأن أال خالف على   
واحد      بيد  ،رة عن جممله  ا، وليس من اليسري رسم دالة معب 

ليه هو انعكـاس    إكثرون النظر   ن الشيء الذي يلفت األ    أ
عـرف باحلركـة    على تيارات ما ي  الكاشفة ضافةهذه اإل 

ىل خـط   إ  فيهـا  سالمية وتزايد احتماالت التحـول    اإل
 ومع الواليـات املتحـدة      ،املواجهة مع الداخل من جهة    
  .خرى األاجلهةوالتحالف الذي تقوده من 

فكـار  أحداث العديد من بقايا     زهقت هذه األ  أوباملثل   -
قطـار   أل  أو االقتصادي أو الثقـايف     االستقالل السياسي 

نظمتها أ على    أو اجلماعة  ن يستند الفرد  أمكانية  إ و ،مةاأل
م كـأفراد أو    و غريه عن حقوقه   أيف الدفاع الدبلوماسي    

 كيـده أمبا تضافرت على ت..مواطنني يف ذمة هذه األنظمة    
مث ردود   ،11/9اخلطوات الغربية يف الفترة التالية لــ        

مـذابح  الفعل احملسوبة على العامل الرمسي للمسلمني، مث        
واملالحقـات   املمتدة،   فغانستان وخمزاة جوانتانامو  أمشال  

البوليسية واالعتداءات الغربية على العـرب واملـسلمني        
 ومؤسسات، فيما يعين ترسـيخ حالـة         ومجاعات افرادأ

تربؤ  ( املضاد ؤربتالحالة   و ، داخل األمة وفروعها   الشرذمة
وتوابع ذلك كله،    ،)األفراد من الدول ومن األمة نفسها     

ا خيتلف املتفائلون واملتشائمون حول مـا وراء مـداه          مب
  .القريب

 وختاما، فقد تفتق عن هذه العصفة التارخيية أمـارات          -
 تطـاول حـىت     ،شعور أو وعي أممي عام خبطر حمـدق       

من ذاتية وكيان هذه األمـة،     " البقية الباقية "تصوب جتاه   
أال وهي دينها ومتسكها بأصوله، هذا التمسك الـذي         
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 على احملك يف العالقـة بـني عـامل          -بدوره–ى  أضح
اإلسالم وعوامل الغرب والشرق، فيما عبر عنه الـبعض         
من قبل بالصراع بني احلضارات، وفيما ميكن اإلقـدام         

احلرب العاملية على اإلسالم غـري أو       "اليوم على تعريفه بـ     
 حتت العنوان الصريح الذي صرح به الرئيس       " ضد الغريب

إما أن تكونوا   : "ام ملئه ويف وجه كل البشر     األمريكي أم 
وال تـزال عمليـات     ". معنا وإما أن تكونوا مع اإلرهاب     

التوليد واإلضافة واإلزاحة يف قضايا ومكونـات األمـة     
تترى بغري ما انقطاع يف تربص عام من الكافة، وكمـا           

قـل كـلٌ متـربص      قـل كـلٌ متـربص      قـل كـلٌ متـربص      قـل كـلٌ متـربص      [[[[: -تبارك وتعـاىل  –قال الرب   

ب الصراط السوي   ب الصراط السوي   ب الصراط السوي   ب الصراط السوي   فتربصوا، فستعلمون من أصحا   فتربصوا، فستعلمون من أصحا   فتربصوا، فستعلمون من أصحا   فتربصوا، فستعلمون من أصحا   

  .سورة طه/135اآلية  – ]]]]ومن اهتدىومن اهتدىومن اهتدىومن اهتدى

  :اهلوامش
هناك مراجع ومصادر كثرية ميكن الرجوع إليها يف تعريف  .1

: هذا الكيان، انظر عصام دراز، العائدون من أفغانستان
، الدار املصرية للنشر والتوزيع، القاهرة(وما عليهم  ..ماهلم
 ).م1993=هـ1،1413ط

حماولة ..األفغان العرب: اجدحامد عبد امل:  وانظر-
 :أسباب نشأة األفغان العرب يف: للتعريف

http://www.islamonline.net/arabic/famous/2001/1
0/article2-a.shtml  

ين  معتز حممد سالمة، انعكاسات الصراع األفغا-
إبراهيم : يف) 1997-1992(على دول اجلوار 

، القضية األفغانية وانعكاساا )حمرر(عرفات 
مركز الدراسات : رةالقاه(اإلقليمية والدولية 

 ).1999،القاهرةجامعة -اآلسيوية بكلية االقتصاد

 :حول األصولية واألصوليني يف الغرب انظر .2

برنارد لويس وإدوارد سعيد، اإلسالم  •
 وسائل اإلعالم الغربية من وجهة نظر األصويل يف
، 1دار اجليل، بريوت، ط(أمريكية 
وهو كتاب يشتمل على ) م1994=هـ1414

مقال لألول وثالثة لألخري جتلي مدى املنابذة 
لإلسالميني ذا االسم، األمر الذي مل يسلم منه من 

 حىت من وفق منهم العتناق ،يعرفون باملعتدلني
 :ر أيضااإلسالم وحول هذا انظ

حممد عمارة، األصولية بني الغرب واإلسالم  •
القاهرة، دار (

 حيث يقدم ؛)م1998=هـ1،1418الشروق،ط
وباملفهوم "تعريفاً للمفهوم يف االصطالح الغريب 

 مث يعقد ثالثة فصول 7-5، ص ص"النصراين
: األصوليات املعاصرة"أخرى يفند فيها كتاب 

املسلم للفيلسوف الفرنسي " أسباا ومظاهرها
وإذا كانت هذه املصادر تعرب عن . روجيه جارودي

 فإن ربتشارد نيكسون الرئيس "فكرية"رؤى غربية 
األمريكي األسبق متيز بإبراز اجلانب السياسي 

 هلذا اإلدراك سيما من خالل كتابة املراسي
Seize the Chanceومن خالل : 

إعداد وتقدمي املشري عبد ( ريتشارد نيكسون  •
؛ القاهرة( نصر بال حرب 1999): غزالةاحلليم أبو

مركز األهرام للترمجة والنشر، 
 وما 284ص ص) م1991=هـ3،1412ط

 309-307بعدها، 

األزمة :  يف آسيا الوسطى"اللعبة الكربى"ميشيل نوفل،  .3
 75األفغانية واالستقطاب اجلديد، شئون األوسط، ع

بريوت، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث (
 :، وانظر15-7ص ص) 1998سبتمرب والتوثيق،

إبراهيم ): يف( ماجدة صاحل، الصعود السياسي لطالبان؛ -
، مصدر سابق، ص ..، القضية األفغانية)حمرر(عرفات 

 .115-102ص

إسالم أون الين (شريين حامد فهمي، من هم طالبان؟  .4
20/9/2001:( 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/0
9/article25.shtml.p1of9   

 5-2املصدر السابق، ص ص .5
 وانظر بديعة حممد عبد العال محودة، 5-3نفسه، ص ص .6

، شئون الشرق أفغانستانالطالبان واحلكومة اجلديدة يف 
ث الشرق األوسط جبامعة ة، مركز حبوالقاهر(، 1األوسط، ع
 .30-28، ص ص)2002عني مشس،

تعددت املقاالت ذات التوجه العلماين اليت قدمت طالبان ذه  .7
عبده مباشر، أمري املؤمنني األفغاين، : الصورة ومن أمهها

الفرد ( وفيه يصف املال عمر بـ،25/3/2001األهرام 
مره املطلق السلطان وصاحب األمر والنهي، الذي ال راد ألوا
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... باعتباره أمرياً للمؤمنني حيكم مبقتضى فهمه احملدود لإلسالم
وكرره يف ) رسول اإلرادة اإلهلية وحامى محى الدين... }و{

 :مقال آخر

والوفد اإلسالمي، األهرام .. عبده مباشر، طالبان -
 :وانظر وتابع. 5/5/2001

 أمحد عبد املعطي حجازي، الطالبان يقلدون -
 28/3/2001رام األمريكان؟ األه

!  أمحد عبد املعطي حجازي، هادم البشر يهدم احلجر-
 : وفيه يقول21/3/2001األهرام 

خلط الدين بالسياسة خطر ماحق وشر مستطري،       "
ولقد تعلمنا  ""... ألنه تشويه للدين والسياسة معاً    

من القرآن الكرمي أنه ال إكراه يف الـدين، فكـل           
باغية، وحنـن  سلطة تقوم باسم الدين سلطة طاغية       

خنضع للسلطة لكن بشرط أن تكون سلطة مدنيـة      
ترعى شئوننا الدنيوية وتليب مطالبنا املادية، وتترك       
لنا تدبري أمورنا الدينية اليت البد أن نكون فيهـا          

  : وانظر رؤية مغايرة".أحراراً
 حممد إبراهيم مربوك، اإلسالم والغرب األمريكي بني -

نظرية يف دوافع الصدام (ر حتمية الصدام وإمكانية احلوا
، القاهرة، مركز احلضارة العربية، )واحتماالت املستقبل

 .315-310، ص ص 2002

 :وانظر. 6- 4شريين حامد فهمي، مصدر سابق، ص ص .8

حوار مع فضيلة .. شهادة على جتربة طالبان-
، شوال 170: ، البيان، عالشيخ غالم اهللا رمحيت

 .93-87، ص ص2002يناير= هـ1422

سكرتري أول السفارة األفغانية يف (حبيب اهللا فوزي : كوكذل
ارفعوا أيديكم عن : رسالتنا للعامل): (باكستان قبل ايار طالبان

فقط هناك بعض الدعايات الغربية : "حيث يقول) أفغانستان
تقول إن طالبان ترفض تعليم النساء، وأن املرأة األفغانية ال 

بق تعاليم اإلسالم ونعترف تأخذ حقوقها، ولكننا يف احلقيقة نط
من " كثرية"ولو ذهبت إىل كابول لوجدت أعداداً . بتعليم املرأة

كما أنه يسمح . الطب وكلية الصحيالبنات يدرسن يف القسم 
الوطن العريب، ".  الكبريةاملستشفياتهلن بالعمل يف 

 .29-28، ص ص5/5/2000، اجلمعة 1209العدد

الطالبان : إقبال بركة: االتوراجع وجهة النظر املقابلة يف مق
: ، وعبده مباشر26/9/2001، األهرام أفغانستانليسوا 

، طالبان والوفد 8/4/2001النموذج الطالباين، األهرام 

، أمري املؤمنني األفغاين،  5/5/2001اإلسالمي، األهرام 
وثقافة اخلرافة، األهرام ...، طالبان والصواب25/3/2001
عطي حجازي، الطالبان يقلدون وأمحد عبد امل. 22/4/2001

، هادم البشر يهدم احلجر، 28/3/2001األمريكان، األهرام 
 .21/3/2001األهرام 

ال سكوت "بول فنديل، : وانظر رؤية غربية ملمارسات طالبان
عرض " مواجهة الصور املزيفة عن اإلسالم يف أمريكا: بعد اليوم

: سة، احللقة الساد10/9/2001الكتاب، جريدة احلياة، 
 ).طالبان ال متثل النموذج اإلسالمي للحكمة(

نيفني عبد املنعم مسعد وعبد العاطي حممد أمحد،  .9
مركز : القاهرة(السياسات اخلارجية للحركات اإلسالمية، 

 :وانظر. 224، ص)2000البحوث والدراسات السياسية،

األفغان : حامد عبد املاجد، أسباب نشأة األفغان العرب -
  .8-6تعريف، مصدر سابق، صحماولة لل..العرب

طائر خبمسة ..مصباح اهللا عبد الباقي، حتالف الشمال -
 : يف11/12/2001!! أجنحة

http://www.islamonline.net/arabic/famons/20
01/12/article3.shtml 

.. ترحيل األفغان العرب: ديدةقنبلة باكستان اجل .10
النتائج، الوطن العريب، ..األهداف..الدوافع

 .1225،25/8/2000ع

يردد الفريقان هذه املقوالت حىت يف خضم حماوالت املصاحلة  .11
، الشرق األوسط 16/3/1999األهرام : بينهما، راجع

13/2/2001 

 :ذلك األمر الذي اتفق عليه اجلميع، وانظر يف ذلك .12

  . فوزي، مصدر سابق حبيب اهللا-
وبن الدن جمرد ..طالبان خانت أمريكا:  قلب الدين حكمتيار-

  .21/11/1998ذريعة، األهرام
طالبان وإيران وباكستان مسئولة عن :  األخضر اإلبراهيمي-

  .20/10/1999، احلياة،أفغانستاناستمرار احلرب يف 
 بالتدخل يف شئوا الداخلية، أفغانستانهم جريان ت عنان ي-

 .4/5/1998األهرام 

 .17/5/1999احلياة  .13

 .15/3/1999الشرق األوسط .14

 .16/3/1999احلياة  .15

 . من سورة احلشر14:اآلية .16

 .24/10/1998، احلياة 23/10/1998الشرق األوسط  .17

 .10/5/1999احلياة  .18
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، جريدة الشعب 17/5/1999، احلياة 7/5/1999األهرام  .19
9/6/1999. 

علينا، يف إسالم أون العقوبات تؤثر على الشعب ال : طالبان .20
 ).15/11/1999 ( الين

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/dowalia/alhadath-15-11/alhadath7.asp  

سفري ال(و رمحة اهللا هامشي . حبيب اهللا فوزي، مصدر سابق .21
بن الدن اختراع أمريكي ومستعدون ا): الطالباين املتجول

 .13/6/2001لتقدمي اقتراح رابع بشأنه، الشرق األوسط 

 3/2001أمحد دياب، طالبان حتت احلصار، األهرام، .22

األفغان لن ينقلبوا ضدنا، الشرق األوسط : مفيت طالبان .23
9/2/2000. 

 سطام بن عبد راجع مقاالً على حلقتني لألمري عبد العزيز بن .24
 الشرق 2/2، /1/2شبهات وردود : متاثيل باميان: العزيز

 :وانظر. 8/4/2001، 7األوسط

فتوح .  عبده مباشر، طالبان والوفد اإلسالمي، مصدر سابق-
عزيز قوم زلته طالبان، ".. بوذا: "ساملان
البد للعامل اإلسالمي أن : ، مفيت مصر18/3/2001األهرام

اء حصارها، الشرق  إلأفغانستانيتواصل مع 
، وليد نويهض، إنقاذ متاثيل بوذا يبدأ 2/3/2001األوسط

، احلياة،أفغانستانبرفع احلصار الدوىل عن 
 :وتابع. 2/2001/

، 7/2/2001، احلياة 5/2/2001 الشرق األوسط -
 .14/2/2001الشرق األوسط 

ليتفقهوا في ليتفقهوا في ليتفقهوا في ليتفقهوا في ( مع آية )أنتم أعلم بأمور دنياكم(احلديث  .25

، يدالن على صحة تقسيم العلم إىل )122:توبةال) (الدينالدينالدينالدين
علم دين وعلم دنيا، وأن املرجع يف ذلك إىل استيعاب علوم 
الدين، فما مل يكن منها أو مؤصالً فيها فهو شأن دنيا، واهللا 

 .أعلم

 ،  2001فرباير -احلياة يناير: تابع .26

إثارة العامل على الطريقة : تكسري بوذا:  سامر عالوى-     
 ، يف12/3/2001ية األفغان

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/politics/2001/03/article6.shtml  

تقي الدين بن تيمية، السياسة الشرعية البن تيمية، : راجع .27
: حيث يقول. ت.والنشر،ددار املعرفة للطباعة : بريوت

اجتماع القوة واألمانة يف الناس قليل، وهلذا كان عمر بن "

اللهم أشكو إليك جلَد الفاجر : يقول) رضي اهللا عنه(اخلطاب 
 .16، ص )وعجز الثقة

مصدر ) 2(حامد عبد املاجد، أسباب نشأة األفغان العرب  .28
 .8/8- 5/8سابق، ص

ة التنظيمية لألفغان الرؤى الفكرية واخلريط(املصدر السابق  .29
 .3/7، ص)العرب

 42-40عصام دراز، مصدر سابق، ص  .30

 44- 42املصدر السابق، ص  .31

 .12/1/1999الشعب  .32

                        ، الشرق األوسط  نيوزويك .33
25/12/1998 

 5/7مصدر سابق، ص) الرؤى الفكرية(حامد عبد املاجد،  .34
 بن نبيل شرف الدين،: ، وانظر6/7-5املصدر السابق، ص .35

القاهرة، (األفغان العرب واألممية األصولية، ..طالبان..الدن
 )2002مكتبة مدبويل، 

احملاوالت اإلسالمية ملعاجلة األزمة : عبد اهللا األشعل: راجع .36
 ص ص، مصدر سابق، )حمرر(إبراهيم عرفات ): يف(األفغانية 

 .25/12/1998الشرق األوسط  .37

 .حديث لوكالة األنباء القطرية .38

 .8/2/1999، واحلياة 31/7/1999احلياة  .39

 .10/7/1999األهرام  .40

 .27/3/1999، الشرق األوسط 21/11/1998احلياة  .41

 .11/7/1999الشرق األوسط   .42

 .22/11/1998الشرق األوسط   .43

 .29/7/1999، احلياة  11/11/1999احلياة   .44

  2/11/1999  الشرق األوسط  .45

 .15/11/1999األهرام   .46

 .1/2/2001الشرق األوسط   .47

 .اب، مصدر سابقأمحد دي .48

، وتوفيق املديين، 11-9ميشيل نوفل، مصدر سابق، ص ص  .49
صعود طالبان يف أفغانستان والصراع على آسيا الوسطى، 

-22، ص ص 1998، سبتمرب 75: ون األوسط، عئش
25. 

 .32-30توفيق املديين، املصدر السابق، ص ص  .50

حديث األهرام  مع اجلنرال مشرف، األهرام   .51
27/1/2001. 
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، 13باكستان اجلديدة، الوطن العريب، مصدر سابق، صقنبلة  .52
بيشاور قاعدة جلهاد آخر يقترب، : عبد احلليم الغزايل: و

 .2/10/2001األهرام  

صاحل حممد اخلثالن، اجلمهوريات اإلسالمية واخليار  .53
الدميقراطي، دراسة وصفية حتليلية مقارنة للتغريات السياسية يف 

الدراسات اآلسيوية بكلية مركز : القاهرة(آسيا الوسطى، 
، 14، سلسلة أوراق آسيوية، عالقاهرةاالقتصاد جامعة 

 ).1997يونيو

هل جيلب السالم : تقاطع املصاحل الدولية: سامر عالوى .54
 : يف2000ألفغانستان؟ إسالم أون الين أكتوبر 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia-
oct-2000/qpolitic27.asp (p2/6) 

 .2/6املصدر السابق، ص ص  .55

 .3/6نفسه، ص ص  .56

أوزباكستان والتحالف ضد اإلرهاب، : ألكسندر كوليك .57
 .18/7/2001احلياة  

حتالف مصلحي أم صراع : عمر عاشور، جمموعة شنغهاي .58
سالم أون الين إ(أيديولوجي؟ -حضاري

 : يف1/4ص)2000يوليو
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia-
jul-2000/qpolitic8.asp (p1/4) 

 شريين حامد فهمي، الدفاع الصاروخي األمريكي يفلس -   
حتالف ضد اهلالل والكاوبوي .. صني، قمة شنغهايروسيا وال

 : يف3/6ص ) 21/6/2001إسالم أون الين(
http://www.213.131.72.229/arabic/politics/2001/06
/article21.shtml(p3/6) 

إسالم أون (ربى ويف وادي فرغانة خالد مشت، اللعبة الك  .59
 1/6، ص)25/2/2001الين  

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/0
2/article25.shtml (p1/6) 

 .3/4-2عمر عاشور، مصدر سابق، ص .60

 .البان واهلندوس، مصدر سابقأمحد الراوي، ط .61

فيكتور بوسوفاليوك، عفريت أطلق من القمقم، احلياة  .62
5/11/1998. 

 .2/6شريين فهمي، الدفاع الصاروخي، مصدر سابق، ص .63

عمر عاشور، مصدر سابق، شريين فهمي، املصدر : انظر .64
:      صهيب جاسم: السابق، خالد مشت، مصدر سابق، مث انظر

إسالم (يتقلص " الدب األبيض"و. .يستفحل" التنني األصفر"
: وانظر: يف) ، شئون سياسية آسيا25/6/2001أون الين  

دول آسيا الوسطى تسعى إىل تشكيل حلف أمىن : عمر فاروق
لكن حملاربة األصوليني، الشرق األوسط .. الناتو"يشبه 
20/2/2001. 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/0
6/article26.shtml   

" شراكة استراتيجية: "زيارة بوتني للهند: ظفر اإلسالم خان .65
 :يف) نت، شئون سياسية.إسالم أون الين(جمهولة املعامل 

http://www.islamonline.net/arabic/qpolitic/oct-
2000/qpolitic5.asp    

حمور استرايتجي ضد .. إيران وروسيا: نورهان الشيخ .66
 يف) 7/6/2001نت . إسالم أون الين(الغطرسة األمريكية 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/0
6/article3.shtml  (p2/6)  

عالقة : إيران وروسيا: حممد السعيد عبد املؤمن: و  
 )22/3/2001إسالم أون الين  (استراتيجية متميزة 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2001/03/a
rticle17.shtml   

نت، أولربايت حترض ضد الصحوة اإلسالمية .إسالم أون الين .67
 17/4/2000يف آسيا الوسطي، أهم األخبار 

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/politics/2001/03/article17.shtml  

  . أمحد دياب، مصدر سابق: وانظر   
األمن قبل كل شئ، ). حنان سيف النصر: ترمجة(مقتدر خان  .68

 يف) نت. إسالم أون الين(
http://www.islamonline.net/iol-
arabic/politics/2001/03/article17.shtml  

 .أمحد دياب، مصدر سابق .69

إسالم (عبد القادر عبد اهلادي، سياسة قدمية يف وعاء جديد،  .70
 يف ) نت.أون الين

http://www.islamonline.net/arabic/qpolitic/April-
2000/qpolitic13.asp   (p3/5) 

 .أمحد دياب، مصدر سابق .71

تعاون اهلند وإسرائيل العسكري يغضب : نت.إسالم أون الين .72
 :أمريكا يف

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/dawalia/alhadath2000-jul-4/alhadath-
9.asp  

سامر عالوي، يهود اهلند يستعدون للهجرة إىل أرض :  وانظر-
 :امليعاد، املوقع نفسه يف

http://www.islamonline.net/iol-
arabic/dawalia/alhadath2000-jul-2/alhadath4.  

اهلند تصدر الصواريخ وإسرائيل شـريكة      : ظفر اإلسالم خان   .73
 ).17/10/1999نـت، األخبـار،   .إسالم أون اليـن (
-iol/net.islamonline.www://http
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 نت. إسرائيل تاسع مستثمر يف اهلند، إسالم أون الين .74

إسرائيل تدخل دول آسيا الوسطى اإلسالمية : حسام سويلم .75
واهلجرة من أبواب احلاجات االقتصادية واملخاوف األمنية 

 .7/7/2001، احلياة "السوفياتية"

مسئول أفغاين، التفجريات : األخبار: إسالم أون الين نت .76
 :يف) 12/9/2001(أكرب من بن الدن 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/12/Article4.shtml  

: ، طالبان)15/9/2001(نت، األخبار .إسالم أون الين .77
 : تقاتل حىت املوت، يف

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/15/Article49.shtml  

 .15/9/2001ام واحلياة  األهر .78

الشعب واألحزاب رفضوا .. نت، باكستان.إسالم أون الين .79
 ).16/9/2001(التحالف األمريكي 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article96.shtml  

وتابع .. أنا برئ: بن الدن: نت، األخبار.إسالم أون الين .80
 :يف) 17/9/2001(ألمري املؤمنني 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/17/Article3.shtml  

 .18/9/2001األهرام   .81

 .20/9/2001األهرام، احلياة   .82

 .21/9/2001احلياة   .83

اذهب إن : بن الدنا(طالبان : نت، األخبار.إسالم أون الين .84
 ).20/9/2001) (أردت الرحيل

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/20/Article58.shtml  

 18/9/2001األهرام   .85

من ليس معنا فهو مع : بوش: نت، األخبار.إسالم أون الين .86
 يف) 21/9/2001(اإلرهاب 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/21/Article72.shtml  

  .21/9/2001وراجع األهرام، احلياة، الشرق األوسط  
 .21/9/2001احلياة   .87

 .21/9/2001احلياة   .88

م أون الين، األخبار،طالبان حتذر أوزباكستان من إسال .89
 .24/9/2001التعاون ضدها، 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article84.shtml  

 .25/9/2001واألهرام واحلياة   

نت، األخبار، طالبان تناشد العامل تفادي .إسالم أون الين .90
 : يف) 24/9/2001(احلرب 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article94.shtml  

 )24/9/2001(نفسه، شروط املال عمر لوقف احلرب  .91
http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article86.shtml  

) 24/9/2001( ألفاً يبايعون طالبان على املوت، 40نفسه،  .92
 يف 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article85.shtml  

) 22/9/2001(نفسه، اإلمارات تقطع عالقاا مع طالبان  .93
 يف 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/22/Article87.shtml  

 مع طالبان نفسه، السعودية تقطع عالقاا   
 يف ) 25/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/25/Article57.shtml  

نفسه، حسبان اهللا عبد الباقي، باكستان تغلق سفارا ورباين  .94
 يف) 26/9/2001(ان جيتمع باألمريك

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/26/Article22.shtml  

نفسه، بن الدن، منفذو االنفجارات من داخل أمريكا  .95
 :يف) 29/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/29/Article111.shtml  

 26/9/2001األهرام  .96

 يفتحون أفغانستاننت، األخبار، جريان .إسالم أون الين .97
 :يف) 25/9/2001(جماهلم اجلوى ألمريكا 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/25/Article99.shtml  

 27/9/2001احلياة  .98

نت، األخبار، طالبان تبحث عن أنف . إسالم أون الين .99
 :يف) 30/9/2001 (أفغانستانإسرائيل يف 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/30/Article54.shtml  

أمريكا ستضرب أفغانستان خالل ساعات، : نفسه، أوبزرفر .100
 :يف) 1/10/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/01/Article55.shtml  

 :يف) 4/10/2001(نفسه، باكستان تغلق جماهلا اجلوى،  .101
http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/04/Article90.shtml  
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بدائل طالبان يف  احلكم بال شعبية : نفسه، خرباء .102
 :يف) 24/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/24/Article5.shtml  

نفسه، خطة طالبان الثالثية ملواجهة أمريكا،     
  :يف) 6/10/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/06/Article11.shtml    

يف !خاطفو الطائرات قتلوا فلماذا احلرب؟: نفسه، طالبان .103
)6/10/2001( 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/06/Article17.shtml  

 .املصدر السابق .104

 )ياةاحل(حوار رباين مع  .105

الناتو يعد ظاهر شاه مكان : نت، األخبار.إسالم أون الين .106
 ) 16/9/2001(طالبان 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article87.shtml 

  :اللويا جركة راجعوملعلومات عن جملس   
حماولة للحل من داخل "..لويا جركة"حممد ناصرى،   

  :يف) شئون سياسية(نت، .التجربة األفغانية، إسالم أون الين
http://www.islamonline.net/iol-
arabic/dowalia/gqpolitic-june02000/qpolitic21.asp  

نت، األخبار، ثالثة سيناريوهات لعودة ظاهر .إسالم أون الين .107
 يف ) 25/9/2001(شاه 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/25/Article64.shtml 

ن، أفغانستا نفسه، ظاهر شاه يؤيد التدخل يف -       
 :يف) 28/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/28/Article22.shtml 

إسقاط طالبان بأيدينا ال باألمريكان، : اهنفسه، ظاهر ش .108
 :يف) 30/9/2001(

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/30/Article4.shtml 

 .30/9/2001الشرق األوسط، احلياة  .109

 .قاناملصران الساب .110
111. Northern Alliance Says it has seized Key 

routes in:(21/9/2001) 
http://www.megastories.com/attacklaop/aip02092
1.shtml  

نت، حكميتار يرفض االنضمام . إسالم أون الين-      
 ):19/10/2001(لبديل طالبان 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
10/20/Article14.shtml 

التحالف مع .. نت، األخبارـ دول آسيوية.إسالم أون الين .112
 يف) 15/9/2001(بوش بشروط 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/15/Article54.shtml 

  .نفسه، بدء تدفق القوات األمريكية على باكستان .113
http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article58.shtml 

 .17/9/2001احلياة  .114

الشعب واألحزاب .. نت، األخبار، باكستان.إسالم أون الين .115
 )16/9/2001(وفضوا التحالف األمريكي 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article96.shtml 

 .املصدر السابق .116

 نفسه .117

 20/9/2001احلياة و الشرق األوسط   .118

 .املصدران السابقان .119

نت، األخبارـ واشنطن تدعو لتحالف دويل .إسالم أون الين .120
 يف) 13/9/2001(ملكافحة اإلرهاب 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/13/Article2.shtml 

 .إسالم أون الين، باكستان الشعب واألحزاب، مصدر سابق .121

 19/9/2001األهرام  .122

 .املصدر السابق .123

ت، األخبار، جماهد وباكستان يتصدون ن.إسالم أون الين .124
 ).23/9/2001(ألمريكا 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/23/Article38.shtml 

 .24/9/2001احلياة  والشرق األوسط   .125

 .لسابقاناملصدران ا .126

 .حسبان اهللا عبد الباقي، مصدر سابق .127

نت، األخبار، أربع عقبات تواجه .إميان حممد، إسالم أون الين .128
 ) 26/9/2001(تعاون باكستان وأمريكا 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/News/2001-
09/16/Article78.shtml 

سقوط طالبان قالقل لباكستان : نت، األخبار.إسالم أون الين .129
)27/9/2001( 

 http://www.islamonline.net/iol-
arabic/News/2001-09/16/Article108.shtml 

 نيوزويك .130

التحالف مع بوش بشروط، ...  إسالم أون الين، دول آسيوية .131
 مصدر سابق

 .18/9/2001احلياة  والشرق األوسط   .132
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 .13/9/2001األهرام  .149

محدى احلسيين، خبري روسى، أسلحة أمريكا لن حتسم  .150
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 .نفسه .161

 24/9/2001إسالم أون الين   .162

 .27/9/2001احلياة  و الشرق األوسط   .163

 .املصدران السابقان .164

نت، روسيا وأمريكا معا ضد الشيشان .إسالم أون الين .165
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 .1/10/2001األهرام و احلياة   .166

، )ترمجة شوقي جالل(دانييل بورشتاين وأرنيه دي كيزا،  .167
الصني يف القرن الواحد والعشرين، سلسلة عامل : التنني األكرب

الكويت، الس الوطين للثقافة والفنون  (271املعرفة
: وانظر فيه على األخص اجلزء الثاين) 2001 يوليوواآلداب،

؛ إذ تالحظ غلبة فكرة التناقضات "معايري احلكم علي الصني"
والغموض على طرائق النظر واملمارسة يف الشأن الصيين، 

 :وانظر أيضاً

، القاهرة(سوسن حسني، رؤى غربية للقارة اآلسيوية،   
علوم مركز الدراسات اآلسيوية بكلية االقتصاد وال

، 1996، ديسمرب 11، العدد)القاهرةجامعة -السياسية
تفصح عن نفس ) 71-25ص ص(إذ تقدم ستة مقاالت 
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