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 وقفات مع الحدث االفغاني 

 م: إياد السامرائيبقل

 ( التأثير االفغاني على المشهد العراقي2)

 

من الطبيعي ان تتفاوت  داا  الفعاا العداةياب تبعاو لعاتاولاو  الفددياب لاان المتاطتين العداةيين   

المؤاعةب التي ةودب  الاتلب  فال شا  ان اتتااود طولبون ؤاي ال الر ادتفوع معتتيو  العمولو  

العداةياب تفي مااامت او تت يا االإل اادياوبي  ف ت ؤااااايعةة الاتاولاب لااي او ان الاااااابد الطتياا  

تاديعي في ةتن الاتلب تان ؤااي ال في الت ويب الر التعوع لعر الاااعيا الشااعبي تالر ات يود  

  .ال يعتي ةؤا االتتاود العؤددل ضا الةددباالتدؤود االتلي  

بعا ان االإل ؤااتتاادا العتاما التي اا  الر تعوع طولبون تلعر داؤاا و تعوة و في تال يؤاات 

 .دؤب العموييد االفغوتيب تبعض الاتن الؤيوؤيب الر اف و

من المععتا ان المتةر الفددل تالعاوئال لدال الةددتين يختعفون تموموً  فطولبون ةددب ااااتفيب  

  .ةددب خودعيب ؤعفيب تدفيديبموتديايب ةتفيب تليؤ  تدفيديب  بيتمو االإل  

تالمت عون يتددون اثديمو لعر الؤااعت  العؤااددل تالؤاايوؤااي لدا مت مو  تلدن ال يؤااتبعا ان 

تةاث االإل تغييدا في مت ج تعومع و الشاعبي تالؤايوؤاي تالعؤادديب بتوى لعر مو تعتبدو ادتؤاوً 

تولي لعر افتداض االةتبوا  مؤاتفوا  من الةاث االفغوتي تبولتولي يمدن ان افتدض الؤايتوديت ال

 :من التعدبب االفغوتيب )ممو يتبغي مالة ته تمتوبعته من ةبا الع و  األمتيب المختاب(

التتؤا  في بث فدديو بين المتاطتين تالشابوب خوااب تفي االطداع بعياا لن الين الاتلب    •

 .تالتتؤ  في تت يموت و ايعوا ةولا  شعبيب تاؤعب لاولة و
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بولعما العؤددل تعععه بولةاتا التي ال تاف  الاتلب الر الايوا بةمال  لؤدديب   لاا التتؤ   •

تاؤاااعب تاالؤاااتعوتب باتن لؤااادديب خودعيب تاالؤاااتمداد في ات و  ةتن الاتلب تايعوا ةولب 

   .اطمئتون الر ضعع الةددب دغا مو تشدعه من ادبو  تاديوق  لعاتلب

االؤااتفوا  من ااادالو  اةطوب الةدا تات ومو  الفؤااوا تالعمولب المتبوالب بين اةطوبه ايعوا    •

  .شدخ يتعذد دامه بيت ا تبين المعتم  تؤتغعه لاولة و

  .الؤعي لعتفوذ الر مفواا الاتلب تالمعتم  ليدتن ذل  لتاد ياا ااخعي في و  •

فغوتيب تاالؤااااتمداد في ت ع و المتمية تتعتبد  تةا ال تدغب االإل في االةتبوا من التعدبب اال

ذل  لتااااد ةت  ل و تعذب ألتااااوديو  تلدي ال ي ال االةتبوا لعتاتب لمعيب الر تغييد في 

  .الاتولو  الفدديب ااخا افتف و

تلدن االمد الذل يةيا المعتم  العداةي ةعاوً يت تاخا ةتن خودعيب الؤااتغالا االإل تتت يف و  

عيب  تيذا ات وا ال ةاا يتداا في ان االإل مو دون ل و ان تةاق ذل  التعوع في ااادالوت و المة 

اال من خالا الا خاودعي  لا يتا تةاايااو عةماو  لغدض فدض امد تاة  لااااااولو تعا  الاتن 

 .الخودعيب

ان االااالع الؤايوؤاي تاالةتااوال المتعثد با المفاتا  تلعر الدغا من االلالا الدؤامي الذل  

التعوةا  تتاايا التلتا ؤاااايدتن تدبب خااااابب لتمت اةااث ةوامب ياااااعب  يبولغ في لدض ا

تد ت او تلؤاااااتاو متفاوئعين بتتاوئع او ماو لا تةااث مت تماب الةدا في العداق تاعاب تتلياب في ااائ او  

 .تليا لمعيو  تدةيعيب ال تما عتيد المشدعب تالتي طولمو تةاثتو تتةاث اخدتن لت و

أةموته التي لا تةا بشادا عذدل يبار يشاوً  ةوبالً لاليتةاة   ان التاة  العداةي تبؤابب اؤاتمداد

ةباولاب أل تةاال ةاا يتاع اه تيت ال يمتعا  ماتماو  المعاوب اب المطعتباب  تباولتاولي فاواليتماوا 

بتدااا  الةاث األفغوتي لعر الااخا العداةي يعا امداً بولغ األيميب  با يدةر إلر المؤااا تليب  

 التطتيب الدبدن.

 

 


