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 خالصة تحليالت: الهز�ة األمريكية يف أفغانستان

رييكميف اإلعالم األ   
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18/8/2021 

أفغانستان يف  األمريكية  الحقبة  ينهي  طالبان  يد  يف  املفاجئ  كابول  تا�ز،  سقوط  نيويورك  زوتشينو ،    15،  ديفيد 

/8/2021 

ألحد وسط مشاهد من الذعر والفوىض ، م� أدى إىل اقرتاب رسيع تدفق مقاتلو طالبان عىل العاصمة األفغانية يوم ا

 عاًما يف البالد.  20وصادم من الحكومة األفغانية والحقبة األمريكية التي استمرت 

الرئيس األفغا� أرشف غني من   السابق حامد    البالد،فر  الرئيس  ، مبن فيهم  وقال مجلس من املسؤول� األفغان 

إنهم سيفتحون م كان  كرزاي،   ، اليوم  نهاية  السلطة. بحلول  التمرد عىل  فاوضات مع طالبان بشأن شكل استيالء 

انهارت الحكومة األفغانية بعد دخول طالبان كابول يوم    املتمردون قد ختموا سيطرتهم رسميًا عىل البلد بأكمله.

 . األحد. وجرت عمليات إجالء دبلوماسي� ومدني� دولي� يف املطار الدويل بالعاصمة

تسببت رسعة وعنف طالبان يف اكتساح الريف واملدن األسبوع املايض بفشل الجيش والحكومة األمريكية. قامت  

طائرات الهليكوبرت العسكرية األمريكية برتتيب رسيع إلخالء مجمع السفارة األمريكية املرتامي األطراف يف كابول ،  

األفغان السفارة  األمريكي� وع�ل  الدبلوماسي�  املد�  ونقل  املطار  العسكري. يف  بىك   املجاور،ية إىل مطار كابول 

األفغان وهم يتوسلون لع�ل الخطوط الجوية أن يضعوا عائالتهم يف رحالت تجارية متجهة إىل الخارج حتى مع  

 توقيف معظمهم لصالح الطائرات العسكرية. 

  16،  ستيفن كولينسون ، يس إن إن،  خروج بايدن الفاشل من أفغانستان كارثة يف الداخل والخارج منذ فرتة طويلة

 .2021أغسطس 

بايدن ، الذي سيؤدي إخفاقه  كارثة هز�ة الواليات املتحدة والرتاجع الفوضوي يف أفغانستان هي كارثة سياسية لجو  

 يف تنظيم خروج عاجل ومنظم إىل زعزعة الرئاسة التي ابتليت باألزمات ويلطخ إرثه.

عاًما من إخفاقات الواليات املتحدة وحلفائها،  20لكن الحرب الخاطفة املذهلة التي شنتها طالبان أعقبت أكرث من 

 وتورط وفساد قادة الدولة الفاشلة. الحرب،من  والتعب العام  األفغانية،وسوء فهم السياسة والثقافة 

والجيوسياسيون الستغالل   السياسيون  بايدن  يندفع خصوم  الحقيقي    أخطائه،وبين�  الحجم  الحكم عىل  ال �كن 

لألزمة إال من خالل املأساة اإلنسانية لشعب يتعرض مرة أخرى الضطهاد طالبان. والفشل يف الوفاء باملهام التي تبدو 

املتحدة  الواليات  عليهم  اعتمدت  الذين  األفغان  واملنسق�  والعامل�  املرتجم�  اآلن شبه مستحيلة إلجالء جميع 

 ون اآلن عقاب طالبان من شأنه أن يلوث ضم� أمريكا وسمعتها العاملية. والذين يواجه

https://www.nytimes.com/2021/08/15/world/asia/afghanistan-taliban-kabul-surrender.html
https://www.nytimes.com/2021/08/15/world/asia/afghanistan-taliban-kabul-surrender.html
https://www.nytimes.com/2021/08/15/world/asia/afghanistan-taliban-kabul-surrender.html
https://edition.cnn.com/2021/08/16/politics/afghanistan-joe-biden-donald-trump-kabul-politics/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/16/politics/afghanistan-joe-biden-donald-trump-kabul-politics/index.html
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باميال براون يوم    CNNأحد جنود مشاة البحرية األمريكية السابق� والحرب األفغانية املخرضم ، لـ    وود،قال جيك  

األمان ملوظفي سفارتنا  بقدر ما ندين ب  باألمان،األحد. "نحن مدينون لهم بتأش�ات الهجرة الخاصة. نحن مدينون لهم  

 يف كابول. 

أغسطس   17الثالثاء ،  ،  ن واردجو ،  مراقب حكومي: فشل أمريكا يف أفغانستان مدفوًعا بالغطرسة والتفك� قص� املدى

2021 . 

والتي صدرت يوم اإلثن� ، عن أخطاء عميقة ومنهجية   أفغانستان، عاًما ألمريكا يف    20كشفت مراجعة حكومية عن  

يف الجهود األمريكية إلعادة بناء املجتمع األفغا� ، وخلصت إىل أن املهمة كان محكوًما عليها بالفشل دامئًا بسبب 

 ذكاء وأهداف كانت واسعة ودامئة التغ�.  -املدى ، والغطرسة الثقافية ، وعدم كفاية العمل عىل  التفك� قص�

ا�ي نيلسون | فوكس ن أفغانستان،  بخصوص قرار انسحابه م  Fخب� استطالعات الرأي: حصل بايدن عىل درجة  

 .نيوز

 ، إن الرئيس مل يرد عىل أهم أسئلة الناخب� ويجب أن يحاسب.   Maslansky + Partnersقال يل كارتر ، رئيس رشكة  

وفًقا لرئيس   منخفضة،بشأن الوضع الجاري يف أفغانستان مبوافقة    الشعب األمرييكقوبل خطاب الرئيس بايدن إىل  

 يل كارتر.  Maslansky + Partnersرشكة 

سلط الخب� االستطالعي الضوء عىل ردود فعل الناخب� يف الوقت الفعيل عىل    "،يف مقابلة مع "فوكس آند فريندز

 انت خيبة أمل الد�قراطي�.مش�ًا إىل أن االستجابة األكرث إثارة للدهشة ك الرئيس، خطاب 

بين� منحوه بعض    الحالة،فإنهم يعطونه فائدة الشك. يف هذه    بايدن،عندما يتحدث    األكرب،وقالت: "بالنسبة للجزء  

 . "فقد أصيبوا بخيبة أمل بشكل عام من الرسالة قاله، في�الفضل 

ل من املسؤولية. وبين� أحب هذا البيان  ادعى بايدن يف خطابه أن "املسؤولية تقع عىل عاتقي" وقال إنه لن يخج

 ". Fأعطاه الناخبون املستقلون درجة "  الد�وقراطي�،غالبية 

نقل كارتر هذه الرسالة من ناخب مستقل: "لسنا غاضب� من قيامه بذلك. نحن غاضبون بدالً من ذلك ألنه سحب  

 تتوقف عنده". القوات بهذه الطريقة ووضعهم يف طريق األذى. لذا فإن املسؤولية ال 

https://news.yahoo.com/government-watchdog-americas-failure-in-afghanistan-driven-by-hubris-and-short-term-thinking-202100324.html
https://news.yahoo.com/government-watchdog-americas-failure-in-afghanistan-driven-by-hubris-and-short-term-thinking-202100324.html
https://www.foxnews.com/media/biden-f-grade-independents-afghanistan-speech-lee-carter
https://www.foxnews.com/media/biden-f-grade-independents-afghanistan-speech-lee-carter
https://www.foxnews.com/media/biden-f-grade-independents-afghanistan-speech-lee-carter
https://www.foxnews.com/media/biden-f-grade-independents-afghanistan-speech-lee-carter
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"  Cومع ذلك ، فإن تفس� بايدن للحرب يف أفغانستان وتذك�ه بالتزامه بإنهاء التدخل األمرييك ، حصل عىل درجة "

" من كل من الجمهوري� واملستقل�  Fمن الد�قراطي�. وقال كارتر إن الدرجة املنخفضة من الد�قراطي� ودرجة "

 "بالطريقة الصحيحة". تعود مرة أخرى ألن سحب القوات مل يتم

لكنه فشل يف تكر�ه للقيام    التزامه،وقال كارتر لستيف دويس من قناة فوكس نيوز: "قال كث� من الناس إنه يحرتم  

 هو من فعل ذلك. لقد فعل ذلك." أخرى،مرة  يكن،بذلك بالطريقة الصحيحة". "مل 

 ة.قال كارتر إن بايدن ترك العديد من األسئلة الرئيسية دون إجاب

 وأنه سيحمي الشعب األمرييك". برسعة،"أراد الناس أن يسمعوا أنه سيعمل 

قال كارتر: "يريد الناس س�ع ما سيفعله إلصالح األمر. هناك الكث� من األسئلة التي مل تتم اإلجابة عليها". "تبقى  

 أهمية للشعب األمرييك".ومل يتطرق إىل ما هو أكرث  خطابه،لدى الناس أسئلة أكرث م� كانت عليه عندما بدأ 

،  By Dom Calicchio | Fox News،  تخطط كاماال هاريس لزيارة فيتنام  ،مقارنات سقوط سايغونبالتزامن مع  

18/8/2021. 

التو  الرئيس كاماال هاريس يف رحلة عرب  رمبا ال يكون  نائبة  بايدن. من املقرر أن ترشع  بالنسبة إلدارة  قيت أسوأ 

وتأيت الرحلة يف الوقت الذي أجرت فيه األزمة الحالية يف    تشمل التوقف يف فيتنام.  الجمعة،املحيط الهادئ يوم  

الواليات   تورط  نهاية  املقارنات مع  العديد من  السبعينيات.أفغانستان  فيتنام يف  أحيت مشاهد هذا   املتحدة يف 

الركاب يف   لنقل  األمريكية  العسكرية  الهليكوبرت  طائرات  كابول ووصول  املتجمعة يف مطار  الحشود  األسبوع من 

السفارة األمريكية يف العاصمة األفغانية الذكريات القامتة للفيتنامي� اليائس� الذين كانوا يحاولون ركوب طائرات 

 هليكوبرت أمريكية أثناء مغادرتهم السفارة يف سايغون منذ أكرث من أربعة عقود. 

التاريخ   إثارة لالنقسام يف  حيث أدى الرصاع الطويل إىل   األمرييك،كانت حقبة حرب فيتنام من ب� أكرث الفرتات 

انتخابه يف عام   السعي إلعادة  ليندون جونسون عدم  الد�قراطي  الرئيس  الرئيس  وقد    .1968اعتبار قرار  تجنب 

 . ط كابول عىل طالبانو بايدن والنائب هاريس الكام�ات عند سق

 . The Atlantic ،16/8/2021،  توم نيكولز، الجمهور األمرييك اآلن لديه ما يريد ، خطأكهي أفغانستان 

سوف يشعر الكث� من األمريكي� بالقلق من فكرة أن هذه الهز�ة يف الخارج �كن أن تقع تحت أقدامهم. عندما  

مل يجادل أحد بأن ذلك    ،38اضطرت القوات األمريكية لتحمل بؤس االنسحاب من كوريا الش�لية إىل خط العرض  

 . يك أثناء سقوط سايغونحدث بسبب الناخب�. مل يلتفت أحد إىل الشعب األمري

https://www.foxnews.com/politics/kamala-harris-vietnam-afghanistan-comparisons-fall-of-saigon
https://www.foxnews.com/politics/kamala-harris-vietnam-afghanistan-comparisons-fall-of-saigon
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/08/afghanistan-your-fault/619769/
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يف املائة من    70اآلن هؤالء األمريكيون لديهم االنسحاب الكامل من أفغانستان الذي يريدونه عىل ما يبدو: حوايل  

 مؤخرًا،ك� الحظ عامل السياسة الخارجية ستيفن بيدل    بشدة؛الجمهور يؤيد االنسحاب. ليس ألنهم يهتمون بذلك  

يف السياسة األمريكية. قال بيدل يف وقت سابق من هذا العام: "ستحتاج إىل مجهر  فإن الحرب عمليا فكرة متأخرة  

إلكرتو� الكتشاف تأث� أفغانستان عىل أي سباق للكونغرس يف العقد املايض". "لقد كان غ� مريئ." لكن الرؤساء  

 خارج.يف الواآلن نحن  الحرب،أوباما وترامب وبايدن ركضوا جميًعا للخروج من 

مل يكن لدى األمريكي� أي اهت�م حقيقي مبحادثات البالغ� حول واقع    األمريكية،وأ هجوم عىل األرايض  بعد أس

 20عمليات مكافحة اإلرهاب يف بيئة قاسية جًدا مثل أفغانستان (والتي رمبا استلزم وجودها هناك لفرتة تزيد عن  

هو ما يعني أكرث من  عاًما) ، ومل يرغبوا يف التفك� في� إذا كان "تجفيف املستنقع" وتحديث وتطوير أفغانستان (و 

 مجرد انتخابات قليلة) كان يستحق التكلفة والجهد.
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