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ـا فــي أفغانســتان بعــد انســحاب القــوات األمريكيــة ،وســيطرة طالبــان علــى
ســعت تركيــا لتكــون طرفــاً فاعـ ً
الحكــم .وتواجــه تركيــا تحديــاً كبيــراً فــي هــذا اإلطــار ،خاصــة بعــد إعــان حركــة طالبــان فــي ثالثــة مواقــف
منفصلــة رفضهــا وجــود أي عســكريين أتــراك فــي أفغانســتان ،وكان آخــر ذلــك فــي  28أغســطس ،2021
وهــو مــا دفــع تركيــا فــي النهايــة لإلعــان فــي  27أغســطس عــن إجــاء قواتهــا كافــة مــن أفغانســتان.

أدوار تركية سابقة
لعبــت تركيــا أدوارا ً متعــددة يف أفغانســتان ،خــال الفــرة
املاضيــة ،والتــي ميكــن اإلشــارة إىل أهمهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تدريــب القــوات األفغانيــة :ترتبــط عالقــة تركيــا
بأفغانســتان مــن خــال حلــف شــال األطلــي (الناتــو) ،إذ
كانــت تركيــا تشــارك بقــوات غــر قتاليــة يقــدر عددهــا بنحــو
 500جنــدي ،وذلــك أثنــاء وجــود “الناتــو” يف أفغانســتان.
وكان الجيــش الــريك يركــز عــى تدريــب القــوات األفغانيــة.
 -2تقديــم الخدمــات الطبيــة :ســعت أنقــرة خــال فــرة
وجودهــا يف أفغانســتان إىل دعــم قوتهــا الناعمــة ،عــر
تقديــم خدمــات طبيــة للمواطنــن يف مناطــق نفــوذ طالبــان،
يف محاولــة مــن أنقــرة للحفــاظ عــى عالقــات جيــدة مــع
األخــرة ،ومــن ثــم الحفــاظ عــى عالقــات مــع مختلــف
أطــراف الــراع األفغــاين.
 -3تأمــن مطــار كابــول :ســعت أنقــرة لتوســيع دورهــا يف
أعقــاب ســحب واشــنطن قواتهــا مــن أفغانســتان ،وذلــك عــر

عــرض مشــاركة قواتهــا يف تأمــن مطــار كابــول ،مبــا يســتتبعه
ذلــك مــن تأمــن البعثــات الدبلوماســية الغربيــة يف حــال
قــررت مغــادرة كابــول ،باإلضافــة إىل تأمــن أي عنــارص مــن
االســتخبارات أو الجيــش األمريــي عنــد زيارتهــم كابــول
للقــاء املســؤولني األفغــان ومســاعدتهم يف حربهــم ضــد
طالبــان .وســعت أنقــرة للحصــول عــى تنــازالت دبلوماســية
واقتصاديــة مــن واشــنطن مقابــل هــذا الــدور.
واتفــق الرئيســان الــريك ،رجــب طيــب أردوغــان،
واألمريــي جــو بايــدن ،عــى هامــش قمــة الناتــو يف 14
يونيــو  ،2021عــى أن بقــاء القــوات الرتكيــة لتأمــن مطــار
كابــول ،مقابــل تحمــل الواليــات املتحــدة و”الناتــو” الكلفــة
االقتصاديــة للقــوات الرتكيــة ،فض ـاً عــن حصــول تركيــا عــى
دعــم دبلومــايس أو لوجســتي أو اقتصــادي .وكانــت هنــاك
مفاوضــات جاريــة بالفعــل حــول مضمــون هــذا الدعــم ،غــر
أن تســارع األحــداث ومتكــن طالبــان مــن الســيطرة عــى
كابــول يف  15أغســطس أجهــض هــذه الخطــط.
ويف  16أغســطس ،أعلنــت تركيــا اســتعدادها لتقديــم مــا

مخــاوف الجــوار :تحديــات النفــوذ التركــي فــي أفغانســتان ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  30 ،1322أغســطس  ،2021أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أســمته الدعــم الفنــي واألمنــي لطالبــان مــن أجــل الســيطرة
عــى املطــار لــو طلبــت الحركــة ذلــك ،غــر أن الحركــة عــادت
مجــددا ً لتؤكــد رفضهــا هــذا الــدور يف  24أغســطس  ،2021إذ
قــال املتحــدث باســم الحركــة ،ذبيــح اللــه مجاهــد“ :نريــد
عالقــات جيــدة مــع تركيــا لكننــا ال نريــد وجــود عســكريني
لهــا يف أفغانســتان”.
ويف  25أغســطس ،قــال مســؤوالن تركيــان إن حركــة
طالبــان طلبــت مــن تركيــا مســاعدة فنيــة لتشــغيل مطــار
كابــول بعــد رحيــل القــوات األجنبيــة ،غــر أنهــا أرصت ،يف
الوقــت ذاتــه ،عــى انســحاب القــوات الرتكيــة بالكامــل
بحلــول املهلــة النهائيــة يف أواخــر أغســطس .وأشــار أحــد
املســؤولني إىل أن “ضــان ســامة العــال مــن دون القــوات
املســلحة الرتكيــة هــو عمــل محفــوف باملخاطــر” ،خاصــة أن
تفجــر مطــار كابــول االنتحــاري كشــف عــن ضعف إجـراءات
التأمــن لطالبــان .وأشــار إىل أن املحادثــات مــع “طالبــان”
بشــأن هــذه املســألة مســتمرة.
مــن جانبــه ،أشــار متحــدث الرئاســة الرتكيــة إبراهيــم
قالــن ،يف لقــاء متلفــز ،إىل إمكانيــة مواصلــة أنقــرة مهمــة
تشــغيل مطــار حامــد كــرزاي الــدويل يف العاصمــة كابــول بعد
إجــاء الجنــود األتـراك منــه ،إذا تــم التفاهــم عــى الــروط
والتوصــل إىل اتفــاق يف هــذا االتجــاه.
أهداف أنقرة في أفغانستان

تســعى تركيــا لتحقيــق بعــض األهــداف مــن وجودهــا يف
أفغانســتان ،وترتبــط بشــكل أســايس باملصالــح الرتكيــة ،ومــن
هــذه األهــداف:
 -1تعزيــز النفــوذ الــريك يف وســط آســيا :تســعى تركيــا
لتقديــم نفســها كبديــل لروســيا ،باعتبارهــا الرشيــك الســيايس
واالقتصــادي التقليــدي لــدول هــذه املنطقــة ،خاصــة يف ضــوء
التقــارب والتداخــل اإلثنــي بــن أفغانســتان والعديــد مــن
دول آســيا الوســطى املتأثــرة ديني ـاً ولغوي ـاً وتاريخي ـاً برتكيــا،
وكذلــك نتيجــة مــا تحتويــه املنطقــة مــن ثــروات اقتصاديــة
ضخمــة ،خاصــة مــن النفــط ،والغــاز الطبيعــي ،واحتياطــات
املعــادن ،والفحــم ،واملــوارد املائيــة العذبــة والجوفيــة.
 -2تحســن العالقــات مــع واشــنطن :ترغــب أنقــرة يف إيجــاد
ملفــات تعاونيــة مــع واشــنطن ملوازنــة القضايــا الخالفيــة
بــن الجانبــن ،والتــي تعــددت يف اآلونــة األخــرة ،فضـاً عــن
انت ـزاع تنــازالت مــن واشــنطن يف بعضهــا.
ومتثلــت هــذه القضايــا الخالفيــة يف امتــاك تركيــا
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منظومــة الدفــاع الصاروخــي الــرويس “إس –  ،”400وتعليــق
واشــنطن مشــاركة أنقــرة يف برنامــج تصنيــع املقاتلــة “إف
–  ،”35والدعــم األمريــي ألكـراد ســوريا والداعيــة اإلســامي
فتــح اللــه كولــن ،والــذي تتهمــه أنقــرة بالتــورط يف االنقــاب
العســكري عــام  2016ضــد أردوغــان.
كــا يجــيء مــن ضمــن امللفــات الخالفيــة تحــرش تركيــا
بحقــوق كل مــن اليونــان وقــرص يف غــاز رشق املتوســط.
وتســببت هــذه الخالفــات يف تعــرض أنقــرة لعقوبــات
أمريكيــة وأوروبيــة.
 -3مواجهــة أزمــة الالجئــن :تواجــه تركيــا أزمــة الجئــن بدأت
يف األســابيع التــي ســبقت ســقوط كابــول ،إذ تشــر التقديرات
إىل اســتقبال تركيــا مــا بــن  500و 2000أفغــاين يصلــون إىل
أراضيهــا كل يــوم يف مســعى للعبــور منهــا إىل أوروبا .وســعت
أنقــرة ملواجهــة هــذا التهديــد عــر اســتكامل جــدار رشعــت
يف بنائــه منــذ العــام  ،2017عــى طــول حدودهــا مــع إيـران،
وتعتــزم إضافــة  64كيلومــرا ً أخــرى بحلــول نهايــة العــام،
إضافــة إىل خنــادق وأســاك شــائكة ببقيــة الحــدود .وتســعى
تركيــا للتأكيــد أن بقاءهــا يف أفغانســتان ،ومحاولــة دعــم
التســوية الســلمية ســوف يســاعدان عــى اســتقرار الوضــع
هنــاك ،مبــا يســاعد يف الحــد مــن موجــة الالجئــن الحاليــة.

أدوات الحركة التركية
متتلــك أنقــرة أوراقـاً ميكــن أن تســتخدمها لتعزيــز مهمتهــا يف
أفغانســتان ،والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1العالقــات مــع اإلخــوان واألوزبــك :ترتبــط تركيــا ببعــض
أم ـراء الحــرب األفغــان ،مثــل قلــب الديــن حكمتيــار ،زعيــم
الحــزب اإلســامي ،الــذراع السياســية لإلخــوان املســلمني يف
أفغانســتان ،إىل جانــب أمــر الحــرب األوزبــي عبدالرشــيد
دســتم ،والــذي عــاد مــن تركيــا إىل أفغانســتان يف  6أغســطس
 ،2021يف خطــوة هدفــت تركيــا مــن خاللهــا إىل تنويــع أدوات
تحركهــا يف الســاحة األفغانيــة .فاألوزبــك عرقيــة محســوبة
عــى الجنــس الــريك ،كــا أنهــم مقاتلــون أشــداء ،وكانــت
لهــم عــداءات شــديدة مــع البشــتون ،الذيــن تنحــدر منهــم
حركــة طالبــان ،حتــى قبــل بــروز سلســلة الحــروب األهليــة
األفغانيــة.
وفيــا يتعلــق بحكمتيــار ،فإنــه يتمتــع بعالقــات قويــة
مــع رجــب طيــب أردوغــان ،والــذي نــرت جريــدة الديــي
ســتار الرتكيــة يف  10يوليــو  ،2003صــورة لــه وهــو يجلــس
عــى يســار قلــب الديــن حكمتيــار ،وعــى ميينــه زعيــم حــزب
النهضــة ،راشــد الغنــويش .وتعــود الصــورة إىل حقبــة ســيطرة
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املجاهديــن عــى أفغانســتان ،وهــو مــا يؤكــد عمــق الرتابــط
بــن األط ـراف الثالثــة.
وعــى الرغــم مــن هــذه العالقــات الشــخصية القويــة بــن
أردوغــان وحكمتيــار ،فــإن شــعبيته محــدودة ،مقارنــة بحركــة
طالبــان ،كــا أنــه مرتبــط كذلــك باملخابــرات الباكســتانية.
ويبــدو أن األخــرة متتلــك نفــوذا ً أكــر عليــه ،وهــو مــا يتضــح
يف الترصيحــات التــي أدىل بهــا مؤخــرا ً ،يف  22أغســطس،
والتــي امتــدح فيهــا باكســتان ،وهاجــم الهنــد ب ـراوة.
أمــا دســتم ،فإنــه مل يتمكــن مــن الصمــود أمــام طالبــان،
إذ رسعــان مــا انهــارت قواتــه أمــام طالبــان يف مدينــة م ـزار
رشيــف ،ثــم مــا لبــث أن هــرب إىل دولــة أوزبكســتان
املجــاورة .ومــن ثــم ،تراجعــت إمكانيــة توظيــف أنقــرة لــه،
خاصــة يف ظــل العــداء الشــديد بــن دســتم وطالبــان.
 -2الدعــم األمريــي والغــريب :أكــد املتحــدث باســم
الخارجيــة األمريكيــة نيــد برايــس ،يف  27أغســطس ،أن إدارة
مطــار ليســت أمــرا ً بســيطاً ،بينــا طــرح وزيــر الخارجيــة
األمريــي ،أنتــوين بلينكــن ،فرضيــة إغــاق مؤقــت للمطــار
اعتبــارا ً مــن  1ســبتمرب .وأكــد بلينكــن أنــه أجــرى حــوارات
مــع بعــض الــدول إلبقــاء املطــار مفتوح ـاً ،أو إعــادة فتحــه
يف حــال عجــزت طالبــان عــن إدارتــه .وتســعى واشــنطن
إلقنــاع طالبــان بالقبــول بــدور أجنبــي ،خاصــة أن بقــاء
املطــار مفتوح ـاً يحقــق مصلحــة طالبــان التــي ال ترغــب يف
عزلــة أفغانســتان عــن العــامل ووصــول املســاعدات الدوليــة
إىل البــاد.
ويبــدو أن واشــنطن تقــرح عــى طالبــان ،أن تقــوم تركيــا،
أو قطــر بلعــب دور يف تأمــن املطــار ،بالنظــر إىل أنهــا
مــن الــدول اإلســامية املقربــة مــن الحركــة ،فيــا يطالــب
“امليسيــن” ،غــر أن طالبــان أرصت عــى
األمريكيــون بــدور
ّ
أن تؤمــن بنفســها مطــار كابــول ،وأن تتــوىل تركيــا مســؤولة
املســائل اللوجســتية .ويهــدد األمريــكان ،بشــكل رصيــح،
طالبــان موضحــن أن الكثــر مــن الطائــرات ســوف ترفــض
الهبــوط يف كابــول مــا دامــت طالبــان مل ِ
تعــط ضامنــات
حقيقيــة لألمــن وحســن تشــغيل البنــى التحتيــة ،وذلــك يف
محاولــة للضغــط عــى طالبــان للقبــول بــدور تــريك.
ومــع ذلــك فقــد أكملــت القــوات الرتكيــة انســحابها مــن
أفغانســتان بحلــول  27مــارس ،وأبقــت عــى قــوة فنيــة.
وأشــار متحــدث حركــة طالبــان ،ذبيــح اللــه مجاهــد ،يف
ترصيــح يــوم  28مــارس ،إن “هنــاك تقاريــر تحدثــت عــن
تــويل تركيــا تأمــن مطــار كابــول بعــد االنســحاب األمريــي،

ال نؤكــد صحــة هــذه التقاريــر ونرفضهــا جميعهــا” ،وهــو
مــا يــؤرش عــى تصميــم طالبــان عــى رفــض كل الضغــوط
األمريكيــة والغربيــة عليهــا.
ويتحفــظ حلــف الناتــو عــى مشــاركة باكســتان يف مهــام
التأمــن يف ظــل قــوة عالقاتهــا بحركــة طالبان ،يف حــن أن تركيا
ســوف تكــون أكــر تقب ـاً لتبــادل املعلومــات االســتخباراتية
مــع واشــنطن حــول الحركــة مبطــار كابــول ،وهــو مــا يقلــق
طالبــان ومــن ورائهــا باكســتان.
 -3الدعــم مــن باكســتان وقطــر :ســعى الرئيــس الــريك
لالســتعانة بباكســتان إلقنــاع طالبــان باملوافقــة عــى لعــب
تركيــا دورا ً يف تأمــن مطــار كابــول عقــب انســحاب الجيــش
األمريــي .وقــد وضــح ذلــك يف زيــارة وزيــر الدفــاع الــريك
خلــويص عــكار إىل باكســتان يف  11أغســطس ،والتــي حــاول
خاللهــا إقنــاع املســؤولني الباكســتانيني بالضغــط عــى طالبــان
للقبــول بــدور تــريك يف مطــار كابــول ،وهــو مــا رفضتــه
طالبــان يف حينــه.
كــا أن أنقــرة تتمتــع بعالقــات جيــدة مــع قطــر ،والتــي
اســتضافت جــوالت الحــوار ،ســواء بــن طالبــان والحكومــة
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األمريكيــة ،أو بــن طالبــان وحكومــة أرشف غنــي ،وذلــك يف
مســعى للتوصــل لتســوية ســلمية لألزمــة األفغانيــة قبــل
ســقوط األخــرة يف  15أغســطس .ويبــدو أن الدوحــة قــد
تســعى إلقنــاع طالبــان بالقبــول بــدور تركيــا.

كابــول ،حيــث أعربــت وزارة الخارجيــة الروســية ،يف يوليــو
 ،2021عــن اســتغرابها إزاء احتــال تكليــف الجيــش الــريك
وليــس الجيــش األفغــاين مبهمــة تأمــن مطــار كابــول الــدويل
بعــد انســحاب قــوات الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو.
وأضافــت “نســتغرب كيــف مل يســتطع كل هــذا الحشــد
العســكري األمريــي األطلــي خــال  20عامــا أن يــدرب 600
أفغــاين ليكونــوا قادريــن عــى ضــان تشــغيل مطــار كابــول؟
هــذا ســؤال كبــر”.

عقبات رئيسية

وعــى الجانــب اآلخــر ،فإنــه يف الوقــت الــذي كانــت فيــه
تركيــا عضــوا ً يف حلــف شــال األطلــي ،فــإن باكســتان كانــت
تدعــم طالبــان ،ماديـاً وعســكرياً ،كــا كانــت قيــادات الحركة
وأرسهــم يجــدون مــاذا ً آمنــاً يف أفغانســتان ،وال يتوقــع أن
تقــدم باكســتان عــى اســتثامراتها لصالــح دولــة أخــرى ،ومــن
دون مقابــل.

 -4مدخــل إعــادة اإلعــار :تســعى تركيــا إىل إعــادة إعــار
البنــى التحتيــة التــي تعرضــت للدمــار نتيجــة الحــرب ،كــا
أنهــا قــد تســعى للمشــاركة ،أو الدخــول طرف ـاً يف املشــاريع
الصينيــة الخاصــة بالطــوق والطريــق يف أفغانســتان.
عــى الرغــم مــن امتــاك أنقــرة العنــارص الســابق اإلشــارة
إليهــا ،فــإن هنــاك بعــض املعوقــات التــي تحــول دون ذلــك،
ومــن أهمهــا مــا يــي:
 -1رفــض طالبــان :ظهــر رفــض طالبــان الواضــح بشــأن
بقــاء قــوات أي دولــة أجنبيــة داخــل أفغانســتان ،مبــا يف
ذلــك تركيــا .وتــرر طالبــان ذلــك بــأن القــوات الرتكيــة هــي
جــزء مــن قــوات حلــف الناتــو ،وبالتــايل يعــد بقاؤهــا خرق ـاً
لالتفــاق الــذي تــم بــن طالبــان واإلدارة األمريكيــة .وبطبيعــة
الحــال ،فــإن رفــض طالبــان يعنــي انســحاب القــوات الرتكيــة
مــن أفغانســتان نهائي ـاً ،وهــو مــا فعلتــه أنقــرة يف النهايــة.
 -2توجــس القــوى املعنيــة :يالحــظ أن القــوى املعنيــة باألزمة
األفغانيــة ،ســواء القــوى الدوليــة ،مثــل الصــن وروســيا ،أو
القــوى اإلقليميــة ،مثــل باكســتان ،ترفــض أن تلعــب تركيــا
دورا ً مؤثــرا ً يف أفغانســتان .فمــن جانــب ،تنظــر الصــن إىل
الــدور الــريك بقلــق شــديد ،خاصــة يف ضــوء ارتبــاط تركيــا
بتنظيــات إرهابيــة .كــا ســبق أن هاجــم الرئيــس الــريك
رجــب طيــب أردوغــان الصــن ،وأعلــن برصاحــة دعمــه ألقلية
اإليجــور يف الصــن ،ألنهــم جــزء مــن العــرق الــريك ،ووصــف
يف عــام  ،2009عندمــا كان رئيسـاً للــوزراء اإلجـراءات الصينيــة
ضــد اإليجــور“ :إبــادة جامعيــة”.
كــا أعلنــت روســيا رصاحــة رفضهــا تأمــن تركيــا مطــار

 -3موقــف املعارضــة الرتكيــة :ترفــض املعارضــة الرتكيــة
بشــدة ،وعــى رأســهم حــزب الشــعب الجمهــوري ،وحــزب
الشــعوب الدميقراطــي ،وحــزب الخــر ،ســواء إرســال قــوات
تركيــة جديــدة إىل أفغانســتان ،أو حتــى بقــاء القــوات الرتكيــة
املوجــودة يف العاصمــة كابــول لحاميــة املطــار الــدويل،
وتطالــب بعــودة الجنــود األتــراك إىل تركيــا ،ويرجــع ذلــك
بشــكل أســايس لخوفهــم مــن تــورط القــوات الرتكيــة يف
مواجهــات عســكرية مــع فصائــل وتنظيــات إرهابيــة يف
أفغانســتان ،وعــى رأســها “داعــش” .ويالحــظ أن موقــف
الــرأي العــام يتفــق مــع رأي املعارضــة ،حيــث ينــادون بعــودة
الجنــود األتــراك إىل بالدهــم.
وختامـاً ،تجــدر اإلشــارة إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن هناك
بعــض الفــرص التــي متكــن تركيــا مــن تعزيــز وجودهــا داخــل
أفغانســتان ،فــإن هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي تحــد
مــن قــدرة تركيــا عــى دعــم وجودهــا يف أفغانســتان ،ســواء
داخليــاً أو خارجيــاً .وســوف تســتمر واشــنطن يف التعويــل
عــى تركيــا أو قطــر يف لعــب دور يف إدارة مطــار كابــول بعــد
انســحاب واشــنطن وحلــف الناتــو.

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع
القـرار ،ودعــم البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم
القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة ،مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهات
االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة ،والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق الــرق األوســط عمومـاً.
ﺹ.ﺏ 111414 .ﺃﺑﻮﻇﺒﻰ

4

| العدد 1322

هاتف+971 24444513 :

 30أغسطس 2021

www.futureuae.com

