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أفــادت وكالــة “آمــاج نيــوز” األفغانيــة ،فــي  1ديســمبر الجاري ،باندالع اشــتباكات باســتخدام أســلحة خفيفة
وثقيلــة علــى الحــدود بيــن مقاتلــي حركــة طالبــان وعناصــر حــرس الحــدود اإليرانــي ،وأضافــت الوكالــة أن
مقاتلــي الحركــة ســيطروا علــى ثــاث نقــاط تفتيــش إيرانيــة.

ويف املقابــل ،نفــت وكالــة “تســنيم” اإليرانيــة ،ســيطرة طالبان
عــى النقــاط الحدوديــة ،مشــرة إىل أن االشــتباكات نشــبت
بســبب مــا وصفتــه بـ”ســوء فهــم حــدودي” بــن الجانبــن،
مضيفــة أن القتــال قــد توقــف ،وأن الســلطات اإليرانيــة
دخلــت يف نقــاش مــع الحركــة حــول الحــادث .ويُعــد هــذا
التصعيــد هــو األول مــن نوعــه ،الــذي يصــل لحــد اســتخدام
األســلحة بــن الجانبــن ،منــذ ســيطرة طالبــان عــى زمــام
األمــور يف أفغانســتان 15 ،أغســطس املــايض.
ملفات خالفية ثنائية

ميكــن الوقــوف عــى بعــض املــؤرشات عــى وجــود توتــر
متصاعــد بــن الجانبــن ،والــذي ال يقتــر عــى املناوشــات
الحدوديــة األخــرة ،ولكــن ميتــد إىل ملفــات أخــرى ،وذلــك
عــى النحــو التــايل:
 -1اقتحــام قــوات إيرانيــة األرايض األفغانيــة :وقعــت
االشــتباكات الحدوديــة بــن الجانبــن ،بالقــرب مــن واليــة
نيمــروز شــال أفغانســتان ،وذلــك عــى أثــر دخــول قــوات

حــرس الحــدود اإليرانيــة األرايض األفغانيــة ،األمــر الــذي
أســفر عــن اســتخدام طالبــان األســلحة الثقيلــة يف مواجهتهــا
حيــث أرســلت مدرعــات أمريكيــة للتعامــل مــع القــوات
اإليرانيــة عســكرياً.
ويف املقابــل ،نقلــت وســائل إعــام إيرانيــة روايــة مغايــرة،
وهــي أن الحــادث وقــع بعــد قيــام مزارعــن إيرانيــن ،بعبــور
جــدار كان قــد تــم بنــاؤه ،منــذ ســنوات ،عــى مســافة عــدة
مئــات مــن األمتــار مــن الحــدود مــع أفغانســتان ،ملواجهــة
املهربــن وتجــار املخــدرات ،وقامــت طالبــان مبهاجمتهــم
اعتقــادا ً منهــا أنهــم قــد تجــاوزا الحــدود بــن البلديــن.
ويعــد هــذا الحــادث هــو أول خــاف معلــن بــن طالبــان
وإيـران عــى هــذا املســتوى ،وذلــك منــذ ســيطرة األوىل عــى
واليــة نــروز ،يف  7أغســطس املــايض ،حيــث قــام الجيــش
اإليــراين ،وقتــذاك ،بنــر جنــوده عــى طــول الرشيــط
الحــدودي مــع أفغانســتان.
وكان وزيــر الدفــاع األفغــاين ،املــا يعقــوب محمــد عمــر،

عســكرة الفضــاء :اســتيعاب إيــران الخالفــات مــع طالبــان بعــد االشــتباك الحــدودي بينهمــا ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد 7 ،1410
ديســمبر  ،2021أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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نجــل املــا عمــر ،مؤســس طالبــان ،قــد حــذر يف  24أكتوبــر
املــايض ،دول الجــوار مــن االعتــداء عــى األرايض األفغانيــة،
مشــددا ً عــى أن بــاده لــن تبقــى صامتــة إزاء أي اعتــداء
عــى أراضيهــا ،يف إشــارة ضمنيــة إىل إي ـران.
 -2رفــض طهــران تشــكيلة حكومــة طالبــان :تبــدي إيــران
غضبهــا مــن تشــكيلة حكومــة طالبــان ،عــى أســاس أنهــا ال
تضــم أي شــخصية محســوبة عــى الطائفــة الشــيعية املواليــة
إليـران .وعــى الرغــم مــن إعــان طالبــان عــن توســيع نســبي
لحكومتهــا بضــم بعــض العنــارص التــي متثــل األقليــات ،فــإن
طهـران كانــت تتطلــع إىل مشــاركة أكــر ملمثلــن عــن قبيلــة
الهــزارة ،والقبائــل الشــيعية األخــرى يف شــال أفغانســتان،
وذلــك لضــان امتالكهــا أدوات التأثــر عــى الحكومــة
األفغانيــة.
ويف ذلــك الســياق ،أعلــن وزيــر الخارجيــة اإليــراين ،يف
اجتــاع دول الجــوار األفغــاين ،يف  27أكتوبــر املــايض ،أن
إي ـران تدعــم تشــكيل حكومــة شــاملة يف أفغانســتان ،وهــو
مــا فرستــه طالبــان باعتبارهــا محاولــة إيرانيــة ملنــع االعـراف
الــدويل بحكومــة طالبــان ،عــى نحــو مــا أوضــح قلــب الديــن
حكمتيــار ،زعيــم الحــزب اإلســامي األفغــاين املقــرب مــن
طالبــان.
 -3مخــاوف طه ـران مــن أنشــطة داعــش :تتخــوف طه ـران،
منــذ ســيطرة طالبــان عــى العاصمــة كابــول ،مــن أن تتحــول
أفغانســتان ملــاذ آمــن للجامعــات اإلرهابيــة ،وعــى رأســها
تنظيــم داعــش ،مبــا ميثــل ذلــك مــن تهديــدا ً مبــارشا ً عــى
أمنهــا القومــي.
وشــهدت الفــرة األخــرة ،تصاعــدا ً يف الهجــات التــي
ينفذهــا تنظيــم داعــش ،والتــي اســتهدفت الشــيعة
ومســاجدهم يف أفغانســتان ،حيــث أعلــن التنظيــم عــن
مســؤوليته عــن تفجــر مســجد “بيبــي فاطمــة” للشــيعة يف
قندهــار يف جنــوب البــاد ،والــذي أســفر عــن مقتــل  61عــى
األقــل ،وذلــك بعــد أســبوع مــن هجــوم عــى مســجد آخــر
للشــيعة يف خــان آبــاد بواليــة قنــدوز بشــال أفغانســتان،
أودى بحيــاة أكــر مــن  120شــخصاً.
ولعــل ترصيــح قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس
الثــوري اإليـراين ،إســاعيل قــاآين ،يف جلســة للربملــان اإليـراين،
يف  7ســبتمرب املــايض ،بــأن “الشــيعة األفغــان مهمــون جــدا ً
أيض ـاً إلي ـران ،وطه ـران لديهــا ســيطرة كاملــة عــى شــؤون
أفغانســتان” ،يعكــس وجــود اعتقــاد إيـراين بإمكانيــة التدخل
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يف أفغانســتان عســكرياً ،ملواجهــة مخاطــر داعــش ،أو حاميــة
الشــيعة األفغــان ،وهــو االعتقــاد الــذي كشــفت االشــتباكات
األخــرة عــدم صحتــه.
 -4املخــاوف مــن إثــارة أزمــة البلــوش :تتخــوف طهـران مــن
إمكانيــة اســتغالل أفغانســتان كقاعــدة لدعــم الجامعــات
املتمــردة االنفصاليــة ،الســيام يف املنطقــة الحدوديــة بــن
البلديــن ،والتــي ت ُعــد مــأوى للحــركات الســنية امل ُناهضــة
للنظــام يف إيــران ،وعــى رأســها أقليــة البلــوش.
ومتكــن مقاتلــو طالبــان يف االشــتباكات األخــرة مــن
الســيطرة عــى عــدد مــن املواقــع العســكرية مــن بينهــا
مخفــر قريــة دهريــس التابــع ملدينــة هريمنــد مبحافظــة
سيســتان وبلوشســتان عــى الحــدود األفغانيــة ،وهــو مــا يثــر
املخــاوف اإليرانيــة ،إذ إن مثــل هــذه الســيطرة تعنــي أنــه لن
يعــد مبقــدور طه ـران تنفيــذ عمليــات عابــرة للحــدود ضــد
أي تهديــدات تراهــا طه ـران تنطلــق مــن األرايض األفغانيــة،
خاصــة ضــد االنفصاليــن البلــوش.
ومــن امللحــوظ أنــه يف الســابق توتــرت العالقــات بــن
إيــران وباكســتان ،بســبب اتهــام األوىل لألخــرة بالســاح
باســتخدام أراضيهــا للبلــوش كقاعــدة لتنفيــذ هجــات ضــد
إي ـران ،وهــي االتهامــات التــي تنفيهــا إســام آبــاد.
سياقات متزامنة

يــأيت التصعيــد األخــر بــن إيـران وطالبــان عــى وقــع تزامنهــا
مــع عــدد مــن التطــورات الخاصــة بــكال الجانبــن ،وهــو مــا
ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:
 -1إضعــاف فــرص إيـران يف امللــف األفغــاين :يبــدو أن هنــاك
توجهــاً إقليميــاً ودوليــاً تشــهده الســاحة األفغانيــة ،يدفــع
باتجــاه التقليــل مــن الــدور اإليـراين يف امللــف األفغــاين ،وهــو
مــا وضــح يف اجتامعــات مجموعــة “ترويــكا بلــس” ،والتــي
تضــم باكســتان والواليــات املتحــدة والصــن وروســيا ،والتــي
اجتمعــت للمــرة األوىل منــذ ســيطرة طالبــان عــى الحكــم
يف أفغانســتان ،يف  11نوفمــر املــايض ،يف العاصمــة الصينيــة
بكــن.
وأقــرت هــذه الــدول ضمني ـاً بحكومــة طالبــان ،وتســعى
للتأثــر عليهــا مقابــل تقديــم حوافــز اقتصاديــة ،نظــر تجاوب
األخــرة مــع مطالبهــا .وهنــاك مســار آخــر مــوا ٍز يضــم
إيــران وكازاخســتان وقريغيزســتان وروســيا وطاجيكســتان
وتركامنســتان وأوزباكســتان ،ويعــرف باســم “حــوار
نيودلهــي” .وتشــرك هــذه الــدول يف ارتباطهــا بعالقــات
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جيــدة مــع حكومــة الرئيــس األفغــاين الســابق ،أرشف غنــي،
كــا أن عالقاتهــا بطالبــان تـراوح بــن الشــك والعــداء ،وهــو
مــا يخصــم مــن قدرتهــا مــن التأثــر عــى أفغانســتان.
 -2انفتــاح واشــنطن عــى طالبــان :يبــدو أن انفتاح ـاً نســبياً
يف العالقــة بــن طالبــان والواليــات املتحــدة قــد بــدأ يف
التشــكل .فقــد تقابــل وفــد برئاســة وزيــر الخارجيــة باإلنابــة
يف حكومــة طالبــان أمــر خــان متقــي ،يف  27نوفمــر املــايض
مــع وفــد أمريــي يقــوده املمثــل الخــاص ألفغانســتان ،تــوم
ويســت ،حيــث تــم بحــث العالقــات الثنائيــة واملســاعدات
اإلنســانية التــي ميكــن تقدميهــا .والشــك أن انفتــاح طالبــان
عــى واشــنطن يعــد تطــورا ً ســلبياً مــن وجهــة نظــر إي ـران.
 -3اســتئناف املفاوضــات النوويــة مــع القــوى الكــرى:
تتزامــن هــذه التطــورات يف العالقــات اإليرانيــة – األفغانيــة،
مــع اســتئناف الجولــة الســابعة مــن املفاوضــات بــن إي ـران
ومجموعــة ( )1 + 4مبشــاركة غــر مبــارشة مــن الواليــات
املتحــدة ،يف فيينــا منــذ  29نوفمــر املــايض ،وهــي الجولــة
التــي يُفــرض أن تكــون األخــرة يف تلــك املفاوضــات والتــي

بــدأت منــذ أبريــل املــايض.
ويبــدو أن ذلــك التطــور فــرض عــى إي ـران تجنــب فتــح
أي جبهــة رصاع جديــدة مــع أفغانســتان ،حتــى ال يُضعــف
مــن موقفهــا يف املفاوضــات النوويــة .ولعــل ذلــك مــا دفــع
وزارة الخارجيــة اإليرانيــة إىل املســارعة يف اإلعــان عــن أنــه
تــم احتــواء التوتــر بتنســيق بــن الجانبــن.
ويف التقديــر ،تظــل أســباب الخــاف بــن إيـران وطالبــان
قامئــة ،إال أن إي ـران اتجهــت الســتيعاب التوتــر يف العالقــات
الثنائيــة ،ولــو بشــكل مؤقــت عــى األقــل يف املرحلــة الحاليــة،
حتــى تعيــد مراجعــة حســاباتها فيــا يتعلــق بامللــف األفغاين،
إذ إنــه بــات مــن الواضــح أن الــدور اإلي ـراين يف أفغانســتان
ال يســر ،وفق ـاً للأممــول لــه إيراني ـاً ،خاصــة يف ظــل وجــود
بــوادر عــى إمكانيــة انفتــاح كابــول عــى العالقــات مــع
الواليــات املتحــدة والصــن عــر الوســاطة الباكســتانية ،وهــي
كلهــا تطــورات تنظــر إليهــا طه ـران بعــن الشــك والقلــق.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
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 خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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