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لواء د .سمير فرج

تحتفل الواليات المتحدة األمريكية ،في ىذا العام ،بذكرى مرور عشر سنوات عمى نجاحيا
في القضاء عمى أسامة بن الدن ،زعيم تنييم القاعدة أطرر منيمة إرىابية ،في العرر
الحديث ،والتي كبدت الواليات المتحدة األمريكية ثاني أكبر طسائر ،في تاريطيا ،بعد

طسائرىا في ىجوم اليابانيين عمى األسرول األمريكي ،بميناء بيرل ىاربر ،طالل الحرب

العالمية الثانية.

الطبر في عام  ،4002التي استيدفت
يقف تنييم القاعدة ،بقيادة بن الدن ،وراء تفجيرات ُ
الجيش األمريكي بالسعودية ،واليجوم عمى المدمرة األمريكية “يو إس إس كول” بميناء

عدن في عام  ،4000فضالً عن التفجير المتزامن لسفارتي الواليات المتحدة األمريكية

بدار السالم ونيروبي في عام  ،8991باإلضافة إلى الضربة القاضية ،األكثر شيرة ،في
العرر الحديث ،والمتمثمة في ىجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام  ،4008التي

نفذىا عنارر تنييم القاعدة ،بواسرة  2رائرات مدنية ،تمكن  4منيا من االرردام

ببرجي مركز التجارة العالمي بنيويورك ،واستيدفت الثالثة مبنى البنتاجون ،مقر و ازرة الدفاع
األمريكية ،بينما تمكن ركاب الرائرة الرابعة من السيررة عمييا لتسقر في أراضي بنسمفانيا.

طمفت تمك اليجمة األطيرة ،وحدىا ،ما يقرب من ثالثة آالف ضحية ،وما يزيد عن ستة

آالف من الجرحى والمرابين ،بتطرير أسامة بن الدن ،ذلك الشاب السعودي ،الذي ورث
ثروة رائمة عن والده في مجال المقاوالت ،ثم انتقل “لمجياد” في أفغانستان ،فأسس “جبية

المجاىدين العرب” ،التي رارت ،فيما بعد“ ،تنييم القاعدة” ،أكبر تنييم إرىابي ،شغل
العالم كمو ،في العرر الحديث .ومن رحم بن الدن وتنييم القاعدة ،في أفغانستان ،طرج

أبو مرعب الزرقاوي الذي اتجو إلى العراق وسوريا ،لنشر فكره المتررف ،في العالم

العربي ،مؤسساً “تنييم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام” المعروف باسم “داعش”.

تتزامن الذكرى العاشرة لمقضاء عمى بن الدن ،مع قرار الرئيس األمريكي جو بايدن،

الرادر مؤط اًر ،بسحب القوات األمريكية ،وقوات حمف الناتو ،من أفغانستان ،بعدما يمت
بيا عشرون عاماً ،تكبدت طالليم الواليات المتحدة طسائر فادحة .وتشاء األقدار أن يكون
قرار الرئيس بايدن بسحب آطر جندي أمريكي ،من أفغانستان ،قبل الحادي عشر من

سبتمبر .كما ترادف القرار األمريكي مع متابعة المشاىد المرري ،والعربي ،لمسمسل

“القاىرة كابول” ،الذي عرضتو القنوات المررية ،والفضائية ،طالل شير رمضان ،والذي
وضح ،ألول مرة ،نبذة عما يدور في جبال أفغانستان ،وسيول قندىار ،وتعرف المشاىد،

عمى أيدولوجيات اإلرىاب الديني المتررف ،وعمى األفكار المغمورة ،التي تروجيا تمك

الجماعات ،ونقميا عنيم البعض ،دون بحث أو تفكير ،ورد عمييا العمل الدرامي ،بالحجة

والبرىان السمس.

واليوم يبرز السؤال األىم ،عما سيحدث في أفغانستان ،في أعقاب انسحاب القوات
األمريكية وقوات حمف الناتو؟ وىل سيرمد الجيش األفغاني أمام قوات رالبان التي تحتل

أغمب المنارق الريفية والررق االستراتيجية ،حتى ورمت سيررتيا ،اليوم ،عمى حوالي

 %18من األراضي األفغانية ،وطارة بعد سيررة الحركة ،اآلن ،عمى معيم المداطل
الحدودية مع الدول المجاورة ،وقياميا بإعدام أحد المترجمين األفغان ،الذي يعمل مع

القوات األمريكية .فكيف ستسير األمور في أفغانستان؟ يرى الرئيس األفغاني أشرف غني

ضرورة التورل التفاق ،مع رالبان ،لوقف إرالق النار ،واجراء انتطابات رئاسية ،وىو

التوجو الذي تؤيده الواليات المتحدة األمريكية ،التي ترى ضرورة أن يشمل االتفاق تشكيل

حكومة انتقالية ،تشارك فييا عنارر رالبان .بينما يرفض متمردو رالبان إجراء أي
انتطابات مستقبمية ،مؤكدين أن أفغانستان إمارة إسالمية ،البد أن يحكميا مجمس ديني،

استرشاداً بفترة حكميم السابق بين أعوام  8991و.4008

ويرى العديد من المحممين أن إعالن الرئيس بايدن االنسحاب ،غير المشرور ،من

أفغانستان ،يعني انترار حركة رالبان ،ولتفادي ذلك تمكن الرئيس األمريكي جو بايدن
من االتفاق مع نييره التركي ،أردوغان ،بقيام القوات العسكرية التركية بحماية وتأمين

مرار كابول بعد االنسحاب األمريكي من ىناك ،وىو األمر الذي ترفضو حركة رالبان،
معتبرة وجود القوات التركية في مرار كابول ،في أعقاب االنسحاب األمريكي ،بمثابة عمل

عدواني ضدىم ،معولين في ذلك عمى مساندة المعارضة التركية ،الرافضة لبقاء القوات

التركية في كابول.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك االنسحاب إلفساح المجال لقوى إقميمية أطرى ،تترمع لمعب

دور أكبر في أفغانستان ،مثل اليند وباكستان والرين وروسيا ،ممن ليم مرالح
استراتيجية في المنرقة فمن المتوقع أن تسعى روسيا لمعودة مجدداً إلى أفغانستان ،أما
باكستان فترى فررة لزيادة حجم تجارتيا ،ونمو استثماراتيا مع أفغانستان ،التي أنيكتيا

سنوات الحرب ،وىو ما سيقمق عدوتيا المدود اليند ،وسيدفعيا لمعمل ،بكل السبل ،لمتقارب

مع رالبان ،والحيمولة دون االتفاق بين إسالم آباد وكابول .أما عمى المستوى الشعبي،
فتتوقع جميع التحميالت قرب نشوب حرب أىمية في أفغانستان ،فور انسحاب القوات
األمريكية ،ليتدىور الوضع الداطمي ،ويفقد الشعب األفغاني المكاسب ،البسيرة ،التي

حققيا في الفترة السابقة ،طارة في مجال حقوق اإلنسان ،وتمكين المرأة ،لتُجبر المرأة،
مرة أطرى ،عمى البقاء بالمنزل ،وحرمانيا من التعميم.
ويبقى السؤال األىم … ىل ستعود أفغانستان مرك اًز لتردير اإلرىاب الديني المتررف

مستقبالً ،مثمما كانت من قبل؟
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