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أفغانستان تدفع ثمن السياسات الغربية

بين مشهدين، أفغانستان والعراق
المشــهد الدرامــي الــذي تتناقلهــا 
وســائل اإلعــام العالميــة حــول 
ــول،  ــى كاب ــان عل ــيطرة طالب س
والهــروب الجماعــي لســكانها 
ــو  ــا وه ــد له ــذ الوحي ــى المنف ال
المطــار، وتدافــع النــاس أمــام 
للحصــول  الطائــرة  عجــات 
علــى مــكان آمــن، اختبرنــاه فــي 
ــه ولكــن  العــراق وعشــنا لحظات
بســيناريو مختلــف، عندمــا دخل 
داعــش الــى الموصــل وأعلــن 
ــر  ــي العاش ــة ف ــه االجرامي دولت
مــن حزيــران مــن عــام ٢٠١٤.
الهــروب الُمــذل للقــوات االفغانيــة المدججــة بأحــدث انــواع العتــاد والســاح األمريكــي 
امــام عصابــات طالبــان، هــو اآلخــر يعيــد لنــا مشــهد هــروب الجيــش العراقــي الــذي 
قــدر عــدده علــى االقــل ٣٠ الــف عنصــر مــع تــرك كامــل عتــاده الــى جماعــة داعــش 

التــي لــم تكــن أكثــر مــن ٢٠٠ عنصــر.
ــى  ــده ال ــي هــرب بجل ــس االفغان ــن المشــهدين هــو ان الرئي ــد بي ــارق الوحي اال ان الف
طاجكســتان بينمــا المالكــي احتمــى بالقــوات االمريكيــة وقــام بتفعيــل اتفاقيــة االطــار 
االســتراتيجي الــذي وقعــه مــع االدارة االمريكيــة نهايــة عــام ٢٠٠٨. فــاألول لــم يجــد 
ــذي  ــرام ال ــاد واإلج ــور الفس ــوم وراء مح ــئ الي ــذي يختب ــي ال ــا المالك ــذ بينم ــه منق ل
يســمي نفســه بالمقاومــة والممانعــة وخلــف مليشــيات الحشــد الشــعبي أســتنجد بالقــوات 

ــى المنطقــة الخضــراء. ــات داعــش ال ــة إليقــاف زحــف عصاب االمريكي
التباكــي علــى الشــعب األفغانــي فــي واشــنطن مــن قبــل زعمــاء الحــزب الجمهــوري 
فــي الكونغــرس امثــال ليندســي غراهــام وميتــش ماكونيــل هــو أكثــر المواقــف 
))التراجيديــة(( فــي المشــهد الدرامــي األفغانــي. فمــن كثــرة الســخرية وإضفــاء 
ــك  ــى تل ــق والغضــب عل ــر مــن الحن ــر الكثي ــك التباكــي، يثي ــى ذل ــة عل ــة المنافق الهال
ــي  ــى محــاوالت ف ــي وعل ــى الشــعب األفغان ــة عل ــية والحزين التصريحــات الرومانس
ــاق  ــن النف ــن لف ــك الممتهني ــى اولئ ــتان. ويتناس ــي افغانس ــه ف ــاب ادراج ــادة االره اع
السياســي، بــان ادارة ترامــب الجمهوريــة هــي وراء التفــاوض مــع طالبان فــي الدوحة، 
وهــي وراء قــرار االنســحاب االمريكــي فــي أيلــول مــن هــذا العــام مــن افغانســتان، 
وكا المنافقيــن هــم مــن وقــف فــي مســاندة ترامــب وَدَعمــه فــي االنتخابــات والتمســك 
بادعــاءات تزويــر االنتخابــات.  اال ان تباكيهــم اليــوم علــى األوضــاع فــي أفغانســتان 
ــا فاشــلة  ــة إلظهاره ــدن ومحاول ــدة السياســية ضــد ادارة باي ــة المزاي ــي خان يصــب ف
أمــام الــرأي العــام األمريكــي مــن أجــل تســجيل نقــاط لصالــح اســتحقاقات انتخابيــة. 
ــن  ــن وجمهوريي ــن ديمقراطيي ــنطن م ــي واش ــة ف ــة الحاكم ــن ان الطبق ــا يبي ــذا م وه

ــى اســتراتيجية واحــدة،  ــن عل متفقي
التتمة )ص2(...

»المؤتمر العام لمجالس الجماهير«
ما بعد  بديل الجماهير لِ
الجمهورية االسالمية !

ــران، وخــال األربعــة ســنوات المنصرمــة، مــن شــتاء ٢٠١7  إن مجتمــع إي
ــد  ــد البل ــى صعي ــام، وعل ــذا الع ــف ه ــة صي ــن بداي ــوم، وباألخــص م ــى الي إل
ككل وبصــورة متواصلــة، يقتــرب أكثــر وأكثــر وتدريجيــاً مــن الخــاص مــن 
ــه المتناميــة! ودفــع مســار  ــدار المجتمــع وقوت الجمهوريــة اإلســامية عبــر اقت
ــة،  ــة المنصرم ــة اإلســامية خــال الســنوات االربع الخــاص مــن الجمهوري
مباشــرة  بصــورة  الجماهيــر  واحتجاجــات  العماليــة  االحتجاجــات  عبــر 

ــا. ــة به ــقوط واإلطاح ــة الس ــى حاف ــامية إل ــة اإلس بالجمهوري
إنهــا احتجاجــات ونضــاالت جماهيريــة ال علــى »جنــاح مــا« للنظــام أو 
ــى النظــام  ــل عل ــة اإلســامية، ب »شــخص مــا« أو »مؤسســة مــا« للجمهوري
برمتــه ومجمــل الهيئــة الحاكمــة بــكل أدوات ممارســة ســلطتها. حلّــت كل يــوم 
الميــدان بصــورة أقــوى وأوســع وأكثــر تطلعــاً! احتجاجــات ضيّقــت األجــواء 
امــام كل القــوى العالميــة واإلقليميــة التخريبيــة والمعاديــة للجماهيــر ومســاعيها 
ــاف  ــي المط ــران. وف ــية إلي ــات السياس ــي األزم ــاً ف ــا مكان ــون له ــي أن يك ف
ــوى  ــادي الق ــة أي ــر التحرري ــة والجماهي ــة العامل ــل الطبق ــَر تدخ ــر، قَّص األخي
ــميات  ــت مس ــة تح ــا المرائي ــة مصالحه ــي المنطق ــب ف ــي تتعق ــارات الت والتي
مشــاريع »تحريــر« إيــران خــال العقديــن المنصرميــن بالضــد مــن مســتقبل 
ــوى  ــا احتجاجــات وضعــت حــد لتطــاول هــذه الق ــه وآمــن«. إنه »حــر ومرف
والتيــارات فــي التحــوالت الراهنــة ومســار خــاص جماهيــر إيــران مــن ٤٢ 

ــران! ــي اي ــة اإلســامية ف ــاً مــن حكــم وســلطة الجمهوري عام
فــي هــذا الصــراع المصيــري والحاســم مــن أجــل مســتقبل »مرفــه، حــر 
ــلطة  ــة بالس ــة اإلطاح ــابقة وتجرب ــورة الس ــن الث ــض م ــى النقي ــن«، وعل وآم
الســابقة، عبـّـَرْت الجماهيــر وأعلنــت بوضــوح مطالبهــا وتطلعاتهــا مــن غــد مــا 
بعــد الجمهوريــة اإلســامية! »رفــاه، حريــة وأمــان« و«إدارة مجالســية« هــي 
مطاليــب يتــم االعــان عنهــا ورفعهــا، بأشــكال مختلفــة، وفــي أصعــدة مختلفــة، 
ــي  ــة ف ــة ضــد معســكر الرجعي ــر التحرري ــة لمعســكر الجماهي ــة مجابه ــي أي ف
الســلطة.  تحولــت هــذه المطاليــب اليــوم، عمليــاً وفعليــا، الــى ضميــر واعــي 
ــدام  ــان، انع ــر، الحرم ــن الفق ــاٍل م ــٍد خ ــاء غ ــل إرس ــن اج ــران م ــع إي لمجتم
ــان واإلدارة  ــاواة، األم ــاه، المس ــة، الرف ــب الحري ــع. إن مطالي ــاواة والقم المس
المجالســية التــي غــدت أكثــر شــفافة وأكثــر وضوحــاً، يومــاً بعــد آخــر، تحولــت 
ــة  ــدم الحرك ــرة تق ــا ثم ــران. إنه ــد كل إي ــى صعي ــن عــام عل ــة تضام ــى راي ال
ــرض  ــن ف ــم م ــى الرغ ــي، وعل ــة الت ــة العميق ــركات االحتجاجي ــة والح العمالي
أبشــع أشــكال القمــع والحرمــان، لــم تخلــي ميــدان الصــراع مــن أجــل تحقيــق 
المطاليــب اإلنســانية للمجتمــع، حتــى وليــوم واحــد! إنهــا حــركات ليســت عفويــة 
ــادة!                      التتمــة )ص3(... ــدون قي ــة وال ب ــر منظم وال غي
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وهــي التفــرغ لــردع الصيــن وروســيا، واعــادة أفغانســتان 
الــى حضــن الجماعــات االســامية االرهابية لتهديــد العالم 
ــا  ــداء روســيا والصيــن. فكمــا قلن وخاصــة منافســيها األل
ــدول التــي  ــأن روســيا والصيــن هــي أكثــر ال مــن قبــل ب
اســتفادت مــن االحتــال األمريكــي ألفغانســتان للجــم 
تحولهــا إلــى ســاحة للتدريــب والمشــورة والتوجيهــات في 
ــكار االســامية فــي صفــوف مســلمي  ــد ونشــر االف تجني
الشيشــان الروســي وااليغــور الصينــي، ومقابــل ذلــك 
ــة تســتخدم األراضــي الروســية  ــوات االمريكي ــت الق كان

ومناطــق نفوذهــا للدعــم اللوجســتي واالســتخباراتي.
وهذا يقودنا الى ان افغانســتان ليســت مثل اي بلد عادي، 
مــن الممكــن االســتفادة منهــا كمنطقــة نفــوذ وتتصــارع 
ــات ســبب  ــدول العظمــى، وتفســر هــذه المعطي عليهــا ال
انســجامها بعــدم االعتــراف بطالبــان مــا لــم تــرى أفعالهــا 
ــن داعــش  ــرى م ــامية االخ ــات االس ــع الجماع ــي من ف
ــة  ــا واســتخدام افغانســتان كقلع والقاعــدة لانطــاق منه
لنشــر االرهــاب االســامي علــى صعيــد العالــم، وتســجل 

ــى  ــي ســجل الصــراع عل ــادرة ف ســابقة ن
المناطــق النفــوذ بيــن تلــك الــدول.

بيــد ان الحقيقــة الواضحــة وال لبــس 
الجماعــات  رعــت  مــن  ان  عليهــا، 
االدارة  هــي  االرهابيــة  االســامية 
االمريكيــة، وهــي مــن مولــت ودعمــت 
الدن  بــن  اســامة  وعســكريا  ماليــا 
بمجاهــدي  ســمي  ومــا  وجماعتــه 
االمريكــي  الســفير  وكان  االفغــان، 
فــي القاهــرة يجنــد الشــباب )العربــي 
المســلم( للقتــال ضــد الشــيوعية فــي 
أفغانســتان وضــد االحتــال الســوفيتي، 
وكان كل يــوم تحــل طائــرة ســعودية 
فــي إســام آبــاد وهــي تحمــل المجنديــن 
إرســال  عنــوان  تحــت  الشــباب 
االســتغاثة والمســاعدات االنســانية  الــى 
الشــعب األفغانــي المســلم. ان مــن حــول 

أفغانســتان الــى قلعــة لإلرهــاب االســامي هــي الواليــات 
ــع  ــد دف ــات، وق ــة الثمانين ــذ حقب ــة من ــدة االمريكي المتح
ــاً لتلــك السياســات وأثنــاء مرحلــة  الشــعب األفغانــي ثمن
ــراق،  ــي الع ــا ف ــا قدمته ــر مم ــدم أكث ــم تق ــال فل االحت
واليــوم تعيــد الكــرة نفســها وتعيــد االمــور الســابقة الــى 

نصابهــا.
كل االلحــان واالغانــي واالناشــيد التــي تعزفهــا االقــام 
المأجــورة واالبــواق االعاميــة ألمريــكا والغــرب حــول 
نشــرها للديمقراطيــة وحقــوق االنســان ترتطــم بالمشــهد 
الدرامــي االفغانــي، وتبيــن بأنهــا يافطــات تُعلــق عندمــا 
تريــد التدخــل العســكري والسياســي لتغييــر الحكومــات 
ــا  ــا،  وترمــي كل شــيء ورائه ــي فلكه ــدور ف ــي ال ت الت
عندمــا ال تســتفيد منهــا. وليــس هــذا فحســب بــل ان 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة لــم تــِف حتــى بمســؤوليتها 
المجتمــع  أمــن وســامة  احتــال، وضربــت  كدولــة 
ــي  ــعب االفغان ــلمت الش ــط وس ــرض الحائ ــي بع األفغان
مثــل  الــى عصابــات  مقابــل  وبــدون  فريســة ســهلة 
ــخ. ــل التاري ــا قب ــي جــاءت مــن العصــور م ــان الت طالب

إلقــاء اللــوم علــى القــوات االفغانيــة بانهــا لــم تقاتــل 
الطالبــان مثلمــا يصــرح وزيــر الدفــاع االمريكــي لويــد 
اوســتن امــام مجلــس النــواب ويبــرر التنصــل مــن 
افغانســتان،  إدارتــه مــن ممــا حــدث فــي  مســؤولية 

ــي  ــذاك و المالك ــا آن ــه ادارة اوبام ــت الي ــا ذهب ــبه م يش
ــاء  ــي اثن ــش العراق ــى الجي ــوا المســؤولية عل ــا رم عندم
ــي  ــة الت ــش. اال ان الحقيق ــام داع ــال أم ــه دون قت هروب
يحــاول هــؤالء اخفائهــا، بــأن امثــال اشــرف عبــد الغنــي 
ونــوري المالكــي لــم تَــّدوَن اســمائهم فــي ســجل مزابــل 
التاريــخ لــوال الواليــات المتحــدة األمريكيــة. والواليــات 
دروســها  عمائهــا  تعلــم  ال  لــو  االمريكيــة  المتحــدة 
االولــى علــى أســس النهــب والســرقة وممارســة كل 
المراكــز  تبــوء  الــى  تؤهلهــم  فلــن  الفســاد،  اشــكال 
ــي، كان  ــدان. فكمــا كان الجيــش العراق ــي البل ــة ف القيادي
ــون  ــاك فضائي ــل هن ــا قي ــي، وكم ــش االفغان ايضــا الجي
فــي الجيــش العراقــي، كان هنــاك فضائيــون أيضــاً فــي 
الجيــش االفغانــي وقــدر  عديــد عناصــره ٣٠٠ الــف 
جنــدي، لكــن الحقيقــة كانــت هــي اقــل بكثيــر مــن العــدد 
المعلــن حســب تصريحــات المســؤولين األمريكييــن. مــا 
نريــد ان نقولــه ان اســاس هزيمــة الجيــش األفغانــي كمــا 
الجيــش العراقــي قبلــه، هــو سياســة أمريــكا فــي تحويــل 
الحثــاالت االجتماعيــة الــى سياســيين مــن الدرجــة االولى 
عبــر التوظيــف اإلعامــي ورســم هالــة كاذبــة وخادعــة 
حولهــم. وليــس هــذا فحســب، فكمــا كانــت الواليــات 

ــي افغانســتان، حافظــت  ــت ف ــي العــراق، كان المتحــدة ف
االجتماعــي  واالنحطــاط  الرجعــي  اإلرث  كل  علــى 
والسياســي عبــر التمســك وتأهيــل الجماعــات االجراميــة 
وتأســيس  الديــن  ورجــال  والعشــائر  القبائــل  مــن 
ــى  ــرعية عل ــي الش ــا يضف ــاتير بم ــن دس ــات وس حكوم
وجودهــا فــي الوقــت الــذي لــم تحــرك ســاكنا تجــاه 
ــأى عــن  ــا. فهــي بمن ــي له مســتقبل المجتمعــات وال تبال
ــظ  ــت تحاف ــل راح ــنة، ب ــاه االس ــتنقعات والمي ردم المس
علــى بنيــة اقتصاديــة متهالكــة وبنيــة اجتماعيــة منحطــة 
دون أي مســاس وال مبــاالة، وتأســيس نظــام حكــم علــى 
نفــس األســس االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تســتند 
عليهــا العشــائر والقبائــل والجماعــات الرجعيــة مــن كل 
ــه  ــه وتجميل ــوش علي ــة رت ــع اضاف ــوب، م ــدب وص ح
ــات شــكلية  ــم انتخاب ــا يســمى تنظي ــر م بشــكل كاذب عب
ودق الطبــول لهــا. نقــول تقــف السياســة االمريكيــة وراء 
ــا  ــان، وبعثه ــل طالب ــروح بجماعــة منقرضــة مث ــخ ال نف
ــاج جماعــات مجرمــة  ــد، وهــي مــن تجــدد انت مــن جدي
التــي تســمي نفســها بمحــور المقاومــة والممانعــة او 

ــش. ــات داع ــي عصاب ــا وه ــوأ منه األس
تســليم أفغانســتان الــى طالبــان  الــذي يقابلــه تســليم ثلــث 
مســاحة العــراق الــى داعــش، ســيعمل علــى تقويــة 

ــض  ــدة لتعوي ــه فرصــة جدي ــي، ويعطي ــام السياس اإلس
انحســارها وهزيمتهــا فــي مصــر وتونــس وســورية 
الخافــة  الدولــة  مشــروعها  هزيمــة  بعــد  والعــراق 
تركيــا  فــي  المعتــدل  االســامية والقاعــدة واالســام 
ــف كان  ــر كي ــا نتذك ــران. وكلن ــي إي ــارات ف ــر للق وعاب
اعــان دولــة الخافــة االســامية فــي العــراق وســورية، 
جــددت البيعــة لإلســام السياســي علــى صعيــد المنطقــة 
وحتــى العالــم، وكيــف تمــدد ارهابــه الــذي لــم تســلم منــه 
ايــة بقعــة مــن االرض،  هــذا الســيناريو ســيتكرر ولكــن 
بشــكل أكثــر دراماتيكــي، وتتقــوى كل األفــكار الرجعيــة 
والعفنــة المعاديــة للمــرأة والحقــوق االساســية للبشــر 

ــا. ــي منطقتن خاصــة ف
ــة  ــتان بجماع ــي ألفغانس ــال االمريك ــتبدال االحت ان اس
طالبــان ليــس انتصــار لجماهيــر افغانســتان كمــا يحــاول 
ــل يذهــب  ــكا مث ــة ألمري ان تصــوره الجماعــات المعادي
ــا أو  ــه قســم مــن اليســار  ســواًء التحــف لباســا قومي إلي
ثوبــا متهرئــا ماركســيا ومجموعــة محــور اإلجــرام 
ــان واليمــن ومــن لــف لفهــم.  والفســاد فــي العــراق ولبن
وراء  هــو  االمريكــي  االحتــال  ان  ذلــك  وبخــاف 
ــزت  ــي اوع ــوش الت ــن إدارة ب ــم تك ــان، ول ــل طالب تأهي
أحــداث  بعــد  أفغانســتان  باحتــال 
 ٢٠٠١ أيلــول  مــن  عشــر  الحــادي 
ــان، بــل طلبــت  ــى خــاف مــع طالب عل
تســليمها ألســامة بــن الدن وقيــادات 
ــورك  ــر نيوي ــة بتفجي ــدة المتورط القاع
وواشــنطن، اال ان االخيــرة رفضــت 
بــوش  ادارة  لتســتخدمها  تســليمهم، 
ــاح افغانســتان.  ــي اجتي ــة ف ــن ذريع االب
والواليــات المتحــدة االمريكيــة هــي فــي 
ــت  ــي اعترف ــة الت ــدول األربع ــة ال مقدم
بحكــم طالبــان عندمــا اجتاحــت كابــول 
باكســتان  جانــب  الــى   ١٩٩٥ عــام 
انهــا  اال  والســعودية،  واالمــارات 
بعــد  ســرعان مــا ســحبت اعترافهــا 
عليهــا.  الحقوقيــة  المنظمــات  ضغــط 
وبعــد عقديــن مــن الزمــن مــن االحتــال 
االمريكيــة واقصــاء طالبــان عن الســلطة، 
تبيــن الوقائــع ان الواليــات المتحــدة االمريكيــة احتفظــت 
إلــى  وردتهــا  عندهــا،  كوديعــة  افغانســتان  بشــعب 

جاديهــا بعــد االنتهــاء مــن مهمتهــا.
إن  اوال  مهمتيــن؛  مســألتين  إلــى  نشــير  وأخيــرا 
والرفــاه  واألمــان  واالســتقرار  االمــن  يتصــور  مــن 
وتدخــل  امريــكا  سياســات  عبــر  تأتــي  والحريــات 
جيوشــها واالســتقواء بهــا، فقــد قــرر تســجيل اســمه فــي 
ــة،  ــام مأجــورة امريكي ــا اق ــي تدونه ــى الت ســجل الحمق
ــاب  ــم اإلره ــا حك ــد إليه ــي أُعي ــتان الت ــي افغانس ــا ه فه
ــه  ــال عن ــل مــا يق ــذي اق والفاشــية، وهــا هــو العــراق ال

ــتان. ــن أفغانس ــا م ــل فش ــد أق بل
ــن  ــن ع ــن ومدافعي ــا كتحرري ــة علين ــألة الثاني ــا المس أم
ــري  ــتعداد السياســي والفك ــاواة االس ــة والمس ــم الحري قي
فــي مواجهــة الهجمــة اليمينيــة علــى تصــورات وأفــكار 
البشــر التــي ستشــتد علــى اثــر تداعيــات اعــادة طالبــان 
القيــم  عــن  والدفــاع  افغانســتان،  فــي  الســلطة  الــى 
االنســانية والوقــوف بوجــه مقايضــة االحتــال االمريكي 
وسياســاته المجرمــة والعبثيــة مقابــل جماعــات اســامية 
مجرمــة مهمــا كان عنوانهــا” طالبــان او داعــش او 
يافطــة  تحــت  والفســاد  االجــرام  محــور  او  القاعــدة 

المقاومــة والممانعــة.
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»المؤتمر العام لمجالس الجماهير«
إن هــذا التقــدم ثمــرة إرســاء مراكــز، شــبكات نضاليــة، 
ــر  ــاها أكث ــات أرس ــس وتنظيم ــة، مجال ــات عام اجتماع
الشــخصيات والمنخرطيــن والمنظميــن لاحتجاجــات 
واإلضرابــات الجاريــة طليعيــة. إذ أرســيت تدريجيــاً 
ــى الرغــم مــن  خــال االربعــة اعــوام المنصرمــة. وعل
المنــع  وأشــكال  الضغوطــات  مــن  والمئــات  المئــات 

ــلطة! ــى الس ــا عل ــا عملي ــت وجوده ــر، فرض والحض
إن هــذه الحقيقــة هــي ضمانــة التقــدم الجــاري لحــد 
االن لصــراع الجماهيــر مــع الســلطة الجاثمــة علــى 
ــب  ــوم مطل ــه الي ــح في ــذي أصب ــى الحــد ال صدورهــم! إل
المجالــس واإلدارة المجالســية، بوصفهــا الشــكل الوحيــد 
لممارســة اإلرادة الجماهيريــة والديمقراطيــة للجماهيــر، 

ــه! ــوق ب ــه والوث ــن تحقيق ــاً، ويمك ــاً ملموس مطلب
ــم  ــي والتنظي ــبه الجماع ــي، ش ــل الجماع ــل التدخ وبفض
ــة  ــة العام ــر االجتماعــات العمالي ــة عب ــادة الجماعي والقي
وإرشــادات طيــف مــن الممثليــن والشــخصيات المعروفة 
وطليعيــي المجتمــع، وممارســة ارادة الجماهيــر فــي 
المجالــس، تجــري وترســى اليــوم فــي حميــة الصــراع!
ــية  ــى عش ــة، ال ال ــس الجماهيري ــاء المجال ــن إرس  يمك
ــم  ــا تنظي ــل بوصفه ــامية، ب ــة االس ــد الجمهوري ــا بع م
ــل  ــتخدامه. إن تدخ ــه واس ــن تطبيق ــم، ويمك ــي قائ نضال
وضمانــة وتأميــن مشــاركة جميــع الجماهيــر فــي الدفــع 
بأوجــه النضــال هــو أمــر قائــم، وحاجــة وواقــع قائــم ال 

ــكاره! ــن إن يمك
إن اإلدارة المجالســية للمجتمــع اليــوم هــي الضامــن 
للجماهيــر.  والديمقراطــي  العــام  للتدخــل  الوحيــد 
فباإلضافــة الــى كونهــا »ال للجمهوريــة االســامية«، 
فإنهــا »نعــم« واضحــة وبوعــي للجماهيــر الثوريــة 

وجماهيــري. ديمقراطــي  بنــاء  إرســاء  بإمكانيــة 
وعبــر اإلقــرار بهــذه الحقائــق، وبهــدف تأميــن انتصــار 
االســامية  الجمهوريــة  علــى  التحرريــة  الجماهيــر 
وإلحــاق الهزيمــة التامــة بهــا، وعبــر االســتناد الــى البديل 
المتجــذر بنضــاالت جماهيــر إيــران مــن أجــل نيــل 
الحريــة، الرفــاه، األمــان، يعــد الحــزب الحكمتــي )الخــط 

الجماهيريــة«  للمجالــس  العــام  الرســمي( »المؤتمــر 
ــل  ــد لتدخ ــن الوحي ــد والضام ــري الوحي ــل الجماهي البدي
مجمــل جماهيــر ايــران فــي تحديــد مصيرهــا، اليــوم 
وفــي عشــية مــا بعــد الجمهوريــة اإلســامية فــي ايــران.
انهيارهــا،  للحكومــة،  التــام  الضعــف  أوضــاع  فــي 
الثــورة، االطاحــة بهــا و.... يعلــن »المؤتمــر العــام 
نفســه  تأخيــر  اي  ودون  فــوراً  الجماهيــر«  لمجالــس 
بوصفــه بديــل الســلطة الناهضــة مــن المجتمــع وبوصفــه 
ــل عــن  ــزع إدارة المجتمــع كممث ــة. وينت الحكومــة البديل
مجالــس  فــي  المنظمــة  الجماهيــر  ايــران،  جماهيــر 

الجماهيــر!
ــام  ــر الع ــوم »المؤتم ــة، يق ــرت اإلمكاني ــا توف ــى م ومت
بوصفــه  ابطــاء،  ودون  فــوراً  الجماهيــر«  لمجالــس 
حكومــة قانونيــة، أي حكومــة هدفهــا الــرد علــى حاجــات 
ــن  ــامية م ــة االس ــت بالجمهوري ــي اطاح ــر الت الجماهي
اجــل هــذه الحاجــات، بأجــراء الخطــوات الفوريــة ادنــاه:
١-    إعــان نفســه بوصفــه الســلطة الحاكمــة، بوصفــه 
الحكومــة الرســمية والقانونيــة فــي ايــران الــى حيــن  
المؤســس  لـ«المؤتمــر  والعلنــي  الرســمي  االنعقــاد 

المقبلــة«! للحكومــة 
ــة  ــس الجماهيري ــن المجال ــاع ع ــدرة الدف ــن ق ٢-    تأمي
نفســها بوجــه مؤامــرات الرجعيــة المهزومــة وســائر 
القــوى الرجعيــة والمعاديــة للجماهيــر والدفــاع عــن 

ارســاء اإلرادة المباشــرة للجماهيــر الثوريــة!
ــر  ــدة وغي ــر المقيّ ــات السياســية غي ٣-    إعــان الحري
المشــروطة، حريــة نشــاط األحــزاب والقــوى السياســية، 
بغــض النظــر عــن آرائهــا وأفكارهــا، فــي مجالــس 
السياســية،  برامجهــا  عــرض  أجــل  مــن  الجماهيــر 
ــذه  ــس له ــد المجال ــل تأيي ــة وني ــة واالقتصادي االجتماعي

البرامــج!
٤-    المســاعدة فــي البنــاء واإلقــرار الفــوري بمجالــس 
اماكــن العمــل والمعيشــة، للعمــال، للموظفيــن و... علــى 
صعيــد ايــران ككل، فــي غضــون 6 أشــهر كحــد أعلــى!
ــى  ــر عل ــز البش ــي تميّ ــن الت ــل القواني ــاء مجم ٥-    إلغ

ــن  ــة الدي ــن حري ــة! تأمي ــن والقومي ــس، الدي اســاس الجن
ــن! ــن المواطني ــة بي ــاواة التام ــن والمس والادي

6-    تاميــن معيشــة، صحــة، ســامة، ســكن وأمــان 
مجمــل الجماهيــر علــى صعيــد كل إيــران، عبر االســتناد 
النظاميــة  االجتماعيــة،  االقتصاديــة،  المصــادر  الــى 
ــى  ــر إشــراف المجالــس عل الموجــودة فــي المجتمــع عب

ــع! ــاج والتوزي اإلنت
7-    إبــاغ المؤسســات الدوليــة ودول العالــم بالســلطة 
المؤقتــة لـ«المؤتمــر العــام لمجالــس الجماهيــر« فــي 

ــران. اي
ــية،  ــتعبادية السياس ــرارات االس ــل الق ــاء مجم ٨-    إلغ
االقتصاديــة، النظاميــة، وإعــان الســام مــع جميــع 
ــدان  ــدان المجــاورة، الحكومــات والجماهيــر فــي البل البل

ــة! المختلف
الســرية  الدبلوماســية  وحضــر  منــع  إعــان      -٩
واإليقــاف التــام لمجمــل أشــكال المســاعدات والدعــم 
السياســية  والقــوى  للحكومــات  والتســليحي  المالــي 

والعالــم! المنطقــة  فــي  والنظاميــة 
١٠-  االنعقــاد الرســمي والعلنــي ألول »مؤتمــر مؤســس 
ــن  ــن المنتخبي ــر مشــاركة الممثلي ــة« عب ــة المقبل للحكوم
للمجالــس فــي عمــوم إيــران، مــن أجــل تدويــن دســتور 
البلــد وتشــكيل مؤسســات ســلطة الجماهيــر خــال 6 

ــدار! اشــهر مــن االقت
وبوصفــه حزبــاً شــيوعياً يناضــل مــن اجــل الثــورة 
ــمي(  ــط الرس ــي )الخ ــزب الحكمت ــر الح ــة، يعتب العمالي
الســلطة  فــي  والتدخــل  للمشــاركة  الوحيــد  الطريــق 
السياســية هــو عبــر المشــاركة فــي اقتــدار الهيئــات 
الجماهيريــة، الهيئــات الديمقراطيــة لمجالــس الجماهيــر، 
وسيســعى الــى تقريــب البديــل الراديكالــي والقائــم الوحيد 
لمجالــس  العــام  اي »المؤتمــر  ايــران،  فــي مجتمــع 

الجماهيــر«، مــن الســلطة!

الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
3 اب 2021

حول الهزيمة األمريكية في أفغانستان ووصول طالبان إلى الحكم!
حوار قناة »عالم أفضل« مع توما حميد

الســريعة  الهزيمــة  ســر  هــو  مــا  أفضــل:  عالــم 
للحكومــة االفغانيــة امــام طالبــان؟! إذ تحدثــت تقديــرات 
المســؤولين االمريكييــن والناتــو الــى مقاومــة الجيــش 
والســلطة القائمــة لمــا ال يقــل عــن 3 اشــهر فيمــا كانــت 
ــروس )6 اشــهر(.  ــن  ال ــؤولين االمنيي ــرات المس تقدي
ــى 75  ــى ال ــد اقص ــل كح ــان يص ــش طالب ــم إن جي رغ
الــف مقاتــل، بيــد ان الجيــش األفغانــي يصــل الــى 300 
الــف مقاتــل مــدرب بشــكل جيــد ومســلح بمعــدات جيــدة. 
زد علــى هــذا، انفقــت امريــكا 88 مليــار دوالر مــن 
ــو  ــا ه ــة .... فم ــلحة االفغاني ــوى المس ــداد الق ــل اع اج
تصوركــم لهــذه الهزيمــة الســريعة وهــذا االنتصــار 

ــان نفســها....؟ ــه طالب ــم تتوقع ــذي ل الســريع ال
أمريــكا  نصبتهــا  التــي  الحكومــة  ان  حميــد:  تومــا   
ــى  ــل عل ــك ٣٠٨ االف مقات ــت تمتل ــتان كان ــي أفغانس ف
الــورق، والجيــش مدجــج بأحســن األســلحة االمريكيــة، 
وكان لهــا قــوة جويــة معتبــرة، فــي حيــن كانــت طالبــان 
ــة  ــلحة بدائي ــلح بأس ــل مس ــف مقات ــي 7٥ ال ــك حوال تمتل
نوعــا مــا. رغــم هــذا لــم يبــق للحكومــة فــي أفغانســتان 

ــكا. ــن انســحاب أمري ــوم م ــي غضــون ١١ ي ــر ف إث
ــش  ــار كان جي ــي المنه ــش االفغان ــة ان الجي ــي الحقيق ف
ــف  ــذي يذكــر أي ٣٠٨ ال ــدد ال ينخــره الفســاد وكان الع
ــة  ــي نوعي ــة ف ــاك مبالغ ــت هن ــه، وكان ــغ ب ــدي مبال جن
التدريــب التــي تلقاهــا. فمثــل العــراق، كان هنــاك االالف 
ــم وجــود. كان  ــن له ــم يك ــن ل ــن الشــبح الذي ــن المقاتلي م
يدفــع للجنــدي االفغانــي ١٥٠ دوالر فــي الشــهر، وفــي 
الكثيــر مــن األحيــان كان ال يحصــل علــى الراتــب. فــي 
األيــام األخيــرة، كانــت الكثيــر مــن الوحــدات العســكرية 
ال يصلهــا االكل. والســلطة السياســية كانــت أكثــر فســادا.  
ولــم يكــن للجنــدي االفغانــي أي ثقــة بقــادة الجيــش الكبــار 

او القــادة السياســيين.
نشــرت صحيفــة واشــنطن بوســت فــي ديســمبر ٢٠١٩ 
وثائــق ســميت » أوراق أفغانســتان- التاريــخ الســري 
للحــرب« التــي كشــفت بــان مــا كان القــادة العســكريون 
االمريكيــون يقولونــه فــي الســر حــول قــوة الجيــش 
وقــوات االمــن الوطنيــة االفغانيــة كان، بالضبــط، عكــس 
مــا كانــوا يصرحــوا به فــي العلن؛ حيث كان المســؤولون 

فــي أمريــكا يتحدثــون باســتمرار عــن تحقيــق تقــدم، وهــو 
امــر يخالــف الواقــع.

لقــد َكَشــفَت هــذه االوراق، اعتمــادا علــى تقريــر ســري 
مســتند إلــى مقابــات أجريــت مــع عــدد مــن المشــرفين 
علــى تدريــب الجيــش االفغانــي وقــوات االمــن االفغانيــة  
ــوا  ــكريين كذب ــيين والعس ــادة السياس ــي ٢٠١6، ان الق ف
علــى األمريكييــن بشــكل مســتمر حــول بنــاء جيــش 
دعــم  بــدون  طالبــان  مواجهــة  علــى  قــادر  أفغانــي 
ــوا  ــى يبين ــات حت ــب بالمعطي ــوا بالتاع ــي، وقام امريك
بــان أمريــكا كانــت تحقــق تقــدم وتنتصــر فــي الحــرب. 
اذ اكــد هــذا التقريــر علــى ان الجيــش االفغانــي كان غيــر 
كفــوء وينقصــه الحافــز ولــن يحــارب. كمــا أشــاروا 
ــب آلالف  ــى ان قــادة الجيــش كانــوا يســتلمون روات ال
ــن  ــر أحــد م ــم يعب ــن. ل ــر الموجودي ــود الشــبح، غي الجن
المشــرفين علــى تدريــب الجيــش الذيــن تــم مقابلتهــم عــن 
ثقتــه بقــدرة الجيــش االفغانــي علــى التصــدي لطالبــان، 

ــا. ــك هزيمته دع عن
التتمة )ص4(...
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يجــب ان نعلــم بانــه قتــل 6٠ ألــف مــن الجيــش االفغانــي 
الن الجيــش كان غيــر مــدرب بشــكل جيــد وغيــر كفــوء 
ويقــوده قــادة فاســدون. مــن جهــة أخــرى، ان ثلــث قــوات 
االمــن كانــوا امــا مدمنــي مخــدرات او مــن طالبــان. 
ــة  ــكل تريســي مقابل ــي األمريكــي ماي ــا نشــر الصحف كم
ــم  ــارب قدي ــع مح ــنة م ــذه الس ــن ه ــوز م ــهر تم ــي ش ف
ــب  ــى تدري ــرفين عل ــن المش ــي م ــش األمريك ــي الجي ف
بنــاء الجيــش والشــرطة  الشــرطة والجيــش قــال ان 
ــى  ــوال ال ــل األم ــة لتحوي ــرد عملي ــت مج ــة كان االفغاني

ــدات. ــارة المع ــة وخس ــات معين جه
ــش  ــة الجي ــي هزيم ــاً ف ــت دوراً مهم ــائل لعب ــاك مس هن
االفغانــي أهمهــا هــو غيــاب العقيــدة.  بعد هزيمــة االتحاد 
ــب هللا  ــة نجي ــت حكوم ــتان، تمكن ــي أفغانس ــوفيتي ف الس
المواليــة للســوفييت مــن المقاومــة ألكثــر مــن ســنتين بعــد 
ــي  ــم الغرب ــاد الســوفيتي، رغــم كل الدع انســحاب االتح
للقــوى اإلســامية فــي أفغانســتان ورغــم انهيــار االتحــاد 
الســوفيتي. مــن جهــة أخــرى، تمكــن الجيــش الســوري 
ــي تضــم  ــة الت ــع الجهادي مــن مجابهــة عشــرات المجامي
مئــات االف مــن المقاتليــن المدججيــن بأحســن األســلحة 
االمريكــي  التدخــل  لــوال  عليهــا.  والتغلــب  الغربيــة 
ــط  ــن بس ــوري م ــش الس ــكان الجي ــكان بإم ــي، ل والترك
ســيطرته علــى كافــة األراضــي الســورية فــي وقــت 
قصيــر. لقــد حــدث هــذا طبعــاً بمســاندة روســيا، ولكــن 
لــوال رغبــة الجيــش الســوري فــي المقاومــة، لمــا تمكنــت 

ــع. ــر الواق روســيا مــن تغيي
 ان الســبب هــو ان لجيــش نجيــب هللا او جيــش ســوريا 
او لجيــش فيتنــام الشــمالية وجيــش فنزويــا الــذي وقــف 
ضــد محــاوالت أمريــكا تنصيــب غــوان كوايــدو رئيســا 
ــة هــي  ــدة والهوي ــة. ان مســالة العقي ــدة وهوي ــاد عقي للب
مســالة حيويــة بالنســبة للجيــش، بغــض النظــر عــن 
ــن  ــم يك ــة. ل ــدة والهوي ــذه العقي ــا له ــا او معارضتن اتفاقن
للجيــش األفغانــي الموالــي ألمريــكا أي عقيــدة. لقــد كان 
ــة اقــرب الــى مرتزقــة. ــة كارتوني جيــش لحكومــة عميل
 مــن جهــة أخــرى لــم تنجــز الحكومــة األفغانيــة مكاســب 
بحيــث يشــعر الجنــود االفغانييــن انهــا تســتحق التضحيــة 

مــن اجلهــا. 
هزيمــة  االمــر  اعتبــار  يمكــن  هــل  افضــل:  عالــم 
مقتضيــات  ألمريــكا؟  اســتراتيجية  مقتضيــات  ام 
اســتراتيجية بمعنــى إن احتــال امريــكا فــي 2001 
كان مرتبطــا باســتراتيجية »النظــام العالمــي الجديــد«، 
)ترســيخ مكانــة امريــكا كزعيمــة اوحــد لعالــم مــا بعــد 
ــط  ــر مرتب ــا إن االنســحاب االخي ــاردة(، فيم الحــرب الب
وهــي  اال  اخــرى  بوضعيــة  اخــرى،  باســتراتيجية 
مجابهــة الصيــن وروســيا... اي يعتــرض البعــض وفــي 
ــة؟!  ــاذا هزيم ــه لم ــون بان ــة االمريكي ــم الساس مقدمته
االوضــاع تغيــرت، تغيــرت االســتراتيجية. ال أكثــر! مــاذا 

ــدد؟ ــذا الص ــول به تق
 تومــا حميــد: ليــس هنــاك شــك بــان الطريقــة التــي 
انتهــى اليــه التدخــل األمريكــي فــي أفغانســتان هــي 
أمريــكا  بــان  اقصــد  انــا ال  ثقيلــة ألمريــكا.  هزيمــة 
خســرت المعركــة مــع طالبــان عســكريا، او هزمــت 
نتيجــة نضــال جماهيــري ثــوري، ولكنهــا انهزمــت فــي 
النهايــة، وخاصــة مــن الناحيــة السياســية الن مشــروعها 

ــدود. ــق مس ــى طري ــل ال وص
ــذ  ــكا من ــتراتيجية أمري ــرت اس ــه تغي ــرف بان ــن نع  نح
ــى  ــه ال ــة بالتوج ــاك رغب ــت هن ــث كان ــا حي ــد أوبام عه
الشــرق، الــى اســيا، والــذي يعنــي مواجهــة الصيــن 

ومنــع صعودهــا، وكانــت هنــاك خطــة لتقليــص التدخــل 
ــي  ــذا ال يعن ــن ه ــي الشــرق األوســط، ولك ــي ف األمريك
بــان مــا حــدث فــي أفغانســتان هــو ليــس هزيمــة مريــرة 
ــة كشــفت عنهــا  ــاك ادل ــا، هن ــكا. كمــا قلن بالنســبة ألمري
مــا ســميت بــأوراق افغانســتان بــان الطبقــة الحاكمــة فــي 
ــتان  ــي أفغانس ــا ف ــان تدخله ــم ب ــى عل ــت عل ــكا كان أمري
لــم يكــن لــه مســتقبل وكان مشــروعها ســينهار، وتنهــار 
ــذا  ــوا ان يحــدث ه ــن تمن ــا، ولك ــي نصبته ــة الت الحكوم

ــار بشــكل اخــر. االنهي
مــن  تنســحب  ان  هــي  أمريــكا  خطــة  كانــت  لقــد 
ــن  ــا م ــي نصبته ــة الت ــتطيع الحكوم ــتان، وان تس أفغانس
ــا  ــا وعندم ــنتين مث ــنة او س ــة، س ــرة معين ــة لفت المقاوم
تنهــار وتصــل طالبــان الــى الحكــم، ال يحســب هــذا االمر 
علــى أمريــكا، وال ينظــر اليــه كهزيمــة ألمريــكا، ولكــن 
انهيــار الحكومــة فــي غضــون أيــام جعــل هزيمــة أمريــكا 
وانتصــار طالبــان امــرا واضحــا ال يمكــن انــكاره. يعتبــر 
مــا حــدث هزيمــة فــي نظــر الطبقــة الحاكمــة وممثليهــا 
ــة  ــوف النخب ــي صف ــوي ف ــاك شــعور ق ــكا. هن ــي أمري ف

ــكا بانهــا خســرت الحــرب فــي أفغانســتان. فــي أمري
 لقــد كان الهــدف المعلــن فــي بدايــة حملــة أمريــكا علــى 
القاعــدة  وتدميــر  بطالبــان  اإلطاحــة  هــو  أفغانســتان 
ــي  ــكا ف ــا انخرطــت أمري ــة. بعده ــات اإلرهابي والجماع
وبتغطــرس  فوقــي  بشــكل  لهــا  موالــي  نظــام  إقامــة 
منقطــع النظيــر. فــي النهايــة انســحبت أمريــكا ووصلــت 
طالبــان الــى الحكــم، وال نعــرف فيمــا اذا كان أفغانســتان 
ســتصبح مســرح لتجمــع داعــش والقاعــدة وغيرهــا مــن 
القــوى اإلرهابيــة فــي وقــت ان أمريــكا صرفــت ٢.٢6 
ترليــون دوالر علــى هــذه الحــرب، أي ٣٠٠ مليــون 
ــائر  ــدا الخس ــذا ع ــنة، ه ــرين س ــدة عش ــا لم دوالر يومي
البشــرية. بالطبــع هنــاك فــرق بيــن القــوى التــي هزمــت 
أمريــكا فــي فيتنــام، التــي كانــت قــوات جماهيريــة تقدمية 
وبيــن القــوى التــي هزمــت أمريــكا فــي أفغانســتان، 
ــن  ــود، ولك ــيناريو األس ــوة الس ــي ق ــي ه ــان الت اي طالب
بالنســبة ألمريــكا هنــاك شــبه كبيــر بيــن ســقوط ســايغون 

ــول. وســقوط كاب
مــن وجهــة نظــر حلفــاء أمريــكا أيضــا يعتبــر مــا حــدث 
ــة  ــل مــن مصداقي هزيمــة نكــراء. يعتبــر هــذا حــدث يقل
أمريــكا؛ اذ تُعتبــر حليفــا ال يمكــن الوثــوق بــه. لقــد 
وجــدت دول الناتــو نفســها فــي ورطــة وفــي وضــع 
ــا  ــر بإجــاء رعاياه ــق االم ــا يتعل ــه عندم ال يحســد علي
ــن  ــكا ع ــت امري ــا تخل ــا، كم ــن معه ــان المتعاوني واالفغ
ــو الشــك  ــى نم ــؤدي ال ــذا ي ــة. وإن  ه ــة األفغاني الحكوم
فــي صفــوف الــدول والقــوى التــي تربــط نفســها بأمريــكا 
ــة  ــوان بمواجه ــل تاي ــا مث ــة  امنه ــا لحماي ــد عليه وتعتم
الصيــن، كوريــا الجنوبيــة واليابــان بمواجهــة كوريــا 
الشــمالية ودول الخليــج بمواجهــة إيــران. لقــد ســارعت 
ــر  ــي بتذكي ــدة الرســمية للحــزب الشــيوعي الصين الجري
تايــوان بــان ال تضــع ثقتهــا فــي أمريــكا وتربــط مصيرها 
بسياســات امريــكا. مــن وجهــة نظــر أعــداء أمريــكا مثــل 
ــة  ــذه هزيم ــر ه ــا تعتب ــران وغيره ــا الشــمالية وإي كوري
ــرب  ــي ح ــورط ف ــكا الت ــى امري ــب عل ــا، اذ يصع أيض
كبيــرة علــى المــدى القصيــر، وهــذا ســيقوي ســاعد هــذه 

ــكا وسياســاتها. ــة أمري ــي مواجه ــدول ف ال
 تعتبــر االحــداث األخيــرة فــي أفغانســتان بالفعــل كارثــة 
إنســانية. ان وقــوع مجتمــع مــن ٤٠ مليــون انســان فــي 
٢٠٢١ تحــت حكــم قــوة تعــود بــكل معنــى الكلمــة الــى 
القــرون الوســطى هــو حــدث يبعــث علــى االكتئــاب 

ــدار  ــو اقت ــتان ه ــي أفغانس ــان ف ــدار طالب ــاً.  ان اقت فع
للرجعيــة فــي كل المنطقــة، والبــد ان يكــون لــه عواقــب 
ســلبية فــي المســتقبل القريــب. لقــد فــرض االحتــال 
األمريكــي أيــام عصيبــة علــى المجتمــع االفغانــي؛ حيــث 
قتــل حســب االحصائيــات الرســمية أكثــر مــن ١١٠ 
االف مــن األفغــان. كانــت الحكومــة الدميــة التــي اقامتهــا 
أمريــكا فاســدة الــى درجــة خياليــة وغيــر فعالــة ولــم تقــدم 
الكثيــر للمواطــن االفغانــي وكانــت رجعيــة تجــاه النســاء.  
ــم  ــى الحك ــان ال ــول طالب ــر وص ــذا يعتب ــم ه ــن رغ ولك
حتــى بالمقارنــة مــع االحتــال وحكومتــه العميلــة، شــيء 
ــى الســلطة شــيء  ــان ال ــة. ان وصــول طالب ســلبي للغاي
ــم  ــث ت ــا، حي ــي حــدث به ــة الت ــي خاصــة بالطريق كارث
ــه إلخضــاع  ــتفاد من ــا نصــر واضــح ســوف تس اهداؤه
ــى  ــد اســتولت عل ــة العســكرية لق المجتمــع. ومــن الناحي

ــرات. ــرات الطائ ــكرية وعش ــات العس آالف المركب
ولكــن هــذا ال يعنــي بأننــي كنــت مــع اســتمرار االحتــال 
األمريكــي. االنســحاب األمريكــي كان البــد ان يحــدث، 
ــذا  ــدث ه ــا ح ــى م ــة مت ــتكون كارثي ــت س ــة كان والنتيج
يســتند  محتلــة  كقــوة  يمكــن ألمريــكا  االنســحاب. ال 
ــوة  ــح ق ــر ان تصب ــل والتدمي ــى اعمــال القت تواجدهــا عل
االدعــاءات  كل  ان  أفغانســتان.  فــي  الســكان  تحمــي 
ــة  ــاء والديمقراطي ــوق النس ــان وحق ــوق االنس ــول حق ح
هــي هــراء، فهــم مــن خلــق طالبــان والقاعــدة وكل 
القــوى الرجعيــة فــي أفغانســتان وهــم مــن دمــروا مدنيــة 

ــى ١٩٩٢. ــا حت ــي حققه ــي الت ــع االفغان المجتم
يعنــي  االمريكــي  االحتــال  اســتمرار  ان  بنظــري 
ــة  ــي اســتمرار الرجعي ــر طبيعــي ويعن ادامــة وضــع غي
ــي  ــال األمريكــي ف ــا االحت ــي به ــي يأت والتناقضــات الت
ــع  ــي من ــال يعن ــكا. االحت ــه أمري ــت في ــكان تدخل كل م
المجتمــع مــن حســم األمــور والمشــاكل والتناقضــات 
أفغانســتان،  ففــي دولــة مثــل  بشــكل مــن االشــكال. 
ــة الرئيســية  ــح التواجــد األمريكــي كاحتــال القضي يصب

التــي تجعــل كل القضايــا األخــرى ثانويــة.
اخــر  مســتقبل  ألفغانســتان  يكــون  ان  باإلمــكان  كان 
ــة  ــة والعلماني ــكا بتهميــش القــوى التقدمي ــام امري ــوال قي ل
فــي المجتمــع واالعتمــاد علــى أكثــر العناصــر والقــوى 
تعددي-بلورالــي  نظــام  لبنــاء  المجتمــع  فــي  رجعيــة 
ــن  ــدأ م ــاءة ب ــة والفســاد وعــدم الكف ــي الرجعي ــرق ف مغ
ــا جــركا« انتهــاًء بنظــام أشــرف  ــان »لوي مجلــس االعي
ــش نظامــي  ــة مؤسســات وجي ــاء دول ــي. ال يمكــن بن غن
مــن القــوى الرجعيــة المتخلفــة التــي تراهــن عليهــا 

ــكا. أمري
ــكا مــن النجــاح فــي أفغانســتان هــو  ــع أمري ــذي من ان ال
كونهــا قــوة ايدولوجيــة بدرجــة كبيــرة وأيدولوجيتهــا 
الحاليــة بخصــوص السياســة الخارجيــة تســتند علــى 
واشــتراكي  وتقدمــي  علمانــي،  هــو  مــا  كل  معــاداة 
ــوة  ــع ق ــاوض م ــي تتف ــت الت ــي الوق ــذا فف ــيوعي. ل وش
رجعيــة مثــل طالبــان، تفــرض حصــار علــى كوبــا 
منــذ 6٠ ســنة رغــم إنجــازات كوبــا فــي مجــال حقــوق 
المــرأة والصحــة والتعليــم. تجــد ان حكومــة مــادورو فــي 
ــة  ــع المعارض ــات م ــراء مفاوض ــل إلج ــا تتوس فنزوي
وامريــكا، وحكومــة مــادورا مســتعدة لتقديــم التنــازالت، 
اال ان أمريــكا ترفــض كل هــذه المســاعي وتصــر علــى 
فــرض اشــرس حصــار علــى جماهيــر فنزويــا وعلــى 

ــادورو. ــة م ــة بحكوم اإلطاح


