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ــة  ــوع وكمي ــل أخــرى حــول ن ــن تفاصي ــم الكشــف ع ومل يت
ــق  ــران، ومل يعل ــا إىل إي ــم نقله ــي ت ــدات الت ــات واملع املركب
مســؤولون إيرانيــون عــى هــذه التقاريــر بعــد. وتقــدر 
يف  األمريكيــة  العســكرية  للمعــدات  اإلجامليــة  القيمــة 
ــار دوالر، يف  ــو 24 ملي ــن بنح ــدار عقدي ــى م ــتان ع أفغانس
ــا  ــان رمب ــدي طالب ــدات يف أي ــة للمع ــة الفعلي حــن أن القيم

ــغ.  ــذا املبل ــن ه ــر م ــل بكث ــون أق تك

دالالت الواقعة
ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت إيــران قــد اســتولت عــى 
ــن  ــارش، أو م ــكل مب ــان بش ــن طالب ــة م ــات األمريكي املدرع
خــال امليليشــيات الشــيعية املواليــة لهــا يف الداخــل األفغــاين. 
ــذه  ــى ه ــتياء ع ــن االس ــران م ــت إي ــال متكن ــى يف ح وحت
ــه  ــدة، فإن ــح بش ــر املرج ــو األم ــان، وه ــن طالب ــلحة م األس

ــة: ــاط التالي ــك يف النق ــامل دالالت ذل ــن إج ميك

1- مصالــح برجامتيــة مشــركة: أقامــت طهــران قنــوات 
اتصــال مــع حركــة طالبــان منــذ أواخــر عــام 2015، وأوائــل 

عــام 2016، حيــث مثـّـل ظهــور “داعــش – خرســان” تهديــداً 
ــة  ــع الحرك ــف م ــر التحال ــه ع ــران ســعت ملواجهت ــاً إلي أمني
ضــد هــذا التهديــد الناشــئ حينهــا. وقــد أقــر املتحــدث باســم 
طالبــان بهــذه العاقــة يف يوليــو 2016، حــن أكــد أن طالبــان 

“أقامــت عاقــات جديــدة مــع طهــران”. 

ــاً بعاقاتهــا بطالبــان يف أواخــر عــام  واعرتفــت إيــران علن
2018، حــن أجــرت أول محادثــات علنيــة معهــا، ولكــن 
ــى  ــت ع ــة كان ــة األفغاني ــا أن الحكوم ــدت حينه ــران أك طه
ــاءات  ــن هــذه اللق ــدف م ــات، وأن اله ــذه املباحث إطــاع به

ــا.  ــح طبيعته ــة، دون توضي ــاكل أمني ــاج مش ــو ع ه

ــكري  ــم العس ــران الدع ــت طه ــة، قدم ــة ثاني ــن جه وم
لحركــة طالبــان يف قتالهــم ضــد الحكومــة األفغانيــة املدعومــة 
مــن الجيــش األمريــي، حيــث أمدتهــم بأســلحة خفيفــة 
ــارص  ــب عن ــت بتدري ــام قام ــدروع، ك ــادة لل ــخ مض وصواري

ــة.  ــى األرايض اإليراني ــان ع طالب

ــراين  ــة اإلي ــر الخارجي وخــال العــام الجــاري، التقــى وزي
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نشــرت وســائل إعالم أفغانية، األربعاء 1 ســبتمبر، صورًا لعدد من الدبابات والعربات العســكرية األمريكية 
مــن النــوع “هامفــي” والتابعــة للحكومــة األفغانيــة، تنقلهــا شــاحنة مــن الجيــش اإليرانــي مــن أفغانســتان 
إلــى إيــران، وجــاء هــذا بالتزامــن مــع نشــر قنــاة أفغانيــة أخــرى علــى تليجــرام، صــورًا لمدرعــات أمريكيــة الصنــع 

فــي إيــران، وكانــت بحــوزة الحكومــة األفغانيــة المنحلــة.

تداعيات حمدودة: 
دالالت ظهور مدرعات أفغانية أمريكية الصنع يف طهران

تداعيــات محــدودة: دالالت ظهــور مدرعــات أفغانيــة أمريكيــة الصنــع فــي طهــران، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1328، 05 ســبتمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الســابق محمــد جــواد ظريــف ورئيــس املجلــس األعــى 
لألمــن القومــي اإليــراين، عــي شــمخاين، بوفــد مــن الحركــة يف 
ينايــر 2021، كــام اســتضافت طهــران مســؤولن مــن طالبــان 

ــو. ــة يف 7 يولي ــة األفغاني والحكوم

ويبــدو أن الحكومــة اإليرانيــة كانــت تســعى لفتــح قنوات 
اتصــال مــع كافــة األطــراف يف أفغانســتان، انتظــاراً ملــا تســفر 
عنــه تطــورات املعــارك. ومــع ســيطرة طالبــان الكاملــة عــى 
ــور،  ــذا التط ــن ه ــتفادة م ــران لاس ــعت طه ــتان، س أفغانس
عــر الحصــول عــى مدرعــات أمريكيــة مــن طالبــان، وذلــك 
ــل يف  ــد تتمث ــي ق ــق مكاســب لألخــرة، والت ــل تحقي يف مقاب
موافقــة إيــران، عــى طلــب الحركــة، باســتئناف تصديــر 

ــاز إىل أفغانســتان. ــت الغ ــن وزي البنزي

2- اســتثامر إعالمــي إيــراين: يبــدو أن إيــران تعمــدت ترسيب 
هــذه الصــور واملشــاهد عــن نقــل املعــدات األمريكيــة مــن 
أفغانســتان إليهــا، وهــو مــا وضــح يف ظهــور هــذه املدرعــات 
ــران  ــن إلي ــد كان ميك ــران، فق ــوارع طه ــي يف ش ــكل علن بش
ــد  ــام يحــدث عن ــل هــذه األســلحة، مثل ــات نق ــاء عملي إخف
نقــل املعــدات العســكرية إىل “حــزب اللــه” اللبنــاين، أو 
تصديــر األســلحة لجامعــة “الحوثيــن” باليمــن، إال أن التعمــد 
يُشــر إىل إرصار طهــران عــى توظيفهــا إعاميــاً، وذلــك 
ــل يف  ــي تتمث ــة، والت ــداف الدعائي ــن األه ــدد م ــق ع لتحقي

ــايل:  الت

 أ- تأكيــد نفــوذ طهــران: تهــدف طهــران إليصــال رســالة 
ــا  ــات له ــد ب ــا ق ــة، بأنه ــة املعني ــدول اإلقليمي ــنطن ولل لواش
نفــوذ داخــل أفغانســتان، وأنهــا تجــاوزت العاقــات املتوتــرة 
ــت  ــا أقدم ــة بعدم ــان، خاص ــا بطالب ــي جمعته ــابقة الت الس
األخــرة عــى إعــدام دبلوماســين إيرانيــن يف عــام 1998، يف 

ــف. ــزار رشي ــة م مدين

إلحــراج  طهــران  تســعى  األمريكيــة:  اإلدارة  إحــراج   ب- 
ــى  ــارس ع ــي مت ــوط الت ــتغال الضغ ــة اس واشــنطن، ومحاول
الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، بســبب ســوء إدارتــه ملشــهد 
ــران  ــر أن إي ــر تصوي ــك ع ــتان، وذل ــن أفغانس ــحاب م االنس
متكنــت مــن االســتياء عــى املعــدات األمريكيــة التــي تركتهــا 

ــا.  ــنطن خلفه واش

وقــد بــدأ الجمهوريــون فعــاً اســتغال ذلــك ضــد بايــدن، 
وهــو مــا وضح مــن مبالغتهــم يف تقدير حجم وقيمة األســلحة 
التــي تركتهــا واشــنطن خلفهــا، فقــد كتــب الرئيــس األمريــي 
الســابق دونالــد ترامــب، يف بيــان 31 أغســطس املــايض، أنــه 
ــي  ــة والت ــان املعــدات العســكرية األمريكي “إذا مل تعــد طالب

ــاك  ــاب إىل هن ــا الذه ــا إم ــار دوالر، فعلين ــدر بـــ85 ملي تق
بقــوة حاســمة واســتعادة املعــدات، أو عــى األقــل تدمرهــا 

بقنبلــة. مل يتخيــل أحــد مثــل هــذا الغبــاء”.

تداعيات محدودة
عــى الرغــم مــام يبــدو مــن تحقيــق طهــران مكاســب مــن 
انســحاب واشــنطن مــن أفغانســتان، فــإن مراجعــة التطــورات 
األخــرة، واســتياء إيــران عــى أســلحة أمريكيــة يكشــف عــن 

عــدد مــن الحقائــق، والتــي ميكــن إجاملهــا يف التــايل: 

ــزي،  ــث ماكن ــد الجــرال كيني ــة األســلحة: أك 1- تراجــع قيم
رئيــس القيــادة املركزيــة األمريكيــة، يف أواخــر أغســطس، أنــه 
قبــل مغــادرة مطــار كابــل، قــام الجيــش بـــ “نــزع ســاح” 70 
مركبــة “إم آر إيــه يب” و27 عربــة هامفــي و73 طائــرة. وأكــد 
أن تلــك الطائــرات لــن تطــر مــرة أخــرى، وأنــه “لــن يتمكــن 

أي شــخص مــن تشــغيلها”، أو الطــران بهــا. 

ويف األيــام األخــرة مــن االنســحاب، وازنــت الواليــات 
املتحــدة بــن تحميــل أو تدمــر املعــدات، وتــم أخــذ بعــض 
املعــدات يف رحــات جويــة، أو نــزع ســاحها يف املطــار، 
أو تدمرهــا يف انفجــارات خاضعــة للرقابــة”. أمــا القطــع 
منزوعــة الســاح التــي تُركــت يف املطــار كانــت إمــا “كبــرة 

ــة. ــداً”، أو قدمي ج

كــام تــم نقــل عــدد مــن طائــرات النقــل الخفيفــة 
مــن طــراز سيســنا 208 إىل طاجيكســتان وعــدد آخــر إىل 
أوزبكســتان، وذلــك مــن قاعــدة كابــول، وذلــك قبل ســقوطها 

ــان. ــد طالب يف ي

وحتــى يف حالــة األســلحة األخــرى، التــي كانــت موجــودة 
يف القواعــد األفغانيــة، فقــد وجــدت طريقهــا إىل دول الجــوار. 
فقــد أفــادت تقاريــر أن إجــاميل 62 مروحيــة وطائــرة تابعــة 
ــزار  ــديت م ــن قاع ــا م ــم نقله ــة ت ــة األفغاني ــوات الجوي للق
الرشيــف وكابــل إىل طاجيكســتان وأوزبكســتان يف أغســطس، 
ــوا  ــن حصل ــاين الذي ــش األفغ ــاً بالجي ــب 685 ضابط إىل جان

عــى حــق اللجــوء يف البلديــن.

2- تأســيس طالبــان لدولــة: تســعى طالبــان لتأســيس دولــة 
جديــدة يف أفغانســتان تحــت حكومتهــا، مبــا يعنيــه ذلــك مــن 
ــدول، فضــاً عــن  ــع ال ــة مــع جمي تأســيس عاقــات برجامتي
إعــادة بنــاء قواتهــا األمنيــة والعســكرية، وتقديــم الخدمــات 
للشــعب األفغــاين، وهــو مــا يعنــي أن طالبــان ســوف تحتــاج 
إىل التــرف مبنطــق الدولــة، وتطويــر قواتهــا املســلحة، وهــو 
مــا ميثــل قيــداً أمــام اندفــاع طالبــان للتخــي عــام متتلكــه مــن 
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معــدات عســكرية ذات قيمــة لصالــح إيــران. 

ومــن جهــة أخــرى، تــدرك طالبــان جيــداً أن محاولــة 
اســتعداء واشــنطن ســوف يكبدهــا خســائر، ســواء فيــام 
يتعلــق بإحجــام العديــد مــن الــدول عــى االعــرتاف بالحكومة 
التــي ستشــكلها الحركــة، أو تجميــد االحتياطــي النقــدي 
ــة. كــام أن أفغانســتان  األفغــاين املوجــود يف البنــوك األمريكي
التــزال معتمــدة عــى املعونــات والدعــم الخارجــي، وهــو مــا 

ــة.  ــى الحرك ــنطن ع ــة لواش ــط إضافي ــف أوراق ضغ يضي

ــرص  ــن ح ــم م ــى الرغ ــة: ع ــاوف اإليراني ــتمرار املخ 3- اس
طهــران عــى التأكيــد أنهــا تســتطيع أن تنســج تحالفــات مــع 
طالبــان، فــإن الواقــع يكشــف خــاف ذلــك، إذ ال تــزال دوائــر 
ــزال  ــان، والت ــات طالب ــران تخــى مــن ترف عــدة داخــل إي

تجــري تقييــامً لتوجهاتهــا. 

ففــي 10 يوليــو، أكــدت صحيفــة كيهــان اإليرانيــة يف 
ــا، يف  ــد لحدوده ــأي تهدي ــل ب ــن تقب ــران ل ــا أن إي افتتاحيته
إشــارة إىل تهديــدات نابعــة مــن طالبــان. كــام أن بعــض 
ــون”، وهــي ميليشــيا  ــارص املنتمــن مليليشــيات “فاطمي العن
الشــيعة األفغــان، قــد عــروا عــن  إيــران مــن  شــكلتها 
ــذه  ــن ه ــوا ع ــل أن يرتاجع ــان، قب ــال طالب ــتعدادهم لقت اس

التريحــات وينفوهــا، وهــو مــا يــؤرش عــى أن طهــران 
التــزال يف مرحلــة تقييــم عاقاتهــا بطالبــان. 

ــتمر يف  ــوف تس ــران س ــول إن طه ــن الق ــام، ميك ويف الخت
تعزيــز عاقاتهــا بطالبــان، وهــو مــا يتضــح يف عــدم إغاقهــا 
ــة،  ــة هــرات األفغاني لســفارتها يف كابــول وقنصليتهــا يف مدين
وذلــك  أفغانســتان،  كامــل  عــى  طالبــان  ســيطرة  بعــد 
ــان  ــات طالب ــن سياس ــس م ــود هواج ــن وج ــم م ــى الرغ ع

املســتقبلية. 

ومــن جهــة أخــرى، ســوف تســعى إيــران لتقديــم الحوافز 
املاديــة لطالبــان، خاصــة أنهــا قــد تعمــل عــى مد أفغانســتان 
باحتياجاتهــا مــن النفــط والغــاز، حتــى لــو تعرضــت كابــول 
لعقوبــات أمريكيــة، وفــق أســوأ ســيناريو، خاصــة أن إيــران 

التــزال مثقلــة بالعقوبــات األمريكيــة هــي األخــرى. 

مــن  العســكرية  إيــران  مكاســب  فــإن  املقابــل،  ويف 
أفغانســتان لــن تكــون كبــرة، كــام أنهــا مل تكــن األوىل، فقــد 
ســبق، وأن اســتخدمت امليليشــيات املواليــة إليــران يف العــراق 
األســلحة واملدرعــات األمريكيــة يف حربهــا ضــد داعــش 

اإلرهــايب يف عــام 2014.
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