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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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حىت قبل أن تبدأ روسيا غزوها ألوكرانيا، فإن العديد من املعلقني، مبن فيهم وزيرة اخلارجية 
السابقة مادلني أولربايت، انقشوا بشكل مقنع أبن احتالل روسيا للمزيد من أراضي أوكرانيا، ورمبا 
يشمل كييف، من شأنه أن يؤدي إىل مترٍد مثل الذي واجهه االحتاد السوفييت يف أفغانستان يف 
مثانينيات القرن املاضي. كانت اهلزميُة يف أفغانستان عاماًل يف تفكُّك حلف وارسو ويف هناية املطاف 
اهنيار احتاد اجلمهورايت االشرتاكية السوفييتية، والذي قال الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف وصفه 
»أبهنا أكرب كارثة جيوسياسية يف القرن«. من املهم أن نفهم كيف استطاع اجملاهدون أن يهزموا 

السوفييت يف الثمانينيات حىت ميكن الفهم ما إذا كان األمر سيتكرر يف أوكرانيا.
قامت املقاومة األفغانية فعلياً بكل املعارك األربعني ضد اجليش الروسي الذي احتل أفغانستان 
بدءاً من عشية عيد امليالد عام 1979. كنُت حينها يف مركز العمليات التابعة لوكالة املخابرات 
املركزية يف الجنلي بوالية فريجينيا عندما استوىل السوفييت على كابول. لقد كانت املقاومة هائلة 

وعفوية.ولكن األفغان مل يكونوا وحدهم.
غضون  ويف  الروس.  حملاربة  اسرتاتيجياً  حتالفاً  كارتر  جيمي  الرئيس  حشد  وبسرعة 
أسبوعني،استطاع إقناع الزعيم الباكستاين ضياء احلق بدعم اجملاهدين ابملأوى والقواعد والتدريب يف 
ابكستان.على أن تقوم كلٌّ من الوالايت املتحدة واململكة العربية السعودية بتمويل التمرد بشكل 
مشرتك. وستكون وكالة االستخبارات الباكستانية راعية اجملاهدين. بينما وكالة املخابرات املركزية 
وجهاز املخابرات السعودي سيكوانن املموَلني وضباط اإلعاشة يف احلرب. مل يتم نشر أي ضابط 
من وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف احلرب الباردة أبفغانستان. كما أرسل نظراؤان الربيطانيون 
ضباطاً من املخابرات الربيطانية إىل أفغانستان لتسليم أسلحة خمتارة والتدريب. قامت املخابرات 
الباكستانية بعمل كل ما تبقى. فلقد كانت هذه حرب ضياء. حيث قامت املخابرات الباكستانية 
بتدريب اجملاهدين وأشرفت على قيادهتم يف املعركة من حني آلخر، حىت أهنا ضربت آسيا الوسطى 

السوفيتية.
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بروس ريدل

* زميل أقدم يف مركز سياسة الشرق األوسط، ومركز األمن واالسرتاتيجية والتكنولوجي.
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كوهنا دولة مواجهة خلف اجملاهدين فقد جلب ذلك لباكستان هتديداً وخماطر كبريين. وقام 
الروس بدعم املنشقني الباكستانيني الذين نظموا هجماٍت إرهابيًة داخل البالد مبا يف ذلك اختطاف 
طائرات مدنية ابكستانية وحماوالت الغتيال ضياء )الذي تويف يف حادث حتطم طائرة مريب عام 
1988(. اشتبكت املقاِتالت الباكستانية مع الطائرات السوفيتية يف معارك جوية. أصبحت مناطق 
احلدود القبلية الباكستانية خطرة وجاحمة. حيث ظهرت ثقافة الكالشينكوف اليت ما زالت تطارد 

ابكستان حىت اليوم.
 ابلنسبة لواشنطن والرايض كانت العملية غري مكلفة إىل حد ما. فرئيس املخابرات السعودية 
األمري تركي الفيصل، كتب مؤخراً أنَّ السعوديني أنفقوا 2.7 مليار دوالر لدعم األفغان؛ وصرفت 
بقيادة  بينما مجعت مصادر سعودية خاصة  املقدار.  نفس  األمريكية  املركزية  االستخبارات  وكالة 
حاكم منطقة الرايض آنذاك، امللك سلمان حالياً، 4 مليارات دوالر أخرى لصاحل املتمردين. انضم 
مواطنون سعوديون مبن فيهم أسامة بن الدن إىل اجملاهدين لكن القليل منهم فقط شارك يف القتال.

لقد دفع الشعب األفغاين مثناً ابهظاً يف احلرب. كما كتبُت »ما الذي رحبناه: حرب أمريكا 
السرّية يف أفغانستان«، فقد مات ما ال يقل عن مليون أفغاين،وُشّرِد مخسة ماليني أصبحوا الجئني 

يف ابكستان وإيران،كما نزح ماليني آخرون داخل بالدهم. ولكنهم رحبوا.

 مل يرسل السوفييت عدداً كافياً من اجلنود هلزمية املتمردين ومل يتمكنوا من جتنيد عدد كاٍف 
من األفغان للقتال معهم.فالباكستانيون مل يكونوا خائفني من الروس، والشعب األفغاين حارب من 

أجل استقالله.
إنَّ القياس األفغاين يطرح أسئلة مهمة للحرب اجلديدة يف أوكرانيا. ما الدولة أو الدول اليت 
ستكون راعية اخلط األمامي؟ هل هم مستعدون لتحمل الضغط الشديد من روسيا؟ ما مقدار 
الدعم الذي ستقدمه الوالايت املتحدة وحلف مشال األطلسي؟ هل يشعل التمرد صراعاً أوسع، 

وهل ميكن احتواؤه؟ هل األوكرانيون مستعدون لدفع الثمن؟
إن كاّلً من بولندا ورومانيا مها األقرب إىل أوكرانيا. فكالمها عضو يف حلف الناتو مع انتشار 
القوات األمريكية يف أراضيهما. فالوالايت املتحدة لديها التزام صريح ابلدفاع عنهم حسب املادة 
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اخلامسة من معاهدة الناتو؛ ومل يكن لدينا مثل هذا االلتزام ابجتاه ابكستان. )من املفارقات أنَّ 
رئيس الوزراء الباكستاين عمران خان يزور موسكو هذا األسبوع يف زايرة خمطط هلا منذ فرتة طويلة(.

 أعتقد أنه يتعنّي على الوالايت املتحدة وحلف مشال األطلسي مساعدة املقاومة األوكرانية 
بوتني  قرار  يكون  قد  مقدماً.  والتكاليف  واملخاطر  احملتملة  العواقب  نفهم  أْن  علينا  ينبغي  ولكن 

مبهامجة أوكرانيا كارثة جيوسياسية أخرى لروسيا ولكن فقط إذا ساعدان املقاومة األوكرانية.
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