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 ة املركزمقدّم

 اكتساب العلم واملعرفةومرجعا ملن أراد تم إنشاء مركز الخطابي للحروب الثورية ليكون منبرا 

 يولوتاريخ الثورات،  حروب الثوريةفنون ال حول 
 
مواد علمية تابعيه ما يحتاجونه من ر ملوف

في مختلف التخصصات الفكرية والسياسية واألمنية والعسكرية ونصائح منهجية 

  ب.املتعلقة بهذا النوع من الحرو  واالقتصادية

وكما وعدناكم أننا سنحرص دائما على تأليف وترجمة أفضل الكتب والدراسات املتخصصة 

مة لبحث نن، فإالتخصصات الثوريةفي مختلف  "كيف تسيطر ا نقدم لكم اليوم ترجمة قي 

  الطالبان على قرية".

، كمسلمينلقد قمنا باختيار هذه املادة ألن املوضوع الذي طرقته مهمُّ جدا بالنسبة لنا 

غت أنوف أعظم  حيث أنها تتحدث عن تجربة ثورية فريدة من نوعها )الطالبان(، مر 

القوى العاملية )االتحاد السوفييتي والواليات املتحدة األمريكية(، وأرغمت أكبر قوة 

متغطرسة على وجه األرض )أمريكا( أن تفاوضها من أجل االنسحاب، وال نبالغ إن قلنا 

البحث  هذا كما أن موضوعأخواتها من حيث اإلنجاز والنجاح. عنها أنها األولى بين كل 

بشكل استراتيجي  "كيف يمكن للثوار أن يسيطروا :، وهيهميةلة غاية في األ يتناول مسأ

 .ثم في كل املجتمع؟"كل بلدة أو قرية، ي على مراكز الثقل ف

 في بعض ترجمتنا للبحث، أو مساعدتنا ببعض األفكار أوأراد التعليق على ملن 

ى بات املركز الرسمية علاستقبال رسائله القيمة على حسفإننا مستعدون ال النشاطات 

 مواقع التواص االجتماعي.

 املحتويات
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 8 ......................................................... مقاتلين ةيع طالبان إحكام السيطرة على القرية ببضعتستط

 11 .............................................................................................................التصدي لطالبان في القرية
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هيئة  ةوال يمثل وزارة الدفاع أو الجيش األمريكي أو أي ،"هذا التحليل هو رأي املؤلف

 حكومية أو حكومة اتحادية أخرى"

 استراتيجية   ذات أهمية   للسيطرة على منطقة   1إن الطريقة الحالية التي تستخدمها طالبان

ل  بالنسبة لها؛
 
استهدافها بغية السيطرة عليها. وقد أدركت ابتداء، ثم القرى  تحديدفي تتمث

من خالل  تعاون هذا ال كسبت فهيطالبان ضرورة العمل بالتعاون مع السكان املحليين، 

لة( عقيدة التنظيم القرويين تلقين  أو اإلكراه )عند الضرورة(.   )الطريقة املفض 

 :قريةالجوانب التأثير ىلع 

 
 الرئيسية املؤثرة في القرية األفغانيةالجوانب 

توضيح يمكننا  ؟كيف تسيطر طالبان على قرية  يستطيع األجانب )غير األفغان( معرفة ل

التأثير الرئيسية داخل  جوانبتحديد ، لنقوم من خالله بللبنية االجتماعية بسيط   نموذج  

 كبير   تؤثر بشكل  رئيسية الجوانب إلى ثالثة  هذه يمكن تقسيم .عادية   أفغانية   قرية  نموذج 

 في القرية: ليوميةعلى الحياة ا

 السياس يالجانب  (1

 الجانب الديني (2

                                                             
 من املحتمل أن تكون هذه القيادة موجودة في باكستان أو في أفغانستان. 1

قرية 

محايدة

الجانب الديني

(ةاألئم/ اإلمام )القادة الدينيون 

الجانب األمني 

أمن القرويين املحليين

الجانب السياس ي 

(لكالشيخ أو امل)ممثل القرية 
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 الجانب األمني (3

 لألجانب
ً
)شيخ  بامللكلخاص هو الجانب االجوانب هذه من بين  إن الجانب األكثر ظهورا

الجوانب السياسية لها. " ملك وشيوخ القرية"يمثل  ، حيثالقبيلة أو الزعيم( وشيوخ القرية

. الدينيالجانب  خيريمثل األ إذ ، )الزعيم الديني( "اإلمام"الجانب الرئيس ي الثاني للتأثير هو و 

اتخاذ يتم  ، حيثالقرية " املعتمد فياألفراد ونظام األمن"هو فللتأثير  الجانب الثالثأما 

 على حدة.  بشكل تقليدي من قبل رجال كل قرية   يةاألمن اإلجراءات

أحد جوانب التأثير في على  ( يسيطرالطالبان أو الحكومة األفغانية) ن أحد األطرافإذا كا

 يسيطر عليهاسأو على القرية  كبير   يؤثر بشكل  س الطرف، فإن ذلك منها القرية أو جزء  

  على وربما، بالكامل
 
 أخرى في املنطقة. ًى ر ق

 ىلع جوانب التأثير؟تسيطر طالبان كيف 

ضد القوات  تبحث طالبان عن القرى واملناطق التي يمكن أن تعمل فيها وتستخدمها كقاعدة  

املناطق التي ال يوجد فيها سوى القليل من الشرطة أو الجيش ، وهي األمريكية واألفغانية

السيطرة . ستكون هذه مناطقا رئيسية بالنسبة لطالبان، وستسعى إلى األمريكي أو األفغاني

 .إخضاعهاعليها و 

املقاتلين والزعماء الدينيين وشيوخ من خالل تجنيد العديد من  تقوم طالبان ببناء شبكات  

 ي البداية وستستخدم فواملساعدة، علومات املللحصول على القرية 
ً
هؤالء من أجل  من أيا

 ملك  التي يديرها الشيوخ والتي يمثلها  اتسياسفال ،مع الحركة إقامة عالقات قبلية وعائلية

 جوانب التي يمكن أن تؤثر في أي قرية. الهي أكثر ؛ معين

. وإن الحوار التعاون معهم عن طريق ن الذين ال يقبلو  امللوكستحاول حركة طالبان إبعاد 

 .أو القتل العنفالتهديدات أو لزم األمر، فإنهم قد يستخدمون 

 ملك  ون أنه ال يوجد سكان املحلي  في القرى التي يقول فيها ال
ً
 الحال  ون ما يصف ، عادة

 
 بأنه راحة

ال لشيوخ ألن ا"ال أحد يرغب في املنصب"، أو في بعض األحيان " نهأل  بالنسبة للقرية، للبال

لذلك فمن األفضل عدم وجوده ". في مثل هذه الحاالت من  ،واحد   ملكأن يتفقوا على يمكن 

لهي من قام بتصفية املح أن حركة طالبان املرج  
 
 تلك القرية.القديم ل مث
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سوف ، فإنهم لهم جديد عندما يتم الضغط على السكان املحليين للحصول على ممثل   

  لحركة طالبانمواليا ح أن يكون املرج   من يعطونك اسم شخص  
ً
تحاول قد و  .ها منومدعوما

 لقرية" عن طريق اإلكراه أو القوة.لأو "ممثل  ملك  طالبان تثبيت 

ويتم دعمه بتمويل  طالبان، لكم   الذين يقاومون  لضبط ،القرية قائد  ثانوي فيتعيين  يتم

  محدود ليتمكن من تحقيق ذلك. 
ً
اثنان أو خمسة من  القائد الثانوي  هذا يكون لدى ما وعادة

 ما يكون  ،قاتلين تحت سيطرتهامل
ً
قاذفات و  صغيرةالسلحة األ مسلحين بهؤالء الجنود  وغالبا

وفي حالة عدم وجوده، سيقومون بالتواصل ، تفجراتبامل معهم خبير  يكون وقد ، ر بي جيال 

أو  بالدفاع همقيامأثناء >مع مجموعات  أخرى< لتنسيق عمليات زرع العبوات الناسفة، 

ل فض  ي  لذلك في القرية،  ون يبقى هؤالء املقاتلقد األمريكية واألفغانية.  ضد القواتالهجوم 

 . أال يكونوا منها

ر السكان املحليون في بعض األحيان على القتال، ولكن تفضل   جب  طالبان استقدام مقاتلين  ي 

من قرًى أخرى، ملنع حدوث الصدام بين األقرباء عند الحاجة الستخدام التهديد أو العنف 

 .جسديال

 
ً
 القرويون ذلك بشكل  يعارض  املحلية، والما تقوم طالبان بزيارة إمام القرية واملساجد  كثيرا

ح لعناصرأن  طبيعيعام، حيث من ال سم  زيارات الهذه  تتيح. فرائضهم الدينيةطالبان بأداء  ي 

  لطالبان
ً
 املناطق املحلية. داخل  مع السكانتواصل  عالقات لتنش ئ  فرصة

على تعليم األطفال في القرى التي أغلقت فيها طالبان  )األئمة( يعمل الزعماء الدينيون  

 حيث  ،لطالبان اتعليمي ابر املسجد واإلمام مركز عت  وي   ،رتهااملدارس املحلية أو دم  
ً
 يقدم فرصة

 ، و أطفال القرى تعليم ل
ً
 إغالق املدارس.  بديال بعدحال

فقدان املقومات بسبب  التعليم قلة فرص، وهي يدركها الشعب األفغاني مشكلة ثابتةهناك 

 ،من عندهاه عن بديل بتغيير اإلمام الحالي وإرسال طالبان قومت قد عند الحاجة،. التعليمية

ا، وإن لم يكن املسجد بلهإمام للقرية من ق  بتعيين طالبان ستقوم وفي حال عدم توفر إمام، 

 لتخزين ومستودع   لها، بمثابة مكان اجتماعفإنها ستبني واحدا، وسيكون متوفرا أصال 

 للتعليم.  كزا، ومر ذخائرها ومؤنها
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ومن  ،توفير الطعام واملأوى من خالل  لطالبان العون  ن و ن املتعاطفو السكان املحلييقدم س

طرق تعاونهم أن يقوم املؤيدون املعروفون بوضع الطعام والبطانيات خارج أماكن سكنهم أو 

. القرية باستخدامها أو عمل داخل عبورهمطالبان أثناء  مضافات القرية ليقوم عناصرفي 

  ملن ي األسلوبهذا يعطي 
عندما تصل القوات ، فبعض التمويهالطالبان من السكان  د  ؤي 

التي ال يمكن قدام األالبطانية، واملالبس، وآثار  فهي ال تجد غيرأو األفغانية، األمريكية 

 في القرية. قد تفرقوا طالبان عناصروالضيوف، ويكون  لزوارتمييزها عن آثار ا

  مقاتلين ةببضع تستطيع طالبان إحكام السيطرة ىلع القرية

 
ً
  تتطلب طريقة طالبان عددا

ً
 نسبيا

ً
 في التخريب املحليحيث تكمن قوتها  من عناصرها، قليال

 ال مركزيةللمستويات األساسية لتنظيم القرية وحياتها. 
 
تقديم  حيث يتم، كما أنها مقاربة

 القادةأي أن ، >من قبل القيادة الفرعية< ثم يتم تنفيذه >من قبل القيادة العليا<التوجيه 

  الخاص لكيفية املض ي  تفسيرهم  يطبقون س> الفرعيين<
ً
هو السيطرة و أال ، نحو الهدف قدما

الة لتحقيق ذلك الطريقة الوحيدة  وهم يعرفون أن على القرية، على املستوى املحلي الفع 

 هي السيطرة على ما أطلقنا عليه جوانب النفوذ ؛يجب أن يستخدمها جميع القادة والتي

 .والتأثير

أفغانية أن تعمل  حيث يمكن لقرية  ظاهر القرية البسيط يناسب نمط حياتها الداخلي، 

البقاء على قيد الحياة في نمط حياة زراعية يعتمد على  ألبنائها توفرلبنفس األسلوب 

 .
ً
 الكفاف، والطالبان يعرفون ذلك جيدا

ثم  يطرة من غيرها،ألسهل سالقرية اابتداًء فإن طالبان ستحدد ما، وللسيطرة على منطقة 

الجهد ، مع تركيز تلو األخرى  نفس املنطقة، الواحدةفي  القرى املجاورةبعد ذلك إلى  ستنتشر

 على جانب التأثير األسهل أيضا في كل قرية.

 قد أو منطقة بأكمله، وباستخدام هذا النموذج، يمكن لطالبان التأثير أو السيطرة على واد

مقاتال نشطا  50أو  20ساكن، بحيث يسيطر ما بين  2500 لىإ 1000يبلغ عدد سكانها ما بين 

 100على عشر قرى تضم كل واحدة منها ما بين املائة واملائتين وخمسين ساكنا )أي ما بين 

عائلة(، مع وجود عشرة قادة مع هؤالء املقاتلين النشطين. والجدير بالذكر، أن األرقام  250و

 أكبر من السكان وأقل من املقاتلين.  اعدادأالفعلية قد تشمل 
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 سيطرة الطالبان ىلع قرى أفغانية محاذية للنهر

، سيطر عليهاتحكمها أو تفي املناطق التي  اسيكون لدى طالبان شبكة متطورة لدعم مقاتليه

منازل آمنة، وعيادات طبية، ونقاط تموينية، ومخابئ لألسلحة،  ى عناصرهاسيكون لد

 (2dickers "ديكرز" ووكالء نقل، وشبكات إنذار مبكر )يطلق عليها الجيش البريطاني اسم

فإنها القوات األمريكية واألفغانية، أما ملراقبة الوضع واإلبالغ عنه.  شرحها من الكتاب القديم

للعديد  ا ستتعر ضكما أنه ا،عرباتهدة في ترك مترد  و ع واملعدات الزائدة، و بالدر لة ثق  مستكون 

وسوف  تدخل من خاللها إلى املنطقة،س نفس الطرق واملسارات التي من التفجيرات على

وأماكن  امخابئ أسلحتهبعيدا عن التحالف  لجذب قوات واالستدراجتستخدم طالبان الخدع 

ضد القوات،  ، أو لنصب كمين محكمواالنسحاب للتحركفي محاولة لكسب الوقت  اقادته

 في القرية.  وسيذوبون الهجوم مباشرة بعد  مقاتلو طالبانسيختفي ثم 

                                                             
عر ف على وجه التحديد ما املعنى املقصود بهذه الكلمة، حتى من قبل أفراد الجيش البريطاني  2 ال ي 

املخبر . لعل معنى ذلك في اعتقاد البريطانيين أن هذا املساوم أو العشري  :أنفسهم، وإن كان معناها الحرفي

 يتعامل مع الطالبان مقابل املال أو مقابل عشر غنائم العملية.
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في الوقت  ،جراء هذه العمليات من خسائر بشرية بشكل  متكرر  أما املدنيون فإنهم سيعانون 

القوات  حول استخدامعناصر الحركة بنشر دعاية أو معلومات  فيه ستقومنفسه الذي 

وات القوات األمريكية والق سيدفع هذا .ضد املدنيين لقوة املفرطةلاألمريكية واألفغانية 

 الهجمات ، غير أن خروجها من القرية سيكون سببا في استمراراملوقعإلى مغادرة األفغانية 

 وليس توقفها.

أفراد  االشتباك معال تعرف حًقا "من الذي في حديقة الحيوان"، وال يمكنها إن قوات التحالف 

يحقق بشكل فعال  مع نقاط تأثير القرى  التفاعلحتى أو ، حركة طالبان بشكل فعال

 مصالحها.

السكان  ، وهو ما تسبب في امتناعلكن تصرفاتنا مختلفة ،شيًئا واحًدا للناس نحن نقول 

قوات األمن و مع األمريكيين  مخافة أن يراهم الناس يتحدثون تقديم املساعدة عن ن ياملحلي

عن سبب الحديث يارتهم للسؤال بز يقوم حركة طالبان  أحد عناصرمما سيجعل ؛ األفغانية

الحكومة ليس لديها خطة فعالة قادرة على  يعرفون أنن ين املحليين القرويإ .ومضمونه

وهم يعلمون أيضا أن إعطاءهم أي معلومات عن طالبان أو عن مواجهة طالبان في قريتهم، 

ينال  . إن شعب البشتو يظل صابرا حتىيتسبب في نتائج دمويةسوف العناصر اإلجرامية 

الدم"، حتى ضد ب"الدم  وفقا لقاعدةعلى من ظلمه للرد  بوسعه كل ما العدالة، وسيبذل

 طالبان. 
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 :التصدي لطالبان يف القرية

دفع مزيد  من من خالل  إن التصدي لطغيان طالبان من قبل الجماهير ال يتم بشكل فعال 

 ،مع السكان املحليين األنشطةتنسيق وإنما من خالل  ،أخرى  القوات ووضعها في نقاط

فإن ذلك، فعل وعندما تقوم القوات األمريكية واألفغانية ب .وإقامة األمن داخل القرية

طالبان الحفاظ على السيطرة أو فرضها عندما تحاول الصراع سيزداد، وسيشمل الشعب 

  من جديد.

 بشكل دقيق على األفراد أن تتعرفلحكومية القوات األمريكية واألفغانية وا يقتض ي هذا من

يتطلب معرفة ، وهو ما ميتامل أو غيرميت امل استخدام االستهداف التمييز بين من أجل

ويجب أن تكون  بين سكانها، والتحالفات والعداوات داخل القرية عميقة بالهيكل القبلي

البدائل أو الخيارات القابلة للتطبيق متاحة لقادة القرى والقرويين. لذلك فإن مجرد وضع 

ومزاحمة  ، وإجراء دوريات حضور شكلية،نقطة عسكريةالجنود األمريكيين واألفغان في 

 نجح.تاملحليين، وتنظيم مجلس للشورى مرة واحدة في الشهر لن  السكان

حدود ل االنتماء إلى الذي يشير  باملعنىة ليست وطنية في املقام األول، إن الهوية األفغاني

الحكومة  إلى بينما ينظر األميركيون ، وإنما قبلية. و جغرافية مع حكومة وطنية مركزية

فإن الحكومة القبيلة هي األهم. لذلك أن األفغان في القرى يرى  ؛كممثلة للهوية الوطنية

عني الكثير للشعب األفغاني في تكابول ال  الناس انطالقا مندير شؤون تي تال األفغانية

 القرى الواقعة تحت وطأة طالبان.

داخل كل  النفوذعلى أوال والقوات األفغانية قادرة  األمريكيةيجب أن تكون القوات املسلحة 

تبنى قواتنا . في الوقت الحالي تبعد ذلك ثم استهداف األفراد ،فيهاجوانب تأثير وتشكيل قرية 

. فعل ذلك األفغان مننا ءهرمية، تمنع قواتنا العسكرية وأصدقامركزية و  مقاربةالعسكرية 

وتحاول اإلجراءات والتكتيكات األمريكية الحالية التعرف على طالبان دون النظر إلى نفوذها 

 من ذلك، نحاول الربط بين األفراد 
ً
 الهجماتبأو دورها االجتماعي على مستوى القرية. وبدال

 ما تكون موضع  املعلومات االستخباراتيةوالهياكل الشبكية غير املكتملة من خالل 
ً
التي غالبا

 نأو معادي ينأو مؤيد محايديناألفراد في نقاط التأثير على أنهم  يجب تحديد شك. كما
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في أحسن  أمر  اعتباطيأي طريقة أخرى  استعمالثم يتم التعامل معهم.  للحكومة األفغانية،

 كسبنا املبادرة.ياألحوال وال 

قتالية خارج القرية  ايجب على القوات األمريكية واألفغانية أن تبتكر وتستخدم أساليب

ة خفيفة وحقيقي   تكتيكات مشاة   أن تستخدم القوات التي على األرض وداخلها. وهذا يتطلب

م الذي تجديد، ال" تمردالحة مكافدليل " ة هذه التكتيكات فيملكافحة التمرد، وال يتم قراء

 في قاعدة الدعم. الجالسة القيادة تأليفه من قبل

 التجهيز وسريعة   خفيفة   تمردالمكافحة قوات بهذه التكتيكات  صييتم تخصيجب أن  

بشكل صحيح مع  ية التفاعلتذهب إلى القرى وتعرف كيف على هذه القوات أنو  الحركة،

 القدرة على اتحدد هوية متمردي طالبان. كما يجب أن يكون لديهأن و  ،السكان املحليين

 .محاولة االستردادفي املناطق التي تستحق  اإلقامةعلى و ، لوقت كاف  البقاء 

مع القليل من االحتكاك مع  استخدام العربات املدرعة،بمن مكان إلى آخر  التحرك لن ينجح 

وضع دة ذات القيمة العالية لن يؤدي إال إلى األهداف املحد   ضربإن ، و املحليةالقيادات 

إنه يضعف معنويات القوات األمريكية واألفغانية، والجمهور األمريكي،  القط والفأر.

 سالم. بواألفغان الذين يريدون فقط العيش 

 
 
رى، وتستخدم جري عمليات االستطالع املتخصصة في القإن قوة املشاة الخفيفة التي ت

ملتابعة املتمردين داخل القرى ( trained visual trackersمتخصصة في االستطالع ) اأساليب

الصحيحة على األقدام خارج القرية، ومعرفة الوضع في القرية  الكمائن وأساليب  وخارجها، 

 تطويقالحلهي  ؛املحلية
ً
ملقاتلي طالبان  من الجو ا. يجب أن تتضمن تكتيكات املشاة أيضا

يجب أن يكون لوحدات القوات قاعدة و . همبواسطة املروحيات واملظالت لقطع طرق هروب

، والتحدث  تشغيل وإرسالمحلية آمنة يمكن من خاللها  اتدوري
ً
دورية راجلة إلى القرى ليال

 فيما بعد. عات لتحليلهامعلومات عن املجم   مع تسجيل ،عاتجم  املالسكان املقيمين في مع 

 للدعم( FOBSاألمامية ) عملياتالضخمة أو قواعد ال بينما تكون القواعدو 
ً
فقط،  مخصصة

 يجب أن تكون الوحدات والتكتيكات المركزية.

 


