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مؤشرات االعتراف التدريجي
ــدول  ــن ال ــدد م ــة ع ــى إقام ــؤرشات ع ــن امل ــدد م ــر ع ظه
ــي  ــن دون أن يعن ــان، م ــة طالب ــع حرك ــة م ــات تعاوني لعالق
ذلــك االعــراف الرســمي بالحركــة، وميكــن توضيــح ذلــك عــى 

ــايل: النحــو الت

1- انفتــاح واشــنطن عــى طالبــان وحقــاين: قامــت الحكومــة 
واألمــم  املتحــدة  الواليــات  مســؤويل  بإعفــاء  األمريكيــة 
املتحــدة الذيــن يقومــون بأعــال تجاريــة مــع طالبــان مــن 
العقوبــات األمريكيــة، وكذلــك املنظــات غــر الحكوميــة 
العاملــة يف أنشــطة معينــة، مثــل املشــاريع اإلنســانية، وذلــك 
يف محاولــة للحفــاظ عــى تدفــق املســاعدات إىل أفغانســتان، 

ــالد.  ــة اإلنســانية يف الب ــم األزم الســيا يف ضــوء تفاق

وال يشــمل اإلعفــاء مــن العقوبــات التعامــل مــع طالبــان 
وحدهــا، ولكنــه ميتــد كذلــك إىل شــبكة حقــاين ذات العالقــات 

الكونجــرس  يف  الجمهوريــون  ويــرى  بالقاعــدة.  الوطيــدة 
األمريــي أن هــذا القــرار يعــد مبنزلــة إضفــاء للرشعيــة عــى 
ــا مــن مارســة الســلطة، عــى الرغــم مــن  ــان، ومتكينه طالب

ــة. ــر والــرشوط الدولي ــا باملعاي عــدم التزامه

2- تســهيل مجلــس األمــن املســاعدات ألفغانســتان: أصــدر 
مجلــس األمــن الــدويل قــراراً باإلجــاع يقــي بتســهيل وصول 
املســاعدات اإلنســانية إىل أفغانســتان، مــع منــع وقــوع 
األمــوال يف أيــدي حركــة طالبــان. عــى أن تتــم إعــادة النظــر 
ــد  ــرار بع ــذا الق ــاء ه ــام. وج ــرور ع ــد م ــرار بع ــذا الق يف ه
أشــهر مــن املناقشــات بشــأن األســلوب األمثــل ملواجهــة 

ــاين. ــاد األفغ ــار االقتص انهي

مــن ناحيــة أخــرى، القــت واشــنطن معارضــة مــن حلفــاء 
مثــل بريطانيــا وفرنســا، الذيــن رفضــوا إعطــاء حكومــة 
طالبــان إعفــاًء إنســانياً مفتوحــاً مــن العقوبــات، والقــى هــذا 
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تســارع القــوى الدوليــة واإلقليميــة فــي الفتــرة األخيــرة جهودهــا إلنقــاذ الشــعب األفغانــي مــن كارثــة 
إنســانية واقتصاديــة عبــر اتخــاذ عــدد مــن الخطــوات التــي ستســهم فــي التيســير علــى الــدول للتعامــل مــع 
حركــة طالبــان، والمصنفــة حركــة إرهابيــة لــدى بعــض الــدول. وال تــزال الحركــة تواجــه عقبــات متعــددة فــي 

ســبيل اعتــراف المجتمــع الدولــي بهــا، نظــرًا لعــدم التزامهــا بعــدد مــن المطالــب الدوليــة.

اعتــراف منقــوص: اتجــاه المجتمــع الدولــي للتعــاون مــع حكومــة طالبــان األفغانيــة, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1430، 30 ديســمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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املوقــف دعــاً مــن إســتونيا والهنــد، إذ تبــدي الــدول األربــع 
مخــاوف مــن إســاءة طالبــان توظيــف املســاعدات، لذلك رأت 
ــوا  ــى يتمكن ــدول رضورة وضــع حــد زمنــي لهــا، حت هــذه ال
ــر،  ــزم األم ــات إذا ل ــرض العقوب ــادة ف ــى إع ــدرة ع ــن الق م
والــذي تــم االتفــاق عــى أن يصبــح عامــاً واحــداً يف النهايــة. 

األوروبيــة  الــدول  تســعى  بطالبــان:  أورويب  تواصــل   -3
بدورهــا لوجــود نــوع مــن التواصــل الدبلومــايس مــع الحركــة. 
ولذلــك أعلــن الرئيــس الفرنــي، إميانويــل ماكــرون، يف بدايــة 
ــاء  ــى إنش ــل ع ــة تعم ــدة دول أوروبي ــمرب 2021 أن ع ديس
بعثــة دبلوماســية مشــركة يف أفغانســتان، والتــي مــن شــأنها 
أن متكــن ســفراءها مــن العــودة إىل البــالد، مؤكــداً أن هــذه 
الخطــوة ســتتم يف أقــرب وقــت ممكــن، مــن دون االعــراف 

ــان. بشــكل رســمي بحكومــة طالب

ــن مســؤولون  ــان: أعل ــع طالب ــريك – قطــري م ــراط ت 4- انخ
أتــراك وقطريــون خــالل اجتاعهــم يف مدينــة كابــول ملناقشــة 
ــدويل  اتفــاق رســمي بشــأن تشــغيل مطــار حامــد كــرزاي ال
ــاء عــن  ــان صحــة أنب وأربعــة مطــارات أخــرى. ونفــت طالب
ــارات  ــغيل املط ــأن تش ــن بش ــع البلدي ــاق م ــا إىل اتف توصله
الخمســة، مؤكــدة أن املباحثــات ال تــزال مســتمرة بشــأن 
ــن أي  ــن تتضم ــا ل ــط، أي أنه ــة فق ــات التقني ــم الخدم تقدي
ــة،  ــن يف املطــارات األفغاني ــي أو عســكري للدولت وجــود أمن
وهــي النقطــة الخالفيــة بــن الجانبــن، والتــي مل يتــم تجاوزها 

منــذ أشــهر.

تجنب انهيار أفغانستان
ــدول  ــع ال ــذي دف ــي ال ــبب الرئي ــارة إىل أن الس ــدر اإلش تج
ســالفة الذكــر إىل إقامــة عالقــات مــع طالبــان هــو مواجهــة 
االقتصــاد األفغــاين صعوبــات وتحديــات جســيمة، قــد تنــذر 
بانهيــار الدولــة، ومــا يرتبــه ذلــك مــن تصاعــد النشــاط 
للــدول املجــاورة  النــزوح  اإلرهــايب، أو تصاعــد عمليــات 
ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــاد ذل ــح أبع ــن توضي ــا، وميك وأوروب

1- تداعيــات توقــف املســاعدات الدوليــة: كان التمويــل 
األجنبــي يشــكل مــا يقــرب مــن نصــف الناتــج املحــي 
اإلجــايل للبــالد البالــغ 20 مليــار دوالر يف عهــد الرئيــس 
ــات املفروضــة عــى  ــي. كــا أدت العقوب الســابق، أرشف غن
أفغانســتان إىل تجميــد أكــر مــن 9 مليــارات دوالر مــن 
ــات  ــل الوالي ــة مــن قب ــة الخارجي ــوك املركزي ــات البن احتياطي
ــة  ــات التمويلي ــادة الصعوب املتحــدة، وهــو مــا تســبب يف زي
ــاين. ويف هــذا الســياق، أشــار  ــا االقتصــاد األفغ ــي يواجهه الت

ــار الرسيــع ألفغانســتان أمــر  خــرباء اقتصاديــون إىل أن االنهي
غــر مســبوق، حيــث يتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل انكــاش 
االقتصــاد بنســبة 30% يف غضــون أشــهر. وال شــك أن االنهيــار 
االقتصــادي ســوف يرتــب عليــه وقــوع البــالد يف حالــة فــوىض 

ــن.  ــن املهاجري ــدة م ــق موجــة جدي ــذر بتدف ــة، وين كامل

ــف  ــة اليونيس ــدر منظم ــانية: تق ــات اإلنس ــم األزم 2- تفاق
أن مليــون طفــل معرضــون لخطــر املــوت مــن الجــوع، 
خاصــة يف ضــوء الشــتاء القــارس، الــذي يتوقــع معــه اســتنفاد 
اإلمــدادات الغذائيــة. ويقــدر برنامــج الغــذاء العاملــي التابــع 
لألمــم املتحــدة أن 98% مــن األفغــان ليــس لديهــم مــا يكفــي 
مــن الغــذاء، مــع اقــراب ربــع الســكان البالــغ عددهــم 40 

مليــون نســمة مــن مســتويات انعــدام األمــن الغــذايئ.  

3- مواجهــة تحــدي داعــش: شــن تنظيــم داعــش – خرســان 
حــوايل 54 هجومــاً عــى األقــل بــن منتصــف ســبتمرب وأواخــر 
أكتوبــر. وتشــر األمــم املتحــدة إىل أن تنظيــم داعــش ينشــط 
يف كل مقاطعــات أفغانســتان. ويركــز التنظيــم بصورة أساســية 

عــى اســتهداف الشــيعة، خاصــة يف العاصمــة كابــول. 

ــة  ــكرية كاف ــائل العس ــتخدام الوس ــان الس ــعى طالب وتس
ــي كان أبرزهــا نــرش أكــر مــن  ــم داعــش، والت لســحق تنظي
ــات قتاليــة ضــد  ألــف جنــدي مشــاة إضافيــن لتنفيــذ عملي
التنظيــم يف مقاطعــة نانجاهــار. كــا دخلــت طالبــان، يف 
األســابيع األخــرة، يف محادثــات مــع رجــال الديــن الســلفين 
والقــادة املحليــن يف معاقــل تنظيــم داعــش، يف محاولــة 

ــم. ــة للتنظي ــة القبلي ــى الحاضن ــر ع للتأث

نكوص طالبان عن تعهداتها 
عــى الرغــم مــن االنفتــاح اإلقليمــي والــدويل عــى طالبــان، 
فإنــه يالحــظ أن الحركــة مل تتجــاوب مــع املطالــب الدوليــة، 
ــرض  ــذي ع ــي، وال ــف الوطن ــاح املتح ــادة افتت ــتثناء إع باس
آالف القطــع التــي تعــود إىل حقبــة مــا قبــل اإلســالم يف 
تناقــض الفــت مــع فــرة الحكــم األوىل للحركــة، وفيــا يــي 

ــلبية: ــؤرشات الس ــرز امل أب

ــام: عــى الرغــم مــن  1- عــدم االلتــزام مببــدأ العفــو الع
ــان عفــواً عامــاً عــن خصومهــا الســابقن،  إعــالن حركــة طالب
ــود  ــارت إىل وج ــان أش ــوق اإلنس ــات حق ــض جاع ــإن بع ف
ــاط أمــن ســابقن يف  ــات اختفــاء لضب حمــالت إعــدام وعملي
جميــع أنحــاء البــالد. وتنفــي طالبــان تلــك األفعــال، أو تربرهــا 
عــى أســاس أنهــا حــوادث فرديــة نفذهــا مقاتلــون مارقــون 
ــة. ــات الحرك ــة لتوجه ــخصية باملخالف ــابات ش ــة حس لتصفي
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2- عــودة القيــود عــى حقــوق املــرأة: منعــت حركــة طالبــان 
ــاً  ــوق ســن 13 عام ــات ف يف معظــم أنحــاء أفغانســتان الفتي
مــن الدراســة، وإن أكــدت الجاعــة أن هــذه اإلجــراءات 
مؤقتــة. كــا مل تتــول النســاء أي مناصــب رفيعــة داخــل 
حركــة طالبــان، فضــالً عــن شــن الجاعــة حملــة قمــع عــى 
االحتجاجــات املتفرقــة التــي تقودهــا النســاء. وكشــفت 
ــن األفغــان  ــال حــدود، ورابطــة الصحفي منظمــة مراســلون ب
املســتقلن، أن أكــر مــن 80% مــن الصحفيــات عاطــالت عــن 

ــان إىل الســلطة.  ــودة طالب ــذ ع ــل من العم

ويفيــد بعــض املســؤولن األجانــب أن الحركــة تــراوغ فيــا 
ــدويل  ــط ال ــن الضغ ــم م ــى الرغ ــات، ع ــم الفتي ــص تعلي يخ
ــن  ــي ع ــة يف التخ ــد صعوب ــة تج ــدو أن الحرك ــف، ويب املكث
أيدولوجيتهــا املتطرفــة، خوفــاً مــن تراجــع مصداقيتهــا يف 

ــا املتشــددين.  ــن أنصاره أع

3- تصاعــد معــدالت زراعــة األفيــون: أفــادت بعــض التقاريــر 
بازدهــار زراعــة األفيــون كأحــد املصــادر األساســية للدخــل يف 
أفغانســتان، عــى الرغــم مــن الوعــود التــي أطلقتهــا الحركــة 
مبكافحــة إنتــاج هــذه املخــدرات. ففــي هــذا الســياق، أشــار 

ــاج  ــر صــادر عــن األمــم املتحــدة إىل وصــول حجــم إنت تقري
أفغانســتان مــن األفيــون إىل قرابــة 6800 طــن خــالل موســم 
الحصــاد األخــر الــذي انتهــى يف يوليــو مــا ميثــل زيادة بنســبة 

8% عــن إنتــاج العــام املــايض. 

ويتوقــع التقريــر أن تســهم تجــارة األفيــون يف عوائــد 
تــراوح مــا بــن 1.8 و2.7 مليــار دوالر خــالل العــام الحــايل، مبا 
يــوازي عــرش الناتــج املحــي يف أفغانســتان. وتشــر تقديــرات 
إىل أن إنتــاج وتجــارة املخــدرات تســهم يف حــوايل 60% مــن 

العائــدات الســنوية للحركــة.

ــزال  ــدويل ال ي ــع ال ــول إن املجتم ــن الق ــام، ميك ويف الخت
ــب  ــرشوط واملطال ــان بال ــة طالب ــزام حرك ــدى الت ــب م يرق
الدوليــة لالعــراف بهــا رســمياً. وعــى الرغــم مــن أن طالبــان 
ــة  ــة دولي ــاك قناع ــإن هن ــب، ف ــذه املطال ــب ه ــف بأغل مل ت
بــدأت تتبلــور بــأن عــزل الحركــة، وعقابهــا اقتصاديــاً، ســوف 
ــا  ــة يف أفغانســتان، مب ــار األوضــاع الداخلي ــه انهي ــب علي يرت
ــوء إىل دول  ــزوح واللج ــة الن ــد أزم ــن تصاع ــك م ــه ذل يرتب
الجــوار، إىل جانــب تصاعــد العمليــات اإلرهابيــة للتنظيــات 

ــة. املتطرف
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