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ويف املقابــل، نفــت وكالــة “تســنيم” اإليرانيــة، ســيطرة طالبان 
ــة، مشــرة إىل أن االشــتباكات نشــبت  ــاط الحدودي عــى النق
ــه بـ”ســوء فهــم حــدودي” بــن الجانبــن،  بســبب مــا وصفت
مضيفــة أن القتــال قــد توقــف، وأن الســلطات اإليرانيــة 
ــد هــذا  ــت يف نقــاش مــع الحركــة حــول الحــادث. ويُع دخل
التصعيــد هــو األول مــن نوعــه، الــذي يصــل لحــد اســتخدام 
ــام  ــى زم ــان ع ــيطرة طالب ــذ س ــن، من ــن الجانب ــلحة ب األس

ــايض.  ــطس امل ــتان، 15 أغس ــور يف أفغانس األم

ملفات خالفية ثنائية
ــر  ــود توت ــى وج ــؤرشات ع ــض امل ــى بع ــوف ع ــن الوق ميك
ــات  ــى املناوش ــر ع ــذي ال يقت ــن، وال ــن الجانب ــد ب متصاع
ــك  ــرى، وذل ــات أخ ــد إىل ملف ــن ميت ــرة، ولك ــة األخ الحدودي

ــايل: ــى النحــو الت ع

وقعــت  األفغانيــة:  األرايض  إيرانيــة  قــوات  اقتحــام   -1
ــة  ــن والي ــرب م ــن، بالق ــن الجانب ــة ب ــتباكات الحدودي االش
ــر دخــول قــوات  ــك عــى أث نيمــروز شــال أفغانســتان، وذل

حــرس الحــدود اإليرانيــة األرايض األفغانيــة، األمــر الــذي 
أســفر عــن اســتخدام طالبــان األســلحة الثقيلــة يف مواجهتهــا 
ــوات  ــع الق ــل م ــة للتعام ــات أمريكي ــلت مدرع ــث أرس حي

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 
ــة  ــار مــن الحــدود مــع أفغانســتان، ملواجه ــات مــن األمت مئ
املهربــن وتجــار املخــدرات، وقامــت طالبــان مبهاجمتهــم 

اعتقــاداً منهــا أنهــم قــد تجــاوزا الحــدود بــن البلديــن.

ويعــد هــذا الحــادث هــو أول خــاف معلــن بــن طالبــان 
وإيــران عــى هــذا املســتوى، وذلــك منــذ ســيطرة األوىل عــى 
ــش  ــام الجي ــث ق ــايض، حي ــطس امل ــروز، يف 7 أغس ــة ن والي
الرشيــط  طــول  عــى  جنــوده  بنــرش  وقتــذاك،  اإليــراين، 

ــتان.  ــع أفغانس ــدودي م الح

وكان وزيــر الدفــاع األفغــاين، املــا يعقــوب محمــد عمــر، 
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أفــادت وكالــة “آمــاج نيــوز” األفغانيــة، فــي 1 ديســمبر الجاري، باندالع اشــتباكات باســتخدام أســلحة خفيفة 
ــة أن  ــان وعناصــر حــرس الحــدود اإليرانــي، وأضافــت الوكال وثقيلــة علــى الحــدود بيــن مقاتلــي حركــة طالب

مقاتلــي الحركــة ســيطروا علــى ثــاث نقــاط تفتيــش إيرانيــة. 

عســكرة الفضــاء: اســتيعاب إيــران الخالفــات مــع طالبــان بعــد االشــتباك الحــدودي بينهمــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1410، 7 
ديســمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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نجــل املــا عمــر، مؤســس طالبــان، قــد حــذر يف 24 أكتوبــر 
ــة،  ــداء عــى األرايض األفغاني ــن االعت ــايض، دول الجــوار م امل
ــداء  ــة إزاء أي اعت ــى صامت ــن تبق ــاده ل ــى أن ب ــدداً ع مش

ــران. ــة إىل إي ــا، يف إشــارة ضمني عــى أراضيه

ــران  ــدي إي ــان: تب ــة طالب ــكيلة حكوم ــران تش ــض طه 2- رف
غضبهــا مــن تشــكيلة حكومــة طالبــان، عــى أســاس أنهــا ال 
تضــم أي شــخصية محســوبة عــى الطائفــة الشــيعية املواليــة 
إليــران. وعــى الرغــم مــن إعــان طالبــان عــن توســيع نســبي 
لحكومتهــا بضــم بعــض العنــارص التــي متثــل األقليــات، فــإن 
طهــران كانــت تتطلــع إىل مشــاركة أكــر ملمثلــن عــن قبيلــة 
ــتان،  ــال أفغانس ــرى يف ش ــيعية األخ ــل الش ــزارة، والقبائ اله
الحكومــة  عــى  التأثــر  أدوات  امتاكهــا  لضــان  وذلــك 

ــة. األفغاني

ــراين، يف  ــة اإلي ــر الخارجي ــن وزي ــياق، أعل ــك الس ويف ذل
اجتــاع دول الجــوار األفغــاين، يف 27 أكتوبــر املــايض، أن 
إيــران تدعــم تشــكيل حكومــة شــاملة يف أفغانســتان، وهــو 
مــا فرستــه طالبــان باعتبارهــا محاولــة إيرانيــة ملنــع االعــراف 
الــدويل بحكومــة طالبــان، عــى نحــو مــا أوضــح قلــب الديــن 
ــن  ــرب م ــاين املق ــامي األفغ ــزب اإلس ــم الح ــار، زعي حكمتي

ــان. طالب

3- مخــاوف طهــران مــن أنشــطة داعــش: تتخــوف طهــران، 
منــذ ســيطرة طالبــان عــى العاصمــة كابــول، مــن أن تتحــول 
ــة، وعــى رأســها  أفغانســتان ملــاذ آمــن للجاعــات اإلرهابي
ــى  ــارشاً ع ــداً مب ــن تهدي ــك م ــل ذل ــا ميث ــش، مب ــم داع تنظي

أمنهــا القومــي. 

وشــهدت الفــرة األخــرة، تصاعــداً يف الهجــات التــي 
الشــيعة  اســتهدفت  والتــي  داعــش،  تنظيــم  ينفذهــا 
ومســاجدهم يف أفغانســتان، حيــث أعلــن التنظيــم عــن 
مســؤوليته عــن تفجــر مســجد “بيبــي فاطمــة” للشــيعة يف 
قندهــار يف جنــوب البــاد، والــذي أســفر عــن مقتــل 61 عــى 
األقــل، وذلــك بعــد أســبوع مــن هجــوم عــى مســجد آخــر 
ــتان،  ــال أفغانس ــدوز بش ــة قن ــاد بوالي ــان آب ــيعة يف خ للش

ــخصاً.  ــن 120 ش ــر م ــاة أك أودى بحي

ولعــل تريــح قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس 
الثــوري اإليــراين، إســاعيل قــاآين، يف جلســة للرملــان اإليــراين، 
ــأن “الشــيعة األفغــان مهمــون جــداً  يف 7 ســبتمر املــايض، ب
ــؤون  ــى ش ــة ع ــيطرة كامل ــا س ــران لديه ــران، وطه ــاً إلي أيض
أفغانســتان”، يعكــس وجــود اعتقــاد إيــراين بإمكانيــة التدخل 

يف أفغانســتان عســكرياً، ملواجهــة مخاطــر داعــش، أو حايــة 
الشــيعة األفغــان، وهــو االعتقــاد الــذي كشــفت االشــتباكات 

ــه.  األخــرة عــدم صحت

4- املخــاوف مــن إثــارة أزمــة البلــوش: تتخــوف طهــران مــن 
ــات  ــم الجاع ــدة لدع ــتان كقاع ــتغال أفغانس ــة اس إمكاني
املتمــردة االنفصاليــة، الســيا يف املنطقــة الحدوديــة بــن 
ــة  ــنية املُناهض ــركات الس ــأوى للح ــد م ــي تُع ــن، والت البلدي

ــوش. ــة البل ــها أقلي ــى رأس ــران، وع ــام يف إي للنظ

ومتكــن مقاتلــو طالبــان يف االشــتباكات األخــرة مــن 
ــا  ــن بينه ــكرية م ــع العس ــن املواق ــدد م ــى ع ــيطرة ع الس
مخفــر قريــة دهريــس التابــع ملدينــة هرمنــد مبحافظــة 
سيســتان وبلوشســتان عــى الحــدود األفغانيــة، وهــو مــا يثــر 
املخــاوف اإليرانيــة، إذ إن مثــل هــذه الســيطرة تعنــي أنــه لن 
ــرة للحــدود ضــد  ــات عاب ــذ عملي يعــد مبقــدور طهــران تنفي
أي تهديــدات تراهــا طهــران تنطلــق مــن األرايض األفغانيــة، 

ــوش.  ــن البل ــد االنفصالي ــة ض خاص

ــن  ــات ب ــرت العاق ــابق توت ــه يف الس ــوظ أن ــن امللح وم
إيــران وباكســتان، بســبب اتهــام األوىل لألخــرة بالســاح 
باســتخدام أراضيهــا للبلــوش كقاعــدة لتنفيــذ هجــات ضــد 

ــاد.  ــا إســام آب ــي تنفيه ــات الت ــران، وهــي االتهام إي

سياقات متزامنة
يــأيت التصعيــد األخــر بــن إيــران وطالبــان عــى وقــع تزامنهــا 
مــع عــدد مــن التطــورات الخاصــة بــكا الجانبــن، وهــو مــا 

ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:

1- إضعــاف فــرص إيــران يف امللــف األفغــاين: يبــدو أن هنــاك 
ــع  ــة، يدف ــاحة األفغاني ــهده الس ــاً تش ــاً ودولي ــاً إقليمي توجه
باتجــاه التقليــل مــن الــدور اإليــراين يف امللــف األفغــاين، وهــو 
ــي  ــس”، والت ــكا بل ــا وضــح يف اجتاعــات مجموعــة “تروي م
تضــم باكســتان والواليــات املتحــدة والصــن وروســيا، والتــي 
ــم  ــى الحك ــان ع ــذ ســيطرة طالب ــرة األوىل من اجتمعــت للم
ــة  يف أفغانســتان، يف 11 نوفمــر املــايض، يف العاصمــة الصيني

بكــن.

وأقــرت هــذه الــدول ضمنيــاً بحكومــة طالبــان، وتســعى 
للتأثــر عليهــا مقابــل تقديــم حوافــز اقتصاديــة، نظــر تجاوب 
األخــرة مــع مطالبهــا. وهنــاك مســار آخــر مــواٍز يضــم 
إيــران وكازاخســتان وقرغيزســتان وروســيا وطاجيكســتان 
“حــوار  باســم  ويعــرف  وأوزباكســتان،  وتركانســتان 
نيودلهــي”. وتشــرك هــذه الــدول يف ارتباطهــا بعاقــات 
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جيــدة مــع حكومــة الرئيــس األفغــاين الســابق، أرشف غنــي، 
كــا أن عاقاتهــا بطالبــان تــراوح بــن الشــك والعــداء، وهــو 

ــتان. ــى أفغانس ــر ع ــن التأث ــا م ــن قدرته ــم م ــا يخص م

2- انفتــاح واشــنطن عــى طالبــان: يبــدو أن انفتاحــاً نســبياً 
يف العاقــة بــن طالبــان والواليــات املتحــدة قــد بــدأ يف 
التشــكل. فقــد تقابــل وفــد برئاســة وزيــر الخارجيــة باإلنابــة 
يف حكومــة طالبــان أمــر خــان متقــي، يف 27 نوفمــر املــايض 
مــع وفــد أمريــي يقــوده املمثــل الخــاص ألفغانســتان، تــوم 
ــة واملســاعدات  ــات الثنائي ــم بحــث العاق ــث ت ويســت، حي
ــان  ــاح طالب ــا. والشــك أن انفت ــي ميكــن تقدميه اإلنســانية الت
عــى واشــنطن يعــد تطــوراً ســلبياً مــن وجهــة نظــر إيــران.

3- اســتئناف املفاوضــات النوويــة مــع القــوى الكــرى: 
تتزامــن هــذه التطــورات يف العاقــات اإليرانيــة – األفغانيــة، 
مــع اســتئناف الجولــة الســابعة مــن املفاوضــات بــن إيــران 
ومجموعــة )4 + 1( مبشــاركة غــر مبــارشة مــن الواليــات 
ــة  ــي الجول ــايض، وه ــر امل ــذ 29 نوفم ــا من ــدة، يف فيين املتح
ــي  ــك املفاوضــات والت ــرض أن تكــون األخــرة يف تل ــي يُف الت

ــايض.  ــل امل ــذ أبري ــدأت من ب

ويبــدو أن ذلــك التطــور فــرض عــى إيــران تجنــب فتــح 

ــى ال يُضعــف  ــع أفغانســتان، حت ــدة م ــة رصاع جدي أي جبه

ــك مــا دفــع  ــة. ولعــل ذل مــن موقفهــا يف املفاوضــات النووي

ــه  ــة إىل املســارعة يف اإلعــان عــن أن ــة اإليراني وزارة الخارجي

تــم احتــواء التوتــر بتنســيق بــن الجانبــن.

ويف التقديــر، تظــل أســباب الخــاف بــن إيــران وطالبــان 

ــر يف العاقــات  ــران اتجهــت الســتيعاب التوت قامئــة، إال أن إي

الثنائيــة، ولــو بشــكل مؤقــت عــى األقــل يف املرحلــة الحاليــة، 

حتــى تعيــد مراجعــة حســاباتها فيــا يتعلــق بامللــف األفغاين، 

ــراين يف أفغانســتان  ــدور اإلي ــات مــن الواضــح أن ال ــه ب إذ إن

ــاً، خاصــة يف ظــل وجــود  ــه إيراني ــاً للأممــول ل ال يســر، وفق

ــع  ــات م ــى العاق ــول ع ــاح كاب ــة انفت ــى إمكاني ــوادر ع ب

الواليــات املتحــدة والصــن عــر الوســاطة الباكســتانية، وهــي 

كلهــا تطــورات تنظــر إليهــا طهــران بعــن الشــك والقلــق. 
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