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جــاءت هــذه االجتامعــات لتؤكــد القــوى الدوليــة، باإلضافــة 
إىل باكســتان، عــى عــدد مــن النقــاط فيــام يخــص توقعاتهــا 
ميكــن  والتــي  األفغانيــة،  للدولــة  طالبــان  إدارة  لكيفيــة 

تفصيلهــا يف التــايل: 

1- القلــق مــن تداعيــات أزمــات أفغانســتان: تــزداد املخــاوف 
ــة اإلنســانية  ــم األزم ــار اقتصــادي وتفاق بشــأن حــدوث انهي
بشــكل كبــر، مبــا يرتبــه ذلــك مــن موجــة جديــدة مــن 
ــم املجتمــع  ــة بتقدي ــت األطــراف كاف ــك رّحب ــن. ولذل الالجئ
الــدويل املســاعدات اإلنســانية العاجلــة ألفغانســتان، خاصــة 

ــا.  ــة ملكافحــة جائحــة كورون ــك املوجه تل

ــبب  ــتان، بس ــع يف أفغانس ــول الوض ــاوف ح ــزداد املخ وت
ــاة  ــدة معان ــم املتح ــة لألم ــاعدات التابع ــج املس ــع برام توق
ــر  ــد يؤث ــتاء ق ــل الش ــذايئ يف فص ــص غ ــن نق ــتان م أفغانس
عــى 23 مليــون شــخص يف أفغانســتان، أي أكــر مــن نصــف 

ــكان. الس

2- إدانــة الهجــات اإلرهابيــة األخــرة: دعــا االجتــامع حركــة 
طالبــان إىل قطــع العالقــات مــع جميــع الجامعــات اإلرهابيــة 
ــكل حاســم. كــام  ــاء عليهــا بش ــا والقض الدوليــة، وتفكيكه
توقعــت األطــراف املشــاركة بــأن تفــي طالبــان بالتزامهــا 
مبنــع اســتخدام األرايض األفغانيــة مــن قبــل اإلرهابيــن ضــد 

ــامل. ــة الع ــة وبقي ــدان األخــرى يف املنطق ــا والبل جرانه

ــي  ــا الت ــن القضاي ــاب م ــة اإلره ــة مكافح ــرت قضي واعتُ
ــي أحــرزت  ــان، والت ــع طالب ــع م ــدول األرب ــا ال ــت عليه اتفق
ــم  ــان أن حكومته ــو طالب ــد ممثل ــث أكّ ــدم، حي ــض التق بع
ســتكفل مواجهــة الجامعــات اإلرهابيــة يف إشــارة إىل داعــش. 
ــدت الحركــة أنهــا غــر قــادرة عــى مواجهــة  ــك، أكّ ومــع ذل
جميــع الجامعــات املســلحة املقيمــة يف أفغانســتان يف وقــت 
ــح جبهــات متعــددة ضدهــا، أو تتوحــد  ــى ال تفت واحــد، حت

ــف داعــش.  هــذه الجامعــات خل

وتعكــس هــذه النقطة مخــاوف القــوى الدوليــة، وتحديداً 
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اجتمعــت مجموعــة “ترويــكا بلــس” بحضــور باكســتان والواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن وروســيا فــي 
11 نوفمبــر، وذلــك ألول مــرة منــذ ســيطرة حركــة طالبــان علــى مقاليــد الحكــم بأفغانســتان فــي أغســطس 
الماضــي. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا المنتــدى تــم إنشــاؤه ليضــم الــدول التــي ُتعــد األكثــر تأثيــرًا فــي 

أفغانســتان، والقــادرة علــى دعــم الســام واالســتقرار بهــذه الدولــة. 

اجتمــاع “ترويــكا – بلــس”: اســتمرار جهــود المجتمــع الدولــي للتأثيــر علــى سياســات طالبــان، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1401، 23 
نوفمبــر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــن أن  ــي تخــى م ــة، والت ــدول الغربي ــات املتحــدة وال الوالي
ــة،  ــامت اإلرهابي ــن للتنظي ــالذ آم ــتان إىل م ــول أفغانس تتح
ــان، أو أن تعجــز األخــرة عــن الســيطرة  ــع طالب بالتواطــؤ م
عــى الوضــع األمنــي يف البــالد، مبــا يفتــح البــاب أمــام متــدد 
ــد  ــامت ض ــذ هج ــك يف تنفي ــاً وكذل ــان داخلي ــش خرس داع

ــة.  ــدول الغربي ال

ولعــل وجــود تقديــرات متشــامئة مــن جانــب وزارة الدفاع 
ــل وزارة  ــال وكي ــد ق ــاوف، فق ــذه املخ ــزز ه ــة تع األمريكي
الدفــاع األمريكيــة للسياســات، كولــن كال، يف شــهادته أمــام 
لجنــة القــوات املســلحة مبجلــس الشــيوخ يف 27 أكتوبــر: “إن 
ــات  ــام بعملي ــة للقي ــام الني ــان لديه ــدة وداعش-خراس القاع
خارجيــة”، مشــراً إىل أنــه “ميكننــا أن نــرى داعــش خراســان، 
ــتة  ــن س ــا، ب ــكان م ــة يف م ــات إرهابي ــن عملي ــتطيع ش يس
ــنة  ــدة س ــم القاع ــام سيســتغرق تنظي ــهراً، بين أشــهر و12 ش
أو ســنتن، للوصــول إىل ذلــك املســتوى”. ويف حــن أن طالبــان 
متحالفــة مــع القاعــدة، فإنهــا تنــاوئ داعــش خرســان، وهــو 
مــا قــد يكــون ملفــاً محتمــالً للتعــاون بــن واشــنطن وطالبان.

ــاملة: دعــت دول  ــان لتشــكيل حكومــة ش 3- دعــوة طالب
الرتويــكا طالبــان للعمــل عــى تشــكيل حكومــة شــاملة ومتثل 
مختلــف مكونــات املجتمــع األفغــاين، وتحــرتم حقــوق جميــع 

األفغــان، وتوفــر الحقــوق املتســاوية للنســاء والفتيــات. 

ــر  ــذا املؤمت ــاركة يف ه ــة املش ــراف كاف ــت األط ــام وافق ك
عــى مواصلــة االنخــراط مــع حركــة طالبــان لضــامن تنفيذهــا 
سياســات معتدلــة، مــن شــأنها أن تُســهم يف تحقيق االســتقرار 

واالزدهــار يف أفغانســتان يف أقــرب وقــت ممكــن. 

ــن  ــة ب ــات جوهري ــاك اختالف ــزال هن ــه الت ــظ أن ويالح
طالبــان واألطــراف الدوليــة بشــأن مفهــوم الحكومة الشــاملة، 
مــن  اآلالف  مئــات  أن  إىل  الحركــة  ممثلــو  أشــار  حيــث 
موظفــي الخدمــة املدنيــة قــد اســتأنفوا العمــل مــام يعطــي 
ــك  ــع الشــامل، ويختلــف ذل الحكومــة مــا يكفــي مــن الطاب
اختالفــاً جذريــاً عــن مفهــوم األطــراف الدوليــة عــن الحكومــة 
الشــاملة، والتــي تقــوم عــى فكــرة متثيــل األقليــات املختلفــة 

ــة، مبــا يحقــق اســتقرار النظــام الســيايس. يف الحكوم

4- الرتحيــب بتيســر حريــة مغــادرة البــاد: رحبــت دول 
ــرور  ــان املســتمر بالســامح بامل ــة طالب ــزام حرك ــكا بالت الرتوي
ــا،  ــن أفغانســتان وإليه ــن يف الســفر م ــع الراغب ــن لجمي اآلم
ــدم  ــراز تق ــى إح ــة ع ــة األفغاني ــة إىل تشــجيع الدول باإلضاف
يف  مطــارات  بإنشــاء  الخاصــة  الرتتيبــات  بشــأن  رسيــع، 
جميــع أنحــاء البلــد لتيســر عمليــة النقــل الجــوي التجــاري، 

ــاعدات  ــتمر للمس ــق املس ــن التدف ــر رضوري لتمك ــو أم وه
ــانية. اإلنس

5- التأكيــد عــى رضورة احــرتام حقــوق املــرأة: شــددت 
ــات  ــاء والفتي ــول النس ــة حص ــى أهمي ــة ع ــدول املجتمع ال
ــع  ــة، م ــع املراحــل التعليمي ــم بجمي ــات عــى التعلي األفغاني
حــث الحركــة عــى ترسيــع الجهــود لتوفــر الوصــول الكامــل 

ــالد.  ــاء الب ــع أنح ــم يف جمي ــاوي إىل التعلي واملتس

ــدارس  ــان أن م ــة طالب ــد حرك ــح وف ــه، أوض ــن جانب وم
الفتيــات تعمــل فيــام ال يقــل عــن 10 مقاطعــات، مــع اعتــزام 
الحركــة فتحهــا يف جميــع أنحــاء البــالد. ولكــن نظــراً ألن 
األمــوال املخصصــة للرواتــب وإلدارة هــذه املــدارس تــأيت مــن 
املســاعدات الخارجيــة، فإنــه مبجــرد اســتئناف هــذا التمويــل، 
ــة  ــات. مــن ناحي ــم الفتي ــم اســتئناف تعلي ــه ميكــن أن يت فإن
أخــرى، تشــر بعــض التحليــالت إىل اســتمرارية اســتبعاد 
النســاء مــن الحيــاة العامــة األفغانيــة، حيــث ال تــزال معظــم 
املوظفــات يف القطــاع العــام ممنوعــات مــن العــودة إىل 
ــم  ــات يف معظ ــاب الفتي ــتمرار غي ــة إىل اس ــل، باإلضاف العم

ــة.  ــدارس الثانوي ــالد إىل امل ــاء الب أنح

6- دعــوة طالبــان التخــاذ نهــج ســلمي: دعــت دول الرتويــكا 
طالبــان إىل احــرتام االلتزامــات القانونيــة الدوليــة، مبــا يف 
ذلــك املبــادئ املتفــق عليهــا عامليــاً بالقانــون الــدويل وحقــوق 
ــة ســالمة الحقــوق املرشوعــة  اإلنســان األساســية، مــع حامي

ــة يف أفغانســتان. ــب واملؤسســات األجنبي ــن األجان للمواطن

دالالت مخرجات االجتماع
ــه  ــظ أن ــس، يالح ــكا بل ــامع الرتوي ــات اجت ــة مخرج مبراجع
اتجــه خطــوة لالعــرتاف بطالبــان كممثــل للشــعب األفغــاين، 

ــايل:  ــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو الت وهــو م

ــذا  ــد ه ــتان: يُع ــتقرار أفغانس ــى رضورة اس ــاع ع 1- اإلج
ــه  ــاركة في ــة املش ــدول كاف ــاق ال ــى اتف ــة ع ــامع دالل االجت
عــى رضورة اســتقرار الدولــة األفغانيــة، وعــدم انزالقهــا نحــو 
حــرب أهليــة، أو تحولهــا ملــالذ آمــن للتنظيــامت اإلرهابيــة، 
ــدول  ــن ال ــى أم ــلبية ع ــات س ــن تداعي ــك م ــه ذل ــا يرتك مب

ــاورة.  املج

2- االعــرتاف الدبلومــايس بطالبــان: عــى الرغــم مــن تعليــق 
ــة،  ــة األمريكي ــا الحكوم ــن ضمنه ــات، وم ــن الحكوم ــدد م ع
تقديــم املســاعدات االقتصاديــة، باإلضافــة إىل تجميدهــا 
أصــول البنــك املركــزي األفغــاين بالخــارج، فــإن هــذا االجتــامع 
ــة النظــام  ــه األطــراف إىل مناقشــة مــدى رشعي مل يتطــرق في
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الحاكــم بقيــادة حركــة طالبــان، والــذي يعنــي االعــرتاف 
بشــكل ضمنــي باألمــر الواقــع بوجــود هــذا النظــام عــى رأس 
ــة.  ــز عــى إرســاء االســتقرار والســالم بالدول الســلطة، والرتكي

فقــد التقــى ممثلــو الدول األربــع بوزير الخارجيــة األفغاين 
“أمــر خــان متقــي”، حيــث كان هــذا االجتــامع مبنزلــة أكــر 
مشــاركة جوهريــة مــع الحكومــة األفغانيــة الجديــدة، وهــو 
مــا يعكــس وجــود حــرص للتوصــل لتفاهــامت مــع طالبــان، 

والتــي قــد تفــي يف مرحلــة تاليــة لرفــع الحظــر عنهــا. 

3- تنافــس إقليمــي عــى الســاحة األفغانيــة: دعمــت الصــن 
باكســتان الســتضافة هــذا االجتــامع املوســع كآليــة للتشــاور 
ــتبعد  ــذي اس ــيا، وال ــدة وروس ــات املتح ــن والوالي ــن الص ب
الهنــد. فقــد جــاءت محادثــات الرتويــكا يف باكســتان يف 
اليــوم التــايل لعقــد الهنــد اجتامعهــا متعــدد األطــراف الــذي 
ركــز عــى الوضــع يف أفغانســتان، حيــث اســتضاف مستشــار 
األمــن القومــي الهنــدي مســؤويل األمــن يف إيران وكازاخســتان 
وتركامنســتان  وطاجيكســتان  وروســيا  وقرغيزســتان 
ــة  ــي حرك ــوة ممث ــدم دع ــع ع ــي، م وأوزبكســتان يف نيودله

ــامع.  ــذا االجت ــان له طالب

ــر،  ــذا املؤمت ــور ه ــن حض ــتان والص ــت باكس ــد رفض وق
وهــو مــا يرجــع إىل توتــر عالقاتهــا بالهنــد نتيجــة النزاعــات 
املتصاعــدة عــى طــول حدودهــام، كــام أنــه يــؤرش إىل وجــود 
توافــق باكســتاين – صينــي عــى اســتبعاد الهنــد مــن التعامــل 

مــع تطــورات األزمــة األفغانيــة. 

ــدور  ــامع ال ــد هــذا االجت ــدور املحــوري لباكســتان: أكّ 4- ال

القيــادي املتزايــد لباكســتان يف األزمــة األفغانيــة.  فعــى 
الرغــم مــن عــدم اعــرتاف باكســتان رســمياً بحكومــة طالبــان 
املؤقتــة، فإنهــا تدعــم النظــام األفغــاين مــن دون قيــد أو رشط. 
فقــد حــذر وزيــر الخارجيــة الباكســتاين مــن أن زيــادة عــزل 
ــه  ــون ل ــة وتك ــدة األزم ــد ح ــأنه أن يزي ــن ش ــتان م أفغانس

ــة.  ــة وعاملي ــات إقليمي تداعي

كــام دعــت باكســتان الحكومــات، مبــا يف ذلــك الحكومــة 
األمريكيــة، إىل الســامح بتدفــق املســاعدات التنمويــة إىل 
أفغانســتان ملنــع االنهيــار االقتصــادي. كــام ناقشــت باكســتان 
املمــر  إىل  أفغانســتان  انضــامم  فكــرة  االجتــامع  خــالل 
الباكســتاين – الصينــي، وهــو مــرشوع بنيــة تحتيــة مبليــارات 
ــادرة  ــة مب ــت مظل ــأيت تح ــذي ي ــن، وال ــع الص ــدوالرات م ال
الحــزام والطريــق الصينيــة، وهــو مــا يعكــس حجــم الدعــم 
ــد  ــرز تهدي ــد أب ــذي يع الباكســتاين القتصــاد أفغانســتان، وال

ــان.  ــم طالب لحك

ــاً  ــر ضمني ــس أق ــكا بل ــامع الرتوي ــإن اجت ــام، ف ويف الخت
بحكومــة طالبــان، وســعى للتأثــر عليهــا، مــن خــالل تقديــم 
حوافــز اقتصاديــة لهــا، مقابــل التجــاوب مــع مطالــب الــدول 
ــم  ــل تحجي ــى األق ــاط، أو ع ــك االرتب ــداً ف ــة، وتحدي املعني
أراضيهــا، وإقامــة  املوجــودة عــى  اإلرهابيــة  الجامعــات 
حكومــة جامعــة، واحــرتام حقــوق اإلنســان وهــو مــا يعنــي 
ــه  ــرشوط، فإن ــذه ال ــع ه ــان م ــاوب طالب ــة تج ــه يف حال أن
ــدو أن  ــة. ويب ــة رشعي ــا باعتبارهــا حكوم ميكــن االعــرتاف به
طالبــان مســتعدة للتجــاوب مــع بعــض الــرشوط، وتحديــداً 
ــم اقتصــادي.  ــل الحصــول عــى دع ــة داعــش يف مقاب محارب
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