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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ أعــــلــــن الــــرئــــيــــس األمـ
ــدن، فــــي 14 نـــيـــســـان/ إبـــريـــل  ــايــ بــ
الــــــقــــــوات  ــــحـــــب  سـ قــــــــــــرار   ،2021
األمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان بــحــلــول الــذكــرى 
أي   ،2001 سبتمبر   11 لــهــجــمــات  الــعــشــريــن 
في أيلول/ سبتمبر 2021؛ إذ قال »آن األوان 
إلنــهــاء أطـــول حــرب فــي الــتــاريــخ األمــيــركــي«. 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات حلف  وســـتـــبـــدأ الــ
ــو( االنـــســـحـــاب في  ــاتـ ــنـ شـــمـــال األطـــلـــســـي )الـ
مطلع أيار/ مايو 2021. وبذلك، تكون إدارة 
ــتـــزمـــت بـــالـــخـــطـــوط الــعــريــضــة  ــايــــدن قــــد الـ بــ
إلــيــه إدارة الرئيس  الـــذي تــوصــلــت  لــاتــفــاق 
السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في 

الدوحة، في شباط/ فبراير 2020. 

حيثيات القرار
اعتبر بايدن أن إنهاء الحرب في أفغانستان 
 

ً
»مـــصـــلـــحـــة وطـــنـــيـــة« أمـــيـــركـــيـــة، مــتــجــاهــا

العسكريون  مستشاروه  أطلقها  تــحــذيــراٍت 
واألمــنــيــون، وكــذلــك االنــتــقــادات الــتــي جــاءت 
الخطوة  هــذه  أن  باعتبار  الجمهوريني،  مــن 
قد تــؤدي إلى انهيار حكومة كابول وعودة 
»طـــالـــبـــان« إلــــى الــســلــطــة. لــكــن بـــايـــدن أكـــد، 
مــن جــهــة أخــــرى، أن واشــنــطــن ســـوف تــراقــب 
الوضع في أفغانستان، وستحتفظ بقدراٍت 
عسكريٍة واستخباراتيٍة في املنطقة ملكافحة 
ــودة تــنــظــيــمــاٍت مــثــل  ــ ــنـــع عــ »اإلرهـــــــــــاب«، ومـ
ــّدد عــلــى أن  ــ الـــقـــاعـــدة إلــــى أفــغــانــســتــان. وشــ
املتحدة ستحاسب »طــالــبــان« في  الــواليــات 
ــال إخــالــهــا بــالــتــزامــاتــهــا فــي مــفــاوضــات  حـ
الــدوحــة بــعــدم السماح بــأي تهديد إرهــابــي 
ضد الواليات املتحدة األميركية، أو حلفائها، 
أن  واعتبر  األفغانية.  األراضـــي  مــن  ا 

ً
انطاق

االنسحاب العسكري من أفغانستان ال يعني 
في  واإلنساني  الدبلوماسي  النشاط  إنهاء 
 عن أن واشنطن ستواصل 

ً
ذلك البلد، فضا

تقديم املساعدات للقوات األمنية والعسكرية 
بـــاده ســوف  للحكومة األفــغــانــيــة. وأكـــد أن 
ــــني الـــحـــكـــومـــة  ــــام بـ ــسـ ــ تــــدعــــم مــــحــــادثــــات الـ
بــإشــراف منظمة  األفغانية وحــركــة طــالــبــان 
ــم حــقــوق  ــ ــل دعــ ــواصــ ــتــ ــدة، وســ ــحــ ــتــ األمـــــــم املــ
الــنــســاء، والــحــفــاظ على مــســاعــدات إنسانية 
ــار إلـــى أن واشــنــطــن  ــ وتــنــمــويــة كــبــيــرة. وأشـ
املـــزيـــد  تــفــعــل  أن  أخــــــرى  مــــن دول  ســتــطــلــب 
لدعم أفغانستان، بخاصة باكستان، وكذلك 
روســيــا والــصــني والــهــنــد وتــركــيــا، الــتــي لها 

مصلحة في استقرار أفغانستان. 

مبرّرات االنسحاب
أفغانستان مع  االنسحاب من  قــرار  ينسجم 
مقاربة بايدن للسياسة الخارجية التي أعلن 
عنها، وهو ال يزال مرشًحا للرئاسة في عام 
2020، وتــتــضــّمــن إنــهــاء »الـــحـــروب األبــديــة« 
ــدة فــي  ــحــ ــتــ ــات املــ ــ ــ ــواليـ ــ ــ ــا الـ ــهـ الــــتــــي تـــخـــوضـ
أفغانستان والعراق وعموم الشرق األوسط، 
 كـــثـــيـــرة. والــتــركــيــز 

ً
ــاء وأمـــــــواال ــ وتــكــلــفــهــا دمـ

ا عن ذلك على مهمات عسكرية محّددة، 
ً

عوض
تنفذها قوات خاصة، وكذلك تقديم معلوماٍت 
استخباراتيٍة ودعم لوجستي لقوات حليفة 
لـــلـــتـــصـــّدي لــخــطــر الــتــنــظــيــمــات املـــتـــطـــّرفـــة. 
ــذه املـــقـــاربـــة عــلــى أن االســـتـــمـــرار  وتــــشــــّدد هــ
فــــي صــــراعــــات ال يــمــكــن كــســبــهــا يــســتــنــزف 
الــقــدرات األمــيــركــيــة، وُيــضــعــف قــدرتــهــا على 
تــزداد  خصوٍم  مواجهة  في  العاملية  القيادة 
قــدراتــهــم عــلــى تــهــديــد املــصــالــح األمــيــركــيــة. 
بناء عليه، استمرار توّرط الواليات املتحدة 
ا استراتيجًيا 

ً
في أفغانستان بات يمثل عبئ

عليها واستثماًرا غير مجد، في ظل عجزها 
وحــلــفــائــهــا عــن حــســم الــوضــع عــلــى األرض. 
انهيار حكومة  احتمال  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
ــــودة »طـــالـــبـــان« إلـــى الــحــكــم يظل  كـــابـــول وعـ
األميركي،  العسكري  االنسحاب  بعد  قائًما 
ــإن الــــواليــــات  ــ ــــو«، فــ ــاتـ ــ ــنـ ــ وخــــــــروج قـــــــوات »الـ
 على االستمرار في 

ً
املتحدة ما عــادت قــادرة

العسكرية  قــدراتــهــا  اســتــنــزاف  أعــبــاء  تحمل 
فـــي حــــرٍب ال يــمــكــن كــســبــهــا، خــصــوًصــا في 
ظــل فــســاد النخبة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة في 
ما  الحكومة  فــقــوات  كفاءتها،  كــابــول وعـــدم 
زالـــت غير قـــادرة وحــدهــا على تــأمــني الباد 
فـــي مــواجــهــة طــالــبــان بــعــد عــقــديــن. ويمكن 
كلًيا  باالنسحاب  بايدن  تلخيص مسّوغات 

من أفغانستان في أربع نقاط:
إدارة  بـــحـــســـب  ــزو:  ــ ــغـ ــ الـ أســــبــــاب  انـــتـــفـــاء   .1
بايدن، كان هدف الواليات املتحدة من غزو 
أفغانستان عام 2001 »واضًحا«، وتمثل في 
»اجتثاث القاعدة ومنع الهجمات اإلرهابية 
املــتــحــدة«. وتــرى  الــواليــات  املستقبلية ضــد 
قد تحقق، خصوًصا  الهدف  هــذا  أن  اإلدارة 
بــعــد مقتل زعــيــم الــقــاعــدة، أســامــة بــن الدن، 
مــن  اإلدارة  ــادت  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ وقـــــــد   .2011 عـــــــام 
بأن  مــفــاده  األميركية  لاستخبارات  تقدير 
الــقــاعــدة و»الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة« األخـــرى 
فـــي أفــغــانــســتــان مـــا عـــــادت تــشــكــل تــهــديــًدا 

األميركي، وهي غير  القومي  مباشًرا لألمن 
 هجمات جــديــدة فــي العمق 

ّ
قـــادرة على شــن

األمــيــركــي. بــنــاء عــلــيــه، لــم يــعــد هــنــاك مــبــّرر 
األميركية  القوات  لبقاء  بايدن  إلى  بالنسبة 
فــي أفغانستان. ومــن الــواضــح أنــه ال يعتبر 
أفغانستان  فــي  القائم  النظام  على  الحفاظ 
ــه ال يستطيع أن  ــــداف الـــغـــزو، كــمــا أنـ مـــن أهـ

يضمن عدم عودة »طالبان«.
ــارج  ــة خــ ــيــ ــابــ ــار الـــتـــهـــديـــدات اإلرهــ ــتـــشـ 2. انـ
تــهــديــد  أن  ــايـــدن  بـ إدارة  تــــرى  أفــغــانــســتــان: 
ــر انـــتـــشـــاًرا  ــثـ ــات أكـ ــ الـــجـــمـــاعـــات املـــتـــطـــّرفـــة بـ
حــول الــعــالــم، ويتضمن ذلــك حــركــة الشباب 
فــي الــصــومــال، والــقــاعــدة فــي شبه الجزيرة 
العربية، وجبهة النصرة في سورية، وتنظيم 
الدولة اإلسامية في العراق والشام )داعش( 
الذي يحاول إنشاء فروع له في دول مختلفة 
من أفريقيا وآسيا. وهذا يعني أن إبقاء آالف 
الجنود على األرض وتركيزهم في بلد واحد 
الـــدوالرات كل  تبلغ مليارات  فقط، بتكاليف 
ا عن 

ً
عام، ال يحمل أي قيمٍة إضافية. وعوض

االستمرار في الحرب مع »طالبان«، كما يرى 
ــإن عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة »تتبع  بـــايـــدن، فـ
وتــعــطــيــل الــشــبــكــات والــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة 
التي انتشرت إلى ما هو أبعد من أفغانستان 

منذ هجمات سبتمبر 2001«. 
األرض:  على  املعطيات  تغيير  صعوبة   .3
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي، أنــتــونــي  يـــرى وزيــ
بلينكن، أنه »ال يوجد حل عسكري« للصراع 
األفغاني. وتأسيًسا على ذلك، رفض بايدن 
نــصــائــح قــادتــه العسكريني بــضــرورة ربــط 
ــــاب الــــعــــســــكــــري بـــتـــحـــقـــق شـــــروط  ــــحـ ــــسـ االنـ
أن »الحّجة  موضوعية على األرض. ويــرى 
الوقت ليس  أن  للبقاء فترة أطــول  الرئيسة 
قد  »الــنــاتــو«  وكـــان  للرحيل«.  اآلن  مناسًبا 
أعلن، عام 2014، أن »قــوات األمــن األفغانية 
الباد  أمــن  عن  كاملة  املسؤولية  ستتحمل 
ــذا لــم  ــ ــام«، لـــكـــن هـ ــ ــعـ ــ ــــك الـ بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة ذلـ
يحصل، وال ُيتوقع أن يحصل في أي وقت 
قــريــب. ويــشــّكــك بــايــدن فــي منطق أصحاب 
: »مــــا الـــشـــروط املــطــلــوب 

ً
ــا ــائـ هــــذا الــــــرأي، قـ

نــغــادر؟ وكــم من  تحققها على األرض لكي 

الوقت سيمضي حتى تتحقق، هذا إذا كان 
؟ وكم هي التكلفة 

ً
من املمكن تحقيقها أصا

اإلضافية في األرواح واألموال؟ ال أسمع أي 
إجــابــات جيدة عن هــذه األسئلة. وإذا كنت 
ال تستطيع اإلجابة عنها، في رأيي، ينبغي 

أن ال نبقى«. 
تــــهــــديــــد جـــــــديـــــــدة: لــم  نـــــشـــــوء مــــــصــــــادر   .4
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــــات األمــ ــــسـ ــــؤسـ تــــعــــد املـ
واالستراتيجية واألكاديمية ترى أن اإلرهاب 
الواليات  يواجه  الــذي  األبــرز  التهديد  يمثل 
املــتــحــدة فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة؛ فــهــنــاك الصني 
 

ً
وروســيــا وإيــــران وكــوريــا الــشــمــالــيــة، فضا

عن االقتصاد واألوبئة والتغييرات املناخية. 
ــــات  ــــويـ ــا لـــهـــذه الـــــرؤيـــــة، تــتــمــثــل األولـ ــ ـ

ً
ــق ــ ووفـ

ــي مـــحـــاربـــة الــفــقــر  ــدن فــ ــايــ بــالــنــســبــة إلـــــى بــ
التحتية  البنى  وتجديد  العرقي  والتمييز 
في  االستثمار  وزيـــادة  املتهالكة  األميركية 
التكنولوجيا، مثل أشباه املوصات والذكاء 
االصــطــنــاعــي واتـــصـــاالت الــجــيــل الــخــامــس، 
وليس في استخدام الجيش لدعم »حكومات 
فــــاســــدة«. ويـــقـــول أصـــحـــاب هــــذا الــــــرأي في 
في  التفكير  ضــــرورة  يــعــنــي  هـــذا  إن  اإلدارة 
 

ً
بدال التجارية،  التوريد  الــدفــاع عن ساسل 

العسكرية. وبحسب  اإلمــــدادات  مــن خــطــوط 
قدرتها  »تعزيز  بـ  مطالبة  واشنطن  بــايــدن، 
 مع 

ً
ــة ــراسـ الــتــنــافــســيــة فـــي مـــواجـــهـــٍة أشــــّد شـ

ــــني. كـــمـــا عـــلـــيـــهـــا تـــقـــويـــة تــحــالــفــاتــهــا  ــــصـ الـ
القيم  تعزيز  لضمان  شركائها  مــع  والعمل 
الديمقراطية، وليس قيم الحكام املستبّدين. 
ــا دحــر الــوبــاء وتــعــزيــز النظام 

ً
وعليها أيــض

الــصــحــي الــعــاملــي اســتــعــداًدا لــلــوبــاء الــتــالــي؛ 
ألنه سيكون هناك جائحة أخرى«. ويخلص 
ــات املـــتـــحـــدة ســـتـــكـــون أقــــوى  ــ ــــواليـ ــــى أن الـ إلـ
وأقــــــدر عــلــى املــنــافــســة مـــع خــصــومــهــا »إذا 
خاضت معارك العشرين عاًما املقبلة، وليس 

العشرين سنة املاضية«. 

المحاذير
ــّررات االنـــســـحـــاب الــعــســكــري  ــبــ فـــي مــقــابــل مــ
من  محاذير  ثّمة  أفغانستان،  مــن  األميركي 
عليها جنراالت  يؤكد  الــقــرار،  هــذا  تداعيات 
الـــجـــيـــش واملــــســــؤولــــون االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــون. 

ويمكن تلخيص حججها في ثاثة:
1. سيطرة طالبان على أفغانستان من جديد
ال يــخــشــى مـــعـــارضـــو قـــــرار االنـــســـحـــاب من 
تـــكـــرار الــســيــنــاريــو الــــذي حــــدث فـــي الــعــراق 
رون من 

ّ
وسورية عام 2014 فحسب، بل يحذ

سيناريو أسوأ، مثل سقوط عاصمة فيتنام 
ــوات  الـــجـــنـــوبـــيـــة، ســــايــــغــــون، أمــــــام زحـــــف قــ
الــواليــات  تخلت  أن  بــعــد  الــشــمــالــيــة  فيتنام 
وانسحبت  املحليني،  حلفائها  عــن  املتحدة 
منها. وبناء على ذلك، سعى قادة املؤسسة 
الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة إلـــى ثــنــي بـــايـــدن عن 
ــن االنـــســـحـــاب بــتــحــقــق شـــروط  ــ ــراره، ورهـ ــ ــ قـ
رين من أنه من 

ّ
موضوعية على األرض، محذ

دون ذلــك قــد تسقط كــابــول، ويــحــدث تدفق 
كبير لــاجــئــني، وتــعــود حــركــة طــالــبــان إلــى 
االنتقام من األفغان الذين وقفوا إلى جانب 
ــات املـــتـــحـــدة. ويــســتــشــهــد أصـــحـــاب  ــ ــواليـ ــ الـ
م  ــدِّ

ُ
ق الـــرأي بتقييم استخباراتي ســّري  هــذا 

ــمَّ تــســريــبــه أخـــيـــرا،  ــ ــام 2018، وتـ لـــتـــرامـــب عــ

يــؤدي  قــد  انسحاًبا سريًعا  أن  إلــى  يخلص 
إلــى حـــرٍب أهلية، وسيطرة »طــالــبــان« على 

أفغانستان من جديد.
ــقــــاد قـــــــدرة الـــضـــغـــط عـــلـــى طـــالـــبـــان:  ــتــ 2. افــ
ـــــدرت عــن  ــراٍت صـ ــذيـ ــتـــحـ يـــرتـــبـــط مــــا ســـبـــق بـ
ــيـــة بـــــأن انــســحــاًبــا  ــيـــركـ االســــتــــخــــبــــارات األمـ
أميركًيا غير مشروط يضعف قدرة واشنطن 
في الضغط على »طالبان«، كما أنه يضعف 
النفوذ األميركي عليها في محادثات السام 
مــع الــحــكــومــة األفــغــانــيــة. ويستشهد هــؤالء 
بــامــتــنــاع »طـــالـــبـــان« عـــن حــضــور جــولــة من 
املـــفـــاوضـــات مـــع إدارة بـــايـــدن كــانــت مــقــّررة 
فـــي تــركــيــا مــنــتــصــف نــيــســان/إبــريــل 2021. 
ويشّددون على أنه ال ينبغي أن يكون هناك 
اتفاق  إلــى  التوصل  قبل  أمــيــركــي،  انسحاب 
سياسي بني »طالبان« والحكومة األفغانية، 

والتزام »طالبان« بوقف إطاق النار.
التصّدي  على  األميركية  الــقــدرة  تقليص   .3
لــإرهــاب: يــحــذر مــعــارضــو قـــرار االنسحاب 
ت تنظيمات إرهابية في 

ّ
من أنه في حال شن

أفــغــانــســتــان هــجــوًمــا جــديــًدا عــلــى الــواليــات 
القومي  ألمنها  تــهــديــًدا  أو شّكلت  املــتــحــدة، 
فــي أي جــزء من  أو  فــي املنطقة  ومصالحها 
الـــعـــالـــم، ســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــى الــقــوات 
ــيــــة الــــتــــحــــّرك بــســرعــة  ــيــــركــ ــكـــريـــة األمــ الـــعـــسـ
وفاعلية للرد على ذلك الهجوم أو تحييد أي 
تهديد قبل وقوعه. ويقول هؤالء إن سيطرة 
حركة طالبان على أجــزاء واسعة من الباد 
واستخباراتًيا؛  لوجستًيا  املسائل  د 

ّ
ستعق

ــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة املـــصـــادر  إذ لـــن تــتــوفــر لـ
املــوجــودة  املحلية  البشرية  االستخباراتية 
اليوم، ومن ثّم »ستتضاءل القدرة األميركية 
على تحديد التهديدات والتصّرف إزاءهــا«. 
ولذلك يعكف القادة العسكريون األميركيون 
على وضــع خطط وبــدائــل مــن وجـــود قــوات 
أميركية في أفغانستان ملنع تنظيم القاعدة 
حضورها  تعزيز  مــن  األخـــرى  والتنظيمات 
هــنــاك. وتــنــاقــش الــقــيــادة املــركــزيــة الوسطى 
ــتـــي تـــقـــع أفـــغـــانـــســـتـــان ضــمــن  ــة، الـ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
نــطــاق عــمــلــهــا، إمــكــانــيــة نــقــل بــعــض قــواتــهــا 
قدرة  لتوفير  أو طاجيكستان  باكستان  إلى 
على الــرد السريع فــي حــال بــروز أي تهديد 

في أفغانستان. 

خاتمة
ــتـــحـــدة لــم  ــات املـ ــ ــواليـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـ
تتمّكن مــن هــزيــمــة »طــالــبــان« وإعــــادة بناء 
أفغانستان وتحويلها إلى ديمقراطية، كما 
أعلن الرئيس جورج بوش االبن، حينما قّرر 
غــزوهــا عـــام 2001، فــإنــه ال تــوجــد خــيــاراٌت 
ــــوء تـــوّرطـــهـــا  ــام واشـــنـــطـــن فــــي ضـ ــ مــثــلــى أمــ
املــســتــمــر مــنــذ عــشــريــن عــاًمــا بــا أفــــق، وفــي 
الــعــاملــيــة. يبقى أمل  ضــوء تغير أولــويــاتــهــا 
ا بنجاح األفرقاء 

ً
أفغانستان الرئيس متعلق

ــان فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي  ــغـ األفـ
ــراع داخــلــي  يــتــمــّكــنــون خــالــه مـــن إنـــهـــاء صــ
مــســتــمــر مـــنـــذ ســـقـــوط املــلــكــيــة عـــــام 1974، 
يقطع  تشاركي،  إطــار  في  السلطة  واقتسام 
في  االستثمار  يحاول  من  كل  على  الطريق 
اســتــمــرار الــصــراع األفــغــانــي - األفــغــانــي من 

جهاٍت إقليميٍة وتنظيماٍت متطّرفة.

دوافعه وتداعياته المحتملة

قرار االنسحاب األميركي 
من أفغانستان

اعتبر بايدن أن 
إنهاء الحرب في 

أفغانستان »مصلحة 
وطنية« أميركية، 
متجاهًال تحذيراٍت 

أطلقها مستشاروه 
العسكريون واألمنيون

يرى وزير الخارجية 
األميركي، أنتوني 

بلينكن، أنه »ال يوجد 
حل عسكري« للصراع 

األفغاني

ال توجد خياراٌت 
مثلى أمام واشنطن 

في ضوء تورّطها 
المستمر منذ عشرين 

عامًا بال أفق، وفي 
ضوء تغير أولوياتها 

العالمية

بعد إعالن الرئيس األميركي جو بايدن سحب قوات بالده من أفغانستان تزامنًا مع ذكرى أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، يناقش المركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات في هذه القراءة الدوافع واألسباب وراء هذا القرار، كما يبين التداعيات المستقبلية له

)Getty( 2020/12/10 جنود أميركيون في نيويورك يعودون إلى ديارهم بعد انتشارهم في أفغانستان

ال  أفغانستان  من  العسكري  االنسحاب  أن  بايدن،  األميركي،  الرئيس  اعتبر 
عن  فضًلا  البلد،  ذلك  في  واإلنساني  الدبلوماسي  النشاط  إنهاء  يعني 
األمنية والعسكرية  للقوات  المساعدات  أن واشنطن ستواصل تقديم 
للحكومة األفغانية. وأكد أن بالده سوف تدعم محادثات السالم بين 
المتحدة،  األمم  منظمة  بإشراف  طالبان  وحركة  األفغانية  الحكومة 
إنسانية  مساعدات  على  والحفاظ  النساء،  حقوق  دعم  وستواصل 
أن  أخــرى  دول  من  ستطلب  واشنطن  أن  إلى  وأشــار  كبيرة.  وتنموية 
تفعل المزيد لدعم أفغانستان، بخاصة باكستان، وكذلك روسيا والصين 

والهند وتركيا.

دعم متواصل
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