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مقدمة
أصابــت العــامل حالــة مــن “الصدمــة” مــع إعــان حركــة طالبــان يــوم  15أغســطس  2021ســيطرتها
رسيعـاً ،ويف غضــون أيــام قليلــة ،عــى أفغانســتان وعودتهــا مــرة أخــرى إىل حكــم البــاد بعــد نحو 20
عامـاً .وقــد أثــارت هــذه الخطــوة املفاجئــة وغــر املتوقعــة يف توقيتهــا ،العديــد مــن التســاؤالت حول
أســباب رسعــة ســقوط العاصمــة كابــول يف أيــدي مقاتــي طالبــان بعــد انهيــار القــوات املســلحة
األفغانيــة ،مســتغلني يف ذلــك االنســحاب األمريــي مــن هــذا البلــد ،فضـاً عــن وجــود مخــاوف مــن
تداعيــات عــودة طالبــان للحكــم عــى تفاقــم أزمــة الالجئــن والنازحــن مــن أفغانســتان وتحديــدا ً
إىل دول الجــوار ،ناهيــك عــن احتامليــة تحــول أفغانســتان إىل مــاذ آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة
واملتطرفــة ،خاصــة بعــد تراجــع تنظيــم داعــش يف منطقــة الــرق األوســط وخســاره معاقلــه يف
العـراق وســوريا خــال الســنوات األخــرة.
ومــن جانبهــا ،حاولــت حركــة طالبــان إرســال رســائل إيجابيــة للمجتمــع الــدويل مــن أجــل كســب
الرشعيــة الدوليــة واالعــراف بحكومتهــا االنتقاليــة التــي أعلنــت عــن تشــكيلها يــوم  7ســبتمرب
الجــاري ،فضـاً عــن الحصــول عــى الدعــم الــدويل واإلقليمــي لعمليات إعــادة اإلعــار التــي تحتاجها
أفغانســتان خــال الفــرة القادمــة .ويف هــذا الصــدد ،ظهــر مقاتلــو وقيــادات الحركــة بصــورة مغايــرة
عــن التــي اعتــادوا عليهــا خــال الـــ  20عام ـاً املاضيــة ،ووظفــوا يف ذلــك وســائل اإلعــام وشــبكات
التواصــل االجتامعــي للرتويــج لهــذه الصــورة الجديــدة ،مــع تبنيهــم خطاب ـاً إعالمي ـاً انطــوى عــى
رســائل مطمئنــة للــدول األخــرى ،خاصــة فيــا يتعلــق باحـرام حقــوق اإلنســان وطوائــف املجتمــع
األفغــاين كافــة ومنهــا املــرأة ،وعــدم التضييــق عــى وســائل اإلعــام ،والتعهــد برسعــة تشــكيل حكومة
انتقاليــة ..إلــخ.
فيــا تعرضــت إدارة الرئيــس األمريــي جــو بايــدن النتقــادات حــادة تتعلــق باتهامها بســوء تقدير
األوضــاع يف أفغانســتان ،وفشــل أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة يف توقــع ســقوط كابــول رسيع ـاً،
فض ـاً عــن إتاحتهــا الفرصــة لعــودة ســيطرة طالبــان عــى هــذا البلــد مــرة أخــرى ،وذلــك بالرغــم
مــن املبالــغ الطائلــة التــي أنفقتهــا الواليــات املتحــدة هنــاك عــى مــدار  20عامـاً .ومــن املتوقــع أن
ت ُلقــي هــذه التطــورات بتداعياتهــا عــى الداخــل األمريــي وانتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس
عــام  ،2022يف ظــل االنتقــادات التــي وجههــا الجمهوريــون إلدارة بايــدن ،عــاوة عــى االرتــدادات
األخــرى لصعــود طالبــان عــى نفــوذ واشــنطن يف العــامل وعالقاتهــا مــع حلفائهــا األوروبيــن وحلــف
“الناتــو” ،فضـاً عــن التأثـرات املحتملــة أيضـاً عــى منطقــة الــرق األوســط.
إجــاالً ،يتضمــن هــذا امللــف عــددا ً مــن التحليــات والتقدي ـرات وحلقــات النقــاش املنشــورة
عــى املوقــع اإللكــروين ملركــز “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” ،حيــث يلقــي الضــوء عــى
تطــورات املشــهد األفغــاين بعــد ســقوط البــاد يف قبضــة حركــة طالبــان ،مــع محاولــة فهــم مامرســات
هــذه الحركــة وكيفيــة تعاملهــا مــع الوضــع الحــايل والتحديات التــي تواجههــا يف إدارة الدولــة األفغانية
عــى كافــة املســتويات ،باإلضافــة إىل توضيــح املوقــف األمريــي مــن األزمة األفغانيــة وصعــود طالبان،
واالرتــدادات املختلفــة لذلــك عــى دول الجــوار األفغــاين ومنطقــة الــرق األوســط.
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سقوط حر!

انهيار الحكومة األفغانية أمام طالبان بعد االنسحاب األمريكي
 lمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

ســيطرت طالبــان عــى أكــر مــن  20واليــة أفغانيــة البالــغ عددهــا
حــوايل  34يف تســعة أيــام ،كــا باتــت تبتعــد عــن كابــول بحــوايل
 50كلــم .وتشــر تقدي ـرات بــأن طالبــان تســيطر عــى  %85مــن
أرايض أفغانســتان ،وأن ســقوط العاصمــة األفغانيــة كابــول باتــت
مســألة وقــت.
ويجــيء هــذا التطــور يف الوقــت الــذي أعلنــت فيــه وكالــة
االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة أن تقديراتهــا لســيطرة طالبــان
عــى كابــول قــد تتــم خــال  30يومــاً فقــط بعــد أن كانــت
تقديراتهــا الســابقة تشــر إىل مــن  6أشــهر لعــام ،كــا أرســلت
واشــنطن حــوايل ثالثــة آالف جنــدي إضافيــن يف  13أغســطس يف
مهمــة مؤقتــة ألفغانســتان للمســاهمة يف تأمــن ســحب أعضــاء
البعثــة الدبلوماســية األمريكيــة مــن الســفارة األمريكيــة يف كابــول،
يف مــؤرش عــى حجــم االنهيــار يف صفــوف القــوات الحكوميــة،
وكذلــك امليليشــيات التابعــة ألمــراء الحــرب.
استراتيجية طالبان العسكرية:

اتجهــت حركــة طالبــان لتكثيــف هجامتهــا يف أفغانســتان ،منــذ أن
أعلنــت واشــنطن يف أبريــل اعتزامهــا ســحب جميــع قواتهــا مــن
البــاد بحلــول  11ســبتمرب  .2021واســتندت اس ـراتيجية طالبــان
للســيطرة عــى كامــل األرايض األفغانيــة عــى العنــارص التاليــة:
 -1أولويــة شــال أفغانســتان :قامــت حركــة طالبــان بشــن هجــوم
مباغــت عــى شــال أفغانســتان ،املعقــل التاريخــي ألمـراء الحــرب
املناهضــن لطالبــان ،ومتكنــت يف  5مايــو  2021مــن الســيطرة

عــى إقليــم بغــان ،ثــم مدينــة قنــدوز يف شــال أفغانســتان يف
 8أغســطس ،كــا أنهــا تفــرض حالي ـاً حصــارا ً عــى مدينــة م ـزار
رشيــف .وتجــدر اإلشــارة إىل أن طالبــان مل تنجــح يف الســيطرة
عليهــا عندمــا كانــت تحكــم أفغانســتان خــال الفــرة مــن عــام
 ،1996وحتــى عــام .2001
ويعكــس اتجــاه طالبــان للســيطرة عليهــا ،بعيــدا ً عــن معاقلهــا
يف جنــوب رشق البــاد حــرص الحركــة عــى عــدم تك ـرار ســيناريو
«التحالــف الشــايل» ،والــذي كان عبــارة عــن جبهــة عســكرية
مناهضــة لطالبــان تشــكلت عــام  ،1996بقيــادة أحمــد شــاه
مســعود ،وحكمــت شــال أفغانســتان بصــورة منفصلــة عــن
كابــول.
 -2الســيطرة عــى الحــدود األفغانيــة :ركــزت حركــة طالبــان يف
املرحلــة التاليــة عــى االســتيالء عــى املعابــر الحدوديــة لتحقيــق
األهــداف التاليــة:
أ -تقليــص إيـرادات الحكومــة :متكــن ســيطرة طالبــان عــى املعابر
الحدوديــة مــن حصولهــا عــى العائــدات الجمركيــة ،التــي كانــت
الحكومــة األفغانيــة تحصلهــا ،حيــث تُ ثــل هــذه العوائــد نحــو
نصــف إجــايل اإليــرادات املحليــة ألفغانســتان ،والتــي قــدرت
بنحــو  216.5مليــار «أفغــاين» .2021
واســتطاعت الحكومــة األفغانيــة جمع حــوايل  4.6مليــار أفغاين
فقــط ،أي مــا يــوازي  58مليــون دوالر ،مــن الرســوم خــال يوليــو
مقارنــة بـــ  7.3مليــار أفغــاين يف يونيــو املــايض مــن جميــع املراكــز
الجمركيــة الثالثــن الواقعــة عــى الحــدود واملــدن واملطــارات ،وهو
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ملفات المستقبل

مــا يعنــي متكــن الحركــة مــن الحصــول عــى أكــر مــن  2.7مليــار
أفغــاين.
ب -منــع الســلع االســراتيجية :متكنــت طالبــان مــن الســيطرة
عــى معربيــن مــن أصــل ثالثــة معابــر حدوديــة بــن أفغانســتان
وإيـران ،وهــا إســام قلعــة ،وأبــو نــر فراهــي ،وكانــت الحكومــة
األفغانيــة تســتورد عربهــا وارداتهــا مــن الســلع ،خاصــة النفــط مــن
إي ـران.
ج -الحصــول عــى الدعــم العابــر للحــدود :متكنــت طالبــان مــن
الســيطرة عــى معــر ســبني بولــداك الحــدودي مــع باكســتان،
يف  14يوليــو  ،2021وهــو يعــد مــن املعابــر الرئيســية ،وتؤهــل
الســيطرة عــى هــذا املعــر طالبــان للحصــول عــى دعــم مــن
الجامعــات الباكســتانية املتعاطفــة مــع الحركــة ،خاصــة مــع
امتــداد إثنيــة البشــتون ،التــي ينتمــي إليهــا أغلــب عنــارص طالبان،
بــن أفغانســتان وباكســتان.
 -3االســتيالء عــى عواصــم املــدن :انتقلــت طالبــان مــن مرحلــة
الســيطرة عــى املجتمعــات الريفيــة إىل هجــوم شــامل عــى املــدن
الرئيســية ،مبــا يف ذلــك قندهــار وهــرات والشــكر جــاه .ومــن
امللحــوظ أن حركــة طالبــان أظهــرت قــدرة عــى شــن هجــات
عــى عــدة جبهــات بصــورة متزامنــة ،وهــو مــا وضــح يف نجاحهــا يف
الســيطرة عــى نصــف واليــات أفغانســتان يف مثانيــة أيــام.
ونجحــت طالبــان يف الســيطرة عــى قندهــار وهــرات ،ثــاين
وثالــث أكــر مــدن أفغانســتان عــى التــوايل .كــا اســتطاعت
الحركــة الســيطرة عــى  20واليــة أفغانيــة مــن أصــل  34واليــة .ويف
هــذا الســياق ،أفــادت بعــض املعلومــات االســتخباراتية األمريكيــة
بــأن العاصمــة األفغانيــة كابــول قــد تســقط يف يــد حركــة طالبــان
خــال  30يوم ـاً.
 -4عــزل العاصمــة األفغانيــة :تعمــل
طالبــان عــى عــزل كابــول ،وذلــك مــن
خــال تطويقهــا مــن مختلــف الجهــات.
وقــد قامــت حركــة طالبــان باالســتيالء عــى
مدينــة غزنــة االســراتيجية ،التــي تقــع
جنــوب كابــول وتبعــد عنهــا بحــوايل 150
كيلوم ـرا ً ،كــا أنهــا متكنــت مــن الســيطرة
عــى مدينــة «بــل خمــري» والتــي تقــع
عــى بعــد  225كيلوم ـرا ً شــال العاصمــة
كابــول ،وهــو مــا مكــن طالبــان مــن عزلهــا
عــن شــال وغــرب البــاد .وباملثــل ،متكنــت
طالبــان مــن الســيطرة يف  13أغســطس
عــى مدينــة بــويل علــم ،عاصمــة واليــة
لوغــار ،والتــي تقــع عــى بعــد  50كلــم
رشق كابــول .ومــن جهــة أخــرى ،أحكمــت
طالبــان ســيطرتها عــى مــزار رشيــف،
عاصمــة واليــة بلــخ ،يف  14أغســطس،
وتعــد مــزار رشيــف الرئــة االقتصاديــة
للبــاد .وتعنــي الســيطرة عليهــا فــرض
حصــار كامــل عــى العاصمــة كابــول مــن
الجهــات كافــة .وتشــر تقدي ـرات أمريكيــة
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إىل أن ســيطرة طالبــان عــى واليــة بلــخ يجعــل كابــول تســقط يف
حــدود  72ســاعة فقــط.
ويبــدو أن طالبــان تتحــايش الســيطرة عــى كابــول اآلن ،حتــى
تتمكــن الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو مــن إجالء دبلوماســييهام
ورعاياهــا خــارج أفغانســتان .ولذلــك يتوقــع أن تتجــه الحركــة
إلكــال ســيطرتها عــى مزيــد مــن الواليــات األخــرى ،ثــم تــرع
بعــد ذلــك يف الســيطرة عــى العاصمــة إن أرادت.
 -5مهاجمــة املطــارات والقواعــد :قامــت طالبــان باســتهداف
املطــارات بصــورة منهجيــة ،وذلــك بهــدف إعاقــة قــدرة الحكومــة
عــى نــر القــوات ،فضــاً عــن عــزل أفغانســتان عــن العــامل
الخارجــي .ومــن جهــة ثانيــة ،ســيطرت طالبــان عــى عــدد مــن
القواعــد العســكرية التابعــة للجيــش األفغــاين ،واســتولت عــى مــا
بهــا مــن أســلحة دون أي قتــال يذكــر.
أسباب االنهيار السريع:

ميكــن إرجــاع عوامــل انهيــار القــوات األفغانيــة أمــام طالبــان إىل
عــدد مــن العوامــل ،تتمثــل يف التــايل:
 -1االنســحاب األمريــي مــن دون تســوية :أعلنــت الواليــات
املتحــدة يف أبريــل  2021انســحابها مــن أفغانســتان بحلــول 31
أغســطس ،وذلــك يف ظــل تعــر مفاوضــات الســام بــن الحكومــة
األفغانيــة وطالبــان .وقــد أغــرى ذلــك الوضــع طالبــان بشــن
هجــات ال هــوادة فيهــا يف جميــع أنحــاء البــاد ،وهــو مــا حــد من
قــدرة واشــنطن عــى توظيــف الرضبــات الجويــة إلعاقــة تقــدم
طالبــان ،خاصــة مــع إغــاق أهــم قاعدتــن جويتــن أمريكيتــن يف
قندهــار وباغـرام يف شــهر يوليــو املــايض ،كــا أن القــوات األفغانيــة
ال تســتطيع صيانــة املقاتــات ،وهــو مــا حــد مــن توظيفهــم هــذا
الســاح ضــد طالبــان.

انهيار الحكومة األفغانية أمام طالبان بعد االنسحاب األمريكي

ومل يتوقــف األمــر عنــد مغــادرة القــوات األمريكيــة والقــوات
التابعــة لحلــف الناتــو ألفغانســتان ،بــل غــادر أيض ـاً اآلالف مــن
املتعاقديــن الذيــن يوفــرون الخدمــات اللوجســتية ،مثــل صيانــة
أنظمــة األســلحة الجويــة والربيــة التــي قدمتهــا الواليــات املتحــدة
لهــا.
 -2انهيــار القــوات األفغانيــة :ظلــت القــوات األفغانيــة معتمــدة
عــى الدعــم األمريــي يف جميــع العمليــات تقريبــاً ،وهــو مــا
كان أحــد العوامــل التــي ســاهمت يف انهيارهــا فــور االنســحاب
األمريــي .ومــن امللفــت هــذا األداء املتــدين للقــوات األفغانيــة عىل
الرغــم مــن الدعــم األمريــي.
فقــد أكــد الرئيــس األمريــي جــو بايــدن يف  10أغســطس أن
«بــاده أنفقــت أكــر مــن ألــف مليــار دوالر يف  20عامـاً ،لتدريــب
وتجهيــز أكــر مــن  300ألــف جنــدي أفغــاين ،كــا رصح املتحــدث
باســم وزارة الدفــاع األمريكيــة جــون كــريب ،أن «القــوات األفغانيــة
متتلــك القــدرة وامليــزة العدديــة والقــوة الجويــة» ،مش ـرا ً إىل أن
األمــر يعــود إىل القيــادة واإلرادة باســتخدام هــذه القــدرات.
وتكشــف هــذه الترصيحــات وجــود إحبــاط مــن أداء القــوات
األفغانيــة أمــام تقــدم طالبــان.
 -3الدعــم الباكســتاين لطالبــان :تعــد باكســتان تاريخيــاً أحــد
الداعمــن لحركــة طالبــان ،خاصــة أن الحكومــة األفغانيــة كانــت
مقربــة مــن الهنــد ،الخصــم اللــدود إلســام آبــاد .وأكــدت األمــم
املتحــدة يف  27يوليــو أن جامعــة طالبــان باكســتان اإلرهابيــة التــي
تتخــذ مــن باكســتان مقـرا ً لهــا حافظــت عــى عالقــات مــع حركــة
طالبــان األفغانيــة ،وأن هنــاك مــا يقــرب مــن  6000عضــو مــن
أعضــاء حركــة طالبــان باكســتان يتمركــزون يف املنطقــة الرشقية من
أفغانســتان عــى الحــدود مــع باكســتان ،حيــث يقدمــون الدعــم
العســكري لهجــوم طالبــان املســتمر ضــد الحكومــة األفغانيــة.
 -4سياســات الرئيــس األفغــاين :أخفــق الرئيــس األفغــاين ،أرشف
غنــى ،حتــى اآلن يف توحيــد أمــراء الحــرب األفغــان ضــد حركــة
طالبــان ،إذ إن سياســته كانــت تقــوم عــى تهميشــهم ،يف محاولــة
لتعزيــز الجيــش الوطنــي األفغــاين ،وهــو مــا دفعهــم إىل تحــايش
محاربــة طالبــان .غــر أنــه أمــام انهيــار القــوات األفغانيــة أمــام
طالبــان ،لجــأ غنــي إليهــم مــن جديــد ،حيــث وافــق يف مطلــع
أغســطس ،عــى تســليح امليليشــيات املواليــة للحكومــة.
وجــاء هــذا القـرار متأخـرا ً ،فقــد ســافر غنــي ،يف  11أغســطس،
إىل مدينــة م ـزار رشيــف الشــالية ،والتــي تعــد معق ـاً تقليدي ـاً
مناهضـاً لطالبــان ،وأجــرى محادثــات مــع أمــر الحــرب األوزبــي،
عبــد الرشــيد دســتم ،والزعيــم الطاجيــي البــارز ،عطــا محمــد نــور،
وذلــك لحثهــا عــى الدفــاع عــن املدينــة يف مواجهة طالبــان .وعىل
الرغــم مــن ذلــك ،فقــد ســقطت املدينــة يف  14أغســطس.
سيناريوهات الصراع األفغاني

تتمثــل املســارات املحتملــة للــراع األفغــاين بعــد االنســحاب
األمريــي مــن أفغانســتان يف الســيناريوهات التاليــة:
 -1ســيطرة كاملــة لطالبــان :ميكــن تصــور ،وفــق هــذا الســيناريو،
إخفــاق الجهــود اإلقليميــة والدوليــة املبذولــة لدفــع طالبــان

للجلــوس عــى طاولــة املفاوضــات والتوصــل التفــاق تقاســم
ســلطة مــع الحكومــة األفغانيــة ،وأن تتجــه طالبــان لتوســيع رقعــة
ســيطرتها عــى كامــل األرايض األفغانيــة ،وليــس فقــط يف املناطــق
ذات األغلبيــة البشــتونية.
ويعــد هــذا الســيناريو هــو املرجــح بشــدة ،خاصــة يف ظــل
االنهيــار الرسيــع لقــوات الحكومــة األفغانيــة عــى الجبهــات كافــة،
واتجــاه بعضهــم إىل االستســام وتســليم أســلحتهم إىل طالبــان مــن
دون قتــال ،ونجــاح الحركــة يف االســتيالء عــى عــدد ضخــم مــن
األســلحة األمريكيــة مــن الدبابــات واملدرعــات مــن طـراز هامفــي
وغريهــا.
ويضــاف إىل مــا ســبق متكــن طالبــان مــن الســيطرة عــى
مناطــق واســعة شــال أفغانســتان ،والتــي كانــت معقــل التحالــف
الشــايل املنــاوئ لطالبــان .كــا تتفــاوض واشــنطن حاليــاً مــع
طالبــان لضــان أمــن دبلوماســييها يف الســفارة يف كابــول ،بالتزامــن
مــع إرســال ثالثــة آالف جنــدي بشــكل طــارئ إىل كابــول إلجــاء
موظفــن ودبلوماســيني أمريكيــن ،وهــو مــا يعنــي أن التقدي ـرات
األمريكيــة تتوقــع حــدوث ذلــك الســيناريو.
 -2ســيطرة جزئيــة لطالبــان :يعتقــد وفقــاً لهــذا الســيناريو أن
تتمكــن طالبــان مــن الســيطرة عــى أج ـزاء واســعة مــن األرايض
األفغانيــة ،ولكنهــا تفشــل يف إحــكام ســيطرتها عــى كامــل
أفغانســتان .فقــد تدفــع سلســلة االنتصــارات املتتاليــة لحركــة
طالبــان أمــراء الحــرب ،والذيــن ميثلــون مختلــف األقليــات
األفغانيــة ،إىل التوحــد مــع القــوات األفغانيــة ضــد طالبــان ،ووقــف
نجاحــات طالبــان العســكرية.
ويتوقــع أن تقــوم الحكومــة األفغانيــة ،وفقـاً لهــذا الســيناريو،
بحشــد مقاتليهــا كافــة والتحالــف مــع أمـراء الحــرب للدفــاع عــن
العاصمــة األفغانيــة كابــول ،وبعــض املــدن االسـراتيجية ،مثــل مزار
رشيــف وجــال آبــاد ،وغريهــا ،ومنــع طالبــان مــن تحقيــق أي
تقــدم عســكري إضــايف ،وذلــك لتحقيــق جمــود يف الـراع وتفــرض
عــى طالبــان الجلــوس للتفــاوض.
وترتاجــع فــرص هــذا الســيناريو بشــدة يف ضــوء خســارة
العديــد مــن أمــراء الحــرب مناطــق نفوذهــم بالفعــل لصالــح
طالبــان ،فضــاً عــن العالقــة املتوتــرة بــن الحكومــة األفغانيــة
وأم ـراء الحــرب خــال الســنوات املاضيــة .ومــع ســيطرة طالبــان
عــى مــزار رشيــف ،فــإن فــرص تحقــق هــذا الســيناريو تكــون
محــدودة ،إن مل تكــن منعدمــة.
 -3التوصــل لتســوية ســلمية :يتمثــل يف إبــرام حكومــة كابــول
اتفــاق ســام مــع طالبــان ،غــر أن فــرص حــدوث هــذا الســيناريو
ضعيفــة ،فقــد رفضــت حركــة طالبــان اتفــاق تقاســم الســلطة
الــذي عرضــه الرئيــس أرشف غنــي ،بعــد طــول مامنعــة مــن جانبه،
وذلــك يف مقابــل وقــف طالبــان العنــف .وأكــدت طالبــان رفضهــا
أي اتفــاق ســام ال يتضمــن اإلشــارة رصاحــة إىل تطبيــق الرشيعــة
اإلســامية .كــا أن طالبــان كانــت تضــع عراقيــل أمــام مفاوضــات
الســام الســابقة.
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ما بعد سقوط كابول:

تبعات «عودة طالبان» بين خطر اإلرهاب وتدفق الالجئين
أحمد دياب
باحث في مجلة الديمقراطية بمؤسسة األهرام ـ القاهرة

دخــل مقاتلــو حركــة طالبــان العاصمــة األفغانيــة كابــول ،يف 15
أغســطس الجــاري ،حيــث متكنــت الحركــة مــن إعــادة الســيطرة
عــى كل مــدن وأقاليــم البــاد مــن أيــدي قــوات حكومــة الرئيــس
أرشف غنــي الــذي فــر إىل الخــارج .ومنــذ توقيــع اتفــاق الدوحــة
بــن واشــنطن وطالبــان يف أواخــر فربايــر  ،2020وإعــان الرئيــس
األمريــي الســابق ،دونالــد ترامــب ،ســحب قــوات بــاده مــن
أفغانســتان بحلــول مايــو  ،2021شــهدت البــاد تقدم ـاً ميداني ـاً
ملقاتــي طالبــان ،اســتغالالً النســحاب القــوات األجنبيــة.

 -1الفشــل األمريــي يف إعــادة بنــاء الدولــة األفغانيــة :تطــرح
إعــادة ســيطرة طالبــان عــى العاصمــة كابــول قضيــة فشــل
السياســات التــي انتهجتهــا الواليــات املتحــدة يف إعــادة بنــاء
الدولــة يف أفغانســتان عــى مــدى الـــ  20عام ـاً املاضيــة ،وهــو
فشــل مــرده عــدم اســتيعاب واشــنطن طبيعــة وخصوصيــة القيــم
الســائدة يف هــذا البلــد وموقــع الديــن اإلســامي فيــه ،فضـاً عــن
الفشــل يف بنــاء مؤسســات قويــة ال تشــوبها مظاهــر الفســاد
واالســتبداد.

ومل يتغــر األمــر كثــرا ً بعــد إعــان الرئيــس جــو بايــدن ،يف
مــارس  ،2021تأخــر امتــام االنســحاب األمريــي إىل مــا قبــل
 11ســبتمرب املقبــل ،لكــن تقــدم طالبــان الــذي كان يحــدث
تدريجيـاً ،تســارع بشــكل غــر متوقــع يف األيــام املاضيــة ،وصــوالً
إىل ســيطرتها عــى كامــل البــاد ،مــع استســام قــوات الحكومــة
األفغانيــة بســهولة وإلقائهــم ســاحهم الــذي بــات بحــوزة
الحركــة ،وهــو مــا يزيــد مــن التهديــدات التــي تفرضهــا طالبــان.

وكان أبــرز مظاهــر الفشــل األمريــي واضحــاً يف مســألة
إعــادة بنــاء الجيــش األفغــاين عــى أســس حديثــة واحرتافيــة،
وذلــك عــى الرغــم مــن إنفــاق واشــنطن مــا يقــرب مــن 89
مليــار دوالر لتدريــب حــوايل  300ألــف جنــدي أفغــاين .ويف
هــذا اإلطــار ،كشــفت هيئــة التفتيــش املختصــة بإعــادة إعــار
أفغانســتان ( ،)SIGARيف تقريــر لهــا ،أن القــادة الرئيســيني يف
الجيــش األفغــاين كانــوا طــوال الســنوات املاضيــة يترصفــون كـــ
«أم ـراء حــرب» ،و»يعتــرون الجيــش مؤسســة كــرى للحصــول
عــى املغانــم ،ويبنــون مــن خاللــه شــبكات مــن املنافــع
واملحســوبيات» .وبالتــايل مل تجــد طالبــان أي صعوبــة أو مقاومــة
يف ســعيها للســيطرة عــى كامــل أفغانســتان يف خــال عــدة أيــام.

دالالت ُمفسرة:

تطــرح ســيطرة حركــة طالبــان الرسيعــة عــى أفغانســتان بعــد
دخولهــا العاصمــة كابــول ،عــددا ً مــن الــدالالت املهمــة والتــي
رمبــا تُفــر هــذه الخطــوة الرسيعــة ،وأبرزهــا مــا يــي:
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طــوال الســنوات املاضيــة تغليبهــا الطابــع الربجــايت عــى
توجهاتهــا األيديولوجيــة ،حيــث حرصــت عــى تقديــم تطمينــات
لألطـراف الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة باألزمــة األفغانيــة وتقليــل
مخاوفهــا مــن نفــوذ الحركــة .فمــن ناحيــة ،طأمنــت الحركــة
واشــنطن أوالً عــر اتفــاق الدوحــة يف فربايــر  ،2020بأنهــا لــن
تســمح باســتخدام أفغانســتان كقاعــدة لشــن هجــات تســتهدف
أمــن دول أخــرى.
كــا قدمــت طالبــان تطمينــات لجريانهــا يف آســيا الوســطي،
وهــم حلفــاء روســيا التقليديــن ،بأنهــا ال تشــكل خط ـرا ً عليهــم.
وقــال وزيــر الدفــاع الــرويس ،ســرغي شــويغو ،يف  11أغســطس
الجــاري ،إنــه «مــن املهــم لنــا أن الحــدود مــع أوزبكســتان
وطاجيكســتان أصبحــت أيضـاً تحــت ســيطرة طالبــان» ،مؤكــدا ً أن
طالبــان تعهــدت بعــدم العبــور إىل جمهوريــات آســيا الوســطى.
ووصلــت تطمينــات قــادة طالبــان إىل الصــن ،وتعهــدوا
لهــا بأنهــم لــن يتدخلــوا يف شــؤونها الداخليــة ،الســيام فيــا
يتعلــق بدعــم أقليــة اإليغــور املســلمة يف إقليــم شــينغيانغ .أمــا
باكســتان ،فثمــة اتهامــات متواتــرة لهــا بدعــم الحركــة األفغانيــة،
وبالتــايل فهــي يف غنــى عــن أي تطمينــات.
وأخــرا ً ،طأمنــت طالبــان الجــار اإلي ـراين والــذي بالرغــم مــن
مخاوفــه مــن حــدوث تدفــق كبــر لالجئــن األفغــان عــر الحــدود

إليــه ،يبــدو أن مصالحــه قــد تالقــت مــع الحركــة األفغانيــة يف
ظــل عدائهــا املشــرك للواليــات املتحــدة ،وهــو مــا قــد ُيهــد
ملزيــد مــن التعــاون املســتقبيل بــن طهــران وطالبــان بعــد
ســيطرة األخــرة عــى الحكــم.
وبعــد دخولهــا العاصمــة األفغانيــة ،أكــدت حركــة طالبــان
أنهــا تريــد عالقــات طبيعيــة مــع املجتمــع الــدويل ،وال تريــد أن
تعيــش يف عزلــة ،وتعهــدت بعــدم وجــود خطــر يهــدد الســفارات
والبعثــات الدبلوماســية األجنبيــة يف كابــول.
 -3تحييــد الحركــة بعــض القــوى الداخليــة :خــال الســنوات
األخــرة ،ســعت حركــة طالبــان إىل تقليــل املخــاوف منهــا
واالنفتــاح أكــر عــى املجتمــع األفغــاين .ويف هــذا الصــدد ،قــال
املتحــدث باســم الحركــة ،ذبيــح اللــه مجاهــد ،يف مقابلــة مــع
وكالــة «رويــرز» يف مطلــع « :2019إذا حــل الســام وعــادت
طالبــان فلــن تكــون باألســاليب القاســية نفســها كــا كانــت يف
 .»1996وقــد متكنــت طالبــان مــن عقــد عـرات التوافقــات مــع
القــوى األهليــة األفغانيــة ،مــن عشــائر وزعــاء املناطــق ووجهــاء
املجتمــع املحــي يف العديــد مــن املناطــق ،الذيــن رصــدوا آالف
املقاتلــن لصالــح الحركــة ،يف ضــوء تالقــي املصالــح بينهــم.
وبعــد دخــول مقاتــي طالبــان العاصمــة كابــول يــوم 15
أغســطس الجــاري ،حــرص قادتهــا عــى توجيــه رســائل طأمنــة
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للشــعب األفغــاين بشــأن املرحلــة املقبلــة
يف البــاد ،وقــال املتحــدث باســم الحركــة،
محمــد نعيــم ،إن «الهــدف هــو تقاســم
الســلطة ،وأن يكــون البلــد مســتقرا ً».

مخاوف ُمحتملة:

مثــة تداعيــات متوقعــة ،ويف مجملهــا
ســلبية ،بعــد ســيطرة حركــة طالبــان عــى
أفغانســتان ،ويتمثــل أبرزهــا يف اآليت:
 -1ع ــودة أفغانس ــتان م ــاذاً للتنظي ــات
اإلرهابي ــة :هن ــاك مخ ــاوف م ــن تصاع ــد
أنشـــطة التنظيـــات اإلرهابيـــة ،مثـــل
داعـــش «واليـــة خرســـان» والقاعـــدة يف
أفغانس ــتان بع ــد س ــيطرة حرك ــة طالب ــان
عـــى البـــاد .وعـــى الرغـــم مـــن أن
تنظي ــم داع ــش يف أفغانس ــتان ق ــد تك ــون
مـــن عنـــارص انشـــقت عـــن طالبـــان،
وخ ــاض ه ــؤالء مواجه ــات ض ــد الحرك ــة،
فـــإن التنظيـــم أعلـــن الحقـــاً دعمـــه
طالب ــان باعتباره ــا يس ــتهدفان «ن ــرة اإلس ــام والجه ــاد ض ــد
الغ ـزاة» ،ع ــى ح ــد وصفه ــا .أم ــا تنظي ــم القاع ــدة فق ــد أعل ــن
زعيم ــه ،أمي ــن الظواه ــري ،مبايعت ــه يف ع ــام  2017امل ــا هب ــة
اللـــه أخونـــد زاده زعيـــاً لطالبـــان.
وهك ــذا تتمث ــل أب ــرز املخ ــاوف م ــن ع ــودة حرك ــة طالب ــان
للحك ــم يف أفغانس ــتان ،يف ق ــوة الدف ــع الت ــي س ــتعطيها ه ــذه
الخطـــوة لتنظيـــات إرهابيـــة يف مناطـــق أخـــرى ،عـــى نحـــو
يجعلهـــا تحتـــذي بالحركـــة التـــي أصبحـــت ملهمـــة لهـــا بعـــد
أن متكنـــت مـــن االنتصـــار بعـــد نحـــو  20عامـــاً مـــن القتـــال.
وبالت ــايل رمب ــا تصب ــح أفغانس ــتان بع ــد ع ــودة طالب ــان ،نقط ــة
ج ــذب لكث ــر م ــن الش ــباب املتطرف ــن م ــن دول أخ ــرى ،ومنه ــا
الـــرق األوســـط ،خاصـــة بعـــد تراجـــع تنظيـــم داعـــش يف
س ــوريا والعــراق.
 -2تفجـــر أزمـــة الجئـــن جديـــدة :يواجـــه العـــامل اآلن أزمـــة
الجئـــن جديـــدة قادمـــة مـــن أفغانســـتان ،تعيـــد إىل الذاكـــرة
م ــا ح ــدث يف س ــوريا خ ــال الس ــنوات املاضي ــة ،خاص ــة م ــع
التوقعـــات بفـــرار ماليـــن األفغـــان مـــن ديارهـــم بســـبب
مخاوفه ــم م ــن ف ــرض طالب ــان حكوم ــة قمعي ــة .وطيل ــة الف ــرة
املاضيـــة ،خرجـــت العديـــد مـــن التحذيـــرات الدوليـــة بشـــأن
ان ــدالع أزم ــة إنس ــانية يف أفغانس ــتان ،وارتف ــاع ع ــدد النازح ــن
والالجئـــن املدنيـــن نتيجـــة الـــراع يف هـــذا البلـــد .وحثـــت
املفوضي ــة الس ــامية لألم ــم املتح ــدة لش ــؤون الالجئ ــن ،ي ــوم 13
أغس ــطس الج ــاري ،املجتم ــع ال ــدويل ع ــى تكثي ــف اس ــتجابته
ألزمـــة النـــزوح واللجـــوء يف أفغانســـتان ،وناشـــدت البلـــدان
املجـــاورة «إبقـــاء حدودهـــا مفتوحـــة».
وتعــد إيــران مــن الــدول التــي تســتقبل عــددا ً كبــرا ً مــن
األفغــان الهاربــن مــن العنــف يف بالدهــم ،حيــث يُقــدر عددهــم
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قبــل ســيطرة طالبــان عــى كامــل البــاد بنحــو  3ماليــن الجــئ
أفغــاين .وقــد تســهل طهــران عبــور هــؤالء الالجئــن إىل دول
أخــرى ،خاصــة يف ظــل أزمتهــا االقتصاديــة عــى خلفيــة العقوبات
الدوليــة املفروضــة عليهــا بســبب برنامجهــا النــووي.
كــا أصبحــت تركيــا ودول االتحــاد األورويب ،الســيام فرنســا
وأملانيــا ،يف حالــة تأهــب قصــوى ،خشــية موجــة الجئــن قادمــة
مــن أفغانســتان .ولــذا أعلنــت املستشــارة األملانيــة ،أنجيــا
مــركل ،يــوم  16أغســطس الجــاري ،أن أملانيــا والــدول األخــرى
يجــب أن تقــدم الدعــم للــدول التــي ستســتضيف األفغــان
الفاريــن مــن بالدهــم .وأكــدت أن هنــاك تنســيقاً مــع الرئيــس
الفرنــي ،إميانويــل ماكــرون ،بشــأن عمليــات اإلجــاء التــي
ستشــمل بعــض املواطنــن األفغــان.
 -3تراجــع املكاســب املدنيــة يف أفغانســتان :عــى الرغــم مــن
محاولــة حركــة طالبــان طأمنــة الشــعب األفغــاين بعــد ســيطرتها
عــى الحكــم ،وتعهدهــا باحــرام حقــوق املــرأة واألقليــات
وحريــة التعبــر يف ضــوء الرشيعــة ،فــإن تجربــه الحركــة الســابقة
يف حكــم البــاد قبــل عقديــن ال تــزال تنعكــس عــى صورتهــا
الســلبية لــدى غالبيــة قطاعــات املجتمــع األفغــاين ،خاصــة
النســاء الــايت يخشــن خســارة املكاســب العديــدة التــي حققنهــا
وضيــاع الحريــات التــي حصلــن عليهــا خــال  20عام ـاً مضــت.
وكانــت طالبــان قــد فرضــت عنــد توليهــا الســلطة ()1996-2001
نظامـاً متشــددا ً ،ومنعــت خــال هــذه الفــرة النســاء مــن التعلــم
والعمــل.
إجــاالً ،ميكــن القــول إن أفغانســتان دخلــت مرحلــة جديــدة
مــن تاريخهــا املضطــرب ،بعــد أن ســيطرت حركــة طالبــان
عــى البــاد ،وهــروب الرئيــس أرشف غنــي إىل الخــارج ،وهــي
التطــورات التــي أثــارت مخــاوف العــامل ،خاصــة الــدول التــي قــد
تطالهــا تبعــات عــودة طالبــان للحكــم مــرة أخــرى.

صدمة النهاية!!

مشاهد العالقين بالطائرات من سايجون إلى كابول
أحمد الشيخ
استشاري المنصات الرقمية في شركة ميديا مايز لالستشارات اإلعالمية في لندن

يف  15أغســطس  2021كان العــامل عــى موعــد مــع حــدث تاريخي،
فخــال ســاعات رسيعــة عــى املتابعــن وثقيلــة عــى الشــعب
األفغــاين ،ســيطرت طالبــان عــى كابــول ،وكأن عقــارب الســاعة
تعــود للــوراء ،وبــدأ العــامل يســتعرض أحداثـاً مــرت عليهــا عــرون
عامـاً.
ومنــذ اللحظــة األوىل اتخــذت طالبــان بعض التحــركات الرمزية
إلرســال عــدد مــن الرســائل الضمنيــة واإلشــارات املهمــة للشــعب
األفغــاين ،وللمجتمــع الــدويل أو الغــريب عــى وجــه التحديــد ،بشــأن
أســلوب الحركــة يف إدارة أفغانســتان ،حيــث
تعــي الحركــة أن أنظــار العــامل كلــه صــوب
أفغانســتان يف تلــك اللحظــات .وكانــت
الرســالة األوىل عندمــا أعلنــت وكاالت األنبــاء
أن مســلحي طالبــان دخلــوا إىل العاصمــة،
ثــم أعلنــت الــوكاالت نفســها انســحاب
طالبــان ،وبــدا أن الحركــة تريــد أن توضــح
أنهــا تســتطيع الســيطرة عــى العاصمــة
بالســاح ولكنهــا تفضــل أن ترتيــث وتدخلهــا
مــن دون معــارك ألن كابــول تحــت أنظــار
اإلعــام الــدويل واملؤسســات العامليــة.
ومل ترتبــط الرمزيــة بحركــة طالبــان
فقــط ،فمــع إعــان الحركــة الســيطرة عــى
كابــول ودخــول القــر الرئــايس ظهــرت

مشــاهد تاريخيــة ســوف ترتبــط بهــذه اللحظــة الفارقــة لســنوات
طويلــة ،وستشــكل الصــورة الذهنيــة لهــا عــر العــامل باختــاف
رؤيتــه لألحــداث.
سايجون :2.0

أعــادت صــور مطــار كابــول إحيــاء ذاكــرة انســحاب الواليــات
املتحــدة مــن فيتنــام ،فاملشــاهد تــكاد تكــون واحــدة فقــط
يفرقهــا الزمــان واملــكان ،غــر أن مشــاعر الهلــع والخــوف
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ومحــاوالت فـرار املواطنــن واحــدة ،اإلخفاق
األمريــي مل يتغــر تقريب ـاً ،أحــداث الفــوىض
واإلجــاء وســقوط ضحايــا ،ســات التصقــت
بالنمــوذج األمريــي يف االنســحاب مــن كال
البلديــن.
ومــن أهــم املنتجــات اإلعالميــة التــي
جســدت تلــك اللحظــات ،الفيديــو الــذي
انتجتــه صحيفــة ديــي تليجـراف الربيطانيــة
الــذي يقــارن بــن مشــاهد الهــروب يف
كابــول عــام  2021وســايجون يف فيتنــام
عــام  1975ويف الحالتــن تدفــق األمريكيــون
والفيتناميــون واألفغــان عــى الســفارة
األمريكيــة ،واملطــار يف ختــام مغامــرة
عســكرية أمريكيــة انتهــت بالفشــل ،ومل
يقتــر اإلخفــاق عــى العمــل العســكري فحســب ،ولكنــه امتــد
إىل مشــهد النهايــة أيض ـاً ،حيــث مل تنجــح الواليــات املتحــدة يف
إخ ـراج مشــهد منظــم إلجــاء رعاياهــا وموظفيهــا مــن منطقــة
الخطــر ونقلهــم إىل األرايض األمريكيــة.
وأكــد املشــهد األخــر فشــل الواليــات املتحــدة يف مهتمهــا يف
أفغانســتان ،بعــد عرشيــن عامـاً ،وبعــد أن بلغــت حصيلــة إنفــاق
الواليــات املتحــدة وحلفائهــا يف أفغانســتان ترليــوين دوالر خــال
عرشيــن عامـاً.
وقـــد وجهـــت الصحـــف الربيطانيـــة انتقـــادات الذعـــة إىل
لنـــدن وواشـــنطن ،وأشـــارت إىل أن املشـــهد يعنـــي أن مهمـــة
العرشي ــن عامــاً انته ــت بالفش ــل ،وتج ــب محاس ــبة املس ــؤولني
يف الواليـــات املتحـــدة وحلفائهـــا.
الفرار من «الماضي»:

تداولــت وكاالت األنبــاء عــددا ً مــن الصــور ملطــار كابــول خــال
ســاعات اإلجــاء األمريــي وبعــد صعــود طالبــان ،حيــث فــرت إىل
املطــار أعــداد كبــرة مــن املواطنــن األفغــان ،محاولــن اللحــاق
باملجموعــات املغــادرة خــارج الحــدود األفغانيــة للنجــاة بأنفســهم
مــن حكــم طالبــان ،وكان مــن بــن الصــور األكــر تــداوالً املشــهد
املــروع الكتظــاظ مئــات املواطنــن األفغــان داخــل الطائــرة
األمريكيــة ،جالســن عــى أرضهــا ،ناجــن بأجســادهم فقــط ،تاركني
وطنهــم وأموالهــم وممتلكاتهــم ،ملتحقــن برحلــة إىل املجهــول
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مــن دون أي ضامنــات أو معرفــة إىل أيــن ســتؤول بهــم الطائــرة
العســكرية.
يف تقريــر لــه ،أشــار موقــع ديفينــس وان إىل أن حمولــة الطائرة
قــد بلغــت ســتامئة وأربعــن شــخصاً ،وهــي حمولــة قياســية
بالنســبة لطائــرة مــن هــذا النــوع ،وأشــار إىل أن طاقــم الطائــرة قــد
تــردد قبــل أن يقلــع مبثــل هــذا العــدد غــر املألــوف .ولكنــه اتخــذ
القـرار باإلقــاع بعــد أن أدرك أن الــركاب ليــس لديهــم خيــار آخــر.
وخــارج إطــار مشــهد الطائــرة ،كان هنــاك آالف آخــرون
مكدســن أمــام املطــار ،مــن بينهــم مــن يحمــل تأش ـرات ســفر
إىل دول غربيــة ،ويحــاول اللحــاق بــركاب املغادريــن ،ومنهــم مــن
ال يحمــل إال أملــه بالهــرب مــن تداعيــات حكــم حركــة طالبــان،
منتظريــن أي ثغــرة متكنهــم مــن الفــرار إىل الخــارج.

ً
موتا:
السقوط من الجو

ل ــن ين ــى التاري ــخ مش ــهد هرول ــة األفغ ــان وراء طائ ــرة اإلج ــاء
األمريكي ــة يف مط ــار حام ــد ك ــرزاي ،م ــن بينه ــم م ــن كان يعم ــل
مــع القــوات األجنبيــة أو الحكومــة ،وكان يعــرف أن حركــة طالبــان
س ــتنكل ب ــه ،ومنه ــم م ــن ع ــارص حرك ــة طالب ــان يف حكمه ــا األول
وال يري ــد أن يع ــود إىل الع ــر املظل ــم ،ومنه ــم م ــن ع ــاش فق ــط
مرحل ــة م ــا بع ــد طالب ــان وال يري ــد أن يتن ــازل ع ــن الحي ــاة الت ــي
عرفهـــا عـــى مـــدار األعـــوام العرشيـــن املاضيـــة ،فأجمعـــوا أن
اللح ــاق بالطائــرات األمريكي ــة واللج ــوء إىل الوالي ــات املتح ــدة
ه ــو الح ــل الوحي ــد لله ــرب م ــن براث ــن طالب ــان.
ولكـــن الوصـــول إىل الطائـــرات األمريكيـــة مل يكـــن
س ــهالً ،فالف ــوىض كان ــت س ــيدة املوق ــف ،وبس ــط حرك ــة
طالبـــان ســـيطرتها عـــى العاصمـــة أصـــاب كثرييـــن
بالصدمـــة ،وتدفـــق األفغـــان عـــى املطـــار زاد املوقـــف
صعوبـــة ،وهـــو األمـــر الـــذي أجـــر األمريكيـــن عـــى
تعليـــق عمليـــات اإلجـــاء لعـــدة ســـاعات ،ودفـــع دوالً
مختلفـــة مـــن بينهـــا بريطانيـــا والواليـــات املتحـــدة إىل
إرس ــال ق ــوات خاص ــة إلمت ــام عملي ــات إج ــاء رعاياه ــا
واألفغـــان املوظفـــن لديهـــا ،ويبـــدو أن حركـــة طالبـــان
كانـــت ســـعيدة باملوقـــف ،حيـــث أدى إىل تكثيـــف
اتص ــاالت الوالي ــات املتح ــدة بالحرك ــة لض ــان اس ــتئناف
عمليـــات اإلجـــاء وكان ذلـــك إقـــرارا ً جديـــدا ً مـــن

مشاهد العالقين بالطائرات من سايجون إلى كابول

الواليـــات املتحـــدة بســـيطرة حركـــة طالبـــان عـــى العاصمـــة.
مل تقت ــر التفاصي ــل الحزين ــة ع ــى مش ــهد هرول ــة األفغ ــان
للح ــاق بطائ ــرة اإلج ــاء ،وإمن ــا امت ــدت إىل تعلقه ــم بجناحه ــا،
وس ــقوط بعضه ــم إىل امل ــوت ،وكان مش ــهد «تطاي ــر» املواطن ــن،
ال ــذي نقلت ــه وس ــائل اإلع ــام صادمــاً ومريــرا ً ع ــى اإلنس ــانية
جمعـــاء .وكأننـــا أمـــام مشـــهد ســـيناميئ ،يصعـــب تصديقـــه،
وق ــد وضع ــت دوائ ــر حمــراء للتأكي ــد أن ال ــذي يتطاي ــر لي ــس
جـــادا ً مـــن جســـم الطائـــرة ،وإمنـــا إنســـان يلفـــظ أنفاســـه
األخ ــرة.
وقـــد نقلـــت شـــبكة أريانـــا التلفزيونيـــة األفغانيـــة عـــن
مســـؤولني تأكيدهـــم أن زيك أنـــوري العـــب منتخـــب الشـــباب
لك ــرة الق ــدم كان ب ــن املتعلق ــن بجس ــم الطائ ــرة ولق ــي حتف ــه.
ملخصــاً بقصت ــه ح ــال مالي ــن الش ــباب األفغ ــان الذي ــن ي ــرون
أن االنتحـــار يف ســـبيل الحريـــة أفضـــل مـــن الرضـــوخ لحركـــة
طالب ــان.

وعـــى الجانـــب اآلخـــر ،فاألفغـــان تدافعـــوا للوصـــول إىل
طائــرات اإلج ــاء وق ــد أدى التداف ــع إىل وق ــوع ضحاي ــا وأس ــفر
عـــن زيـــادة عـــدد األيتـــام يف أفغانســـتان وفـــق مـــا قالـــت
صحيف ــة دي ــي مي ــل الربيطاني ــة وأضي ــف
ه ــؤالء القت ــى إىل حصيل ــة ضحاي ــا الح ــرب
املدنيـــن يف أفغانســـتان والذيـــن بلغـــوا
س ــبعة وأربع ــن أل ــف م ــدين أفغ ــاين ك ــا
ذكـــر تقريـــر وكالـــة أسوشـــيتد بريـــس
األمريكيـــة.

بأبنائ ــه للجان ــب اآلخ ــر م ــن الس ــور بحثــاً ع ــن م ــكان له ــم يف
مس ــتقبل يحم ــل فرص ـاً أك ــر للحي ــاة ،حت ــى ول ــو كان ــت تكلف ــة
ذلـــك االنفصـــال األبـــدي بـــن اآلبـــاء واألبنـــاء .وهـــو املشـــهد
ال ــذي ت ــم تجس ــيده يف ع ــدد م ــن الص ــور املتداول ــة ألطف ــال
يتـــم تســـليمهم للجنـــود األمريكيـــن والربيطانيـــن مـــن فـــوق
األس ــاك الش ــائكة املنت ــرة ف ــوق س ــور املط ــار.
وم ــن بينه ــم املش ــهد ال ــذي ن ــره ناش ــط أفغ ــاين مقي ــم يف
أملاني ــا يف التاس ــع ع ــر م ــن أغس ــطس ويظه ــر التق ــاط جن ــدي
أمري ــي رضيع ـاً أفغاني ـاً.
وق ــد ت ــم اس ــتغالل ه ــذه الص ــورة م ــن الجان ــب األمري ــي،
حي ــث أعل ــن امليج ــور جي ــم اس ــتنجر يف بي ــان نرشت ــه وس ــائل
إعـــام غربيـــة أن الطفـــل ليـــس وحيـــدا ً وراء أســـوار املطـــار،
وإمن ــا ت ــم مل ش ــمل األرسة ،وأصب ــح الطف ــل والوال ــدان يتمتع ــوا
بحاميـــة القـــوات األمريكيـــة بعيـــدا ً عـــن مســـلحي حركـــة
طالبـــان الذيـــن يرهبـــون املواطنـــن خـــارج املطـــار ويطلقـــون
النـــار يف الهـــواء يف محاولـــة لفـــرض الســـيطرة.
وهـــذا الطفـــل مل يكـــن الوحيـــد الـــذي التقطتـــه أيـــادي
الجن ــود م ــن ف ــوق الس ــور ،فق ــد وثق ــت صحيف ــة اإلندبندن ــت
الربيطانيـــة مشـــهدا ً آخـــر لســـيدة تســـلم طلفهـــا لجنـــدي
بريط ــاين ع ــى أم ــل أن يص ــل الطف ــل إىل واح ــدة م ــن طائ ـرات
اإلجـــاء الربيطانيـــة .ونقلـــت مراســـلة الصحيفـــة يف كابـــول
يف التقريـــر نفســـه شـــهادة ضابـــط بريطـــاين قـــال فيهـــا إن
األمهـــات األفغانيـــات يتعرضـــن للـــرب مـــن عنـــارص حركـــة
طالبـــان وال يجـــدن ســـبيالً إلنقـــاذ أبنائهـــن إال تســـليمهم
للجن ــود الربيطاني ــن ع ــر األس ــوار ،وأض ــاف أن بع ــض األطف ــال
س ــقطوا ع ــى األس ــاك الش ــائكة وتعرض ــوا لإلصاب ــات ،وأن تل ــك
املشـــاهد أبكتـــه وزمـــاءه الجنـــود املكلفـــن بتســـهيل إجـــاء
الدبلوماســـيني الربيطانيـــن واألفغـــان الذيـــن كانـــوا يعملـــون
مـــع الجيـــش الربيطـــاين واملؤسســـات الربيطانيـــة.
وتف ــرط الصح ــف الربيطاني ــة يف ن ــر ص ــور إنق ــاذ أطف ــال
أفغانس ــتان ولك ــن املراق ــب ال يس ــتطيع أن يغف ــل أن الق ــوات
الربيطانيـــة واألمريكيـــة تتحمـــل جـــزءا ً كبـــرا ً مـــن املســـؤولية
ع ــن املوق ــف الح ــايل يف أفغانس ــتان.

رمي األطفال خارج الحدود:

وفقـــاً لحســـابات الكثـــر مـــن املواطنـــن
األفغـــان البســـطاء ،ميثـــل ســـور مطـــار
كاب ــول الح ــد الفاص ــل ب ــن حك ــم طالب ــان
وحل ــم الحري ــة ،وم ــن مل يس ــتطع الفــرار
بنفس ــه وأرست ــه لعب ــور ه ــذا الح ــد ،يرم ــي
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حجاب مراسلة ال يكفي:

يف  16مــن أغســطس ،ظهــرت كالريســا وورد ،مراســلة
يس إن إن يف كابــول مرتديــة عبــاءة ســوداء وحجابــاً
طويــاً ،وفــر البعــض املشــهد بأنــه محاولــة ذكيــة
مــن املراســلة للتحايــل عــى تشــدد حركــة طالبــان،
فقــد كانــت تقــوم بعملهــا عــى مقربــة مــن مســلحي
الحركــة كــا ظهــر يف الفيديــو ،وبــدت وكأنهــا تــؤدي
عملهــا بحريــة ،بينــا اعتــر آخــرون املشــهد دليــاً
عــى القيــود التــي تفرضهــا حركــة طالبــان عــى النســاء،
ســواء كــن أفغانيــات أو أجنبيــات.
ويبــدو أن وورد رأت أن انتشــار الصــورة بهــذا
الشــكل الواســع يســتحق توضيحــاً ،فكتبــت عــى
حســابها الشــخيص عــى تويــر يف  16أغســطس ،أنهــا عــادة ترتــدي
حجابـاً خــال عملهــا يف األماكــن العامــة يف أفغانســتان ،ولكنهــا ال
ترتديــه يف مكتبهــا .وبالفعــل ظهــرت يف املســاء مــن دون الحجــاب
خــال تعليقهــا عــى كلمــة الرئيــس األمريــي جــو بايــدن.
وواصلــت وورد عملهــا يف أفغانســتان مرتدية العبــاءة والحجاب
متخيلــة أنهــا تضمــن بذلــك عــدم اســتفزاز مقاتــي طالبــان ،ولكــن
يف تقريــر لهــا يــوم الســابع عــر مــن أغســطس تحدثــت إىل أحــد
قياديــي طالبــان يف شــوارع كابــول وســألته عــن أســلوب إدارة
الحركــة للبــاد ،فأوضــح لهــا أن النســاء يجــب أن يرتديــن الحجاب،
فســألته مــا إذا كانــت طالبــان ســتقبل الحجــاب الذي ارتدتــه وورد
فــرد القيــادي بــأن الحجــاب يشــمل تغطيــة الوجــه ،وردت عليــه
وورد بــأن تغطيــة الوجــه تعنــي النقــاب وليــس الحجــاب ،وســألته
مــا إذا كان اإلســام يفــرض النقــاب ،فــرد عليهــا القيــادي باإليجــاب.
وبعــد هــذا املوقــف قالــت وورد يف مقابالتهــا املبــارشة إن مــا
شــاهدته خــال األيــام املاضيــة يعتــر مــن أســوأ مــا تعرضــت لــه
خــال حياتهــا الصحفيــة .وأعلنــت أنهــا اتخــذت ق ـرارا ً مبغــادرة
البــاد ،بعــد أن ذهبــت إىل مطــار كابــول لتغطيــة األحــداث،
وهنــاك متــت مطالبتهــا بتغطيــة وجههــا وتعرضــت ملحاولــة
االعتــداء عــى فريقهــا الصحفــي ،مــا أدى إىل تدخلهــا لحاميــة
زميلهــا ،ثــم اتخــاذ قـرار االنســحاب مــن موقــع التغطية ،ثــم اتخاذ
قـرار آخــر مبغــادرة أفغانســتان .وقبــل أن تســتقل الطائــرة قدمــت
صــورة للمشــهد مــن داخــل مطــار كابــول ،وقالــت إن الوصــول إىل
طائــرة اإلجــاء يتطلــب االنتظــار لســاعات تحــت شــمس حارقــة،
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وإن البعــض قــد ينتظــر ألكــر مــن يومــن يف العــراء ،ورغــم أن
هــذا املشــهد يعتــر معانــاة شــديدة ،فإنهــا وصفــت أولئــك الذيــن
يخوضــون تلــك املعانــاة بأنهــم أســعد حظ ـاً مــن آالف األفغــان،
فاملوجــودون داخــل أســوار املطــار قريبــون مــن تحقيــق حلــم
الخــروج مــن أفغانســتان عــى عكــس آخريــن يقضــون أيامـاً وليايل
يف الخــارج وســط تزاحــم وفــوىض وأحيانـاً إطــاق نــار مــن جانــب
مقاتــي طالبــان .ويف العرشيــن مــن أغســطس نــرت صــورة
للطائــرة التــي اســتقلتها مغــادرة أفغانســتان.

نضال نسوي أم تحسين صورة:

يف الســابع عــر مــن أغســطس نــرت الصحفيــة ،شــاكيلة إبراهيم
خيــل ،عــر حســابها عــى تويــر مقطــع فيديــو يوثــق أول تظاهــرة
نســائية ضــد حركــة طالبــان ،ورغــم أن عــدد املشــاركات كان
ضئي ـاً جــدا ً ،فإنــه كان مــؤرشا ً عــى وجــود ناشــطات مســتعدات
للمخاطــرة وتحــدي حركــة طالبــان ورفــع شــعارات تطالــب باحرتام
حقــوق املــرأة وتؤكــد أنهــن لــن يكــن فريســة ســهلة وإن املــرأة
األفغانيــة لــن تتخــى عــن املكاســب التــي حققتهــا خــال العقدين
املاضيــن .ويثبــت املشــهد أيضـاً أن العــامل يف حالــة ترقــب ملصــر
املــرأة األفغانيــة فاملشــهد تناقلتــه وســائل اإلعــام يف دول العــامل
املختلفــة وســط تحليــات عــن أســلوب حركــة طالبــان يف التعامــل
مــع املــرأة .وكان واضح ـاً يف املقطــع وجــود عــدد مــن مســلحي
حركــة طالبــان يف موقــع التظاهــرة وأن أحــدا ً منهــم مل يتعــرض
للمتظاه ـرات رغــم أن هنــاك تقاريــر توثــق مضايقــات املســلحني
للمــرأة ،ومــن بينهــا مــا نقلتــه مذيعــة يب يب يس يالــدا حكيــم وهي
أفغانيــة األصــل عــن منــع الفتيات مــن دخــول الجامعة
يف مدينــة هـرات األفغانيــة .وقــد عرضــت حكيــم تلــك
املعلومــات عــى املتحــدث باســم الحركــة خــال حــوار
عــى الهــواء يف الســادس عــر مــن أغســطس ،إال أنــه
قــال إن سياســة الحركــة تســمح بتعليــم املــرأة ،وبــدا
كأنــه ال يعلــم عــن ذلــك املوقــف.
ومــن جانبهــم ،اســتغل املتعاطفــون مــع حركــة
طالبــان مشــهد التظاهــرة للتأكيــد عــى أن الحركــة يف
عهدهــا الجديــد أقــل تشــددا ً ضــد املــرأة ،ولكــن مــن
الصعــب تصديــق تلــك الروايــة ،خصوصــاً أن مشــهد
التظاهــرة كان موثق ـاً بكام ـرات الصحفيــن ،ولــو كان
مســلحو طالبــان اعتــدوا عــى التظاهــرات لوجهــوا
رضبــة مبكــرة لجهــود تحســن صــورة الحركــة.

مقاومة بنجشير:

هل تفشل طالبان في إحكام سيطرتها على كامل أفغانستان؟
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متكن ــت حرك ــة طالب ــان م ــن دون عن ــاء كب ــر م ــن الس ــيطرة
ع ــى جمي ــع األقالي ــم األفغاني ــة باس ــتثناء إقلي ــم واح ــد ،ه ــو
بنجش ــر ،املع ــروف محليــاً ب ــوادي بنجش ــر ،يف ش ــال وس ــط
الب ــاد ،ويؤك ــد قادته ــا ،وتحدي ــدا ً أحم ــد مس ــعود ،نج ــل أم ــر
الحـــرب ،أحمـــد شـــاه مســـعود ،وأمـــر اللـــه صالـــح ،نائـــب
الرئيـــس األفغـــاين الســـابق ،أنهـــم لـــن يستســـلموا لطالبـــان.
خصوصية وادي بنجشير:

مثـــة أســـباب تجعـــل بنجشـــر عصيـــة عـــن الســـقوط يف يـــد
حركـــة طالبـــان ،وهـــو مـــا ميكـــن توضيحـــه يف التـــايل:
 -1صعوب ــة الس ــيطرة ع ــى بنجش ــر :ع ــى الرغ ــم م ــن اس ــتيالء
حرك ــة طالب ــان ع ــى  33والي ــة م ــن أص ــل  34والي ــة أفغاني ــة
خـــال شـــهري يوليـــو وأغســـطس  ،2021تبقـــى واليـــة وادي
بنجشـــر اســـتثنا ًء ،إذ مل تحـــاول قـــوات طالبـــان الدخـــول إىل
ه ــذا ال ــوادي ،البال ــغ مس ــاحته  3610كيلوم ــرات ،وه ــو م ــا
يرج ــع إىل س ــهولة الدف ــاع عنه ــا بس ــبب تضاريس ــها الجغرافي ــة،
إذ تحيـــط بالـــوادي سلســـلة جبـــال «هنـــدو كـــوش» ،والتـــي
تعم ــل كخ ــط دف ــاع طبيع ــي ض ــد التوغ ــات الخارجي ــة ،م ــع
وج ــود نقط ــة وص ــول واح ــدة فق ــط ع ــر مم ــر ضي ــق أنش ــأه
نه ــر بنجش ــر.
وبســـبب هـــذه الطبيعـــة الجبليـــة الوعـــرة ،فإنـــه مل يتـــم
االســـتيالء عليهـــا مـــن قبـــل أي قـــوة خارجيـــة ،فقـــد كانـــت

املنطق ــة مبن ــأى ع ــن اإلمرباطوري ــة الربيطاني ــة أثن ــاء محاولته ــا
غـــزو أفغانســـتان خـــال القـــرن التاســـع عـــر ،وفشـــل
الســـوفييت يف االســـتيالء عليهـــا يف الثامنينيـــات مـــن القـــرن
العرشيـــن ،كـــا فشـــلت حركـــة طالبـــان يف الســـيطرة عليهـــا
خـــال التســـعينيات.
ومـــن جهـــة أخـــرى ،تحتـــل واليـــة بنجشـــر موقعـــاً
اس ــراتيجياً مميــزا ً مل ــن يحك ــم قبضت ــه عليه ــا ،إذ تق ــع ع ــى
بُع ــد  150كيلوم ــرا ً ش ــال كاب ــول ،وم ــن ث ــم تُع ــد املدخ ــل
الشـــايل للعاصمـــة األفغانيـــة .كـــا أنهـــا تقـــع بالقـــرب مـــن
الطريـــق الـــدويل الـــذي يربـــط كابـــول بشـــال البـــاد.
 -2محاولــة أحمــد مســعود الســر عــى خطــى والــده :يســعى
أحم ــد مس ــعود إىل تقدي ــم نفس ــه ع ــى أن ــه امت ــداد لوال ــده،
أحم ــد ش ــاه مس ــعود ،ال ــذي متك ــن م ــن مقاوم ــة الس ــوفييت
وطالب ــان خ ــال العقدي ــن األخريي ــن م ــن الق ــرن امل ــايض .فق ــد
ش ــكل ش ــاه مس ــعود «تحال ــف الش ــال» ،وه ــو ائت ــاف م ــن
الق ــوات األوزبكي ــة والطاجيكي ــة ،ونج ــح يف التص ــدي لهج ــات
طالب ــان ع ــى وادي بنجش ــر يف التس ــعينيات ،وتحول ــت الوالي ــة
إىل مـــاذ آمـــن للقـــوات الحكوميـــة عقـــب اســـتيالء عنـــارص
طالبـــان عـــى كابـــول يف ســـبتمرب  .1996ونجـــح مســـعود،
املع ــروف باس ــم «أس ــد بنجش ــر« ،يف مقاوم ــة طالب ــان حت ــى
ا ُغتي ــل ع ــى ي ــد عن ــارص تنظي ــم القاع ــدة قب ــل يوم ــن م ــن
هج ــات  11س ــبتمرب .2001
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 -3مناهضـــة الطاجيـــك لطالبـــان :تقطـــن واليـــة بنجشـــر
أغلبيـــة مـــن عرقيـــة الطاجيـــك ،املناهضـــة لحركـــة طالبـــان،
ألســـباب عرقيـــة وتاريخيـــة ،ويعتقـــدون أن طالبـــان ،الذيـــن
ينتمـــون يف أغلبيتهـــم إىل إثنيـــة الباشـــتون ســـوف يســـعون
للهيمن ــة ع ــى كام ــل أفغانس ــتان ،باإلضاف ــة إىل االنتق ــام منه ــم،
بس ــبب دوره ــم يف مناهض ــة طالب ــان ع ــى م ــدار س ــنوات .ويف
ض ــوء ذل ــك ،لج ــأت قي ــادات سياس ــية وعس ــكرية يف الحكوم ــة
األفغانيـــة الســـابقة إىل االحتـــاء بهـــا ،أمثـــال نائـــب الرئيـــس
األفغ ــاين الس ــابق ،أم ــر الل ــه صال ــح ،ووزي ــر الدف ــاع الج ــرال
بس ــم الل ــه محم ــدي ،وغريه ــم.
 -4امت ــاك ق ــدرات عس ــكرية جي ــدة :تش ــر التقديــرات إىل أن
بنجشـــيرب متتلـــك  20قاعـــدة عســـكرية ،كـــا أنهـــا اســـتقبلت
قرابــة  10آالف مقاتــل أفغــاين ،مــن الذيــن فــروا مــن العاصمــة
كاب ــول ،ومدينت ــي م ـزار رشي ــف وقن ــدوز الش ــاليتني ،وبالت ــايل،
ف ــإن مترك ــز مقات ــي الوالي ــة م ــع الق ــوات األفغاني ــة الت ــي مل
تستس ــلم لطالب ــان رمب ــا يؤهله ــا لتحقي ــق انتص ــار عس ــكري يف
مواجه ــة طالب ــان.
خيارات الحرب والسالم:

حشـــدت طالبـــان املئـــات مـــن املقاتلـــن حـــول بنجشـــر،
وأمهلـــت «مســـعود» أربـــع ســـاعات قبـــل بدئهـــا باقتحـــام
الوالي ــة ،غ ــر أن أحم ــد مس ــعود رف ــض االستس ــام ،وتراجع ــت
طالبـــان عـــن اقتحـــام الواليـــة ،إدراكاً منهـــا عـــن صعوبـــة
اقتحامه ــا يف ض ــوء الخ ــرة التاريخي ــة الس ــابقة ،ومترك ــز اآلالف
مـــن القـــوات األفغانيـــة املناهضـــة لطالبـــان ،يف بنجشـــر،
ولذلـــك فضلـــت طالبـــان فـــرض حصـــار
ع ــى املنطق ــة ،يف محاول ــة للضغ ــط م ــن
أجـــل استســـام املتحصنـــن هنـــاك.
يف هـــذا الســـياق ،تتمثـــل الخيـــارات
املتاحـــة أمـــام قـــادة يف املســـارين
التاليـــن:
 -1الخي ــار العس ــكري :نجح ــت مقاوم ــة
بنجشـــر يف الســـيطرة عـــى أربـــع
مقاطعـــات ،وهـــم :ديـــه صالـــح (Dih
 ،)Salehوأنـــدراب ( )Andarabوبـــويل
حصــار ( )Puli Hisarيف مقاطعــة بغــان
الرشقي ــة ،وكذل ــك ش ــاريكار ()Charikar
يف والي ــة ب ــاروان ،وه ــذه الس ــيطرة متن ــح
مقاوم ــة بنجش ــر املزي ــد م ــن املؤيدي ــن
واملـــوارد.
وتف ــرض طالب ــان حاليــاً حص ــارا ً ع ــى
املنطقـــة ،حتـــى ال تســـيطر عـــى مزيـــد
م ــن األرايض .وق ــد تتمك ــن بنجش ــر م ــن
الصمـــود ،غـــر أن هـــذا األمـــر يتطلـــب
حصولهـــا عـــى الدعـــم العســـكري
األجنبـــي ،فضـــاً عـــن توســـيع قاعـــدة
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ســـيطرتها للوصـــول إىل الحـــدود األفغانيـــة الشـــالية .وناشـــد
أحم ــد مس ــعود دع ــم املجتم ــع ال ــدويل يف مقال ــة نرشه ــا يف
صحيف ــة الواش ــنطن بوس ــت يف  18أغس ــطس  ،2021ملواجه ــة
طالبـــان كـــا فعـــل والـــده ،مؤكـــدا ً أنـــه «إذا شـــ ّنت طالبـــان
هجوم ـاً ،فس ــيواجهون بالطب ــع مقاوم ــة ش ــديدة م ــن التحال ــف
الش ــايل ،ولك ــن قواتن ــا العس ــكرية ولوجس ــتياتنا ل ــن تك ــون
كافي ــة ،س ــوف يت ــم اس ــتنفادها برسع ــة م ــا مل يج ــد أصدقاؤن ــا
يف الغ ــرب طريق ــة لتزويدن ــا به ــا م ــن دون تأخ ــر».
وعـــاوة عـــى ذلـــك ،طالـــب مســـعود دعـــم الواليـــات
املتح ــدة ،مح ــذرا ً أن ــه يف ح ــال س ــيطرة طالب ــان ع ــى كام ــل
أفغانســتان ،فإنهــا ســتصبح بــا شــك نقطــة االنطــاق لإلرهــاب
اإلس ــامي املتط ــرف .ويف ض ــوء م ــا س ــبق ،ف ــإن نج ــاح املس ــار
العس ــكري س ــيكون مرهونــاً مب ــدى مس ــاعدة الغ ــرب ،الس ــيام
الوالي ــات املتح ــدة يف دع ــم ق ــوات التحال ــف الش ــايل ،ولي ــس
م ــن الواض ــح بع ــد م ــا ال ــذي يخط ــط البنتاج ــون لفعل ــه ،بع ــد
أن خص ــص مبل ــغ  3,3ملي ــار دوالر للجي ــش األفغ ــاين الس ــابق.
ويش ــر الخ ــراء العس ــكريون إىل وج ــود أرب ــع إش ــكاليات
تحـــول دون نجـــاح التحالـــف الشـــايل حـــال اســـتمراره مـــن
دون دعـــم خارجـــي:
أ -معضل ــة قي ــادة املقاوم ــة :م ــازال التحال ــف يس ــيطر ع ــى
نس ــبة ضئيل ــة م ــن مس ــاحة أفغانس ــتان ،وذل ــك ع ــى النقي ــض
مـــن والـــده أحمـــد شـــاه مســـعود ،كـــا أنـــه ال توجـــد أي
م ــؤرشات تعك ــس ق ــوة أحم ــد مس ــعود ،إذ لي ــس ل ــه موق ــع
رس ــمي يف النظ ــام ،وال يحظ ــى بش ــعبية قوي ــة خ ــارج بنجش ــر.

هل تفشل طالبان في إحكام سيطرتها على كامل أفغانستان؟

ومـــن جهـــة أخـــرى ،قـــد ينشـــب رصاع بـــن مســـعود
وصالـــح ،والـــذي أعلـــن نفســـه رئيســـاً مؤقتـــاً للبـــاد بعـــد
ه ــروب غن ــي خ ــارج أفغانس ــتان ،وم ــن غ ــر الواض ــح ،إذا م ــا
كان هنـــاك اتفـــاق بـــن الجانبـــن عـــى مـــن ســـيدير جهـــود
الحـــرب ومفاوضـــات الســـام ،أم ال.
ب -األســـلحة األمريكيـــة لـــدى طالبـــان :اســـتوىل مقاتلـــو
حركـــة طالبـــان عـــى أســـلحة ومعـــدات عســـكرية أمريكيـــة،
تفـــوق يف قدرتهـــا مـــا متتلكـــه مقاومـــة التحالـــف الشـــايل،
ويش ــر تقري ــر اس ــتخبارايت إىل أن ــه يف أعق ــاب هج ــوم طالب ــان
الخاطـــف عـــى كابـــول ،حصلـــت الحركـــة عـــى معـــدات
عســـكرية أمريكيـــة ،منهـــا  2000عربـــة مدرعـــة ،وحـــوايل 40
طائـــرة .وعـــى الرغـــم مـــن أن طالبـــان قـــد ال تتمكـــن مـــن
صيان ــة واس ــتخدام منظوم ــات األس ــلحة املعق ــدة ،ف ــإن ال ــدول
الداعم ــة للحرك ــة ،مث ــل باكس ــتان ،ميك ــن أن تس ــاعد الحرك ــة
يف تشـــغيلها وصيانتهـــا.
ج -ســـيطرة طالبـــان عـــى الشـــال :متكنـــت طالبـــان مـــن
الس ــيطرة ع ــى كل األقالي ــم الش ــالية ،ومنه ــا إقلي ــم بدخش ــان،
وبالتـــايل ،فـــإن االســـتيالء عليـــه مـــن قبـــل حركـــة طالبـــان،
يحـــول دون تقديـــم أي دعـــم خارجـــي يـــأيت عـــر حـــدود
أفغانســـتان الشـــالية مـــع طاجيكســـتان وأوزباكســـتان.
د -الدع ــم اإلقليم ــي لطالب ــان :حصل ــت طالب ــان ع ــى قب ــول
ودعــم مــن بعــض األط ـراف الخارجيــة مثــل باكســتان والصــن،
ويف املقابـــل ،مل تحصـــل مقاومـــة التحالـــف الشـــايل عـــن أي
دع ــم دويل رصي ــح حت ــى اآلن .وت ــدرك مقاوم ــة بنجش ــر ه ــذه

املعطي ــات ،ولذل ــك ،ظه ــر مس ــار آخ ــر خ ــال الف ــرة املاضي ــة،
ه ــو املس ــار التف ــاويض.
 -2التس ــوية الس ــلمية :أعل ــن أحم ــد مس ــعود يف  22أغس ــطس
الج ــاري أن ــه يأم ــل يف إجــراء محادث ــات س ــلمية م ــع طالب ــان،
وأعلـــن املتحـــدث باســـم املقاومـــة ،عـــي ميســـم نظـــري ،أن
الجبهـــة مســـتعدة لـــراع طويـــل األمـــد ،لكنهـــا مازالـــت
تس ــعى للتف ــاوض م ــع طالب ــان ح ــول حكوم ــة ش ــاملة ،مؤك ــدا ً
أن رشوط اتف ــاق س ــام م ــع طالب ــان ه ــي الالمركزي ــة.
وباملثـــل ،أعلنـــت طالبـــان ،يف اليـــوم التـــايل ،أن الحركـــة
تتف ــاوض م ــع املس ــلحني يف بنجش ــر لتجن ــب الح ــرب وإراق ــة
الدم ــاء .وأك ــد املتح ــدث باس ــم طالب ــان ،ذبي ــح الل ــه مجاه ــد،
أن ــه يُج ــرى حاليــاً محادث ــات رسي ــة ب ــن الجانب ــن ،ق ــد تف ــي
إىل اتف ــاق س ــام بنس ــبة  ،%80مف ــاده أن بنجش ــر ق ــد تبق ــى
خالي ــة م ــن طالب ــان م ــرة أخ ــرى ،ك ــا كان ــت ب ــن عام ــي 1996
و 2001عندم ــا كان ــت بقي ــة الب ــاد تح ــت حك ــم طالب ــان ،وه ــو
م ــا ق ــد يجن ــب الب ــاد جول ــة جدي ــدة م ــن القت ــال.
ويف التقديـــر ،تبقـــى فـــرص املقاومـــة يف بنجشـــر قامتـــة،
ففـــي حالـــة غيـــاب الدعـــم األجنبـــي ،فإنهـــا لـــن تتمكـــن
مـــن الصمـــود كثـــرا ً ،وتتمثـــل أفضـــل خياراتهـــا يف التفـــاوض
م ــع طالب ــان ع ــى حك ــم ذايت موس ــع ،يكف ــل له ــا ق ــدرا ً م ــن
االس ــتقاللية ،واالتف ــاق ع ــى كيفي ــة إدارة الش ــأن األمن ــي ،غ ــر
أن الدخ ــول يف مفاوض ــات م ــع طالب ــان ق ــد يك ــون محفوفــاً
باملخاطـــر ،خاصـــة يف حالـــة تراجـــع الحركـــة عـــن التزاماتهـــا،
وه ــو أم ــر ق ــد ال يك ــون مس ــتبعدا ً.
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نهج أكثر محافظة:

كيف يمكن فهم خطاب وممارسات حركة طالبان؟
د .عمار علي حسن
كاتب متخصص في علم االجتماع السياسي

مل تنشــأ حركــة طالبــان يف أفغانســتان بغتــة ،ومل ينبــع مــا
فعلتــه يف األيــام األخــرة مــن عودتهــا للحكــم بعــد االنســحاب
األمريــي ،مــن ف ـراغ ،فهــي مســنودة إىل أيديولوجيــا مســتمدة
مــن روافــد عــدة ،تحفــظ لتنظيمهــا متاســكه ،وتشــكل اإلطــار
العــام ملســاعيها يف ســبيل بلــوغ أهدافهــا املتعــددة ،الظاهــر
منهــا واملســترت ،والتــي تســعى إىل تحقيقهــا بالتتابــع ،وبعضهــا
يتشــابه أو يتطابــق مــع األهــداف الكــرى للجامعــات السياســية
اإلســامية ،وبعضهــا يختلــف اختالفــاً متفاوتــاً.
النشأة التنظيمية:

تعــود نشــأة حركــة طالبــان إىل الثامنينيــات مــن القــرن العرشيــن
عــى يــد املخابـرات الباكســتانية ،التــي ســعت إىل تكويــن تنظيــم
قــوي يعتمــد باألســاس عــى قبيلــة البشــتون ،يك يواجــه القــوات
الســوفييتية التــي اجتاحــت أفغانســتان عــام  .1979لكــن طالبــان
مل تدخــل إىل الســاحة األفغانيــة ،كفصيــل مقاتــل إال عــام 1994
بعــد اضطــراب األحــوال إثــر دخــول «املجاهديــن» ،الذيــن
أجــروا الســوفييت عــى الرحيــل ،يف حــرب أهليــة طاحنــة رصاعـاً
عــى الحكــم والنفــوذ.
وقــد متكنــت طالبــان ،التــي تعنــي «طــاب العلــم» ،مــن
دخــول كابــول عــام  1996وســيطرت عــى الحكــم حتــى أُزيحــت
عنــه عــام  2001عــى يــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا،

الذيــن ســبق لهــم لعــب دور كبــر يف تكويــن طالبــان نفســها
متوي ـاً وتدريب ـاً ،يف إطــار ال ـراع األمريــي  -الســوفييتي الــذي
ســاد عقــودا ً ضمــن مــا ُعــرف بـــ «الحــرب البــاردة».
وإذا كانــت طالبــان تعتمــد عــى البشــتون ،الذيــن يشــكلون
 %45تقريبــاً مــن جملــة ســكان أفغانســتان ،فــإن بهــا مكانــاً
لعرقيــات أخــرى ،مثــل الطاجيــك واألوزبــك والشيشــان ،لكــن
بأعــداد قليلــة .ويأخــذ تنظيــم طالبــان صيغــة تراتبيــة ،عــى
رأســها زعيــم الحركــة الــذي يُلقــب بـــ «أمــر املؤمنــن» وهــو
حاليـاً (املــا هيبــة اللــه أخونــد زاده) ،يتبعــه «مجلــس الشــورى
املركــزي» ،وبعــده «مجلــس الشــورى العــايل» ،ثــم «دار اإلفتــاء
املركــزي» ،وتليــه «مجالــس الشــورى يف الواليــات» التــي تتبعهــا
«القيــادات العســكرية».
األفكار الدينية:

يتمســك املنضــوون تحــت لــواء حركــة طالبــان األفغانيــة برؤيــة
دينيــة تكونــت عــر قــرون طويلــة ،آخــذة مــن روافــد شــتى،
تداخلــت واختلطــت وتفاعلــت حتــى أنتجــت مــا يعتنقــه
الطالبانيــون مــن أفــكار .فقــادة الحركــة ينتمــون إىل املدرســة
الديبونيــة ،وهــي تأسســت يف مدينــة ديبونــد الهنديــة ،حيــث
توجــد الجامعــة اإلســامية التــي يعــود إنشــاؤها إىل عــام 1283
هـــ ،وتُعــرف باســم «أزهــر الهنــد».
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وقــد متكنــت هــذه املدرســة مــن جــذب طــاب مــن الهنــد
وباكســتان وأفغانســتان .وتؤمــن هــذه املدرســة مبســألة «وحــدة
الوجــود» التــي تحمــل تأثــرا ً بأفــكار هندوســية وإغريقيــة
قدميــة ،ويعتقــد فيهــا تيــار مــن املتصوفــة .وتعــد الديبونيــة
اتجاهــاً جامــدا ً يرفــض التجديــد ،ويعتــر كل نــزوع إليــه مــن
قبيــل «البــدع» ،وهــي ال تنشــغل بالقضايــا الكليــة املتعلقــة
باللــه والطبيعــة واإلنســان ،بــل تنــزل إىل تفاصيــل صغــرة مــن
قبيــل تحريــم الفنــون مبختلــف أنواعهــا ،ورفــض عمــل املــرأة إال
لــرورة قصــوى ،ورضورة إطــاق اللحــى.
وتتكــئ طالبــان عــى «املذهــب الحنفــي» وتتأثــر أيضــاً
بأفــكار «جمعيــة علــاء اإلســام» التــي يقــوم عليهــا اثنــان مــن
علــاء الديــن هــا ســميع الحــق وفضــل عبدالرحمــن ،ومذهبهــا
العقــدي هــو «املاتريديــة» التــي أسســها أبــو منصــور املاتريــدي
(ت  333هـــ) ،أحــد أعــام أهــل الس ـ ّنة .وبــذا تبــدو طالبــان يف
التصــور األخــر لفكرتهــا هــي جامعــة أو فرقــة أو تنظيــم يديــن
باإلســام دينـاً ،ويعتقــد يف «املاتريديــة» ويعــد أتباعــه يف الوقــت
الســنة والجامعــة» ،يطبقــون «املذهــب
نفســه مــن «أهــل ُ
الحنفــي» ويقرتبــون مــن «األشــاعرة» ،ويســلكون طريقهــم
كمتصوفــة ،فيكــون زعيمهــم أشــبه بشــيخ الطريقــة وأتباعــه هــم
مريــدوه الذيــن يدينــون لــه بالطاعــة.
وهـــذه الفكـــرة التـــي تعشـــش يف أذهـــان الطالبانيـــن
ونفوســـهم تجعلهـــم يختلفـــون عـــن الفـــرق والتنظيـــات
الس ــنية األخ ــرى ومنه ــا داع ــش والقاع ــدة
السياس ــية اإلس ــامية ُ
وغريه ــا ،إذ إن األخ ــرة تنتم ــي
إىل مـــا تُســـمى بـــ «الســـلفية
الجهاديـــة» ،التـــي إن كانـــت
بعـــض فصائلهـــا قـــد الذت
بطالبـــان ،أو تحالفـــت معهـــا
الســـيام بعـــد تأســـيس تنظيـــم
القاعـــدة عـــام  ،1998فإنهـــا
تنظـــر إليهـــا باعتبارهـــا فرقـــة
مبتدعـــة ،ألنهـــا تبتعـــد عـــن
الخـــط الســـلفي الجهـــادي
الـــذي يتأســـس عـــى جـــذور
يف فكـــر الخـــوارج ،وصـــوالً إىل
التنظـــرات الجديـــدة مثـــل
«معـــامل يف الطريـــق» لســـيد
قطـــب ،و»الفريضـــة الغائبـــة»
ملحمـــد عبـــد الســـام فـــرج،
و»إعـــداد العـــدة» و»الجامـــع
يف طلـــب العلـــم الرشيـــف»
لســـيد إمـــام ،املشـــهور باســـم
الدكتـــور فضـــل ،و»إدارة
التوح ــش» املنس ــوب أليب بك ــر
ناج ــي ،وه ــو اإلط ــار الفك ــري
لداعـــش.
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األهداف السياسية:

مل يبايــع الطالبانيــون عــام  1994املــا محمــد عمــر ،مؤســس
الحركــة ،عــى «الجهــاد» ضــد الســوفييت ،أو التدخــل إلنهــاء
الحــرب األهليــة وإعــادة األمــن واالســتقرار إىل ربــوع أفغانســتان
فقــط ،بــل أيض ـاً عــى تنفيــذ تصــور دينــي واجتامعــي ،تســوقه
الحركــة عــى أنــه قــادر عــى التصــدي لفســاد املجتمــع وإقامــة
دولــة أو إمــارة إســامية ،وتعتــره هــو «ديــن اللــه» ،حســبام
جــاء يف قــول املــا عمــر« :نريــد تطبيــق ديــن اللــه يف أرضــه
ونريــد خدمــة كلمــة اللــه ،ونريــد تنفيــذ األحــكام الرشعيــة
وحــدود اللــه».
وهـــذه الالفتـــة العريضـــة التـــي شـــملها هـــذا القـــول
ح ــددت إىل ح ــد كب ــر أه ــداف طالب ــان ،فكان ــت ه ــي :إقام ــة
حكوم ــة إس ــامية ،والعم ــل يف س ــبيل أن يك ــون اإلس ــام ه ــو
دي ــن الش ــعب والحكوم ــة ،وس ــن قوان ــن وترشيع ــات نابع ــة
م ــن الرشيع ــة اإلس ــامية بغي ــة تنظي ــم حي ــاة املجتم ــع ،وإنش ــاء
محاكــم رشعيــة تكــون لهــا اليــد الطــوىل عــى مؤسســات الدولــة
كاف ــة ،وتعي ــن عل ــاء أكف ــاء أتقي ــاء ع ــى رأس ــها ،والنه ــوض
بالحســـبة أو «األمـــر باملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر» التـــي
تنش ــأ له ــا هيئ ــات يف جمي ــع أنح ــاء الب ــاد ،وجع ــل االلتــزام
الدينـــي أو التقـــوى معيـــارا ً أساســـياً يف اختيـــار مـــن يتولـــون
املناصـــب الحكوميـــة املهمـــة ،وأن تكـــون املرجعيـــة امل ُحـــال
إليه ــا يف مختل ــف القضاي ــا السياس ــية واالجتامعي ــة واالقتصادي ــة
والس ــنة النبوي ــة،
والثقافي ــة والتعليمي ــة ه ــي الق ــرآن الكري ــم ُ

كيف يمكن فهم خطاب وممارسات حركة طالبان؟

وإقام ــة عالق ــات سياس ــية حس ــنة
مـــع الـــدول اإلســـامية متتثـــل
لـــ «القواعـــد الرشعيـــة» ،ومـــد
جس ــور التع ــاون م ــع الجمعي ــات
واملنظـــات اإلســـامية ،وتكويـــن
جيـــش قـــوي مـــدرب للدفـــاع
عـــن الدولـــة يف وجـــه الطامعـــن
مـــن الخـــارج ،إىل جانـــب بعـــض
القضايـــا االجتامعيـــة ،ومنهـــا
التصـــدي للعصبيـــات القبليـــة
والقوميـــة ،وإلـــزام املـــرأة
بالحج ــاب ،ومكافح ــة املخ ــدرات،
ورفـــض الفنـــون ،وجمـــع الـــزكاة
وإنفاقهـــا يف مصارفهـــا الرشعيـــة.
مالحظات ختامية:

حتـــى يكتمـــل هـــذا التنـــاول
املركـــز أو املختـــر ألفـــكار
وأهـــداف وتكويـــن حركـــة
طالب ــان ،ال ب ــد م ــن إب ــداء ث ــاث
مالحظـــات هـــي:
 -1عـــى الرغـــم مـــن تعـــدد
الرواف ــد الت ــي نهل ــت منه ــا حرك ــة
طالبـــان ،فإنهـــا اختـــارت مـــن
بينه ــا «النس ــخة» األك ــر محافظ ــة،
فأفكاره ــا إن كان ــت تــراوح ب ــن صوفي ــة وأش ــعرية ،فإنه ــا ال
تأخ ــذ منه ــا إال كل تص ــور تقلي ــدي يتس ــم بالجم ــود ،بدع ــوى
الس ــنة والجامع ــة» .وبالرغ ــم م ــن
أن ه ــذا ه ــو منه ــج «أه ــل ُ
أن املذه ــب الحنف ــي في ــه اتس ــاع لتع ــدد اآلراء ،وف ــق الرؤي ــة
الفقهيـــة ملؤسســـه اإلمـــام أيب حنيفـــة النعـــان ،فـــإن مجـــرد
التمســـك بـــه كـــا ورد عنـــد صاحبـــه ،والثبـــات عنـــد الزمـــن
ال ــذي أُنت ــج في ــه ،ه ــو يف ح ــد ذات ــه ينط ــوي ع ــى مخالف ــة
له ــذا النه ــج ال ــذي قص ــده أب ــو حنيف ــة ،وه ــو م ــن كان يع ــرف
أن املقـــوالت تتغـــر ،ألنهـــا إجابـــات عـــى أســـئلة متجـــددة
بتبـــدل الظـــروف واألحـــوال وشـــؤون النـــاس وشـــجونهم،
وكان معنيـــاً أكـــر بوضـــع طرائـــق للفهـــم واالســـتنباط وليـــس
التمســـك بأحـــكام واعتبارهـــا ثابتـــة عـــر األزمنـــة واألمكنـــة.
 -2قـــد ال يختلـــف بعـــض التيـــارات اإلســـامية مـــع األهـــداف
الت ــي حددته ــا حرك ــة طالب ــان لنفس ــها ،لكنه ــا تظ ــل يف خامت ــة
املط ــاف مج ــرد غاي ــات عام ــة ،ف ــإن نزلن ــا به ــا إىل التفاصي ــل أو
الف ــروع ،أو نظرن ــا يف أس ــاليب ووس ــائل تحقيقه ــا ،يتض ــح لن ــا
أن الحركـــة ال تختلـــف عـــن غريهـــا يف التـــرف عـــى أســـاس
اعتق ــاد يف أنه ــا ه ــي «اإلس ــام الصحي ــح» وأن م ــا عداه ــا لي ــس
كذلـــك ،شـــأنها يف هـــذا شـــأن فصائـــل «اإلســـام الســـيايس».
وع ــى ه ــذا األس ــاس حارب ــت طالب ــان الكث ــر م ــن الفصائ ــل
اإلســـامية يف الفـــرة مـــن  1994حتـــى متكنـــت مـــن دخـــول

كابـــول وإعـــان «إمـــارة إســـامية» عـــام  1996كانـــت هـــي
األوىل لهـــا.
 -3إن حـــاس بعـــض التنظيـــات والجامعـــات السياســـية
اإلســـامية لالنتصـــار الـــذي حققتـــه حركـــة طالبـــان يف
أفغانســـتان مؤخـــرا ً بعـــد  20ســـنة ،ال يعنـــي متاهيهـــا مـــع
امل ــروع الطالب ــاين ،أو ن ــزوالً علي ــه ،ورضوخــاً ل ــه ،ورض ــا ًء ب ــه،
فطالبـــان ال تـــزال متثـــل بالنســـبة لغريهـــا مـــن جامعـــات مـــا
يُس ــمى بـــ «اإلس ــام الس ــيايس» ،خاص ــة الس ــلفية الجهادي ــة،
جامعـــة مختلفـــة ،بـــل مبتدعـــة.
لكـــن هـــذا الحـــاس مـــرده إىل التصـــور الدائـــم لهـــذه
الجامعـــات يف أن املســـلمني يتعرضـــون لحـــرب جديـــدة مـــن
الغـــرب وأن االحتـــال األمريـــي للعـــراق وأفغانســـتان هـــو
حلقتهـــا الراهنـــة ،وأن طالبـــان كانـــت تقاتـــل نيابـــة عـــن
الجميـــع .كـــا أن الجامعـــات السياســـية اإلســـامية رأت فيـــا
فعل ــه األمريكي ــون رس ــالة بليغ ــة إىل أنظم ــة حك ــم تناصبه ــم
العـــداء لهـــا تحالـــف أو صداقـــة مـــع الواليـــات املتحـــدة أو
تحظ ــى بحاميته ــا ،وكذل ــك إىل نخ ــب تصفه ــا ه ــذه الجامع ــات
باملتغرب ــة أو العميل ــة ،ع ــى غــرار النخ ــب األفغاني ــة الت ــي مل
تحمهـــا واشـــنطن يف النهايـــة .واألهـــم مـــن كل ذلـــك هـــو أن
ه ــذه الجامع ــات وج ــدت في ــا فعلت ــه طالب ــان ش ــيئاً ملهــاً
لهـــا ،يف إمكانيـــة حيـــازة الســـلطة عـــر رفـــع الســـاح.
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من الجبال إلى تويتر:

صورة «طالبان الجديدة» ..خطاب للتغيير أم المناورة؟
د .فاطمة الزهراء عبدالفتاح
مدرس بكلية اإلعالم  -جامعة األهرام الكندية

بعــد  20عامــاً مــن اإلطاحــة بحكــم طالبــان يف أفغانســتان،
عــادت الحركــة إىل الســيطرة عــى البــاد ،لكنهــا تحــاول تقديــم
نفســها هــذه املــرة يف صــورة مغايــرة عــن ســابقتها يف تســعينيات
القــرن املــايض؛ وذلــك أمـاً يف الحصــول عــى الرشعيــة واالعــراف
الــدويل بالحركــة يف حكــم أفغانســتان ،والتعــاون معهــا يف إعــادة
إعــار البــاد .فقــد اســتبدلت طالبــان مواقــع التصويــر يف الجبــال
باســتديو عــى قنــاة فضائيــة أمــام صحفيــة أجنبيــة ،مــع التأكيــد
يف خطابهــا اإلعالمــي عــى حقــوق النســاء واألقليــات ،ونــر
مقاطــع مصــورة ملقاتليهــا عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي
وهــم ميارســون منــط حيــاة مختلفـاً عــا اعتــادوا عليــه أو الــذي
ترســخ لــدى اآلخــر عــن الحركــة.
رسائل إعالمية:

تتبنــى حركــة طالبــان اســراتيجية تقــوم عــى التواصــل املكثــف
مــع وســائل اإلعــام ،وهــو مــا ال يقتــر فقــط عــى اإلدالء
بالترصيحــات واملداخــات وعقــد املؤمتــرات الصحفيــة ،وإمنــا
أيض ـاً تقديــم تغطيــات للفعاليــات غــر املعتــادة مثــل حضــور
طالبــان بطولــة لكــرة القــدم وتســليم الــكأس للفريــق الفائــز ،أو
اتبــاع أســاليب تؤكــد مــن خاللهــا انفتاحهــا ،مثــل املداخلــة التــي
تفاجــأت بهــا مذيعــة مــن أصــل أفغــاين عــى الهــواء كانــت قــد
فــرت مــع أرستهــا ولجــأت إىل أســراليا.
وبــرزت شــبكات التواصــل االجتامعــي ،وتحديــدا ً موقــع
تويــر ،كوســيط نشــط يف نــر رســائل طالبــان للداخــل والخــارج،
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الســيام مــن خــال حســابات املتحدثــن باســمها الذيــن يكتبــون
باإلنجليزيــة والبشــتو ،وهــم ذبيــح اللــه مجاهــد ،وقــاري يوســف
أحمــدي ،ومحمــد نعيــم ،ومحمــد ســهيل شــاهني.
وال يقتـــر األمـــر عـــى الحســـابات الرســـمية للحركـــة
فحســـب ،وإمنـــا تعـــد شـــبكات التواصـــل االجتامعـــي ســـاحة
لت ــداول ص ــور وفيديوه ــات ملقات ــي طالب ــان يف ص ــورة مغاي ــرة
ال تلبـــث أن تحتـــل صـــدارة قوائـــم املحتـــوى الرائـــج ،حيـــث
يشـــاهدها ويتفاعـــل معهـــا املاليـــن حـــول العـــامل ،حتـــى أن
م ــا يرتدي ــه أح ــد عن ــارص طالب ــان أصب ــح حدي ــث مس ــتخدمي
ه ــذه املواق ــع الذي ــن قدم ــوا وصفــاً تفصيليــاً لتكلف ــة مالبس ــه

ملفات المستقبل

التــي تجــاوزت الـــ  4آالف دوالر ،وذلــك يف منــط حيــاة
مغاي ــر للمعيش ــة التقش ــفية الت ــي مثل ــت ج ــزءا ً م ــن
صـــورة الجهـــادي األفغـــاين لســـنوات .وســـواء كان
املحت ــوى اإللك ــروين ال ــذي تقدم ــه طالب ــان رس ــمياً أم
ال ،فه ــو يع ــر ع ــن تح ــول يف االس ــراتيجية اإلعالمي ــة
للحرك ــة الت ــي كان ــت تهش ــم أجه ــزة التلف ــاز وتحظ ــر
اإلنرتنـــت.
ركائز الخطاب الجديد:

مــن خــال تحليــل الترصيحــات والبيانــات الصــادرة
عــن حركــة طالبــان بعــد ســيطرتها عــى أفغانســتان
يف منتصــف أغســطس  ،2021ميكــن الوقــوف عــى 5
مقــوالت رئيســية متثــل الركائــز األساســية للخطــاب اإلعالمــي
لطالبــان ،وذلــك كالتــايل:
« -1االنتصــار بالحــرب» وليــس بالتفــاوض :تؤكــد حركــة طالبــان
أن انســحاب القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان جــاء بســبب
ضغــوط القتــال ضــد هــذه القــوات عــى مــدار  20عامـاً ،قائلــة:
«ليــس هنــاك أدىن شــك يف أننــا انترصنــا يف الحــرب» ،وهــو مــا
يعــد مصــدر الرشعيــة الجديــدة التــي تســتمدها الحركــة مــن
مفهــوم «انتصــار املقاومــة» .ويف تأكيــد عــى ذلــك االنتصــار،
نــرت طالبــان رشيطــاً دعائيــاً لكتيبــة العمليــات الخاصــة،
ظهــر يف إحــدى لقطاتــه مقاتلــون وهــم يرتــدون زي القــوات
الخاصــة أثنــاء رفــع علــم الحركــة ،يف خطــوة تحــايك صــورة النــر
األمريكيــة الشــهرية «إيــو جيــا» بالحــرب العامليــة الثانيــة.

 -2تطبيـــق نظـــام إســـامي «يراعـــي وضـــع الشـــعب» :عـــى
الرغ ــم م ــن إع ــان كل م ــن الوالي ــات املتح ــدة وروس ــيا والص ــن
وباكســـتان رفضهـــم إقامـــة إمـــارة إســـامية يف أفغانســـتان يف
مؤمتـــر للســـام مبوســـكو يـــوم  18مـــارس  ،2021فـــإن حركـــة
طالبـــان مـــا لبثـــت تؤكـــد تطبيـــق «نظـــام إســـامي أصيـــل
ســـيكون األفضـــل لحـــل مشـــكالت األفغـــان كافـــة» .وأعلنـــت
الحرك ــة رس ــمياً ع ــر حس ــابات متحدثيه ــا ع ــى «توي ــر» ،إقام ــة
إمــارة أفغانســتان اإلســامية يف الذكــرى الـــ  102لالســتقالل عــن
الحك ــم الربيط ــاين وبع ــد  4أي ــام فق ــط م ــن س ــقوط كاب ــول.
ولك ــن يظ ــل تفس ــر ماهي ــة الـــ «إس ــامي» مح ــل غم ــوض،
ففـــي «أفغانســـتان الجديـــدة» – حســـب وصفهـــم  -نظـــام
الحكـــم ســـيكون إســـامياً «مبـــا يتناســـب مـــع وضـــع البلـــد
ويأخـــذ وضـــع الشـــعب واســـتقراره يف االعتبـــار» ،كـــا رصح

س ــهيل ش ــاهني ال ــذي رصح بإجاب ــة ش ــديدة العمومي ــة عن ــد
س ــؤاله رصاح ــة ع ــن تطبي ــق الح ــدود اإلس ــامية ،قائ ـاً إن «كل
م ــا يأمرن ــا ب ــه الل ــه س ــبحانه وتع ــاىل فه ــو منهجن ــا ون ــراس
حياتن ــا ،ل ــن نبي ــع دينن ــا مه ــا كان ــت املغري ــات ،ول ــن نس ــمح
ألح ــد أن يغ ــر عقي ــدة الش ــعب أو فك ــره الثق ــايف».
 -3االنفت ــاح م ــن أج ــل إع ــادة اإلع ــار :أعط ــت حرك ــة طالب ــان
رس ــائل مطمئن ــة للخ ــارج ع ــر تأكيده ــا ع ــى انفتاحه ــا ع ــى
العـــامل ،وتعهدهـــا للصـــن بعـــدم التدخـــل يف قضيـــة مســـلمي
اإليغ ــور ،وع ــدم الس ــاح باس ــتخدام أراضيه ــا ض ــد اآلخري ــن،
يف إش ــارة إىل اس ــتضافتها ب ــن الدن م ــن قب ــل ،فضــاً ع ــن بن ــاء
جي ــش أفغ ــاين مكــ ّون م ــن كل األطي ــاف والعرقي ــات .ويب ــدو
أن هـــذه التطمينـــات تتصـــل برغبـــة طالبـــان يف اجتـــذاب
االســـتثامرات األجنبيـــة الســـيام مـــع حديثهـــا املتكـــرر عـــن
عمليـــات إعـــادة اإلعـــار يف أفغانســـتان.
 -4التأكيـــد عـــى احـــرام حقـــوق املـــرأة :أرســـلت طالبـــان
تطمينـــات بـــأن حقـــوق املـــرأة ســـتُحرتم يف إطـــار الرشيعـــة
اإلســـامية ،وأن ارتـــداء الربقـــع بـــات اختياريـــاً مـــع التـــزام
النس ــاء بارت ــداء الحج ــاب ع ــى األق ــل (يقص ــد غط ــاء ال ــرأس).
كـــا تفاجـــأ الكثـــرون عندمـــا وافـــق أحـــد كبـــار مســـؤويل
الحرك ــة ،وه ــو مول ــوي عبدالح ــق حم ــد ،ع ــى محاورت ــه م ــن
ِقبـــل مذيعـــة قنـــاة «تولـــو نيـــوز» األفغانيـــة ،بهشـــتا أرغنـــد،
وكانـــت هـــذه هـــي املـــرة األوىل التـــي يقـــوم فيهـــا مســـؤول
مـــن طالبـــان بذلـــك يف اســـتديو تلفزيـــوين ،وهـــو مـــا يعـــد
تحـــوالً كبـــرا ً يف قواعـــد الظهـــور اإلعالمـــي لطالبـــان.
ولك ــن كل ذل ــك مل يطم ــن الجمي ــع بش ــأن اح ــرام حق ــوق
املــرأة يف أفغانســتان ،خاصــة بعــد اتخــاذ طالبــان مــا ســمته بـــ
«إجــراءات قص ــرة األم ــد»؛ تضمن ــت إلــزام النس ــاء العام ــات
بالبق ــاء يف املن ــازل مؤقتــاً حت ــى يت ــم وض ــع األنظم ــة املناس ــبة
لض ــان س ــامتهن ،فضــاً ع ــن تدري ــب الق ــوات األمني ــة ع ــى
التعام ــل م ــع النس ــاء والتح ــدث إليه ــن حت ــى يصب ــح هن ــاك
أم ــن ش ــامل ،وه ــو م ــا ال يب ــدو أن ــه س ــيتحقق قريبــاً يف ظ ــل
االضطراب ــات الت ــي تع ــم الب ــاد.
 -5الضــان املــروط لحريــة اإلعــام :خــال الســنوات التــي
تلــت اإلطاحــة بطالبــان منــذ نحــو  20عام ـاً ،نشــطت ع ـرات
املؤسســات اإلعالميــة يف أفغانســتان التــي يعمــل بهــا  8وكاالت
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أنبــاء عــى األقــل و 52محطــة تلفزيونيــة و 165محطــة إذاعيــة
و 190دار نــر؛ تضــم نحــو  12ألــف صحفــي ،وفــق مــا أوردت
منظمــة «مراســلون بــا حــدود» .ورسعــان مــا أكــدت «طالبــان
الجديــدة» أن «اإلعــام الخــاص ميكــن أن يســتمر يف أن يكــون
حـرا ً ومســتقالً ولكــن يجــب أال يعمــل ضدنــا» ،وهــو مــا يعكــس
«املنظــور األدايت» لإلعــام يف خدمــة مصالــح الحركــة ،التــي
ســبق لهــا أن أغلقــت وســائل اإلعــام كافــة يف التســعينيات عــدا
«إذاعــة صــوت الرشيعــة».
ثالث ثنائيات:

اتســاقاً مــع تلــك املقــوالت ،يُقــدم الخطــاب اإلعالمــي لطالبــان يف
ثــاث ثنائيــات للمواجهــة ،متنــح كل منهــا الحركــة صــورة مميــزة
باعتبارهــا «خادمــة الشــعب» ،و»مقاتلــة املحتــل» ،و»الراغبــة يف
التعايــش» دون تفريــط يف مبــادئ اإلســام ،كالتــايل:
 -1طالبــان يف مواجهــة قــوى الداخــل األفغــاين :تصــور الحركــة
نفســها باعتبارهــا الطــرف األقــوى الــذي فــرض ســيطرته عــى كل
أنحــاء أفغانســتان بالرغــم مــن وجــود مقاطعــات مناوئــة ،وهــي
تتعامــل بقــوة مــع املناهضــن لهــا وتعفــو مــن دون انتقــام عــن
الجميــع لصالــح أفغانســتان .كــا تصــور طالبــان نفســها عــى
أنهــا تقــدم يــد العــون وتوفــر األمــن واألمــان للشــعب األفغــاين،
الــذي ال يعنيهــا ســوى مصالحــه وتحقيــق رغباتــه والحفــاظ عــى
متاســكه واســتقالله ،تحــت قيادتهــا بالتأكيــد.
 -2طالبــان املنتــرة يف مواجهــة الغــرب وتحديــداً الواليــات
املتحــدة :يتــم تصويــر طالبــان عــى أنهــا حركــة املقاومــة التــي
أجــرت واشــنطن عــى االنســحاب مــن أفغانســتان ،وســط
تحذيـرات مــن أن بقــاء أي قــوات أجنبيــة يف البــاد بعــد املوعــد
املحــدد «ســيجعلها معرضــة للخطــر بصفتهــا محتلــة».
 -3طالبــان والعــامل :تبــدو الحركــة راغبــة يف التعايــش الســلمي
والتعــاون مــع دول الجــوار التــي تربطهــا مبعظمهــا «عالقــات
ليســت مقلقــة» .وبالرغــم مــن ترصيــح القيــادي يف طالبــان

ســهيل شــاهني بأنــه «ليــس لدينــا حلفــاء بكامــل معنــى الكلمــة،
لســنا أعضــاء يف أي حلــف أو أي كتلــة عســكرية» ،فإنــه وصــف
الصــن بالرشيــك الرئيــي إىل جانــب تركيــا ،وقــال عــن األخــرة
إن «إمــارة أفغانســتان اإلســامية تحتــاج إىل الصداقــة والدعــم
والتعــاون معهــا أكــر مــن أي دولــة أخــرى» ،األمــر الــذي ينبــئ
عــن وجــود اقتصــادي مســتقبيل ألنقــرة وبكــن ،ويبــدو أنــه
ســيكون يف توســع.
وتلــك الثنائيــات الثــاث ،تبعــث مــن خاللهــا طالبــان رســائل
طأمنــة وتأكيــدات للهيمنــة أيضــاً ،وذلــك يف خطــاب يقــدم
مفهومـاً غامضـاً للحكــم اإلســامي الــذي تنــوي الحركــة تطبيقــه،
وهــو مــا يعــد حـاً مؤقتـاً لتجنــب النزاعــات مــع أطـراف داخليــة
أو فتــح جبهــات خارجيــة قبــل أن تســتتب األمــور لطالبــان ،مــع
طأمنــة املجتمــع الــدويل لزيــادة فــرص الحركــة يف االعــراف
الــدويل بهــا وتجنــب عزلــة خارجيــة كانــت الســبب يف ســقوط
طالبــان يف التســعينيات مــن القــرن املــايض .ويبــدو أن الحركــة
تقــدم نســخة أقــل تشــددا ً يف إطــار مــا ســاه ســهيل شــاهني
«الخــرة والنضــج والبصــرة وليــس العقيــدة».
مأزق التغيير:

يبــدو أن طالبــان يف مــأزق حقيقــي ،بعدمــا خرجــت مــن
طــور «القتــال ضــد الغـزاة» إىل «حكــم الدولــة» ،وســط شــكوك
إزاء مقــوالت خطابهــا الجديــد ،الســيام يف ظــل التناقــض بينــه
وبــن بعــض مــا يحــدث عــى األرض بالفعــل؛ وذلــك بالنظــر
لالشــتباكات املســجلة مــع مســرات للمدنيــن واالتهــام بتنفيــذ
اإلعدامــات ،لنصبــح أمــام أحــد احتاملــن؛ إمــا أن الحركــة تقــدم
خطابــاً ملنــاورة الخــارج وهــو خطــاب يتناقــض مــع سياســاتها
الفعليــة ،أو أنهــا ال تســيطر بشــكل كامــل عــى مقاتليهــا الذيــن
تــم شــحنهم لســنوات طويلــة بأفــكار متشــددة ال ميكــن الرتاجــع
عنهــا ببســاطة ،حتــى أن قياديــي الحركــة أنفســهم يعتقــدون أن
كوادرهــا بحاجــة لـــ» إعــادة الربمجــة» مــن أجــل التعامــل مــع
حيــاة عامــة توجــد بهــا النســاء.
وتعــد دوافــع التغيــر حتميــة أمــام
طالبــان ،ليــس فقــط بســبب التحــوالت يف
محيطهــا اإلقليمــي والــدويل ،والخــرة التــي
اكتســبتها عــى مــدار  20عامــاً ميدانيــاً
وسياســياً؛ وإمنــا لتغــرات الجبهــة الداخلية
أيض ـاً ووجــود جيــل مــن الشــباب الذيــن
ولــدوا بعــد ســقوط طالبــان مــن قبــل،
ونشــأوا يف نظــام مغايــر أكــر انفتاحــاً.
ولكــن طالبــان أيضــاً يف مــأزق بشــأن
الرتاجــع عــا قدمتــه لســنوات كـــ «صحيح
اإلســام» ،مــن وجهــة نظرهــا ،أو تقديــم
صيغــة براجامتيــة قــد تضعهــا أمــام
احتــاالت مظلمــة لالنشــقاق والتمــرد أو
تــآكل قاعــدة التأييــد التــي تتمتــع بهــا.
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معادلة “ميلوس”:

كيف تدير طالبان تكتيكات التفاوض والحرب؟
عرفان يار
مؤسس ومدير عام معهد األمن األفغاني

كثفــت طالبــان هجامتهــا مؤخـرا ً بالتزامــن مــع اســتكامل الواليات
املتحــدة ســحب قواتهــا مــن أفغانســتان ،حيــث أحدثــت الجامعــة
فــوىض عارمــة يف جميــع أنحــاء البــاد ،واســتولت عــى مــا يزيــد
عــى ثلثــي األرايض األفغانيــة ،واقرتبــت مــن العاصمــة كابــول،
وشــددت الجامعــة ســيطرتها عــى الواليــات املختلفــة بالطــرق
العســكرية باألســاس ،بينــا أعلنــوا أكــر مــن مــرة ،أنهــم يريــدون
حــل القضيــة بالطــرق الســلمية.
فقــد قــال املــا عبدالغنــي بــردار ،نائــب زعيــم طالبــان ،يــوم
األربعــاء املــايض 11 ،أغســطس« :،نحــن ملتزمــون بالتوصــل
إىل حــل دبلومــايس لقضيــة أفغانســتان ،فاتفــاق الدوحــة بــن
الواليــات املتحــدة وطالبــان ،والحــوار الداخــي مــع الســلطات
األفغانيــة ،دليــان عــى رغبــة طالبــان يف حــل القضيــة مــن خــال
املفاوضــات».
وعندمــا ســقطت مدينــة «هـرات» ،ثالــث أكــر مــدن البــاد،
بشــال غــرب أفغانســتان ،يف  12أغســطس ،واستســلم قائدهــا
العســكري إســاعيل خــان ،العــدو اللــدود لطالبــان ،أجــرى أمــر
خــان متقــي ،مفــوض لجنــة الدعــوة واإلرشــاد بطالبــان ،محادثــة
هاتفيــة مــع إســاعيل خــان ،يحثــه فيهــا عــى مطالبــة باقــي
قــادة حــزب الجمعيــة اإلســامية بإحــال الســام وإنهــاء ال ـراع
الدائــر منــذ  40عامـاً عــن طريــق املفاوضــات .لــذا فالســؤال هنــا
هــو ملــاذا كثــف مقاتلــو طالبــان مــن مســتوى العنــف وحرصــوا يف
الوقــت نفســه عــى مفاوضــات «إحــال الســام»؟

أهداف طالبان من المفاوضات:

مــن الواضــح أن طالبــان قــد بــدأت املحادثــات ليــس بغــرض
التوقــف عــن مســاعيها العســكرية ،ولكــن لتحقيــق بعــض
املكاســب اإلضافيــة مــن ورائهــا.
أوالً ،تحــاول إرســال رســالة ضمنيــة للمجتمــع املحــي والــدويل
بــأن طالبــان ليســت مجــرد جامعــة متشــددة ،بــل هــي كيــان
ســيايس ،عــى اســتعداد للتواصــل مــع خصومــه عــر القنــوات
الدبلوماســية .ويف هــذا الصــدد ،كان مكتــب الجامعــة الســيايس
مبنزلــة منصــة ممتــازة للدعايــة لطالبــان ،حيــث أتــاح الفرصــة
لإلســاميني للوصــول إىل جمهــور أكــر مــن خــال وســائل اإلعــام
الدوليــة .وغالبــاً مــا شــددت طالبــان يف خطاباتهــا عــى أنهــا
ملتزمــة بحاميــة حقــوق اإلنســان ،واملــرأة واألقليــات ،يف محاولــة
للظهــور مبظهــر الجامعــة املعتدلــة إىل حــد مــا.
ثانيــاً ،اســتكامل مكاســبها «الدبلوماســية» الســابقة ،حيــث
متكنــت طالبــان – بفضــل محادثــات الســام – مــن تحريــر اآلالف
مــن مقاتليهــا الذيــن اعتقلــوا يف ســجون أفغانســتان لســنوات،
وهــو مل يــزد مــن شــعبية طالبــان بــن جنودهــا فحســب ،بــل
وعــززت كذلــك مــن قوتهــا العســكرية.
ثالثــاً ،يبــدو أن أهــم إنجــاز حققتــه مفاوضــات طالبــان
هــو اتفــاق الدوحــة للســام ،فمــن خــال هــذه الصفقــة ،التــي
تــم التوقيــع عليهــا يف فربايــر  ،2020وافقــت الواليــات املتحــدة
عــى أهــم مطالــب طالبــان ،وهــو مغــادرة القــوات األجنبيــة
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مــن أفغانســتان .وقــد أرىض توقيــع هــذه الصفقــة مــع حكومــة
الواليــات املتحــدة رغبــات طالبــان ،كــا منحهــم شــعورا ً قويــاً
بالنــر.
وأخــرا ً ،محاولــة طالبــان الحصــول عــى الرشعيــة الدوليــة،
وكــر «دائــرة الحصــار املحكمــة» التــي تعزلهــا عــن العــامل ،ففــي
مقابــل املواقــف الغربيــة ،كثفــت الجامعــة جهودهــا الدبلوماســية
مؤخـرا ً يف محاولــة منهــا إلقامــة عالقــات إقليميــة بديلــة ،ويف هــذا
اإلطــار ،أجــرى قــادة طالبــان سلســلة مــن الزيــارات إىل الصــن
وإي ـران وروســيا وتركامنســتان.

تكثيف مستويات العنف:

بشــكل عــام ،كان النشــاط املســلح مبنزلــة العمــود الفقــري لتنظيم
طالبــان منــذ بــدء متردهــم يف عــام  .2002وعــى الرغــم مــن أن
الحــرب األمريكيــة يف أفغانســتان ،والتــي دامــت لعقديــن ،ت ُعتــر
اآلن حرب ـاً فاشــلة عــى نطــاق واســع ،فقــد احتفــى بهــا كثــرون
يف عــام  2001واعتربوهــا حربــاً ناجحــة ألنهــا أزاحــت طالبــان
برسعــة وبقــوة .ومل يعــد هنــاك وجــود لنظــام طالبــان ككيــان
مــادي منــذ نهايــة عــام  ،2001لــذا كان مــن الصعــب حينهــا
تخيــل عــودة طالبــان .ولكــن يف غضــون ســنوات قليلــة ،أعــادت
طالبــان تنظيــم كيانهــا مــرة أخــرى ،واســتطاعوا أن يشــكلوا تحديـاً
لتحالــف عســكري قــوي ،مثــل الواليــات املتحــدة وحلفائهــا يف
منظمــة حلــف شــال األطلــي (الناتــو) ،حيــث تــم إرســال أعــداد
كبــرة مــن الجنــود لقتــال طالبــان بــن عامــي  2009و ،2013غــر
أنهــم مل يتمكنــوا مــن القضــاء عــى التنظيــم متامـاً .واآلن ،ترحــل
الواليــات املتحــدة عــن أفغانســتان ،تاركــة وراءهــا جيشـاً أفغانيـاً
ضعيف ـاً ومنهــكاً يوشــك عــى االنهيــار.
ومنــذ أن بــدأت الواليــات املتحــدة يف ســحب قواتهــا ،بســطت
طالبــان ســيطرتها الكاملــة عــى أكــر مــن نصــف مقاطعــات
أفغانســتان البالــغ عددهــا  421مقاطعــة .وبعدمــا حققــت
طالبــان انتصــارات كاســحة يف املناطــق الريفيــة بأفغانســتان،
بــدأت بتوجيــه مقاتليهــا نحــو املــدن الكــرى .وتشــهد أفغانســتان
اآلن تسلسـاً لتداعيــات ذلــك ،حيــث تتســاقط عواصــم الواليــات
األفغانيــة واحــدة تلــو األخــرى ،بــل ومــن دون أن يبــدي بعضهــا
أيــة مقاومــة ت ُذكــر.
ولقــد ســلّم محافــظ غزنــة مدينتــه يــوم األربعــاء لطالبــان
مقابــل صفقــة عقدهــا مــع املســلحني يضمــن مبوجبهــا أنهــم لــن
يقتلــوه .واليــوم تســيطر طالبــان عــى مــا يقــرب مــن  70٪مــن
واليــات البــاد البالــغ عددهــا  34واليــة.
ولقــد أدت غــزوات طالبــان املتواليــة إىل زيــادة ســيطرتها
عــى طاولــة املفاوضــات .ومــا أشــبه املحادثــات الجاريــة بــن
الحكومــة األفغانيــة وطالبــان اآلن بحــوار ميلــوس إبــان الحــرب
خــر أهــل أثينــا األقويــاء أهــل
البيلوبونيســية قدميــاً! فمثلــا ّ
ميلــوس األضعــف بــن االستســام أو املــوت ،مل تــدع طالبــان
للحكومــة عــى طاولــة املفاوضــات ســوى خيــار واحــد :تنحــي
الرئيــس غنــى أو اســتيالء طالبــان عــى كابــول بالقــوة .وملــا
وجــدت الحكومــة األفغانيــة أنهــا لــن تربــح شــيئاً ،بــل وســتفقد
كل يشء ،رفضــت مطلــب طالبــان ،وخاطبــت فيهــم الفضيلــة
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والعدالــة ،وهــي مبــادئ ال تؤمــن بهــا طالبــان التــي صــارت أكــر
جــرأة ،عــى األقــل اآلن والوقــت يف صالحهــم.
استمرار االستراتيجية الهجينة:

يف ظــل الوضــع الراهــن مــن املتوقــع اســتمرار ســيطرة الجامعــة
عــى البــاد بالقــوة ،حيــث ألحقــت الجامعــة خســائر فادحــة
بصفــوف القــوات األفغانيــة .والحقائــق عــى األرض تشــر إىل أن
الجيــش األفغــاين لــن يصمــد طويـاً أمــام هجــات طالبــان ،فكــا
رصح عــي أحمــد جــايل ،الخبــر العســكري الشــهري بشــؤون
أفغانســتان ،فــإن «الســقوط الرسيــع لثلــث عواصــم الواليــات
األفغانيــة يف غضــون أســبوع واحــد يكــذب االدعــاءات التــي
تــرددت حــول صمــود قــوات األمــن األفغانيــة ،فلقــد انهــارت
رسيع ـاً أمــام تقــدم مقاتــي الجامعــة» .ويــرى جــايل أن ضعــف
القيــادة وعــدم االتســاق اللوجســتي وغيــاب التنســيق العمليــايت
والتكتيــي قــد أنزلــت بقــوات األمــن والدفــاع األفغانيــة أرضارا ً
بالغــة.
عــاوة عــى ذلــك ،كان فقــدان املــدن االســراتيجية ،مثــل
ســبني بولــداك ،عــى الحــدود مــع باكســتان ،وإســام قلعــة بغــرب
أفغانســتان ،وقنــدوز بالشــال ،وزرنــج القريبــة مــن الحــدود مــع
إي ـران ،مبنزلــة رضبــة قاصمــة للحكومــة األفغانيــة ،فــإىل جانــب
ســيطرة طالبــان عــى كميــة هائلــة مــن األســلحة واملعــدات مــن
هــذه املــدن ،تجمــع طالبــان اآلن مــا يقــدر بنحــو  2.5مليــون
دوالر مــن الرضائــب كل يــوم .ومــع ســقوط مـزار الرشيــف اآلن،
وهــي آخــر مدينــة اس ـراتيجية يف الشــال ،فيشــمر املتمــردون
عــن ســواعدهم اســتعدادا ً لالســتيالء عــى املــدن الرشقيــة وعــى
كابــول .لــذا يتوقــع بعــض املســؤولني األمريكيــن أن طالبــان قــد
تعــزل كابــول يف غضــون  72ســاعة ،أو خــال ســبتمرب القــادم.
وعــى الجانــب اآلخــر ،ســتواصل طالبــان «اســراتيجيتها
الهجينــة» التــي تجمــع بــن القتــال والتفــاوض يف آن واحــد ،وذلك
ألنــه كلــا زادت املكاســب العســكرية التــي يحققهــا املتمــردون،
زادت ســلطتهم يف املفاوضــات .ولقــد بــدأت يــوم األربعــاء
محادثــات ســام جديــدة مــع طالبــان ،وعــى الرغــم مــن أن
نتائجهــا مل تتضــح بعــد ،فــإن املســؤولني يــرون أن الوفــد األفغــاين،
بقيــادة الدكتــور عبداللــه عبداللــه ،رئيــس املجلــس األعــى
للمصالحــة الوطنيــة يف الحكومــة ،قــد اقــرح صفقــة لتقاســم
الســلطة ،مطالبــن مبوجبهــا جامعــة طالبــان بوقــف هجومهــا
العســكري عــى املــدن الكــرى .ومــع ذلــك ،ليــس مــن املحتمل أن
توقــف طالبــان هجامتهــا ،ألنهــا تــؤيت مثــارا ً ملــا شــهدته الجامعــة
مــن قبــل.
خالصــة القــول إن املحادثــات الدبلوماســية لطالبــان وقتالها يف
ســاحة املعركــة يعــزز كل منهــا اآلخــر .وهكــذا ،فعــى الرغــم من
أن اســتيالء طالبــان عــى الدولــة بأكملهــا بالقــوة ليــس مضمونـاً،
فمــن املؤكــد أن هجــات طالبــان العســكرية التــي أعجــزت
الحكومــة األفغانيــة ســتجرب األخــرة عــى قبــول مطالــب الجامعة،
وســتحصل طالبــان عــى نصيــب األســد يف مســتقبل البــاد ،فكــا
جــاء يف حــوار ميلــوس« :القــوي يفعــل مــا يحلــو لــه ،والضعيــف
يتحمــل مــا عليــه تحملــه».

ً
نموذجا:
طالبان

المحددات األربعة إلدارة الحركات المتطرفة للسلطة
د .نصر محمد عارف
أكاديمي ومفكر سياسي مصري

بدايــة ينبغــي توضيــح حقيقتــن ،أوالهــا أن الحــركات السياســية
املتطرفــة تســيطر عــى الســلطة حينــا تتــاح لهــا الفرصــة بطــرق
غــر نظاميــة أو غــر دميوقراطيــة ،وال تصــل إىل الســلطة بوســائل
طبيعيــة متعــارف عليهــا مــن خــال االنتخابــات أو االختيــار
الشــعبي .وثانيتهــا أن املقصــود بالتنظيــات املتطرفــة هــو تلــك
الحــركات السياســية التــي تتبنــى أيديولوجيــة مغلقــة ،ت ّدعــي أنهــا
متلــك الحقيقــة املطلقــة ،واإلجابــات النهائيــة عــى جميــع األســئلة
الوجوديــة يف جميــع مجــاالت الحيــاة ،وغالبــاً مــا تكــون هــذه
التنظيــات اســتبعادية يف ســلوكها الســيايس تــرخ املجتمــع إىل
قســمني :مــن هــم معهــا ،ومــن هــم ضدهــا ،وال ثالــث بينهــا ،بل
إن مــن ليــس معهــا فهــو ضدهــا .لذلــك فإنــه مــن طبيعــة هــذه
التنظيــات أنهــا ال تدخــل يف ائتالفــات سياســية ،أو تعــاون مــع
أي تنظيــات أخــرى؛ حتــى وإن كانــت تتشــارك معهــا بعضـاً مــن
مكونــات أيديولوجيتهــا ،ألنهــا دامئـاً تعتقــد أنهــا متتلــك الحقيقــة
املطلقــة ،واآلخــرون ال يحــوزون مــن تلــك الحقيقــة عــى يشء.
مساران متضادان:

إن الــدرس التاريخــي لصــرورة الحــركات املتطرفــة يف املامرســة
السياســية يتخــذ مســارين متعاكســن ،هــا:

 -1أن تحافــظ الحــركات املتطرفــة عــى مبادئهــا وأيديولوجيتهــا،
وتعمــل بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة عــى تحقيقهــا يف أرض
الواقــع؛ بغــض النظــر عــن الثمــن الــذي يدفعــه املجتمــع أو
املجتمعــات التــي تســيطر عليهــا ،وبغــض النظــر عــن العواقــب
واألمثــان التــي تدفعهــا البرشيــة نظــر متســك هــذه الحــركات
بتلــك األيديولوجيــات املغلقــة .وهــذا مــا حــدث مــع النازيــة يف
أملانيــا ،والفاشــية يف إيطاليــا ،والشــيوعية مــع جوزيــف ســتالني يف
االتحــاد الســوفييتي الســابق.
 -2أن تنحــاز الحــركات املتطرفــة إىل مصالحهــا السياســية،
ومكاســبها االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وتســلك طريــق الربجامتيــة
السياســية ،وتتحــول تدريجي ـاً إىل حركــة سياســية عاديــة توظــف
الشــعارات الســتدار عطــف وتأييــد الجامهــر ،ولكــن يف التطبيــق
واملامرســة العمليــة تتبــع سياســات برجامتيــة تحقق لها املكاســب
السياســية الوقتيــة ،وتدخــل يف عمليــات تفــاوض ،وتحالفــات مــع
الخصــوم السياســيني .وهــذا النمــوذج ســلكته معظــم الحــركات
األيدولوجيــة يف العــامل الثالــث بعــد االســتقالل عــن االســتعامر
الغــريب ،وســلكته كذلــك الحــركات ذات األيديولوجيــة املاركســية
يف أوروبــا.
وبالنظــر إىل الحــركات املتطرفــة يف الــدول العربيــة واملســلمة
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نجــد أنهــا ســارت يف املســارات التاريخيــة نفســها التــي ســبقتها
فيهــا نظريتهــا املاركســية والقوميــة املتطرفــة .ففــي تســعينيات
القــرن املــايض ،متســكت حركــة طالبــان بــذات األيديولوجيــة
التــي ســاهمت يف صعودهــا ،وواجهــت مجتمعهــا والعــامل بالقــدر
نفســه مــن االنغــاق الفكــري عــى الواقــع الســيايس الداخــي
والخارجــي؛ فكانــت نهايتهــا مــع الغــزو األمريــي بعــد أحــداث
 11ســبتمرب  ،2001قبــل أن تعــود مــرة أخــرى للســيطرة عــى
أفغانســتان يف  15أغســطس .2021
وبع ــد انتفاض ــات م ــا يُس ــمى بـــ “الربي ــع الع ــريب” ،س ــار
تنظيـــم اإلخـــوان ذاتـــه يف املســـارين معـــاً؛ فـــكان نصيـــب
التنظيـــم األم يف مـــر وامتـــداده يف ليبيـــا االنغـــاق ومحاولـــة
فــرض رؤيتــه األيديولوجيــة بالقــوة عــى املجتمــع ،متجاه ـاً كل
ال ــركاء السياس ــيني ،فكان ــت النهاي ــة رسيع ــة ،ورسيع ــة ج ــدا ً.
وع ــى الط ــرف اآلخ ــر ،ح ــاول تنظي ــم اإلخ ــوان يف تون ــس ممث ـاً
يف حرك ــة النهض ــة التح ــي بق ــدر م ــن العقالني ــة والربجامتي ــة،
فاس ــتطاع أن مي ــدد عم ــره لع ــر س ــنوات أك ــر م ــن نظريي ــه يف
م ــر وليبي ــا ،ولك ــن يف كل تل ــك الح ــاالت كان امل ــدى الزمن ــي
للبق ــاء واالس ــتمرار يتناس ــب طردي ـاً م ــع درج ــة املرون ــة ومق ــدار
الربجامتي ــة يف املامرس ــة السياس ــية.
محددات السلوك:

عنـــد محاولـــة تفســـر هـــذه الصـــرورة الحتميـــة للحـــركات
املتطرفـــة ،نجـــد أن هنـــاك  4متغـــرات أو عوامـــل أساســـية
تتحكـــم يف ســـلوك الحـــركات املتطرفـــة بعـــد ســـيطرتها عـــى
الســـلطة يف دول العـــامل اإلســـامي ،وهـــي كالتـــايل:
 -1البني ــة األيديولوجي ــة للح ــركات املتطرف ــة ،وم ــدى تص ــادم
مكوناتهـــا مـــع األعـــراف الدوليـــة املســـتقرة ،والتـــي تحـــوز
ع ــى إج ــاع الفرق ــاء الدولي ــن ،مث ــل مج ــاالت حري ــة امل ــرأة،
واحـــرام خصوصيـــة األقليـــات الدينيـــة والعرقيـــة ،واحـــرام
الحريــات العامــة خصوص ـاً حريــة
الـــرأي والتعبـــر والصحافـــة..
إل ــخ .ومبق ــدار التص ــادم وحدت ــه
مـــع هـــذه املعايـــر الدوليـــة
املس ــتقرة ،يك ــون احت ــال فش ــل
الح ــركات املتطرف ــة يف االســـتقرار
يف الحك ــم لف ــرة طويل ــة ،وي ــزداد
توقـــع العزلـــة الدوليـــة التـــي
تك ــون انعكاس ــاتها ع ــى الوض ــع
الداخـــي ســـلبية ،ومعجلـــة
بنهايـــة حكـــم هـــذه الحـــركات.
 -2الحاضنـــة االجتامعيـــة
للحـــركات املتطرفـــة يف املجتمـــع
الـــذي تحكمـــه ،وهنـــا يكـــون
املقيـــاس كميـــاً وكيفيـــاً؛
مـــن حيـــث عـــدد الحاضنـــة
30

العدد  2ــ سبتمبر 2021

االجتامعيـــة ونســـبتها إىل مجمـــوع الســـكان مـــن جانـــب،
والـــوزن االجتامعـــي واالقتصـــادي لهـــذه الحاضنـــة يف بنيـــة
الدول ــة .وق ــد تك ــون الحاضن ــة االجتامعي ــة مجموع ــة عرقي ــة
أو ديني ــة أو إقلي ـاً معين ـاً ،وق ــد تك ــون جامع ــة ديني ــة ممت ــدة
أفقيــاً تتقاط ــع م ــع التقس ــيامت الرأس ــية الطائفي ــة واملذهبي ــة
والعرقي ــة واللغوي ــة واإلقليمي ــة .وكل ــا كان ــت ه ــذه الحاضن ــة
االجتامعي ــة أك ــر ع ــددا ً وأك ــر وزنــاً وأع ــى نس ــبة يف مجم ــوع
املجتمـــع ،وكلـــا كانـــت ذات ثقـــل اقتصـــادي أو ســـيايس أو
ثق ــايف؛ كان ــت هن ــاك فرص ــة أك ــر لتل ــك الح ــركات املتطرف ــة
يف االس ــتمرار والتمك ــن إىل ح ــن ،والعك ــس بالعك ــس .وتلع ــب
هـــذه الحاضنـــة االجتامعيـــة دورا ً مؤقتـــاً قـــد يطـــول بصـــورة
نســـبية حتـــى تتكشـــف األخطـــاء ويرتاكـــم الفشـــل ،فتنقلـــب
الحاضن ــة االجتامعي ــة ع ــى الح ــركات الت ــي احتضنته ــا .ومث ــال
عـــى ذلـــك ،النمـــوذج العراقـــي مـــع حكـــم حـــزب الدعـــوة
وحلفائـــه.
 -3الحلف ــاء اإلقليمي ــون ،وه ــم عن ــر مه ــم ج ــدا ً وحاس ــم يف
متك ــن الجامع ــات املتطرف ــة م ــن الس ــيطرة ع ــى الحك ــم م ــن
جان ــب ،ويف االس ــتمرار في ــه لف ــرة أط ــول م ــن جان ــب آخ ــر.
فكل ــا توف ــر حلف ــاء إقليمي ــون م ــن دول الج ــوار أو م ــا وراءه ــا
يـــرون يف ســـيطرة هـــذه الجامعـــات املتطرفـــة عـــى الســـلطة
مصلحـــة لهـــم ،كان توقـــع اســـتقرار واســـتمرار حكـــم هـــذه
الحـــركات أكـــر ،والعكـــس بالعكـــس .ولعـــل منـــوذج طالبـــان
يف تس ــعينيات الق ــرن امل ــايض م ــع الدع ــم الباكس ــتاين والرض ــا
الصامـــت اإليـــراين ،يعتـــر منوذجـــاً لهـــذا البعـــد اإلقليمـــي يف
متك ــن واس ــتمرار س ــيطرة الح ــركات املتطرف ــة ع ــى الس ــلطة.
 -4مخرجـــات العمليـــة السياســـية التـــي تديرهـــا الحـــركات
املتطرفـــة ،وهـــذا يعتـــر أهـــم املتغـــرات أو العوامـــل التـــي
تؤثـــر يف متكـــن الحـــركات املتطرفـــة مـــن الســـلطة ،ويف
اســـتمرارها فيهـــا .فـــإذا نجحـــت يف تحقيـــق الحـــد األدىن
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مـــن احتياجـــات الجامهـــر األوســـع
يف املجتمـــع ،واســـتطاعت أن تقـــدم
سياســـات عامـــة اقتصاديـــة واجتامعيـــة
وخدمي ــة يف مج ــاالت التش ــغيل والتعلي ــم
والصحـــة والبنيـــة التحتيـــة ..إلـــخ؛ كان
ذل ــك أح ــد أه ــم العوام ــل الت ــي تحاف ــظ
عـــى وجودهـــا واســـتمرارها يف الســـلطة
مـــع ثبـــات العوامـــل الثالثـــة الســـابقة
لصالحهـــا ،والعكـــس بالعكـــس.
حالة طالبان:

مــن خــال تنزيــل هــذه الرؤيــة النظريــة
ع ــى الوض ــع يف أفغانس ــتان بع ــد س ــيطرة
حركـــة طالبـــان عـــى الحكـــم فيهـــا يف
منتصــف أغســطس  ،2021نجــد أن قيــادة
الحرك ــة حاول ــت أن تح ــول بع ــض ه ــذه
املتغ ــرات األربع ــة الس ــابقة إىل صالحه ــا .فق ــد أظه ــرت الحرك ــة
يف اللحظـــات األوىل لســـيطرتها عـــى الســـلطة يف أفغانســـتان،
رغب ــة يف التكي ــف م ــع األعــراف الدولي ــة املس ــتقرة ،وأرس ــلت
إش ــارات متع ــددة لتطم ــن الع ــامل أنه ــا تغ ــرت ،ومل تع ــد ك ــا
كانـــت يف تســـعينيات القـــرن املـــايض ،وأنهـــا تؤمـــن مبفهـــوم
الدول ــة الوطني ــة ،وس ــوف تح ــرم س ــيادة جمي ــع دول الع ــامل،
ولـــن تســـمح بـــأن تســـتخدم األرايض األفغانيـــة لتهديـــد أي
دول ــة م ــن دول الع ــامل ،وأنه ــا س ــوف تح ــرم الحري ــات ..إل ــخ.
ولكـــن يظـــل هـــذا الخطـــاب إعالميـــاً لطأمنـــة العـــامل
يف لحظـــة ضعـــف واحتيـــاج ،وقبـــل أن يتـــم التمكـــن مـــن
مفاصـــل الدولـــة واالســـتقرار يف إدارتهـــا .ومـــن جانـــب آخـــر،
فهـــذا الخطـــاب التصالحـــي جـــاء مـــن القيـــادات التـــي
انخرط ــت يف عملي ــة التف ــاوض م ــع األمري ــكان يف قط ــر ،وه ــي
قيـــادات تعرفـــت عـــى العـــامل واحتكـــت بـــه بصـــورة كبـــرة.
وهن ــا يث ــور س ــؤال مف ــاده ه ــل ه ــذا الخط ــاب ميث ــل قواع ــد
الحركـــة وشـــبابها؟ أمل تســـتقطب الحركـــة أعضاءهـــا خصوصـــاً
م ــن الش ــباب بس ــبب خطابه ــا املتط ــرف ،والعني ــف واملع ــادي
للغ ــرب ،والراف ــض ل ــكل القي ــم الغربي ــة ،وكل املعاي ــر الدولي ــة
خصوصـــاً مـــا يتعلـــق باملـــرأة والحريـــات العامـــة مبفهومهـــا
الواســـع؟ وهنـــا يكـــون هنـــاك احتـــال بـــأن هـــذا الخطـــاب
ذات ــه ق ــد يح ــدث انقالبــاً داخ ــل الحرك ــة وي ــأيت بجي ــل جدي ــد
أكـــر تشـــددا ً وأكـــر تطرفـــاً ،وهنـــا تكـــون املواجهـــة مـــع
الع ــامل أك ــر قس ــوة مب ــا يعج ــل بنهاي ــة س ــيطرة طالب ــان ع ــى
أفغانســـتان ذاتهـــا.
ومـــن ناحيـــة ثانيـــة ،فـــإن الحاضنـــة االجتامعيـــة وهـــي
قبائ ــل البش ــتون ال ميك ــن اعتب ــار أنه ــا متث ــل عنــرا ً إيجابيــاً
لتمك ــن الحرك ــة م ــن حك ــم أفغانس ــتان؛ وذل ــك نظــرا ً للتع ــدد
القبـــي واملذهبـــي الـــذي يتطابـــق مـــع األقاليـــم واملناطـــق
الجغرافيـــة .وهـــذا ميثـــل تهديـــدا ً للوحـــدة االجتامعيـــة
والتامســـك الوطنـــي للدولـــة األفغانيـــة؛ ألن كل عـــرق مـــن

األع ـراق أو مذه ــب دين ــي يعي ــش يف إقلي ــم مس ــتقل ،م ــا ق ــد
يق ــود إىل ح ــروب أهلي ــة ت ــزداد إمكاني ــة وقوعه ــا إذا تطاب ــق
عنــران م ــن عن ــارص االنقس ــام االجتامع ــي ،مث ــل أن تك ــون
جامعي ــة عرقي ــة أو ديني ــة تعي ــش يف إقلي ــم خ ــاص به ــا ،ك ــا
هـــي الحـــال يف أفغانســـتان.
لذل ــك ف ــإن ه ــذا املتغ ــر كان يف صال ــح طالب ــان يف عملي ــة
الســـيطرة عـــى الســـلطة ،ولـــن يكـــون يف صالـــح طالبـــان يف
عمليـــة االســـتمرار يف الســـلطة.
وم ــن ناحي ــة ثالث ــة ،ف ــإن الحلف ــاء اإلقليمي ــن لطالب ــان ال
ميكـــن التعويـــل عليهـــم ألنهـــم غارقـــون يف مشـــاكل داخليـــة
وخارجي ــة بدرج ــات مختلف ــة مث ــل باكس ــتان وإيــران ،أو م ــن
املحتمـــل أن يكونـــوا أعـــدا ًء ،مثـــل دول وســـط آســـيا ،إذا تـــم
املســـاس بحقـــوق الجامعـــات العرقيـــة يف شـــال أفغانســـتان،
أو أنه ــم ذوو مصال ــح اقتصادي ــة وسياس ــية برجامتي ــة انتهازي ــة
مث ــل قط ــر وتركي ــا.
وأخـــرا ً ،فـــإن مخرجـــات النظـــام تحـــت حكـــم طالبـــان ال
يُتوق ــع له ــا أن تحق ــق الرض ــا االجتامع ــي ال ــذي ميك ــن طالب ــان
م ــن االس ــتمرار؛ نظ ـرا ً ألنه ــا ورث ــت نظام ـاً مثق ـاً ب ــكل عن ــارص
الفش ــل من ــذ نص ــف ق ــرن تقريبــاً ،ول ــن تس ــتطيع أن تعال ــج
األزمـــات املتوارثـــة مبـــا ميكنهـــا مـــن ترســـيخ رشعيتهـــا إال إذا
هبـــط عليهـــا مـــروع مارشـــال جديـــد بتمويـــل ضخـــم مـــن
الخ ــارج وه ــو احت ــال مس ــتبعد.
الخالصـــة ،أن ســـيطرة الحـــركات املتطرفـــة عـــى الـــدول
يقـــود عـــادة إىل تدمريهـــا أو تفكيكهـــا أو تأخـــر تطورهـــا
وتقدمه ــا ،وه ــو يف املجم ــل ميث ــل خص ـاً م ــن أع ــار الش ــعوب
واملجتمعـــات والـــدول .وال يُتوقـــع أن تكـــون حركـــة طالبـــان
اســـتثنا ًء مـــن ذلـــك ،وال يُتوقـــع أيضـــاً أن تســـتقر يف حكـــم
أفغانســـتان لفـــرة طويلـــة ،إال إذا تخلـــت عـــن أيديولوجيتهـــا
السياســـية ،وتحولـــت اىل طبقـــة حاكمـــة عاديـــة ذات أجنـــدة
وطنيـــة معتدلـــة.
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خيارات أربعة:

سيناريوهات الحكومة األفغانية الجديدة في ظل حكم طالبان
 lمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

مــع ســيطرة حركــة طالبــان عــى العاصمــة األفغانيــة ،كابــول،
يف  15أغســطس  ،2021وهــروب رئيــس الدولــة أرشف غنــي
إىل خــارج البــاد ،أعلــن حامــد كــرزاي ،الــذي قــاد أول حكومــة
أفغانيــة بعــد اإلطاحــة بطالبــان عــام  2001وشــغل منصــب
الرئيــس حتــى عــام  ،2014تشــكيل «مجلــس تنســيق» مكــون
مــن ثالثــة أشــخاص لتأمــن انتقــال ســلمي للســلطة مــع عبداللــه
عبداللــه ،نائــب الرئيــس الســابق أرشف غنــي ،ومبعــوث الســام
يف الحكومــة الســابقة ،وقلــب الديــن حكمتيــار الــذي يُعتــر
بأنــه أحــد أرشس أم ـراء الحــرب يف البــاد لقصفــه كابــول خــال
الحــرب األهليــة (.)1996 – 1992
مالمح حكم طالبان األولية:

يتــم تــداول معلومــات ،بنــاء عــى ترصيحــات مــن مســؤولني
مرتبطــن بطالبــان ،حــول شــكل حكومــة طالبــان الجديــدة،
والتــي ميكــن توضيــح أبــرز مالمحهــا يف التــايل:
 -1تأســيس إمــارة إســامية :أكــدت طالبــان أنهــا ســوف
تتجــه إىل تأســيس إمــارة إســامية ،وهــو أمــر بدهــي ،يف ظــل
إرصار الحركــة عــى هــذا املطلــب أثنــاء مفاوضاتهــا يف قطــر،
مــع الحكومــة األفغانيــة الســابقة .ومــع ذلــك ،تســعى طالبــان
للتأكيــد عــى أنهــا تختلــف عــن طالبــان التــي تأسســت قبــل
عقديــن مــن الزمــان ،إذ إنهــا أكــر انفتاحــاً وســعياً للحصــول
عــى االعــراف الــدويل ،ولذلــك يتوقــع أن تقــدم منوذج ـاً إلمــارة
إســامية معتدلــة.
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 -2مجلــس وليــس رئيــس :تتجــه طالبــان لتأســيس مجلــس
مكــون مــن  12شــخصاً إلدارة أمــور أفغانســتان ،بعــد انهيــار
الحكومــة الســابقة ،وســوف يضــم هــذا املجلــس بعــض قيــادات
طالبــان إىل جانــب املســؤولني الســابقني يف الحكومــة األفغانيــة،
األكــر انفتاح ـاً عــى التعــاون مــع طالبــان.
 -3مشــاركة ثــاث قيــادات مــن طالبــان :تتمثــل أبــرز القيــادات
مــن طالبــان ،التــي ســوف تنضــم إىل هــذا املجلــس يف عبدالغنــي
بــرادر ،القائــد العســكري يف حركــة طالبــان ،والرجــل الثــاين يف
الحركــة بعــد صهــره املــا محمــد عمــر ،واملــا محمــد يعقــوب،
ابــن املــا محمــد عمــر ،مؤســس الحركــة ،وخليــل حقــاين،
القيــادي يف شــبكة حقــاين املتحالفــة مــع طالبــان ،واملصنفــة عــى
قوائــم اإلرهــاب التابعــة للواليــات املتحــدة واألمــم املتحــدة.
 -4تعيــن محافــظ البنــك املركــزي :عي ّنــت طالبــان حجــي محمــد
إدريــس ،القيــادي بطالبــان ،كمحافــظ للبنــك املركــزي األفغــاين
خلفــاً ألجمــل أحمــدي ،والــذي كان مــن ضمــن املســؤولني
األفغــان الذيــن فــروا إىل خــارج البــاد يف  15أغســطس ،وهــو مــا
يعكــس رغبــة طالبــان يف الســيطرة عــى إدارة امللــف االقتصــادي.
 -5االنفتــاح عــى املجتمــع الــدويل :تبــدي طالبــان رغبــة يف نيــل
االعــراف الــدويل ،وهــو مــا وضــح يف إعــان الحركــة التأمــن
الكامــل للســفارات والبعثــات الدبلوماســية ،مــع عــدم تعــرض
ممثليهــم ألي أذى مــن قبــل أعضــاء الحركــة ،باإلضافــة إىل تأكيــد
الحركــة أن األرايض األفغانيــة لــن تســتخدم مــن أجــل إلحــاق

ملفات المستقبل

الــرر باآلخريــن ،يف إشــارة إىل عــدم تحويــل أفغانســتان ملــاذ
آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة ،والتــي يتــم فيهــا التخطيــط لتنفيــذ
عمليــات إرهابيــة ضــد الــدول األخــرى ،وذلــك عــى الرغــم مــن
تأكيــد األمــم املتحــدة ،اســتقبال أفغانســتان يف األشــهر األخــرة
حــوايل عــرة آالف إرهــايب منتمــن لداعــش والقاعــدة.
كـــا دعـــت الحركـــة املجتمـــع الـــدويل للمســـاعدة يف
النهـــوض باالقتصـــاد األفغـــاين عـــر توجيـــه االســـتثامرات
األجنبيـــة لهـــا ،وتقديـــم املنـــح واملســـاعدات ،حتـــى تتمكـــن
البـــاد مـــن الحصـــول عـــى إيـــرادات إضافيـــة إلنهـــاء تجـــارة
وزراعـــة املخـــدرات.
ويالحــظ أن املجتمــع الــدويل ســوف ينتظــر ثالثــة أشــهر قبــل
منــح طالبــان االعــراف الــدويل ،وذلــك للنظــر يف مــدى الت ـزام
الحركــة بالجمهوريــة وإجـراء االنتخابــات ،وكذلــك احــرام حقــوق
اإلنســان واملــرأة والحــق يف التعبــر ،ولذلــك ،فــإن طالبــان تبــدي
تجاوبـاً كبــرا ً مــع هــذه الضغــوط لنيــل االعــراف الــدويل.
 -6العفــو عــن الجميــع :أعلنــت طالبــان إصــدار عفــو شــامل ال
يتضمــن فقــط املواطنــن األفغــان الذيــن تعاملــوا مــع الحكومــة
األمريكي ــة ،مث ــل املرتجم ــن وغريه ــم ،أو الجن ــود الذي ــن حارب ــوا
الحرك ــة ،ولك ــن كذل ــك جمي ــع مس ــؤويل الحكوم ــة األفغاني ــة
الس ــابقة ،مب ــن فيه ــم الرئي ــس أرشف غن ــي ،وأك ــدت طالب ــان
أن ــه ميكنه ــم الع ــودة والعي ــش يف أفغانس ــتان.
وعــى الرغــم مــن هــذا اإلج ـراء الــذي يكشــف عــن وجــود
تس ــامح م ــن جان ــب الحرك ــة ،ف ــإن هن ــاك معلوم ــات تتوات ــر
م ــن داخ ــل أفغانس ــتان ،تكش ــف عك ــس ذل ــك ،إذ إن هن ــاك
حديثــاً ع ــن بح ــث طالب ــان ع ــن أش ــخاص
بعينهـــم وتصفيتهـــم ،وتـــداول معلومـــات
يف والي ــات ه ــرات وغ ــزين وفري ــاب وبل ــخ
تتحـــدث عـــن تصفيـــة املدنيـــن الذيـــن
انضمـــوا مليليشـــيات مناوئـــة لطالبـــان،
كـــا أن اتجـــاه وســـائل اإلعـــام األجنبيـــة
ملغ ــادرة أفغانس ــتان يجع ــل م ــن الصع ــب
التأكـــد مـــا إذا كانـــت الحـــوادث ســـابقة
الذكـــر مجـــرد حـــوادث منفصلـــة ،أم أنهـــا
سياســـة متعمـــدة مـــن جانـــب طالبـــان.
 -7التأكيــد عــى احــرام حقــوق املــرأة:
أكــدت طالبــان يف مؤمتــر صحفــي أنــه
سيســمح للنســاء بالعمــل والتعلــم يف إطــار
الرشيعــة اإلســامية .وكانــت طالبــان متهمــة
بارتــكاب تجــاوزات واســعة ضــد النســاء
خــال فــرة حكمهــا األوىل (،)2001 – 1996
غــر أن بعــض الســيدات كشــفت يف حديــث
لقنــوات التلفزيــون األجنبيــة أنــه يف العديــد
مــن األماكــن ،منــع مســلحوها النســاء مــن
الذهــاب إىل العمــل ،بينــا فضلــت نســاء
آخريــات البقــاء يف املنــزل خوفــاً عــى
حياتهــن.

سيناريوهات الحكومة اإلسالمية:

يالحــظ أن مامرســات طالبــان ،حتــى اآلن ،يف بعــض جوانبهــا،
تع ــاين تضاربــاً ب ــن األق ــوال واألفع ــال ،ع ــى نح ــو م ــا س ــلف
توضيحـــه ،وليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كان ذلـــك نابعـــاً مـــن
مامرس ــات فردي ــة ألش ــخاص داخ ــل الجامع ــة تناق ــض توجهاته ــا
العامـــة ،أم أن خطـــاب الجامعـــة يهـــدف فقـــط إىل طأمنـــة
الخ ــارج ،يف الوق ــت ال ــذي تن ــرف في ــه مامرس ــتها إىل تكري ــس
س ــيطرتها ع ــى كام ــل الدول ــة األفغاني ــة .وم ــع األخ ــذ يف االعتب ــار
ه ــذا العام ــل ،ميك ــن الق ــول إن س ــيناريوهات حكوم ــة طالب ــان
املس ــتقبلية تتمث ــل يف الت ــايل:
 -1الســيناريو األول :حكومــة ذات متثيــل واســع :يتوقــع أن تقــدم
حركــة طالبــان عــى تبنــي هــذا الخيــار يف املــدى القصــر ،أي أن
تتج ــه إىل التف ــاوض م ــع مجل ــس التنس ــيق ،واالس ــتجابة لبع ــض
طلباتـــه ،ومحاولـــة تأســـيس مجلـــس إلدارة أفغانســـتان يضـــم
مكون ــات مختلف ــة ،مب ــا يف ذل ــك أعض ــاء م ــن الحكوم ــة الس ــابقة.
وتســعى طالبــان مــن خــال ذلــك إىل نيــل االع ـراف الــدويل،
وه ــو م ــا يتض ــح يف تطمينه ــا هواج ــس الق ــوى الك ــرى ،مث ــل
تأكيده ــا للص ــن وروس ــيا ،ع ــدم تحوي ــل أفغانس ــتان إىل ب ــؤرة
للجامع ــات اإلرهابي ــة ،وتعهده ــا لل ــدول الغربي ــة بالحف ــاظ ع ــى
حقـــوق املـــرأة ،واإلعـــان عـــن العفـــو الشـــامل عـــن موظفـــي
الحكومــة الســابقة واملتعاونــن مــع القــوات األمريكيــة ،وإعالنهــا
ع ــن تش ــكيل لجن ــة جدي ــدة معني ــة بـ»طأمن ــة وس ــائل اإلع ــام
وحـــل مشـــاكلها» ،وهـــي كلهـــا مـــؤرشات تكشـــف عـــن رغبـــة
الجامع ــة يف ني ــل االعــراف م ــن املجتم ــع ال ــدويل.
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ويحقــق هــذا الســيناريو عــددا ً مــن الفوائــد لحركــة طالبــان،
منهــا الحصــول عــى التمويــل الــدويل ،إذ إن ثلثــي إيــرادات
الحكومــة األفغانيــة تعتمــد عــى املنــح واملســاعدات الدوليــة.
وكان مــن املقــرر أن تتســلم أفغانســتان حــوايل  440مليــون دوالر
مــن حقــوق الســحب الخاصــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل يف 23
أغســطس املــايض ،وهــو مــا مل تحصــل عليــه طالبــان ،بســبب عــدم
حصولهــا عــى اعــراف دويل بعــد ،كــا أن االحتياطــي النقــدي
ألفغانســتان ،والبالــغ حــوايل  9مليــارات دوالر ،موجود خــارج البالد
يف بنــك االحتياطــي الفيــدرايل يف نيويــورك ،وتــم تجميــده مــن
قبــل الواليــات املتحــدة .وبالتــايل ،فــإن التوصــل لتســوية سياســية،
وتشــكيل حكومــة ذات متثيــل واســع ســوف يكــون رضوريــاً
إلنقــاذ االقتصــاد األفغــاين املنهــار ،وتأمــن الحصــول عــى املــوارد
املاليــة ســابقة الذكــر .ومــن املتوقــع أن تســتوعب هــذه الحكومــة
شــخصيات ،مثــل قلــب الديــن حكمتيــار ،زعيــم الحــزب اإلســامي،
الــذراع السياســية لإلخــوان املســلمني يف أفغانســتان ،واملقــرب مــن
باكســتان ،غــر أنــه مــن املســتبعد أن تضــم قائــد األوزبــك ،عبــد
الرشــيد دوســتم ،أو عطــا محمــد نــور ،نظـرا ً ألنهــا خاضــا حروبـاً
مســتعرة ضــد طالبــان بعــد االحتــال األمريــي ألفغانســتان.
ومــن جهــة أخــرى ،فإنــه يتوقــع أن تســعى طالبــان الســتقطاب
أحمــد مســعود ،ابــن الزعيــم األفغــاين أحمــد شــاه مســعود ،قائــد
املقاومــة ضــد طالبــان والســوفييت ،وأمــر اللــه صالــح ،نائــب
الرئيــس األفغــاين الســابق ،واللذيــن تحصنــا يف إقليــم بنجشــر،
ويقــودان مقاومــة مســلحة ضــد طالبــان هنــاك .وقــد اعــرف
مســعود بــأن هنــاك مفاوضــات مــع طالبــان لخلــق نظــام عــادل.
 -2الســيناريو الثــاين :إمــارة إســامية متطرفــة :يُعــد هــذا
الســيناريو األقــل احتــاالً ،عــى املــدى القصــر ،والــذي مــن خاللــه
تتبنــى حركــة طالبــان مــرة أخــرى نهجهــا املتشــدد ،كــا كانــت
يف عــام  ،1996وتقــي األطــراف األخــرى كافــة ،وتتفــرد بحكــم
أفغانســتان ،باإلضافــة إىل تحــول الدولــة لتكــون مــاذا ً آمنــاً
للجامعــات اإلرهابيــة ،مثــل القاعــدة وداعــش ،وهــو مــا ســيفرض
العزلــة الدوليــة عــى الدولــة األفغانيــة .ويــرز هــذا الســيناريو يف
ظــل ورود مزاعــم بشــأن اتبــاع حركــة طالبــان نهجهــا املتشــدد مــع
املــرأة يف بعــض املناطــق التــي تســيطر عليهــا بالفعــل عــى الرغــم
مــن ترصيحاتهــا املؤيــدة لحقــوق املــرأة ،عــاوة عــى تصفيتهــا
بعــض العنــارص املناوئــة لهــا ،عــى الرغــم مــن إعالنهــا العفــو
العــام .وعــى الرغــم مــن أن هــذا الســيناريو ،ســيحرم طالبــان
االعــراف الــدويل والحصــول عــى التمويــل ،فإنهــا ،يف النهايــة،
لديهــا مصــادر التمويــل الخاصــة بهــا ،إذ حققــت الحركــة إيـرادات
تقــدر بحــوايل  464مليــون دوالر عــن طريــق التعديــن املبــارش ،أو
فــرض رضائــب عــى عــال مناجــم النحــاس والكوبالــت والذهــب
والحديــد والليثيــوم والــازورد يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا،
باإلضافــة إىل حــوايل مليــار ونصــف املليــار مــن تجــارة األفيــون
وامليثامفيتامــن ،و 160مليــون دوالر جـراء اإلتــاوات التــي تفرضهــا
طالبــان عــى املتاجــر ،وأخ ـرا ً ،عائــدات الرضائــب التــي تفرضهــا
مــن ســيطرتها عــى حــدود أفغانســتان مــع دول الجــوار.
ومــن جهــة أخــرى ،فإنــه إذا أقدمــت الواليــات املتحــدة والدول
الغربيــة عــى قطــع املســاعدات املاليــة عــن أفغانســتان ،فــإن
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طالبــان ســوف تكــون أمامهــا خيــارات أخــرى ،أبرزهــا الحصــول
عــى دعــم مــادي مــن دول أخــرى ،عــى غ ـرار الصــن وروســيا،
خاصــة أن لبكــن مصالــح اقتصاديــة واســعة يف أفغانســتان.
 -3الســيناريو الثالــث :حــدوث حــرب أهليــة :يقــوم هــذا
الســيناريو عــى افـراض إخفــاق طالبــان يف الســيطرة عــى كامــل
األرايض األفغانيــة ،وبــروز حركــة متــرد مناوئــة لحكمهــم ،تعجــز
طالبــان عــن قمعهــا ،وتتوســع تدريجيـاً ،وتجــد دعـاً مــن إحــدى
الــدول األجنبيــة .ولعــل أحــد املــؤرشات عــى إمكانيــة حــدوث
مثــل هــذا الســيناريو ،متكــن القائــد العســكري ،أحمــد مســعود،
ونائــب الرئيــس األفغــاين الســابق ،أمــر اللــه صالــح ،مــن تعبئــة
بعــض مقاتــي الجيــش األفغــاين الســابق ،وبعــض العنــارص املناوئــة
لطالبــان يف منطقــة وادي بنجشــر الجبليــة ،وذلــك متهيــدا ً إلعــادة
تشــكيل التحالــف الشــايل ضــد طالبــان.
والجديــر بالذكــر أن القائــم بأعــال وزيــر الدفــاع يف الحكومــة
املنهــارة ،بســم اللــه محمــدي ،قــد أعلــن أن «قــوات املقاومــة
الشــعبية» انتزعــت الســيطرة عــى ثــاث مناطــق يف واليــة بغــان
شــال البــاد مــن حركــة «طالبــان .ووفقـاً لهــذا الســيناريو ،يتوقــع
أن تفشــل طالبــان يف التوصل معهم لتســوية مقبولــة ،أو إخضاعهم
عســكرياً ،وهــو أمــر محتمــل بالنظــر إىل أن االتحــاد الســوفييتي،
وكذلــك طالبــان خــال الفــرة مــن  ،1996وحتــى  ،2001عجـزا عــن
الســيطرة عــى وادي بنجشــر ،الــذي يقطنــه أثنيــة الطاجيــك ،نظرا ً
لوقوعــه يف سلســلة جبــال هندوكــوش الوعــرة.
ولكــن عــى الجانــب اآلخــر ،يقــع وادي بنجشــر يف وســط
أفغانســتان ،ومــن دون متكــن القــوات املناوئــة لطالبــان مــن
توســيع ســيطرتها شــاالً باتجــاه الحــدود الدوليــة ،وحصولهــا عــى
دعــم خارجــي ،فــإن الحركــة لــن تصمــد كثـرا ً ،خاصــة أن طالبــان
قــد أرســلت عنارصهــا ملحــارصة اإلقليــم.
 -4الســيناريو الرابــع :انقســام حركــة طالبــان :تتكــون طالبــان
مــن جامعــات مختلفــة ،فــإىل جانــب تحالفهــا مــع شــبكة حقــاين،
والتــي تهيمــن عســكرياً عــى العاصمــة كابــول ،فــإن الحركــة
نفســها ،قــد توســعت يف الســنوات األخــرة ،لتضــم قيــادات ممثلــة
إلثنيــات ،مثــل الطاجيــك واألوزبــك ،وســوف يكــون لزامــاً عــى
طالبــان ،إرضــاء مختلــف الفصائــل املنضويــة تحتهــا باملناصــب،
وذلــك لتجنــب حــدوث رصاع داخــي بــن مكوناتهــا الرئيســية .ويف
حالــة إخفاقهــا يف القيــام بذلــك ،فــإن فــرص تحقــق هذا الســيناريو
تــزداد .كــا يالحــظ أن هنــاك أجنحــة معتدلــة وأخــرى متطرفــة
داخــل طالبــان ،وذلــك االنقســام قــد يكــون مصــدرا ً إضافيـاً للتوتر.
وتعتــر فــرص حــدوث هــذا الســيناريو بصفــة عامــة ضعيفــة.
ويف التقديــر ،فــإن املجتمــع الدويل يرتقب الخطوات املســتقبلية
لحركــة طالبــان ،وكيفيــة إدارتهــا للدولــة األفغانيــة .وعــى الرغــم
مــن أن حركــة طالبــان تســعى لتقديــم وجــه معتــدل ،داخليــاً
وخارجي ـاً ،فــإن املامرســة العمليــة لحركــة طالبــان هــي الفيصــل
األســايس يف تحديــد مــا إذا كانــت شــهدت تغي ـرات جوهريــة يف
فكرهــا وأســلوب حركتهــا ،أم أنهــا مجــرد تغيـرات شــكلية موجهــة
لنيــل اعـراف املجتمــع الــدويل وتعزيــز ســيطرتها عــى أفغانســتان،
مبــا ميكنهــا ،يف مرحلــة تاليــة ،مــن فــرض منط الحكــم الــذي تفضله،
بغــض النظــر عــن توجهــات املجتمــع الــدويل.

االعتراف المشروط:

هل ينجح المجتمع الدولي في إعادة تأهيل “طالبان”؟
رانيا مكرم
باحثة بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بمؤسسة األهرام

وضــع املجتمــع الــدويل رشوط مســبقة لالع ـراف بحركــة طالبــان،
مــع التأكيــد أن أقــوال قادتهــا البــد أن ترتافــق بأفعــال مــن شــأنها
طأمنــة العــامل بشــأن كيفيــة إدارة الحركــة ألفغانســتان ،وانتفــاء
فــرص عودتهــا إىل ســرتها األوىل قبــل  20عام ـاً ،يف الوقــت الــذي
تنتهــج فيــه طالبــان سياســة برجامتيــة تهــدف إىل تغيــر الصــورة
النمطيــة املأخــوذة عنهــا .وعــى الرغــم مــا تبديــه الحركــة مــن
مرونــة يف ترصيحــات قياداتهــا ،فــإن الواقــع عــى األرض قــد ال
يتوافــق بشــكل كامــل مــع هــذه الترصيحــات ،مــا يطــرح
تســاؤالت حــول قــدرة طالبــان عــى تحقيــق رشوط املجتمــع
الــدويل لالع ـراف بهــا وإعــادة تأهيلهــا.
شروط دولية:

تزامــن دخــول حركــة طالبــان القــر الرئــايس يف كابــول وبالتــايل
الســيطرة عــى البــاد ،يف  15أغســطس املــايض ،مــع تحذيــرات
دوليــة مــن االعـراف الفــردي بالحركــة ،حيــث دعــت بريطانيا عىل
لســان رئيــس وزرائهــا ،بوريــس جونســون ،إىل رضورة التشــاور قبل
اإلعــان عــن القبــول بطالبــان عــى رأس الســلطة يف أفغانســتان،
وذلــك بقولــه “ســنتعاون مع األطـراف كافــة لضامن عــدم االعرتاف
بطالبــان أُحاديـاً” .فيــا أبــدت بعــض الــدول األخــرى ،مثــل الصــن
وروســيا وإي ـران ،إشــارات انفتــاح عــى طالبــان ،حيــث ســارعت

بكــن وموســكو إىل اإلعــان عــن اســتعدادهام إلقامــة عالقــات
طبيعيــة مــع قــادة الحركــة.
وســبق لالتحــاد األورويب أن حــذر طالبــان مــن مواجهــة عزلــة
دوليــة إذا مــا اســتولت عــى الســلطة بالعنــف ،حيــث أشــار بيــان
االتحــاد ،الصــادر يف  12أغســطس  ،2021إىل “أنــه إذا تــم االســتيالء
عــى الســلطة بالقــوة وإعــادة تأســيس إمــارة إســامية ،فــإن
طالبــان ســتواجه عــدم االع ـراف والعزلــة ونقــص الدعــم الــدويل
وأن دعــم االتحــاد ألفغانســتان ســيكون مرشوطـاً بتســوية ســلمية
وشــاملة ،واحـرام الحقــوق األساســية لجميــع األفغــان ،مبــن فيهــم
النســاء والشــباب واألقليــات”.
والحقـاً ،اتفــق وزراء خارجيــة االتحــاد األورويب ،يــوم  3ســبتمرب
الجــاري ،عــى أنــه يجــب عــى التكتــل أن يلتــزم بخمســة رشوط
أساســية يف إطــار التعامــل مــع حركــة طالبــان مــن أجــل توصيــل
املســاعدات إىل أفغانســتان ،وتتمثــل هــذه الــروط يف عــدم
اســتخدام األرايض األفغانيــة لتصديــر اإلرهــاب ،واح ـرام الحركــة
حقــوق اإلنســان ،خصوص ـاً النســاء ،وأن تشــكل حكومــة شــاملة،
وتســمح بوصــول املســاعدات اإلنســانية ،باإلضافــة إىل الســاح
للمواطنــن األجانــب والفئــات الضعيفــة مــن األفغــان مبغــادرة
البــاد.
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ويف اإلطــار نفســه ،أوضــح األمــن العــام لحلف شــال األطليس،
ينــس ســتولتنربغ ،يــوم  3ســبتمرب الجــاري ،أن االعــراف بحركــة
طالبــان يعتمــد عــى أفعالهــا ومســار الحكومــة التــي ستشــكلها.
ويف اجتــاع ملجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع التــي تضــم
(كنــدا ،فرنســا ،أملانيــا ،إيطاليــا ،اليابــان ،اململكــة املتحــدة،
والواليــات املتحــدة) ،يــوم  24أغســطس املــايض ،وضعــت هــذه
الــدول رشوطــاً مســبقة لالعــراف بنظــام حركــة طالبــان يف
أفغانســتان ،وأوضحــوا يف بيــان املجموعــة أن مــا تــديل بــه الحركــة
مــن ترصيحــات معتدلــة ال قيمــة لــه إذا مل يقــرن قولهــا بأفعــال،
وأنــه إذا كان الجيــل الجديــد مــن طالبــان يريــد اعرتافــاً دوليــاً
فيتعــن عليهــم تنفيــذ رشوط املجتمــع الــدويل يف هــذا الســياق.
ومتثلــت رشوط مجموعــة الــدول الســبع يف الســاح بخــروج
األفغــان الراغبــن يف مغــادرة البــاد ،وأال تصبــح أفغانســتان مــاذا ً
لإلرهــاب ،والســاح بوصول املســاعدات اإلنســانية إىل مســتحقيها،
واحـرام الحقــوق والحريــات ،الســيام حقــوق املــرأة ،والعمــل عــى
تشــكيل حكومــة انتقاليــة.
وعــى الرغــم مــن أن حركــة طالبــان منــذ اســتيالئها عــى
الســلطة يف  15أغســطس املــايض ،تؤكــد يف بياناتهــا وترصيحــات
قيادتهــا عــى أنهــا ســتعمل عــى تشــكيل حكومــة وطنيــة تضــم
فئــات املجتمــع ،وســتحرتم حقــوق األقليــات وحريــة اإلعــام،
وســتضمن اســتمرار عمــل املــرأة وبقاءهــا يف التعليــم ،وأنهــا
لــن متنــع مــن يريــد مغــادرة البــاد ،وأنــه ال مــكان عــى أرض
أفغانســتان لحــركات إرهابيــة ،فــإن مــا تحقــق مــن ذلــك مجــرد
تغــرات هامشــية.
ومتثلــت هــذه التغــرات ،عــي ســبيل املثــال ،يف الســاح
لألقليــة الشــيعية مبامرســة شــعائرها الدينيــة يف ذكــرى عاشــوراء،
وعقــد مؤمت ـرات يف وجــود صحفيــات ،بينــا ُمنعــت النســاء يف
عــدة أقاليــم مــن االســتمرار يف مامرســة عملهــن ،وأُجــرن يف
مناطــق أخــرى عــى ارتــداء الربقــع إذا مــا رغــن يف االســتمرار
بالعمــل ،كــا ُمنعــن مــن الســر يف األســواق مبفردهــن ،كــا
كانــت الحــال يف الســابق قبــل  20عام ـاً ،وهــذا مــا دعــا قيــادي
يف طالبــان إىل القــول إن “منــع النســاء مــن الســر يف الشــوارع
والتزامهــن منازلهــن هــو لفــرة انتقاليــة فقــط حتــى يعتــاد
مقاتلــو الحركــة عــى وجــود النســاء ،إذ إنهــم غــر مؤهلــن
للتعامــل حاليــاً مــع النســاء”.
دوافع التأهيل:

تجــد طالبــان نفســها مدفوعــة بعــدد مــن العوامــل التي ســاهمت
يف تغيــر خطابهــا الســيايس ،وإبدائهــا مرونــة يف بعــض مامرســتها
يف الداخــل األفغــاين ،بالرغــم مــن تضــارب ترصيحــات قياداتهــا
يف بعــض القضايــا .فقــد مــرت الحركــة مبرحلــة انتقاليــة أدت إىل
توســع مداركهــا سياســياً ،الســيام خــال فــرة تفاوضها مــع الواليات
املتحــدة عــى مــدار عامــن ماضيــن ،مــا ســاعدها عــى إبــداء
بعــض الربجامتيــة ،وتتمثــل أبــرز العوامــل التــي دفعــت الحركة إىل
التغيــر ظاهري ـاً يف نقطتــن أساســيتني هــا:
 -1إدراك طالبــان تأثــر العزلــة الدوليــة عــى حكــم أفغانســتان:
بالنظــر إىل أن حركــة طالبــان ال تـزال مدرجــة عىل قوائــم العقوبات
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الدوليــة ،وأن اتفــاق الحركــة املــرم مــع الواليــات املتحــدة عــام
 2020ينــص رصاحــة عــى أن طالبــان غــر معــرف بهــا مــن ِقبــل
الواليــات املتحــدة “كدولــة”؛ فــإن قيــادات الحركــة مضطــرون
لتبنــي مواءمــات سياســية ،بهــدف الحصــول عــى اعــراف دويل
يســاعدهم عــى إدارة شــؤون البــاد ،الســيام يف امللــف االقتصــادي.
فبالنظــر إىل املوازنــة العامــة ألفغانســتان ،يُالحــظ اعتامدهــا
املبــارش عــى التمويــل واملســاعدات الخارجيــة بنســبة تفــوق
الـــ  ،70%وبالتــايل يــدرك قــادة طالبــان أن الحركــة وحدهــا لــن
تســتطيع الوفــاء باحتياجــات البــاد ،خصوصــاً يف ظــل تجميــد
الــدول املانحــة مســاعداتها ،وتجميــد الواليــات املتحــدة أرصــدة
البنــك املركــزي األفغــاين لديهــا عقــب ســيطرة الحركــة عــى
العاصمــة كابــول؛ مــا يعنــي عجــز طالبــان عــن دفــع رواتــب
املوظفــن ،وتوفــر الســلع والخدمــات لألفغــان.
وحســب التقدي ـرات ،فــإن قيمــة املســاعدات التــي تتلقاهــا
أفغانســتان أكــر مبعــدل عــر م ـرات عــى األقــل مــن عائــدات
طالبــان ،التــي قدرهــا تقريــر لجنــة العقوبــات مبجلــس األمــن
الــدويل يف مايــو  ،2020مبــا ي ـراوح بــن  300مليــون و 1.5مليــار
دوالر ســنوياً ،والتــي تحصــل عليهــا الحركــة مــن خــال زراعــة
الخشــخاش وتهريــب املخــدرات ،وفديــات عمليــات الخطــف،
والرضائــب ،وغريهــا مــن مصــادر التمويــل.
 -2محاولــة الحركــة اســرضاء الداخــل األفغاين بربجامتية اكتســبتها
يف مرحلــة إعــادة التأهيــل :منــذ عــام  2001تعــاين طالبــان
كراهيــة فئــات كثــرة داخــل املجتمــع األفغــاين ،بعــد سلســلة مــن
املامرســات والسياســات العدائيــة بحــق هــذه الفئــات ،حيــث
اســتعدت الحركــة الصحفيــن والعاملــن يف مجــال اإلعــام مــن
خــال غلــق وحجــب وســائل اإلعــام باســتثناء إذاعــة “صــوت
الرشيعــة” التــي اقتــر بثهــا عــى الدعايــة السياســية للحركــة.
كــا اســتعدت املــرأة بإجبارهــا عــى عــدم تــرك املنــزل ،ومنعهــا
مــن العمــل والتعليــم ونــزول األســواق مــن دون مرافــق.
بيــد أن الضغــوط التــي تعرضــت لهــا طالبــان ،جعلتهــا تتبنــى
سياســة برجامتيــة يف املناطــق التــي اســتطاعت الســيطرة عليهــا
يف أفغانســتان ،فعملــت عــى تبنــي نظــام تعليمــي أكــر انفتاحـاً
يســمح باالختــاط بــن الطالبــات والطلبــة ،ووجود مــدارس أجنبية
ولكــن تحــت إدارة وإرشاف مؤسســاتها الدينيــة .كــا ســمحت
لبعــض وســائل إعــام بالعمــل يف األقاليــم التــي تســيطر عليهــا.
وقامــت الحركــة بالبنــاء عــى ذلــك عندمــا اســتعادت الســلطة يف
 15أغســطس املــايض ،وبالتــايل ظهــرت يف القــر الرئــايس بصــورة
مغايــرة لصورتهــا الذهنيــة التقليديــة ،حيــث تحــدث قادتهــا يف
مؤمتــر صحفــي اشــركت فيــه صحفيــات ،والتقــوا إعالميــات يف
برامــج تلفزيونيــة.
وعــى الرغــم مــن حظــر طالبــان اإلنرتنــت يف التســعينيات،
فقــد حاولــت منــذ عزلهــا إيجــاد مســاحات افرتاضيــة لهــا لرتتيــب
أفكارهــا ونرشهــا .فدشــنت عــام  2003منصــات بلغــات مختلفــة،
كــا دخلــت مجــال وســائل التواصــل االجتامعــي وكثفــت
وجودهــا عليــه عــى مــدى الســنوات املاضيــة ،وبصفــة خاصــة
خــال عملياتهــا العســكرية األخــرة قبــل النجــاح يف الســيطرة
عــى كابــول ،واســتطاعت التأثــر عــى املجتمــع األفغــاين بحــرب

هل ينجح المجتمع الدولي في إعادة تأهيل “طالبان”؟

نفســية ،دفعــت بعــض األقاليــم لالستســام
لهــا مــن دون قتــال.
معوقات التغيير:

عــى الرغــم مــن التغيــر الظاهــري الــذي
تبديــه حركــة طالبــان ومرونــة خطابهــا
الســيايس ،وتبــدل ســلوك قيادتهــا وانفتاحهــا
عــى اإلعــام؛ فــإن مثــة عوامــل قــد تعرقــل
وفــاء الحركــة بوعودهــا للمجتمــع الــدويل،
وتحقيــق رشوطــه التــي وضعهــا يف مقابــل
االع ـراف برشعيتهــا ،ولعــل أهمهــا مــا يــي:
 -1اســتعداد أطــراف دوليــة للتعامــل مــع
طالبــان :عــى الرغــم مــن الــروط التــي
تفرضهــا مســبقاً الواليــات املتحــدة ودول
االتحــاد األورويب ومجموعــة الســبع عــى
حركــة طالبــان لالعـراف بحكمهــا ،فــإن دوالً
أخــرى أبــدت اســتعدادها للتعامــل بشــكل طبيعــي مــع طالبــان،
ومنهــا الصــن التــي تتقاســم حــدودا ً مــع أفغانســتان متتــد إىل 76
كــم ،حيــث أشــارت املتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة،
هــوا شــونيينغ ،يف منتصــف أغســطس املــايض ،إىل أن بكــن
“تحــرم حــق الشــعب األفغــاين يف تقريــر مصــره ومســتقبله”.
“عــروا مــرات عــدة عــن أملهــم يف
وأضافــت أن قــادة طالبــان ّ
تطويــر عالقــات طيبــة مــع الصــن” ،مؤكــدة أن الســفارة الصينيــة
لــدى كابــول “تواصــل عملهــا بشــكل طبيعــي”.
كــا أعلنــت روســيا ،عقــب اســتيالء طالبــان عــى القــر
الرئــايس ،عــى لســان موفــد الكرملــن إىل أفغانســتان ،زامــر
كابولــوف ،أن الســفري الــرويس لــدى كابــول ســيلتقي قــادة
الحركــة ،وأن موســكو ســتقرر مــا إذا كانــت ســتعرتف بالســلطة
األفغانيــة الجديــدة بنــا ًء عــى أفعالهــا .بيــد أن لقــاء قــادة طالبــان
كان يعنــي ضمنيــاً اســتعداد روســيا للتعــاون معهــم يف إطــار
رســمي .كــا اعتــر الرئيــس اإلي ـراين ،إبراهيــم رئيــي ،يــوم 16
أغســطس املــايض ،أن الوضــع الحــايل يف أفغانســتان يجــب أن
يصبــح فرصــة الســتعادة الحيــاة واألمــن والســام الدائــم يف البــاد،
ودعــا األطــراف األفغانيــة للتوصــل إىل اتفــاق وطنــي.
وقــد تــؤدي مثــل هــذه املبــادرات مــن ِقبــل بعــض األطـراف
اإلقليميــة والدوليــة بالتعامــل مــع طالبــان ،إىل انتهــاج األخــرة
سياســة التســويف ،واملامطلــة يف تنفيــذ رشوط املجتمــع الــدويل
لالع ـراف بحكومتهــا املقبلــة.
 -2تصعيــد داعــش يف الداخــل األفغــاين :اســتطاعت حركــة
طالبــان اســتيعاب تنظيــم القاعــدة وإقناعــه بعــدم التعــرض
للمصالــح األمريكيــة أو الغربيــة يف أفغانســتان وخارجهــا ،وذلــك
كــرط مــن رشوط التفــاوض مــع الواليــات املتحــدة .ولكــن عــى
العكــس ،مل تســتطع الحركــة الســيطرة عــى تنظيــم داعــش الــذي
رسع مــن وتــرة هجامتــه
أخــذ يف التموضــع بالداخــل األفغــاين ،و ّ
اإلرهابيــة يف البــاد عقــب ســيطرة طالبــان عــى الحكــم .ويضــع
ذلــك الحركــة يف مــأزق قــد يعرقــل االعــراف بهــا مــن ِقبــل
املجتمــع الــدويل.

ورمبــا تســعى طالبــان للتهدئــة مــع داعــش بهــدف ضــان
عــدم تصعيــد األخــر ،وبالتــايل الظهــور أمــام الغــرب بالقــدرة عــى
الســيطرة عــى مامرســات التنظيــم .وقــد عملــت الحركــة يف هــذا
الســياق عــى اإلف ـراج عــن ســجناء منتمــن إىل داعــش ،كبــادرة
منهــا للتهدئــة مــع التنظيــم ،الــذي يبــدو أن لــه حســابات أخــرى،
وأن التصعيــد حاليــاً يعــد مــن أدواتــه لتحقيــق مكاســب بعــد
االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان.
 -3أزمــة تشــكيل حكومــة انتقاليــة شــاملة :إن مــا حققتــه حركــة
طالبــان مــن انتصــار رسيــع يف االســتيالء عــى مقاليــد الحكــم
يف البــاد ،دفــع أغلــب قياداتهــا إىل التفكــر يف االســتحواذ عــى
الســلطة ،مــع العمــل عــى تحقيــق بعــض مطالــب املجتمــع
الــدويل بعيــدا ً عــن رشط تشــكيل حكومــة تعــر عــن كل فئــات
املجتمــع األفغــاين .وهــذا مــا ظهــر يف تشــكيل الحكومــة االنتقاليــة
التــي تــم اإلعــان عنهــا رســمياً يف  7ســبتمرب الجــاري برئاســة املــا
محمــد حســن ،ونائــب رئيــس الــوزراء عبدالغنــي ب ـرادار .فقــد
ســيطرت الحركــة عــى هــذه الحكومــة ،ومنحــت عــدة مناصــب
عليــا لشــخصيات نافــذة .فعــى ســبيل املثــال ،تــم إســناد حقيبــة
الدفــاع إىل املــا محمــد يعقــوب (نجــل املــا عمــر مؤســس
الحركــة) ،ووزارة الداخليــة إىل رساج الديــن حقــاين (نجــل جــال
الديــن حقــاين ،مؤســس شــبكة حقــاين التــي تصنفهــا واشــنطن
إرهابيــة).
وبــرر املتحــدث باســم حركــة طالبــان ،ذبيــح اللــه مجاهــد،
يــوم  7ســبتمرب الجــاري ،ذلــك التشــكيل الحكومــي الجديــد
بالقــول “إن هــذه الحكومــة هــي لترصيــف األعــال ،تتعاطــى
مــع الوضــع الحــايل ،وبعدهــا ســيكون لدينــا نقاشــات ومحادثــات
مــع مختلــف األطيــاف والقبائــل” .وأضــاف “ســركز عــى أن
نجعــل هــذه الحكومــة فيــا بعــد تضــم كل األطيــاف”.
ختام ـاً ،ميكــن القــول إن حركــة طالبــان قــد تنتهــج سياســة
“كســب الوقــت” ،وتأجيــل حســم امللفــات األكــر جــدالً بالنســبة
لهــا ،الســيام يف ظــل الــروط املســبقة التــي وضعهــا املجتمــع
الــدويل مــن أجــل االعـراف رســمياً بالحركــة يف حكــم أفغانســتان.
العدد  2ــ سبتمبر 2021

37

قيود التمويل:

هل تنجح حركة طالبان في إدارة االقتصاد األفغاني؟
هدير خالد
باحثة اقتصادية

تعتــر املــوارد املاليــة الوفــرة لــدى حركــة طالبــان إحــدى الركائــز
الرئيســية التــي ســاعدتها عــى تقويــة موقفهــا العســكري ،وبســط
ســيطرتها عــى األرايض األفغانيــة تدريجي ـاً يف الســنوات األخــرة،
حتــى ســقوط العاصمــة كابــول ومعظــم البــاد يف أيديهــا يــوم 15
أغســطس  .2021وتتعــدد مصــادر متويــل طالبــان بــن عائــدات
تجــارة املخــدرات ،وفــرض الرضائــب واإلتــاوات يف املناطــق
الخاضعــة لســيطرتها ،باإلضافــة إىل تلقــي التربعــات الخارجيــة
وغريهــا مــن املصــادر األخــرى ،وهــي تصــل يف مجموعهــا إىل مــا
يقــارب املليــار ونصــف مليــون دوالر ســنوياً.
موارد وفيرة:

مثــة صعوبــة يف الحصــول عــى بيانــات دقيقــة بشــأن املــوارد
املاليــة لحركــة طالبــان يف أفغانســتان ســنوياً ،إذ تتفــاوت
تقديراتهــا مــن مؤسســة ألخــرى تبع ـاً لتبايــن حســابات مصــادر
التمويــل املختلفــة ،ومــدى رصدهــا عــى مــدار الســنة ،كــا أنهــا
بطبيعــة الحــال تتفــاوت مــن عــام إىل آخــر .ويُقــدر مجلــس األمن
الــدويل ،يف تقريــر صــادر عنــه يف مايــو  ،2020أن أدىن مســتوى
إليـرادات طالبــان وصــل إىل نحــو  300مليــون دوالر ،فيــا أعــى
مســتوى لهــا كان  1.5مليــار دوالر.
ويف العــام املــايل املنتهــي يف مــارس  ،2020حققــت حركــة
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طالبــان ،وفــق بعــض التقدي ـرات ،عائــدات ماليــة تُقــدر بنحــو
 1.6مليــار دوالر ،أي مــا ميثــل حــوايل ُخمــس اإليـرادات الحكومية
البالغــة نحــو  5.5مليــار دوالر خــال نفــس العــام ،وعــى نحــو
يعكــس النفــوذ االقتصــادي الواســع للحركــة داخــل أفغانســتان.
وتــأيت التدفقــات املاليــة الكبــرة لطالبــان بفضــل تنــوع
مصــادر التمويــل ،والتــي تعتمــد عــى اســتغالل مــا توفــره
األرايض األفغانيــة مــن مــوارد طبيعيــة مثــل املعــادن ،باإلضافــة
إىل التجــارة باملخــدرات ،وكذلــك التربعــات الخارجيــة .وتقــوم
الحركــة بتوظيــف هــذه العوائــد يف تعزيــز عتادهــا العســكري،
مــن خــال رشاء الســاح والذخــرة ،وكذلــك دفــع رواتــب
مقاتليهــا ،والتــي تشــر تقديــرات إىل أن عددهــم يــراوح بــن
 60و 65ألــف مقاتــل ،وبراتــب شــهري يبلــغ أدنــاه  150دوالرا ً.
مصادر التمويل:

تتعــدد مصــادر متويــل حركــة طالبــان بــن اســتغالل مــوارد
املعــادن ،وتجــارة املخــدرات ،والتربعــات وغريهــا ،والتــي ميكــن
عرضهــا عــى النحــو التــايل:
 -1عائـــدات التعديـــن :ميثـــل نشـــاط التعديـــن أحـــد مصـــادر
التمويـــل الرئيســـية لطالبـــان ،وتجنـــي الحركـــة عائـــدات منـــه
بطريقتـــن؛ األوىل مـــن خـــال القيـــام بعمليـــات اســـتخراج

ملفات المستقبل

املع ــادن بنفس ــها يف املناط ــق الخاضع ــة لس ــيطرتها،
ويتـــم ذلـــك يف العـــادة عـــى نطـــاق محـــدود؛
نظـــرا ً لنقـــص الخـــرات الفنيـــة لـــدى الحركـــة.
والطريق ــة الثاني ــة ع ــر ف ــرض رس ــوم وإت ــاوات ع ــى
ال ــركات العامل ــة يف مج ــال تعدي ــن خ ــام الحدي ــد
والنح ــاس والذه ــب وغريه ــا م ــن املع ــادن يف أنح ــاء
أفغانس ــتان .ووفقــاً ملجل ــس األم ــن ال ــدويل ،فرض ــت
طالبـــان ،عـــى ســـبيل املثـــال ،رســـوماً عـــى رشكات
تعدي ــن الذه ــب يف مقاطع ــة راغس ــتان فق ــط بنح ــو
 200أل ــف دوالر ش ــهرياً ،أي تحص ــل ع ــى عائ ــدات
منهـــا بنحـــو  2.4مليـــون دوالر ســـنوياً.
 -2تجــارة املخــدرات :متثــل هــذه التجــارة أهــم
مصــادر متويــل طالبــان ،حيــث إنهــا توفــر مــا يصــل
إىل ربــع اإلي ـرادات املاليــة للحركــة ،وتصــل يف بعــض
الســنوات األخــرى إىل مــا يتعــدى نصــف اإلي ـرادات
مــع تراجــع املصــادر األخــرى .وتســيطر طالبــان عــى
سلســلة توريــد مخــدر األفيــون للعــامل ،والتــي تبــدأ املصــدر :وزارة املعادن والبرتول األفغانية.
بزراعــة الخشــخاش ثــم تصنيعــه وتهريبــه إىل األســواق
 -4مصــادر أخــرى :هنــاك مصــادر متويــل أخــرى لحركــة طالبــان،
املزروعــة
املســاحة
الدوليــة عــر وســطاء آخريــن .وقُــدرت
تشــمل املســاهامت املالية من بعــض الجهات واألشــخاص املؤيدين
بخشــخاش األفيــون يف أفغانســتان بحــوايل  224ألــف هكتــار
لهــا يف الخــارج ،باإلضافــة إىل تجــارة بعــض الســلع االســتهالكية عىل
عــام  ،2020وبزيــادة قدرهــا  %37أو  61ألــف هكتــار مقارنــة
طــول الحــدود مــع الــدول املجــاورة ،وكذلــك العائــدات املاليــة من
بعــام  ،2019وفقــاً ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات
العقــارات التــي متتلكهــا الحركــة يف أفغانســتان وباكســتان وبعــض
والجرميــة .كــا تشــارك طالبــان أيض ـاً يف إنتــاج وتصنيــع مخــدر
الــدول األخــرى ،وعــى نحــو يــدر عليهــا تدفقــات ماليــة شــهرية.
امليثامفيتامــن والــذي يُعــد أكــر ربحيــة مــن األفيــون؛ النخفــاض
تكلفــة إنتاجــه.
اتجاهات ُمحتملة:
 -3ف ــرض الرضائ ــب واإلت ــاوات :عمل ــت حرك ــة طالب ــان ع ــى
بعــد ســيطرة حركــة طالبــان عــى معظــم أفغانســتان ،يُتوقــع
توســـيع تدفقـــات اإليـــرادات مـــن خـــال فـــرض الرضائـــب
أن تتســم إدارة الشــؤون املاليــة للحركــة بعــدة خصائــص ،ميكــن
والرس ــوم ع ــى الط ــرق واملراف ــق والبني ــة التحتي ــة يف املناط ــق
توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
الواقعـــة تحـــت ســـيطرتها .كـــا فرضـــت الحركـــة زكاة عـــى
 -1عــدم الفصــل بــن األمــوال العامة والخاصــة لطالبان :ســتعمل
ال ــزروع والث ــار ،والت ــي تبل ــغ  %10م ــن قيم ــة املحص ــول .ويف
حركــة طالبــان يف الفــرة املقبلــة ،مــن دون شــك ،عــى حشــد
الس ــنوات األخ ــرة ،ق ــادت طالب ــان حم ــات ابت ـزاز ض ــد رشكات
املــوارد املاليــة الالزمــة مــن أجــل تقويــة وضعهــا العســكري،
خدم ــات الهات ــف املحم ــول والكهرب ــاء للحص ــول ع ــى األم ــوال،
وفــرض األمــن عــى أنحــاء أفغانســتان كافــة .وســتحاول الحركــة
نظ ــر ع ــدم إلح ــاق ال ــرر مبواقعه ــم وموظفيه ــم.
الســبل ،ســواء مــن
تحقيــق ذلــك بكافــة ُ
خــال التوســع يف اســتغالل مــوارد الدولــة
األفغانيــة ،ومــا يوجــد لــدى البنــوك مــن
أرصــدة ،وكذلــك االســتفادة مــن املــوارد
الطبيعيــة الوفــرة مثــل املعــادن.
 -2بســط الســيطرة عىل املؤسســات الرسمية:
ســتحرص طالبــان عــى تعيــن أشــخاص
تابعــن لهــا عــى رأس املؤسســات االقتصاديــة
األفغانيــة إلحــكام الســيطرة عــى النشــاط
االقتصــادي واملــوارد املاليــة للدولــة .ويف هــذا
الصــدد ،ع ّينــت طالبــان ،يف  23أغســطس
 ،2021حاجــي محمــد إدريــس قامئـاً بأعــال
محافــظ البنــك املركــزي األفغــاين بــدالً مــن
املحافــظ الســابق.
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وهن ــا تتع ــن اإلش ــارة إىل أن ــه م ــن غ ــر املرج ــح أن تتمك ــن
طالب ــان م ــن إدارة االقتص ــاد األفغ ــاين بطريق ــة احرتافي ــة ،ألن ــه
يُتوق ــع أن يبق ــى ع ــدد قلي ــل فق ــط م ــن البريوقراطي ــن األكف ــاء
يف أفغانس ــتان ،وم ــن ث ــم يتمث ــل التح ــدي االقتص ــادي لطالب ــان
يف النقــص الهائــل يف املهــارات والخــرات يف الــوزارات واإلدارات
الحكوميـــة ،وصعوبـــة الوصـــول إىل وزراء وإداريـــن ميكـــن أن
تث ــق به ــم ال ــدول املانح ــة للمس ــاعدات ،وكذل ــك املس ــتثمرين
األجان ــب أيضــاً.
 -3نق ــص يف اإلي ـرادات الرضيبي ــة واإلت ــاوات :م ــن املحتم ــل أن
يتأث ــر النش ــاط االقتص ــادي يف أفغانس ــتان س ــلباً يف ظ ــل ع ــدم
اليق ــن الس ــيايس واألمن ــي يف الب ــاد .فم ــن املتوق ــع أن يفق ــد
االقتص ــاد األفغ ــاين نح ــو  %20م ــن حجم ــه البال ــغ ح ــوايل 19.8
مليـــار دوالر عـــام  ،2020وفقـــاً لوكالـــة «فيتـــش» للتصنيـــف
االئت ــاين.
وأحـــد األســـباب الرئيســـية للـــردي االقتصـــادي املتوقـــع،
ه ــو أن ــه مبج ــرد س ــيطرة طالب ــان ع ــى الب ــاد ،جم ــدت كث ــر
مـــن دول العـــامل واملؤسســـات الدوليـــة املســـاعدات التنمويـــة
ألفغانس ــتان ،والت ــي تش ــكل أهمي ــة كب ــرة لالقتص ــاد األفغ ــاين،
حيــث بلغــت قيمتهــا نحــو  4.2مليــار دوالر عــام  ،2019أي مــا
يش ــكل ح ــوايل رب ــع النات ــج املح ــي يف ذل ــك الع ــام.
ك ــا حظ ــرت إدارة الرئي ــس األمري ــي ،ج ــو باي ــدن ،وص ــول
طالب ــان إىل أص ــول أفغاني ــة بالوالي ــات
املتح ــدة تُق ــدر بنح ــو  9.5ملي ــار دوالر.
وعل ــق صن ــدوق النق ــد ال ــدويل وص ــول
أفغانســـتان إىل حقـــوق الســـحب
الخاصـــة ،وجمـــد البنـــك الـــدويل
مرشوعاتـــه يف البـــاد .ويف املجمـــل،
ســـيكون مـــردود ذلـــك ســـلبياً عـــى
قطـــاع واســـع مـــن األفـــراد واألعـــال
يف أفغانســـتان ،وســـيضعف بالتبيعـــة
حصيلـــة طالبـــان مـــن الرضائـــب
واإلتـــاوات املفروضـــة عـــى النشـــاط
االقتصـــادي.
 -4اســـتمرار التجـــارة غـــر املرشوعـــة:
مـــن املتوقـــع أن تســـتمر طالبـــان
يف تعزيـــز إيراداتهـــا مـــن تجـــارة
املخـــدرات .فعـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد
مســـؤويل الحركـــة ،مبجـــرد الســـيطرة
عـــى العاصمـــة كابـــول ،وقـــف إنتـــاج
األفيـــون ،فـــإن التقديـــرات تشـــر إىل
صعوبـــة التزامهـــا بهـــذا األمـــر؛ نظـــرا ً
لحاجتهـــا لدعـــم مواردهـــا املاليـــة
وتقوي ــة نفوذه ــا ،خاص ــة يف ظ ــل ش ــح
م ــوارد التموي ــل األخ ــرى بالتزام ــن م ــع
االرضاب االقتصـــادي بالبـــاد.
 -5التوســـع يف مشـــاريع التعديـــن:
عـــى األرجـــح أن تســـعى طالبـــان

لبنـــاء رشاكات خارجيـــة مـــع بعـــض الـــدول ،مثـــل الصـــن أو
تركيـــا ،واللتـــن تتمتعـــان بعالقـــات طيبـــة مـــع الحركـــة ،مـــن
أجـــل مســـاعدتها عـــى إدارة مؤسســـات الدولـــة ،وجـــذب
االســـتثامرات يف مجـــال الـــروات املعدنيـــة والبنيـــة التحتيـــة
الالزمـــة الســـتخراجها؛ وذلـــك بهـــدف تحقيـــق أكـــر اســـتفادة
ممكنـــة مـــن الـــروات األفغانيـــة وتعزيـــز إيـــرادات الحركـــة
بعـــد ســـيطرتها عـــى مقاليـــد الحكـــم .بيـــد أن بنـــاء تلـــك
الــراكات ل ــن يك ــون رسيعــاً وس ــهالً ،حي ــث س ــتحرص الق ــوى
التــي رحبــت بصعــود طالبــان ،عــى الرتيــث ،وعــدم مســاندتها،
س ــواء م ــن خ ــال املس ــاعدات الفني ــة أو ض ــخ اس ــتثامرات يف
أفغانســتان ،إال يف حالــة ضــان القــدرة عــى تأمــن اســتثامراتها
ومصالحه ــا االقتصادي ــة ،ونج ــاح طالب ــان يف تحقي ــق االس ــتقرار
األمنـــي يف البـــاد.
ختامـــاً ،ميكـــن القـــول إن عـــودة طالبـــان للســـيطرة عـــى
أفغانســـتان قـــد ُيكنهـــا مـــن زيـــادة إيراداتهـــا مـــن مصـــادر
متويله ــا املعت ــادة ،بي ــد أنه ــا يف امل ــدى القص ــر ل ــن تتمك ــن م ــن
تحقي ــق أق ــى اس ــتفادة م ــن م ــوارد االقتص ــاد االفغ ــاين ،ال ــذي
أصبـــح يفتقـــد ألهـــم مـــوارده وهـــي املســـاعدات الخارجيـــة،
باإلضافـــة إىل حـــذر دول العـــامل واملســـتثمرين الدوليـــن أيضـــاً
م ــن التع ــاون م ــع أفغانس ــتان؛ نظــرا ً لحال ــة الغم ــوض الت ــي
تحيـــط باملشـــهد الســـيايس واألمنـــي يف أفغانســـتان.
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ارتدادات عدم الثقة:

كيف تعاملت إدارة «بايدن» مع أزمة سقوط كابول؟
حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل ،ورئيس برنامج الدراسات األمريكية

عــى الرغــم مــن قـرار الرئيــس األمريــي ،جــو بايــدن ،والــذي
أعلنــه يف نهايــة أبريــل  ،2021بانســحاب القــوات األمريكيــة
بشــكل كامــل ونهــايئ مــن أفغانســتان قبــل  11ســبتمرب املقبــل،
فقــد فرضــت تطــورات أحــداث امللــف األفغــاين يف األيــام األخــرة
عــى إدارة بايــدن ،خاصــة فريــق األمــن القومــي التعامــل مــع
أزمــة طارئــة؛ تعتــر واحــدة مــن األزمــات الرئيســية يف السياســة
الخارجيــة األمريكيــة خــال الســنة األوىل لبايــدن ،وهــي تتعلــق
بالتداعيــات واالرتــدادات املرتبطــة بســقوط العاصمــة كابــول
وســيطرة حركــة طالبــان عليهــا .فاألزمــة املفاجئــة ،والتــي جــاءت
يف جــزء منهــا نتيجــة قــرار بايــدن وتبايــن موقــف مؤسســات
اإلدارة األمريكيــة تجاهــه ،فرضــت عــى واشــنطن التحــرك عــى
املســتويني العســكري والســيايس ملحاولــة تحجيــم أيــة أرضار
متوقعــة عــى املــدى القصــر عــى املصالــح األمريكيــة.
أهداف استراتيجية:

مثلــت أفغانســتان كابوســاً مســتمرا ً لــإدارات األمريكيــة
املتعاقبــة (جــورج بــوش ،وبــاراك أوبامــا ،ودونالــد ترامــب،
وجــو بايــدن) ،لكــن التطــورات األخــرة مثلــت الجــزء األكــر
تعقيــدا ً يف األزمــة األفغانيــة ،بالنظــر إىل رضورة تحقيــق إدارة
بايــدن عــددا ً مــن األهــداف يف ظــل محــددات وقيــود ضاغطــة.
وتشــمل هــذه األهــداف مــا يــي:

 -1االنســـحاب العســـكري األمريـــي :تتمثـــل إحـــدى
األولوي ــات العلي ــا إلدارة باي ــدن يف االنس ــحاب العس ــكري م ــن
أفغانســـتان .فاالنســـحاب الـــذي بـــدأ يف الســـنة األخـــرة مـــن
إدارة ترام ــب بوت ــرة متس ــارعة ،جع ــل ه ــذا املل ــف مفتوحــاً
أم ــام إدارة باي ــدن ،الت ــي تبن ــت توجهــاً الفتــاً ب ــإرصار الرئي ــس
عـــى س ــحب كام ــل الق ــوات ،بعكـــس ســـلفه ترام ــب ال ــذي
ق ــرر ،تح ــت ضغ ــط م ــن املؤسس ــة العس ــكرية «البنتاج ــون»،
اإلبقـــاء عـــى عـــدد محـــدود مـــن القـــوات األمريكيـــة عـــى
األرايض األفغاني ــة ال يتج ــاوز  2500جن ــدي ملس ــاعدة نظريته ــا
األفغانيـــة يف مهامهـــا ،وللتعامـــل مـــع احتـــاالت عـــودة
التنظيـــات اإلرهابيـــة يف أفغانســـتان.
 -2تأم ــن العس ــكريني والدبلوماس ــيني األمريكي ــن :ع ــى الرغ ــم
م ــن أن خط ــة االنس ــحاب العس ــكري األمري ــي كان ــت تس ــر
بوت ــرة عادي ــة ،لك ــن تط ــورات األح ــداث يف األس ــبوع األخ ــر
مـــع تقـــدم طالبـــان عـــى األرض ،واقرتابهـــا مـــن العاصمـــة
كابــول ،فرضــت عــى إدارة بايــدن ومؤسســاتها ،خاصــة مجلــس
األمـــن القومـــي ووزاريت الدفـــاع والخارجيـــة ،العمـــل بشـــكل
مكثـــف عـــى إخـــاء العســـكريني والدبلوماســـيني األمريكيـــن
وتأمـــن مبنـــي الســـفارة يف كابـــول ،ووضـــع خطـــط طـــوارئ
للتعامـــل مـــع أيـــة تطـــورات مفاجئـــة .وهـــذا يفـــر إرســـال
ق ــوات أمريكي ــة جدي ــدة إىل أفغانس ــتان قوامه ــا  3000جن ــدي،
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متـــت زيادتهـــا إىل  ،5000ثـــم
 6000جنـــدي؛ وذلـــك للقيـــام
بعمليـــات اإلخـــاء الرسيـــع،
ســـواء إىل األرايض األمريكيـــة
أو دول الجـــوار .كـــا تـــم
وضـــع القـــوات األمريكيـــة يف
الـــدول املجـــاورة عـــى أهبـــة
االســـتعداد لزيـــادة عمليـــات
اإلخـــاء ،وتـــم وضـــع خطـــط
اإلخـــاء وتنفيذهـــا رسيعـــاً.
 -3إدارة االرتــدادات الالحقــة:
مــع تســارع تطــورات األزمــة
األفغانيــة ،خاصــة بعــد ســقوط
كابــول ،فرضــت عوامــل جديدة
نفســها عــى إدارة األزمــة،
وارتبطــت بالوضــع الداخــي
والــدويل ،بدايــة مــن كيفيــة
تعامــل اإلدارة األمريكيــة
مــع االنتقــادات املتســارعة
يف الداخــل لقــرار الرئيــس
بايــدن باالنســحاب الكامــل
مــن أفغانســتان ،وتحميلــه
مســؤولية ســقوط كابــول يف
يــد طالبــان والفشــل الذريــع
للقــوات األمريكيــة هنــاك،
خاصــة انتقــادات الجمهوريــن
التــي وصلــت إىل حــد تشــبيه البعــض ملــا جــرى يف أفغانســتان
بهزميــة األمريكيــن يف فيتنــام عــام  ،1975والتخــوف مــن تأثــر
تلــك االنتقــادات عــى انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس
يف نوفمــر .2022
ويُض ــاف إىل ذل ــك ،فج ــوة املصداقي ــة الت ــي ب ــدأت تت ــآكل
م ــع حلف ــاء واش ــنطن يف الخ ــارج ،بع ــد ترس ــخ انطب ــاع كب ــر
ل ــدى الحلف ــاء اإلقليمي ــن والدولي ــن ب ــأن الوالي ــات املتح ــدة
مل تعـــد القـــوة التـــي ميكـــن االعتـــاد عليهـــا ،فضـــاً عـــن
أن قراراتهـــا يف التعامـــل مـــع امللـــف األفغـــاين ،خاصـــة قـــرار
االنســـحاب الـــكيل ،فـــرض عـــى الـــدول األخـــرى أن تحـــذو
ح ــذوه ،األم ــر ال ــذي جع ــل طالب ــان ه ــي الق ــوة األك ــر ق ــدرة
عـــى التأثـــر يف األحـــداث عـــى األرض يف ظـــل حالـــة عـــدم
الكفـــاءة العســـكرية للقـــوات األفغانيـــة.
تباينات داخلية:

ســـاهمت تباينـــات املواقـــف داخـــل مؤسســـات اإلدارة
األمريكيـــة ،خاصـــة قبـــل التطـــورات األخـــرة وتحديـــدا ً يف
الفـــرة مـــن  12إىل  16أغســـطس الجـــاري ،بشـــكل رئيـــي
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يف تـــأزم الوضـــع داخـــل أفغانســـتان .فعـــى الرغـــم مـــن
وجـــود موقـــف موحـــد بـــن مجلـــس األمـــن القومـــي ووزارة
الخارجي ــة ووزارة الدف ــاع ،تج ــاه قــرار االنس ــحاب العس ــكري
م ــن أفغانس ــتان ،لك ــن مل يك ــن هن ــاك تواف ــق ح ــول مس ــألة
بق ــاء ق ــوات أمريكي ــة مح ــدودة ملس ــاعدة نظريته ــا األفغاني ــة
والتعام ــل م ــع احت ــاالت ع ــودة التنظي ــات اإلرهابي ــة .ه ــذا
باإلضاف ــة إىل التقيي ــات غ ــر الدقيق ــة ألجه ــزة االس ــتخبارات
األمريكيـــة حـــول الوضـــع عـــى األرض ،األمـــر الـــذي أدى إىل
االنتق ــال م ــن إدارة عملي ــة االنس ــحاب العس ــكري والتحض ــر
مل ــا بعده ــا ،إىل إدارة أزم ــة س ــقوط كاب ــول يف ي ــد طالب ــان .ويف
ه ــذا اإلط ــار ميك ــن اإلش ــارة إىل الجوان ــب التالي ــة:
 -1صــوت الرئيــس  :Voice of The presidentيف غرفــة
الطــوارئ بالبيــت األبيــض وخــال االجتامعــات التــي عقدهــا
فريــق األمــن القومــي (الرئيــس ،ومستشــار األمــن القومــي
واملســؤولون الرئيســيون يف فريقــه ،ووزيــر الدفــاع واملســؤولون
العســكريون ،ووزيــر الخارجيــة واملســؤولون الرئيســيون يف
فريقــه ،وممثلــو أجهــزة االســتخبارات) ،يف األيــام األخــرة قبــل
ســقوط كابــول ،كان صــوت الرئيــس بايــدن هــو األهــم يف
مــداوالت الفريــق .فالرئيــس يريــد انســحاباً عســكرياً كامــاً،
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ويدعمــه يف هــذا التوجــه فريــق مجلــس األمــن القومــي ،وفريــق
وزارة الخارجيــة .وعــى الرغــم مــن أن الفريــق العســكري كان
معارضــاً لقــرار االنســحاب الكامــل ،ويضغــط يف اتجــاه رضورة
إبقــاء عــدد محــدود مــن القــوات األمريكيــة ،لكنــه مل يكــن
قــادرا ً عــى إقنــاع الرئيــس بايــدن بهــذا املوقــف.
وعـــى الرغـــم مـــن أن العســـكريني األمريكيـــن كان مـــن
املفـــرض أن يكونـــوا هـــم الصـــوت املؤثـــر يف القـــرارات
املرتبطـــة بأفغانســـتان؛ نظـــرا ً لألبعـــاد العســـكرية االحرتافيـــة،
لك ــن تأثريه ــم كان مح ــدودا ً يف املش ــاورات الداخلي ــة ،يف ظ ــل
عـــدم وجـــود دعـــم لهـــم مـــن ِقبـــل فريقـــي مجلـــس األمـــن
القومـــي والخارجيـــة.
 -2دور أجه ــزة االس ــتخبارات :يق ــع عات ــق وض ــع التقيي ــات
االســتخباراتية حــول الوضــع يف أفغانســتان بشــكل رئيــي عــى
 3مؤسس ــات اس ــتخباراتية أمريكي ــة ،وه ــي وكال ــة اس ــتخبارات
الدفـــاع  Defense Intelligence Agencyالتابعـــة للبنتاجـــون
والتـــي تلعـــب الـــدور
األكـــر واألهـــم يف تقييـــم
الوضـــع العســـكري عـــى
األرض ،وبدرجـــة أقـــل وكالـــة
االســـتخبارات املركزيـــة C.I.A
والتـــي تركـــز عـــى نشـــاط
التنظيـــات اإلرهابيـــة ،فيـــا
يقـــوم مكتـــب االســـتخبارات
الوطنيــ�ة �Office of the Di
rector of National Intelli genceبدرج ــة م ــن التنس ــيق
بينهـــم وبـــن البيـــت األبيـــض
ومؤسســـات االســـتخبارات
األخـــرى.

يف املعلومـــات التـــي تضمنتهـــا تلـــك التقييـــات ،ففـــي شـــهر
أبري ــل  2021كان ــت تقديــرات أجه ــزة االس ــتخبارات التابع ــة
ل ــوزارة الدف ــاع األمريكي ــة تتوق ــع س ــقوط كاب ــول خ ــال س ــنة
إىل ســـنة ونصـــف ،والحقـــاً يف شـــهر يوليـــو املـــايض عـــادت
لتتوقـــع ســـقوطها خـــال  6أشـــهر .ومـــع تطـــور األحـــداث يف
األي ــام األخ ــرة ،ع ــادت لتتوق ــع س ــقوط العاصم ــة األفغاني ــة
خ ــال  3ش ــهور إىل ع ــدة أس ــابيع ،ليتفاج ــأ الع ــامل بع ــد ذل ــك
بســـقوط كابـــول يف يـــد طالبـــان يف أقـــل مـــن  3أيـــام.
إدارة األزمة:

تعاملـــت إدارة الرئيـــس بايـــدن وفريـــق األمـــن القومـــي
األمري ــي م ــع أزم ــة أفغانس ــتان ،ع ــى مرحلت ــن؛ األوىل من ــذ
قــرار باي ــدن يف نهاي ــة أبري ــل امل ــايض باالنس ــحاب العس ــكري
الكامـــل مـــن أفغانســـتان قبـــل حلـــول ذكـــرى  11ســـبتمرب
 .2021وخـــال هـــذه الفـــرة كان التعامـــل األمريـــي مـــع
امللـــف األفغـــاين يف إطـــار طبيعـــي ،ويركـــز عـــى ترتيبـــات

وتكشـــف ترصيحـــات
املســـؤولني يف البنتاجـــون عـــن
إخفـــاق واضـــح يف تقييـــم
وكالـــة اســـتخبارات الدفـــاع
لقـــدرة حركـــة طالبـــان عـــى
التق ــدم عس ــكرياً ع ــى األرض.
فهـــذه التقييـــات وعـــى
الرغـــم مـــن أنهـــا كانـــت
صحيحـــة جزئيـــاً يف بعـــض
جوانبهـــا املرتبطـــة بتوقـــع
ســـقوط العاصمـــة كابـــول يف
يـــد الحركـــة ،فإنهـــا افتقـــدت
إىل الدقـــة بشـــكل كبـــر يف
تحديـــد توقيـــت الســـقوط.
وبـــدا الفتـــاً أن هنـــاك إربـــاكاً
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االنســـحاب وخطـــط التعامـــل مـــع ملـــف األفغـــان الذيـــن
تعاونـــوا مـــع القـــوات األمريكيـــة ،والعمـــل مـــع الكونجـــرس
لترسيـــع إجـــراءات اســـتقدام هـــؤالء.
واملرحلـــة الثانيـــة هـــي يف الفـــرة مـــن  12أغســـطس
الج ــاري وحت ــى اآلن ،وتتعام ــل إدارة باي ــدن يف ه ــذه املرحل ــة
باعتبـــار أن التطـــورات يف أفغانســـتان متثـــل أزمـــة طارئـــة
تتعل ــق مبصال ــح أمريكي ــة ،وت ــم التعام ــل م ــع األزم ــة يف ه ــذا
اإلطـــار عـــر عـــدة مســـتويات ،شـــملت مـــا يـــي:
 -1املســـتوى العســـكري :ركـــزت واشـــنطن يف هـــذا املســـتوى
ع ــى إدارة وتنفي ــذ عملي ــات إج ــاء عس ــكرية رسيع ــة ،تتضم ــن
اســـتكامل االنســـحاب للقـــوات األمريكيـــة والتعجيـــل بـــه،
وتأم ــن عملي ــات إخ ــاء الدبلوماس ــيني والرعاي ــا األمريكي ــن يف
أفغانس ــتان ،واملتعاون ــن م ــن األفغ ــان م ــع الق ــوات األمريكي ــة.
ومت ــت إدارة ه ــذا املس ــتوى م ــن ِقب ــل «البنتاج ــون» والقي ــادة
املركزيـــة األمريكيـــة يف الـــرق األوســـط «ســـنتيكوم» US
 .Central Command USCENTCOMويف هـــذا الســـياق،
تـــم التنســـيق مـــع بعـــض الوحـــدات العســـكرية يف القـــوات
املس ــلحة األمريكي ــة ،إلرس ــال ق ــوات لتنفي ــذ خط ــط اإلخ ــاء،
وإدارة القيـــادة املركزيـــة عمليـــات التنســـيق املرتبطـــة
بعمليـــات اإلخـــاء.
 -2املســـتوى الســـيايس :تعاملـــت اإلدارة األمريكيـــة سياســـياً
م ــع أزم ــة س ــقوط كاب ــول ،وفقــاً لثالث ــة مس ــتويات فرعي ــة،
ه ــي:
أ -املس ــتوى األول :تضم ــن إدارة التواص ــل م ــع حرك ــة طالب ــان
ع ــر املبع ــوث األمري ــي يف محادث ــات الدوح ــة ،إلرس ــال رس ــائل
محـــددة لقـــادة الحركـــة بعـــدم تنفيـــذ أيـــة عمليـــات ضـــد
الســـفارة األمريكيـــة أو ضـــد عســـكريني ومدنيـــن أمريكيـــن،
وعـــدم القيـــام بأيـــة عمليـــات عســـكرية يف مطـــار العاصمـــة
كاب ــول.
ب -املســـتوى الثـــاين :متثـــل يف إدارة حملـــة عالقـــات عامـــة
داخلي ــة ملخاطب ــة ال ــرأي الع ــام األمري ــي ،قاده ــا ثالث ــة م ــن
أعـــى مســـؤويل اإلدارة (الرئيـــس بايـــدن ،ووزيـــر الخارجيـــة
أنت ــوين بلينك ــن ،ومستش ــار األم ــن القوم ــي جي ــك س ــوليفان).
ويف ه ــذا اإلط ــار ،ت ــوىل الرئي ــس باي ــدن مخاطب ــة ال ــرأي الع ــام
األمري ــي ،يف البداي ــة ع ــر بي ــان صحف ــي ص ــادر م ــن البي ــت
األبي ــض باس ــم الرئي ــس ي ــوم  14أغس ــطس الج ــاري ،وبعده ــا
خ ــرج باي ــدن يف كلم ــة عام ــة إىل الش ــعب األمري ــي ي ــوم 16
أغس ــطس الج ــاري .ويف البي ــان والكلم ــة ،رك ــز الرئي ــس باي ــدن
ع ــى رس ــائل مح ــددة ،أبرزه ــا الدف ــاع ع ــن ق ـراره باالنس ــحاب
م ــن أفغانس ــتان ،ورشح وتقدي ــم م ــررات له ــذا القــرار.
بينـــا تـــوىل كل مـــن وزيـــر الخارجيـــة ومستشـــار األمـــن
القومـــي مســـؤولية الظهـــور يف شـــبكات األخبـــار التلفزيونيـــة
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ل ــرح موق ــف اإلدارة األمريكي ــة والدف ــاع عن ــه ،خاص ــة في ــا
يتعلـــق بالتأكيـــد عـــى أن لحظـــة ســـقوط كابـــول ،والخـــروج
األمريـــي مـــن أفغانســـتان ،ال يتشـــابهان مطلقـــاً مـــع مـــا
ح ــدث يف فيتن ــام .ويب ــدو يف ظ ــل تركي ــز إدارة باي ــدن بش ــكل
رئيــي عــى الــرأي العــام يف الداخــل األمريــي ،مل تقــم بجهــود
واضحـــة عـــى املســـتوى الدبلومـــايس يف التنســـيق والتواصـــل
مـــع الـــدول الحليفـــة ،خاصـــة األوروبيـــة ،خـــال إدارة أزمـــة
س ــقوط كاب ــول؛ رمب ــا نظــرا ً لضغ ــوط األح ــداث والوق ــت ،أو
ألن الحلفـــاء كانـــوا يتعاملـــون أيضـــاً مـــع املوقـــف باعتبـــاره
أزم ــة طارئ ــة.
ج -املس ــتوى الثال ــث :يرتب ــط ه ــذا املس ــتوى أيضــاً بالجبه ــة
الداخليـــة ،ويتعلـــق بشـــكل رئيـــي بالكونجـــرس .فتطـــور
األح ــداث يف أفغانس ــتان ال ــذي فاج ــأ إدارة باي ــدن ،وضعه ــا يف
موق ــف صع ــب م ــع الجمهوري ــن يف الكونج ــرس ،وحت ــى م ــع
الدميقراطيـــن أنفســـهم ،الذيـــن وجـــدوا أنفســـهم يف موقـــف
ح ــرج يتعل ــق بكيفي ــة الدف ــاع ع ــن سياس ــات اإلدارة الحالي ــة
يف ظـــل الوضـــع املـــردي لالنســـحاب األمريـــي ،واملشـــاهد
املؤســـفة مـــن العاصمـــة كابـــول.
وبالتــايل فــإن مجمــل الدميقراطيــن ،وبعضهــم خاصــة الجناح
التقدمــي الــذي مل يكــن مؤيــدا ً لقـرار االنســحاب الكامــل ،وكان
يتبنــي موقــف البنتاجــون نفســه يف رضورة اإلبقــاء عــى عــدد
محــدود مــن القــوات األمريكيــة يف أفغانســتان ،وجــدوا أنفســهم
مضطريــن للدفــاع عــن إدارة بايــدن ،خاصــة يف ظــل الهجــوم
الحــاد مــن الجمهوريــن الذيــن يريــدون االســتفادة مــن أيــة
أخطــاء لــإدارة الحاليــة لتوظيفهــا مبك ـرا ً يف معركــة انتخابــات
التجديــد النصفــي للكونجــرس .ويف هــذا اإلطــار ،كلــف البيــت
األبيــض عــددا ً مــن مســؤويل اإلدارة األمريكيــة بتقديــم إحاطــة
ألعضــاء الكونجــرس الرئيســيني خــال وجودهــم خــارج العاصمــة
واشــنطن ،ومــن املقــرر أن يعقــدوا معهــم لقــاءات مكثفــة يف
مبنــي الكونجــرس بعــد عــودة األعضــاء مــن اإلجــازة.
الخالصــة ،ســاهم ق ـرار الرئيــس بايــدن املتعلــق بانســحاب
القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان ،وعــدم اإلبقــاء عــى عــدد
محــدود منهــا لدعــم الجيــش األفغــاين ،ضمــن عوامــل وأســباب
أخــرى ،يف التعجيــل بانتصــارات حركــة طالبــان وســقوط
العاصمــة كابــول .ووجــدت اإلدارة األمريكيــة نفســها فجــأة يف
خضــم أزمــة طارئــة تتعلــق بــرورة حاميــة املصالــح األمريكيــة
يف أفغانســتان ،وعــدم تعــرض الســفارة هنــاك لســيناريو اقتحــام
طالبــان مثلــا حــدث يف أزمــة الرهائــن األمريكيــن يف إيــران
عــام 1979؛ لتقــوم واشــنطن بتنفيــذ خطــط تأمــن وإجــاء
عاجــل ،وشــن حملــة عالقــات عامــة داخليــة للدفــاع عــن ق ـرار
الرئيــس بايــدن ومربراتــه .لكــن نجــاح بايــدن وفريقــه يف إدارة
تلــك األزمــة ال يعنــي أن تداعياتهــا الســلبية والصــورة املخزيــة
لالنســحاب األمريــي املتعجــل مــن أفغانســتان ســوف تــزول
مــن التاريــخ.

البقعة العمياء:
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سريعا؟
لماذا لم تتوقع االستخبارات األمريكية سقوط كابول
حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل ،ورئيس برنامج الدراسات األمريكية

بعــد أقــل مــن مثانيــة أشــهر عــى تــوىل الرئيــس جــو بايــدن الحكم
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،نجــح يف إعــادة الثقــة يف أجهــزة
االســتخبارات ،وذلــك بعــد ســنوات مــن توتــر العالقــة والتشــكيك
يف كفــاءة هــذه األجهــزة مــن ِقبــل ســلفه دونالــد ترامــب .لكــن
أحــداث ســقوط العاصمــة األفغانيــة كابــول الرسيع خــال  11يوماً
فقــط ،عــى الرغــم مــن توقعــات أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة
بــأن ذلــك قــد يســتغرق شــهورا ً أو أســابيع ،ومــا تالهــا مــن
تداعيــات ،قــد أعــادت الوضــع إىل املربــع األول وهــو التشــكيك
يف مصداقيــة مؤسســات االســتخبارات األمريكيــة ،خاصــة بعــد
إخفاقهــا بشــكل واضــح يف توقــع هــذا الســقوط الرسيــع؛ نتيجــة
جملــة مــن العوامــل التــي جعلــت رؤيــة هــذه األجهــزة غــر
مكتملــة.
وعــى الرغــم مــن حالــة الذهــول داخــل الدوائــر األمريكيــة
مــن تطــور األحــداث يف أفغانســتان ،والجــدل املتصاعــد يف الدوائــر
السياســية واإلعالميــة حــول الفشــل االســتخبارايت؛ فــإن تداعياتــه
ســوف تســتمر لفــرة وطويلــة وســيكون لهــا تأثــر كبــر عــى هــذه
املؤسســات االســتخباراتية.
األجهزة الرئيسية:

تعــد أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة جــزءا ً مــن إطــار أوســع هــو
مؤسســات األمــن القومــي ،وهــي املســؤولة بشــكل مبــارش عــن
حاميــة األمــن واملصالــح األمريكيــة ضــد أيــة تهديــدات محتملــة.
وعـلى الرغـ�م مـ�ن أن مجتمـ�ع االسـ�تخبارات األمريكيـ�ة �Intelli
 gence Communityاملعــروف اختصــارا ً يف األوســاط األمريكيــة
بـــ  ICيضــم  18جهــازا ً اســتخباراتياً ،بعضهــا مؤسســات رئيســية

مســتقلة ،واآلخــر يخضــع لــوزارات وإدارات فيدراليــة؛ فإنــه ميكــن
القــول إن مســؤولية التعامــل مــع امللــف األفغــاين تقــع عــى عاتــق
 3مؤسســات اســتخباراتية رئيســية يف واشــنطن ،تقــوم بدورهــا
بالتعــاون مــع بقيــة مؤسســات األمــن القومــي ،وذلــك عــى النحــو
التــايل:
 -1مكتــب االســتخبارات الوطنيــة Office of the Director of
 :National Intelligenceيُعــرف يف األوســاط األمريكيــة اختصــارا ً
بـــ ( ،)ODNIويعتــر أعــى جهــاز اســتخبارايت أمريــي ،ويقــوم
مبهــام اإلدارة واإلرشاف عــى األجهــزة االســتخباراتية كافــة وتنســيق
التعــاون بينهــا ،ومنهــا تنســيق الجوانــب املرتبطــة باملســائل
االســتخباراتية املتعلقــة بامللــف األفغــاين .وقــد لعبــت مديــرة
املكتــب ،إفريــل هاينــز ،دورا ً رئيســياً خــال الشــهور األخــرة يف
قيــادة الفريــق االســتخبارايت خــال اجتامعــات غرفــة األزمــات
بالبيــت األبيــض إلدارة التطــورات املرتبطــة بالوضــع يف أفغانســتان
وتقديــم تقييــات املؤسســات االســتخباراتية.
 -2وكالــة االســتخبارات املركزيــة The Central Intelligence
 :Agencyتعــد وكالــة الـــ  C.I.Aالجهــاز الرئيــي واملهــم الــذي
يقــود األنشــطة االســتخباراتية لواشــنطن يف أفغانســتان ،ســواء مــن
الداخــل أو مــن دول الجــوار .وعــى مــدار  20عام ـاً منــذ الغــزو
األمريــي ألفغانســتان عــام  ،2001قامــت الوكالــة بالعديــد مــن
األدوار ،ســواء يف جمــع املعلومــات االســتخباراتية وتحليهــا وإنتــاج
التقديــرات االســتخباراتية ،أو مراقبــة أنشــطة حركــة طالبــان
والتنظيــات اإلرهابيــة األخــرى ،أو تنفيــذ عمليــات عــى األرض
الســتهداف العنــارص اإلرهابيــة مــن خــال الطائــرات مــن دون
طيــار «الدرونــز» ضمــن برنامــج مكافحــة اإلرهــاب.
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واضطلــع مديــر وكالــة االســتخبارات
املركزيــة ،وليــام برينــز ،بــدور مهــم خــال
الشــهور األخــرة .ففــي إطــار تحــرك
مبكــر لالســتعداد لــدور جديــد للوكالــة يف
امللــف األفغــاين بعــد ق ـرار الرئيــس بايــدن
باالنســحاب مــن أفغانســتان والــذي أعلنــه
يف أواخــر شــهر أبريل  ،2020أشــارت تقارير
صحفيــة أمريكيــة إىل أن برينــز قــام بزيــارة
رسيــة غــر ُمعلنــة إىل كابــول يف مطلــع
أبريــل املــايض ،وزيــارة أخــرى غــر ُمعلنــة
بعدهــا إىل باكســتان يف مطلــع شــهر يونيــو
املــايض .وتعــد زيــارة برينــز غــر املعلنــة إىل
أفغانســتان ،يــوم  24أغســطس الجــاري،
ولقــاءه قــادة طالبــان بعــد ســقوط كابــول،
لتنســيق عمليــات اإلجــاء األمريكيــة مــع
الحركــة ،جــزءا ً مــن الــدور األوســع للوكالــة
يف امللــف األفغــاين.
 -3وكالــة اســتخبارات الدفــاع Defense
 :Intelligence Agencyتتبــع وزارة
الدفــاع «البنتاجــون ،وت ُعــرف يف األوســاط
األمريكيــة اختصــارا ً بـــ( ،)DIAوترفــع
تقاريرهــا لوزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة
األركان ،وقــد لعبــت دورا ً رئيســياً يف امللــف
األفغــاين ،ودورهــا يقــرب إىل حــد مــا مــن
دور وكالــة االســتخبارات املركزيــة ،خاصــة
فيــا يتعلــق بجمــع وتحليــل املعلومــات
وإنتــاج التقديـرات االســتخباراتية ،مــع الرتكيــز بشــكل خــاص عــى
القــدرات العســكرية لحركــة طالبــان ،والتنظيــات اإلرهابيــة،
وأيضـاً تقديــم الدعــم العمليــايت واملعلومــايت للعمليــات العســكرية
عــى األرض .وعــى الرغــم مــن هــذا الــدور الــذي تقــوم بــه وكالــة
اســتخبارات الدفــاع ،كان الفتــاً للنظــر ترصيحــات رئيــس هيئــة
األركان األمريكيــة املشــركة ،الجـرال مــارك ميــي ،يف مؤمتر صحفي
بالبنتاجــون يــوم  18أغســطس الجــاري ،والتــي قــال فيهــا «بينــا
أظهــرت املعلومــات االســتخباراتية مجموعــة مــن االحتــاالت،
منهــا اســتيالء طالبــان عــى الســلطة ،واالنهيــار الرسيــع للقــوات
األفغانيــة ،لكنهــا افتقــدت تحديــد الرسعــة التــي ميكــن أن يحــدث
بهــا هــذا االنهيــار» ،مضيفـاً« :مل يكــن هنــاك يشء رأيتــه أنــا أو أي
شــخص آخــر يشــر إىل انهيــار هــذا الجيــش وهــذه الحكومــة يف
 11يومــاً».
وباإلضافــة إىل هــذه املؤسســات الرئيســية الثــاث ،لعبــت
أجهــزة ومؤسســات اســتخباراتية أخــرى دورا ً يف التعامــل مــع
امللــف األفغــاين ،مــن بينهــا مكتــب االســتخبارات والبحــوث يف
وزارة الخارجيــة األمريكيــة Department of State’s Bureau
 ،of Intelligence and Researchوالــذي يرفــع تقاريــره لوزيــر
الخارجيــة .وكانــت جميــع هــذه املؤسســات تنســق مــع مجلــس
األمــن القومــي  ،National Security Councilيف املســائل ذات
الصلــة بامللــف األفغــاين ،خاصــة خــال الشــهور األخــرة.
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التقديرات السابقة:

قــد يكــون مــن الــروري عنــد مناقشــة الفشــل االســتخبارايت
األمريــي يف توقــع ســقوط كابــول ،الحديــث بشــكل دقيــق عــن
طبيعــة مــا حــدث ،والــذي يجعــل التقييــم موضوعيـاً ،ألن ما حدث
هــو فشــل يف جانــب واحــد يتعلــق بتحديــد مــدى رسعــة ســقوط
كابــول ،واملــدى الزمنــي لذلــك .وإذا كان جانــب مــن تقديــرات
أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة صحيحـاً ،إال أن التداعيات الســلبية
الســتيالء طالبــان عــى كابــول جعلــت هــذا الخطــأ مبنزلــة فشــل
ذريــع ،خاصــة أن ثالثــة تقييــات اســتخباراتية قُدمــت لصانــع
القــرار األمريــي يف أبريــل ويوليــو وأغســطس  ،2020مل تتوقــع
الســقوط الرسيــع للعاصمــة األفغانيــة خــال  11يوم ـاً .ويف هــذا
اإلطــار ،تضمنــت تقييــات أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة
للوضــع يف أفغانســتان والتــي تــم تقدميهــا قبــل ســقوط كابــول4 ،
ســيناريوهات ،هــي مــا يــي:
 -1ســقوط كابــول :أشــارت تقديــرات أجهــزة االســتخبارات
األمريكيــة إىل احتــاالت ســقوط العاصمــة كابــول واستســام
الحكومــة األفغانيــة ،لكــن هــذه التقديــرات وضعــت املــدى
الزمنــي لســقوطها مــا بــن عــام ونصــف إىل  3شــهور .وآخــر تقديــر
يف أغســطس الجــاري تحــدث عــن احتــاالت ســقوط العاصمــة
األفغانيــة يف غضــون أســابيع .وتطرقــت هــذه التقديـرات إىل عــدم
قــدرة القــوات األفغانيــة عــى الصمــود ،لكنهــا مل تتوقــع انهيارهــا
الرسيــع .ويبــدو ،وفقــاً لتقاريــر صحفيــة ،أن بعــض التقديــرات
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كانــت متفائلــة بشــأن قــدرة القــوات
األفغانيــة عــى الصمــود والقتــال.
 -2انــدالع حــرب أهليــة :وفقــاً لهــذا
الســيناريو ،كان متوقعــاً حــدوث حــرب
أهليــة يف أفغانســتان ،يف ظــل دخــول
طالبــان يف رصاع مســلح مــع القــوات
األفغانيــة ،وعــدم قــدرة الحركــة عــى
تحقيــق انتصــارات عســكرية بســهولة
عــى األرض.
 -3توقيــع اتفــاق ســام :توقــع هــذا
الســيناريو أن تدخــل حركــة طالبــان يف
مفاوضــات مــع الحكومــة األفغانيــة ،وأن
ينتــج عــن هــذه املفاوضــات اتفاق ســام
بــن الطرفــن.
 -4تنفيــذ عمليــات إرهابيــة :يف ضــوء
توقــع تقــدم طالبــان وإمكانيــة ســيطرتها
عــى العاصمــة كابــول خــال عــام
ونصــف ،تنبــأ هــذا الســيناريو باحتــاالت عــودة أفغانســتان كمالذ
آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة خاصــة القاعــدة وداعــش ،وأن تكــون
هنــاك عمليــات إرهابيــة خــال عــام.
أسباب اإلخفاق:

بشــكل عــام ،هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي ميكــن مــن
خاللهــا تفســر فشــل أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة يف توقــع
الســقوط الرسيــع لكابــول خــال  11يومــاً ،وليــس شــهورا ً أو
أســابيع كــا تنبــأت هــذه األجهــزة ،وتشــمل هــذه العوامــل مــا
يــي:

 -1الفجــوة بــن املعلومــات والتقديــر النهــايئ :يتعلــق جانــب
رئيــي يف تفســر الفشــل االســتخبارايت األمريــي ،بالفجــوة بــن
املعلومــات التــي حصلــت عليهــا العنــارص العملياتيــة عــى األرض
وتــم اســتنتاجها مــن مصــادر املعلومــات املختلفــة ،وبــن التحليــل
النهــايئ لهذه املعلومــات .فالتقييــات االســتخباراتية النهائية والتي
هــي خالصــة مــا يقــوم بــه فريــق التحليــل ،تختلــف عــا قدمــه
فريــق العمليــات عــى األرض .ويــرى بعــض املحللــن األمريكيــن
أن التقييــات االســتخباراتية كانــت معتدلــة يف تقييامتهــا ،ألنهــا
كانــت تتوافــق مــع السياســة التــي تبناهــا الرئيــس بايــدن يف قـراره
بإعــان االنســحاب مــن أفغانســتان.
 -2ال ـراع بــن أجهــزة االســتخبارات :تذهــب بعــض االتجاهــات
إىل أن الـراع التقليــدي بــن مؤسســات االســتخبارات
األمريكيــة ،خاصــة بــن وكالــة االســتخبارات املركزيــة
ووكالــة اســتخبارات الدفــاع التــي نشــطت بشــكل
واضــح يف الســنوات األخــرة لزيــادة دورهــا بصــورة
كبــرة ومنافســة الـــ  ،C.I.Aيعــد عنــرا ً مهــاً
يف تفســر مــا حــدث .وهنــا يشــر البعــض إىل أن
تقديــرات وكالــة اســتخبارات الدفــاع رمبــا تكــون
قدمــت صــورة مبالغــاً فيهــا عــن قــوات الدفــاع
األفغانيــة وقدرتهــا عــى التصــدي لطالبــان؛ وذلــك
نتيجــة الجهــود التــي قامــت بهــا وزارة الدفــاع
األمريكيــة يف تدريــب وتســليح هــذه القــوات.
 -3التفكــر بالتمنــي :أحــد التفســرات إلخفــاق
أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة يف توقــع الســقوط
الرسيــع لكابــول ،يتعلــق بتداعيــات اتفــاق ترامــب يف
فربايــر  ،2020والــذي اتفقــت مبوجبــه واشــنطن مــع
طالبــان عــى االنســحاب مــن األرايض األفغانية مقابل
عــدم تحويــل أفغانســتان ملــاذ آمــن للتنظيــات
اإلرهابيــة ،وعــدم تنفيــذ عمليــات ضــد القــوات
األمريكيــة .وهنــا مــن يــرى أن هــذا االتفــاق جعــل
أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة تتوقــع أن طالبــان
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ســوف تواصــل تقدمهــا عــى األرض بشــكل تقليــدي ومــن دون
ترسيــع لعملياتهــا .ولذلــك كانــت الســيناريوهات تركــز عــى مــا
بعــد االنســحاب ،ومل تتوقــع رسعــة ســقوط كابــول.
 -4الزوايــا الغائبــة :املعلومــات املتاحــة عــن الســيناريوهات
التــي تحدثــت عنهــا تقديــرات أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة
هــي معلومــات عامــة منشــورة يف تقاريــر صحفيــة أو تحليــات
خــراء متخصصــن يف الشــؤون االســتخباراتية ،وال ميكــن تقديــم
صــورة كاملــة عــن هــذه الســيناريوهات .لكــن مــن املحتمــل
أن تكــون هنــاك زوايــا غائبــة عــن املشــهد يف تقديــرات هــذه
األجهــزة ،وأبرزهــا يتعلــق باالســراتيجية العســكرية لطالبــان
وإعــادة متوضعهــا العســكري ،والرتكيــز عــى الشمــال وعواصــم
األقاليــم املؤثــرة ،فض ـاً عــن إغفــال عنــر الدعايــة يف تحــركات
طالبــان والــذي كان لــه تأثــر ســيكولوجي عــى القــوات األفغانيــة
وجعلهــا تستســلم بســهولة بفعــل الدعايــة عــن انتصــارات طالبان
املتتاليــة .وبالتــوازي مــع هــذه الزوايــا التــي رمبــا تكــون غابــت
عــن التقييــات االســتخباراتية األمريكيــة ،كانــت هنــاك مبالغــة يف
تقييــم قــدرات القــوات األفغانيــة ،وعــدم الحديــث عــن كفاءتهــا
الحقيقيــة ،خاصــة يف ظــل عوامــل تتعلــق بوجــود فســاد وعــدم
احرتافيــة حقيقيــة يف صفــوف هــذه القــوات.
 -5محدوديــة االخ ـراق :بعــد ق ـرار الرئيــس بايــدن باالنســحاب
العســكري مــن أفغانســتان والــذي أعلنــه يف أبريــل  ،2021ويف
ظــل وجــود مــؤرشات واضحــة عــى عمليــات عســكرية لطالبــان
يف عــدد مــن األقاليــم وتقدمهــا فعليــاً؛ بــدا الفتــاً أن أجهــزة
االســتخبارات مل يكــن لديهــا تقديــر بــأن مثــة خططاً عســكرية لدى
الحركــة بالتقــدم رسيع ـاً نحــو كابــول .وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح
يف اجتامعــات فريــق األمــن القومــي األمريــي يف غرفــة األزمــات
بالبيــت األبيــض خــال الشــهور األخــرة والتــي كانــت تركز
عــى ترتيبــات االنســحاب العســكري ،وليــس وضــع خطــط
للتعامــل مــع املوقــف يف حــال ســقوط كابــول .وبالتــايل
فــإن ســيناريو الســقوط الرسيــع مل يكــن عــى جــدول
أعــال املؤسســات األمريكيــة عــى اإلطــاق إال يف األيــام
األخــرة قبــل ســقوط كابــول .والســؤال املطــروح هنــا هــو
إىل أي مــدى كانــت أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة قــادرة
عــى اخ ـراق طالبــان مــن الداخــل؟
تداعيات ُمحتملة:

ســواء كان فشــل أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة يف توقــع
مــا جــرى يف أفغانســتان خــال األيــام األخــرة ،يعــد فشـاً
جزئي ـاً يتعلــق بتحديــد توقيــت ســقوط كابــول الرسيــع،
أو فشـاً كليـاً يرتبــط بإظهــار مواطــن ضعــف حقيقيــة يف
التعامــل مــع ملــف رئيــي عــى أجنــدة األمــن القومــي
األمريــي؛ فــإن تداعيــات هــذا الفشــل ســوف تســتمر
لفــرة ،وتتمثــل هــذه الجوانــب فيــا يــي:
 -1اهتـزاز الثقــة يف أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة :يرتكز
جانــب مــن الجــدل الداخــي حــول أفغانســتان يف الدوائــر
األمريكيــة عــى الفشــل االســتخبارايت .وتضمــن هــذا
الجــدل العديــد مــن االنتقــادات ألجهــزة االســتخبارات،
50

العدد  2ــ سبتمبر 2021

ســواء مــن السياســيني الذيــن ألقــوا باللــوم عــى هــذه األجهــزة،
أو األجهــزة ذاتهــا التــي حاولــت الدفــاع عــن نفســها ،وقالــت إنهــا
ال تصنــع القـرار الســيايس الخــاص باالنســحاب ،والــذي كان أحــد
العوامــل التــي أدت إىل الســقوط الرسيــع .لكــن املحصلــة هــي
تــرر جــزيئ يف ســمعة مؤسســات االســتخبارات األمريكيــة.
 -2املحاســبة مــن الكونجرس :إن التعامل مع الفشــل االســتخبارايت
األمريــي يف أفغانســتان ،لــن يتجــاوز مجــرد الجــدل والنقــاش يف
الدوائــر السياســية واإلعالميــة ،لكنــه ســيتطور إىل تحــرك فعــي
مــن الكونجــرس إلجـراء محاســبة وتدقيــق فيــا حــدث ،وملعرفــة
إذا كان هنــاك تقصــر مــن أجهــزة االســتخبارات.
 -3إعــادة الهيكلــة االســتخباراتية :تخضــع أجهــزة االســتخبارات
األمريكيــة كل فــرة لعمليــات إعــادة الهيكلــة ،بعضهــا يتعلــق
بآليــات العمــل ،واآلخــر يتعلــق بتطويــر قــدرات العنــارص
البرشيــة .وهــذه العمليــات رسيعــة ومتالحقــة وتختلــف مــن
إدارة إىل أخــرى .وســيدفع الفشــل االســتخبارايت يف أفغانســتان إىل
محــاوالت جديــدة يف هــذا االتجــاه ،رمبــا لــن تكــون إعــادة هيكلة
كاملــة ،ولكــن تحديــث وتطويــر يف عمــل تلــك املؤسســات ،بحيث
تتــم االســتفادة مــن أخطــاء تجربــة الرصــد والتحليــل والتقييــم ملــا
جــرى يف أفغانســتان.
الخالصــة ،تعــد تقديـرات أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة عــن
احتــاالت ســقوط كابــول خــال شــهور أو أســابيع ،والتــي ثبــت
فشــلها بعــد انهيــار العاصمــة األفغانيــة يف يــد حركــة طالبــان
خــال  11يوم ـاً ،جانب ـاً مــن جوانــب الفشــل األمريكيــة الكثــرة
يف أفغانســتان ،وذلــك ســتكون لــه تداعياتــه عــى مصداقيــة تلــك
األجهــزة ،وعــى آليــات وطــرق عملهــا خــال الفــرة القادمــة.

متالزمة أفغانستان:

هل يؤثر االنسحاب األمريكي من أفغانستان على شعبية الديمقراطيين؟
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ال يختلــف الكثــر مــن األمريكيــن مــع الرئيــس األمريــي ،جــو
بايــدن ،حــول رضورة االنســحاب مــن أفغانســتان ،وأنــه مــن غــر
املجــدي التضحيــة باألمــوال واألرواح األمريكيــة يف حــرب ال ميكــن
االنتصــار فيهــا .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن رسعــة انهيــار القــوات
األفغانيــة ،التــي أكــد بايــدن أنهــا األكــر حجـاً واألكــر كفــاءة مــن
بعــض دول حلــف شــال األطلــي ،أمــام طالبــان ومــن دون قتــال
يذكــر ،فضـاً عــن مشــاهد االنســحاب األمريــي الفوضــوي ،والذعــر
أثنــاء عمليــات األجــاء يف مطــار كابــول قــد أثــارت اســتيا ًء شــعبياً
أمريكيـاً.
االرتدادات الداخلية:

تعهــد الرئيــس األمريــي جــو بايــدن ،أثنــاء حملتــه االنتخابيــة،
بإنهــاء أطــول حــرب خاضتهــا أمريــكا ،وبعــد ســبعة أشــهر مــن
توليــه الحكــم ،وســحبه القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان بشــكل
كامــل ،تعرضــت واشــنطن لحــرج كبــر ،يف ضــوء انهيــار مؤسســات
الدولــة األفغانيــة التــي دعمتهــا واشــنطن ،اقتصاديــاً وعســكرياً،
عــى مــدار عقديــن مــن الزمــان ،أمــام حركــة طالبــان .وتهــدد
مشــاهد االنســحاب األمريــي غــر املنظــم ،بهيمنــة هــذه القضيــة
عــى فــرة رئاســة بايــدن ،بــل وعــى انتخابــات التجديــد النصفــي
يف عــام .2022وال تـزال اإلدارة األمريكيــة تُصمــم عــى أنهــا مل تكــن
مخطئــة يف حســاباتها بشــأن انســحابها مــن أفغانســتان قبــل ذكــرى
 11ســبتمرب؛ فقــد أكــد وزيــر الخارجيــة األمريــي ،أنتــوين بلينكــن،
أنــه «ليــس مــن مصلحتنــا ببســاطة البقــاء يف أفغانســتان» ،محمـاً
املســؤولية إىل القــوات األفغانيــة التــي مل تتمكــن مــن الدفــاع عــن
البــاد ،وباملثــل ،خــرج الرئيــس األمريــي «جــو بايــدن» عــن صمتــه
يف  16أغســطس الجــاري ،وقــال إن الواليــات املتحــدة األمريكيــة مل
تكــن لتســتقر يف أفغانســتان لألبــد.

وأســفرت أزمــة انهيــار الحكومــة األفغانيــة أمــام تقــدم حركــة
طالبــان ودخولهــا إىل العاصمــة األفغانيــة كابــول عــن بــروز عــدد
مــن الحقائــق مــن شــأنها أن تؤثــر ســلباً عــى شــعبية اإلدارة
األمريكيــة الجديــدة بقيــادة الرئيــس جــو بايــدن ،والتــي مل تتجــاوز
عامهــا األول يف البيــت األبيــض:
 -1ســوء تقديـرات الرئيــس األمريــي :قــال الرئيــس األمريــي ،جــو
بايــدن ،يف  9يوليــو املــايض أنــه مــن غــر املرجــح أن تتغلــب طالبان
عــى كل يشء ،وتســيطر عــى الدولــة بأكملهــا ،مؤكــدا ً أن «قــوة
طالبــان التــي يبلــغ قوامهــا حــوايل  75ألــف مقاتــل ال تضاهــي 300
ألــف مــن قــوات األمــن األفغانيــة».
ومــع اســتيالء حركــة طالبــان عــى الســلطة قبــل موعــد 31
أغســطس ،يتضــح تضليــل الخطــاب الرئــايس األمريــي املوجــه إىل
الداخــل ،إذ تكشــف تقاريــر املعهــد الدويل للدراســات االسـراتيجية
أن حجــم الجيــش األفغــاين ال يتجــاوز  178ألــف جنــدي ،كــا أن
الحجــم اإلجــايل لهــذه القــوات قــد شــهد انخفاضـاً بحــوايل %25
يف عــام  2020وحــده ،بســبب الخســائر يف صفــوف هــذه القــوات،
فضـاً عــن انشــقاق بعضهــا أثنــاء املواجهــات مــع طالبــان ،وهــو ما
يعنــي يف النهايــة أن حجــم قــوات الجيــش األفغــاين مل تفــق بنســبة
كبــرة حجــم نظريتهــا يف طالبــان.
كــا تثــار الكثــر مــن عالمــات االســتفهام حــول املبالغــة يف
التقديـرات التــي تؤكــد أن الواليــات املتحدة أنفقــت  83مليار دوالر
منــذ عــام  2001عــى تدريــب قــوات األمــن األفغانيــة وتجهيزهــا،
ثــم مــا لبثــت أن انهــارت بهــذه الســهولة.
 -2فشــل تحقيــق الهــدف الرئيــي :أكــد الرئيــس بايــدن أن املهمــة
الرئيســية للجيــش األمرييك يف أفغانســتان هو القضاء عــى القاعدة،
التــي شـ ّنت هجــات الحــادي عــر مــن ســبتمرب ضــد واشــنطن.
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وعــى الرغــم مــن التدخــل العســكري األمريــي عــى مــدار ثالثــة
إدارات أمريكيــة متعاقبــة ،وفقــدان نحــو  2400جنــدي أمريــي،
وأكــر مــن  20ألــف مصــاب ،مل تتمكــن هــذه اإلدارات مــن دحــر
تنظيــم القاعــدة ،والحــد من قــدرة التنظيم عــى اســتهداف األرايض
األمريكيــة .فقــد أكــد رئيــس هيئــة األركان األمريكيــة املشــركة،
الجـرال مــارك ميــي ،ألعضــاء مجلــس الشــيوخ يف أغســطس ،2021
أن الواليــات املتحــدة قــد تواجــه زيــادة يف «التهديــدات اإلرهابيــة
مــن أفغانســتان» .وأكــد زيــر الدفــاع لويــد أوســن للكونجــرس أنــه
يعتــزم «إعــادة تقييــم» احتامليــة قيــام الجامعــات اإلرهابيــة مثــل
«القاعــدة» و»داعــش» ،بإعــادة تشــكيل نفســها داخــل أفغانســتان
يف ضــوء اســتيالء طالبــان عــى الســلطة ،بينــا أشــار البنتاجــون يف
تقريــره الربــع ســنوي للكونجــرس األمريــي أن طالبــان« :واصلــت
الحفــاظ عــى العالقــات مــع القاعــدة ،وتوفــر مــاذ آمــن لجامعــة
إرهابيــة يف أفغانســتان».
-3حــرج االســتخبارات األمريكيــة :ركــزت كل التقييــات
االســتخباراتية األمريكيــة التــي كانــت تقــدم إىل الرئيــس بايــدن
أثنــاء اتخــاذ ق ـرار االنســحاب مــن أفغانســتان ،عــى مقــدار قــوة
الجيــش األفغــاين املــدرب واملســلح أمريكيـاً ،وصمــوده أمــام تقــدم
طالبــان .وذهبــت أكــر تقديـرات االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة
تشــاؤماً إىل أن طالبــان ســوف تحتــاج إىل عــام ونصــف للســيطرة
عــى كابــول ،قبــل أن تعــدل تقييمهــا مــع توســع ســيطرة طالبــان
عــى أفغانســتان مطلــع أغســطس ،وتضعهــا عنــد حــوايل شــهر
واحــد ،لتســتويل بعدهــا طالبــان عــى كابــول بــد صــدور التقييــم
األخــر بعــدة أيــام .ومل تأخــذ تقديـرات االســتخبارات األمريكيــة ،يف
االعتبــار ،ضعــف العقيــدة القتاليــة لهــذا الجيــش ،وحجــم اعتــاده
عــى الدعــم واإلســناد العســكري األمريــي ،وأنــه مبجــرد انســحاب
هــذه القــوات ،فــإن هــذه القــوات ســوف تنهــار بســهولة.
تحديات ثالثة:

يف ضــوء هــذه الحقائــق الثالثــة الســابقة ،مــن املتوقــع أن يواجــه
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن داخلي ـاً ثــاث مشــكالت رئيســة:
 -1تراجــع شــعبية الرئيــس :أفــاد أحــدث اســتطالعات الــرأي يف
الواليــات املتحــدة أن معــدل التأييــد للرئيــس جــو بايــدن تراجــع
ســبع نقــاط مئويــة ،ووصــل إىل أدىن مســتوى لــه تزامنـاً مــع انهيــار
الحكومــة األفغانيــة املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة.
وقــد كشــف االســتطالع يف  16أغســطس الجــاري أن  %46مــن
األمريكيــن البالغــن يوافقــون عــى أداء بايــدن يف منصبــه ،وهــي
أقــل نســبة تــم تســجيلها يف اســتطالعات الــرأي األســبوعية التــي
بــدأت عندمــا تــوىل بايــدن منصبــه يف ينايــر املــايض ،نظــرا ً ألن
اســتيالء طالبــان عــى الســلطة كشــف عــن ســوء تخطيــط اإلدارة
األمريكيــة لعمليــة االنســحاب.
 -2تداعيــات محتملــة عــى انتخابــات التجديــد النصفــي :يســعى
الجمهوريــون الســتغالل االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان
لشــن هجــوم عــى الرئيــس بايــدن ،وإضعــاف الدميقراطيــن
الذيــن يســيطرون عــى مقاعــد الكونجــرس ،وبالتــايل ،خســارتهم
انتخابــات التجديــد النصفــي عــام  2022أمــام الجمهوريــن.
ووضــح ذلــك يف الرتاشــق بــن الجمهوريــن والدميقراطيــن حــول
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تحميــل كل طــرف مســؤولية االنســحاب مــن أفغانســتان لآلخــر.
ويعقــد الكثــر مــن األمريكيــن مقارنــة ســقوط كابــول
بســقوط ســايغون يف يــد الفيتناميــن الشــاليني عــام ،1975
ويحــاول الجمهوريــون الرتويــج لفكــرة أن بايــدن خــر الحــرب يف
أفغانســتان ،وأنــه ســيتح َّمل املســؤولية املبــارشة ،إذا نكلــت طالبــان
باألفغــان الذيــن تعاونــوا مــع الجيــش األمريــي.
 -3تنامــي فــرص وقــوع هجــات إرهابيــة :يــرى بعــض األمريكيــن
أن اســتيالء طالبــان عــى الســلطة يف أفغانســتان مــن شــأنه إعــادة
ســيناريو مــا قبــل أحــداث  11ســبتمرب ،إذ ســتوفر حركــة طالبــان
مــاذا ً آمن ـاً للجامعــات اإلرهابيــة ،الس ـ ّيام تنظيــم القاعــدة ،وهــو
مــا يضــع عــى واشــنطن مزيــدا ً مــن العــبء لحاميــة أمنهــا قومــي،
خشــية مــن تكـرار ســيناريو هجــات  11ســبتمرب.
ويشــر آخــرون إىل أنــه يف أعقــاب انســحاب واشــنطن مــن
أفغانســتان ،فــإن القــدرات االســتخباراتية األمريكيــة ســوف ترتاجع،
ولــن تتمكــن مــن مراقبــة تنظيــم القاعــدة أو توجيــه رضبــات لــه،
كــا أن التنظيــم قــد يكــون اســتفاد مــن التطــورات األخــرة ،ومتكن
مــن االســتيالء عــى بعــض األمــوال املنهوبــة مــن البنــك املركــزي
األفغــاين ،واألســلحة األمريكيــة مــن الجيــش األفغــاين املهــزوم.
كوابح التأثير:

عــى الرغــم مــن التداعيــات الســابقة ،فإنــه يتوقــع أن تكــون يف
حدهــا األدىن عــى بايــدن ،وهــو مــا يرتبــط بعاملــن أساســيني:
 -1نســيان الشــعب األمريــي :يتوقــع مســؤولو البيــت األبيــض
واملقربــون مــن بايــدن ،أال يــر قــراره بالدميقراطيــن ،ســواء يف
انتخابــات التجديــد النصفــي العــام املقبــل ،وال بالســباق الرئــايس
يف  ،2024ألنهــم يــرون أن القـرار حقــق مــا تعهــد بايــدن بتنفيــذه
خــال حملــة عــام  2020بإنهــاء «الحــروب األبديــة» .كــا أنهــم
يراهنــون كذلــك عــى نســيان أفغانســتان ،فالناخبــون يهتمــون ،يف
نهايــة املطــاف ،باألشــياء التــي تؤثــر فيهــم ويف أرسهــم.
 -2برجامتيــة حركــة طالبــان :تســعى طالبــان لتقديــم نفســها
للمجتمــع الــدويل باعتبارهــا حكومــة قــادرة عــى ضبــط األمــن،
وإقامــة عالقــات دوليــة .واتضــح ذلــك يف عــدة مواقــف أبرزهــا
تفاوضهــا مــع القــوى السياســية األفغانيــة ،وتأكيدهــا عــى العفــو
عــن الرئيــس األفغــاين الســابق ،واملســؤولني الســابقني ،بــل ودعوتهم
للعــودة إىل أفغانســتان .كــا أن الحركــة تدرك أن الواليــات املتحدة
قــد تفــرض عليهــا عقوبــات اقتصاديــة تجعــل مــن قدرتهــا عــى
إدارة أفغانســتان أمـرا ً شــديد الصعوبــة .ولــذا ،فإنــه يتوقــع أن تقوم
بتحجيــم التنظيــات اإلرهابيــة عــى أراضيهــا ،نظـرا ً لســعيها لعــدم
اســتعداء واشــنطن ،أو القــوى الدوليــة املجــاورة ،واملعنيــة بعالقــة
طالبــان بالتنظيــات اإلرهابيــة ،عــى غ ـرار الصــن وروســيا.
ويف التقديــر ،فــإن مشــاهد االنســحاب األمريــي الفوضــوي
مــن أفغانســتان قــد ال تكــون لهــا تداعيــات ممتــدة عــى شــعبية
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن ،أو الدميقراطيــن ،ســواء يف انتخابــات
التجديــد النصفــي ،أو انتخابــات الرئاســة التــي تليهــا ،وطاملــا أن
الواليــات املتحــدة مل تشــهد وقــوع عمليــات إرهابيــة يتــم التخطيط
لهــا مــن أفغانســتان.

محددات حاكمة:

هل تعترف واشنطن بحكومة طالبان المقبلة؟
حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل ،ورئيس برنامج الدراسات األمريكية

مــع خــروج آخــر جنــدي أمريــي مــن أفغانســتان يــوم 30
أغســطس  2021بعــد  20عامـاً مــن التدخــل العســكري ،وتحــول
تركيــز واشــنطن مــن الحــرب األطــول يف تاريخهــا إىل مهمــة
دبلوماســية جديــدة يف هــذا البلــد الــذي اســتنزف الكثــر مــن
املــوارد األمريكيــة؛ مثــة ســؤال رئيــي يطــرح نفســه عــن مســتقبل
العالقــة بــن واشــنطن وطالبــان ،وهــو هــل ســتعرتف إدارة الرئيس
األمريــي جــو بايــدن بحكومــة طالبــان املقبلــة؟
وعــى الرغــم مــن أنــه مــن املبكــر اإلجابــة عــى هــذا الســؤال،
لكــن عــدة عوامــل ومتغـرات ســوف تحكــم تقييــم دوائــر ُصنــع
القــرار يف واشــنطن ملــدى أهميــة هــذا االعــراف مــن عدمــه،
وســيكون أمــام إدارة بايــدن بديــان؛ األول عــدم االعـراف بطالبان
وهــو البديــل املحتمــل عــى األقــل يف املــدى القريــب ،والثــاين
االع ـراف بهــا مبــا يرتتــب عليــه مــن التزامــات قانونيــة.
تطور العالقة:

مــرت العالقــة بــن واشــنطن وحركــة طالبــان بثــاث مراحــل
رئيســية؛ شــملت التمهيــد لظهــور طالبــان ،ثــم مرحلــة العــداء
والحــرب ،وصــوالً إىل مرحلــة االضطــرار إىل التنســيق والتعــاون
مــع الحركــة ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1مرحلــة “التمهيــد لظهــور طالبــان” :تذهــب بعــض التقديـرات
إىل أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة لعبــت دورا ً غــر مبــارش يف
التمهيــد لظهــور حركــة طالبــان ،يف إطــار الــدور الــذي قامــت
بــه يف تســليح املجاهديــن األفغــان يف مثانينيــات القــرن املــايض

يف إطــار الحــرب البــاردة ضــد االتحــاد الســوفييتي يف ظــل إداريت
كارتــر وريجــان ،وذلــك مــن خــال برنامــج “عمليــة ســايكلون
اإلعصــار”  Operation Cycloneالــذي أدارتــه وأرشفــت عليــه
وكالــة االســتخبارات املركزيــة لتدريــب ومتويــل املجاهديــن
األفغــان يف الفــرة مــن عــام  1979إىل عــام  ،1989وكان مــن
بينهــم املــا محمــد عمــر الــذي أســس طالبــان بعــد ذلــك يف عــام
 .1994وتشــر التقدي ـرات أيض ـاً إىل أن الواليــات املتحــدة لعبــت
دورا ً غــر مبــارش يف صعــود طالبــان خــال الســنوات مــن 1994
إىل  ،1996بعدهــا وصلــت الحركــة إىل الســلطة يف أفغانســتان،
وخاضــت تجربتهــا األوىل للحكــم يف الفــرة مــن أواخــر عــام 1996
إىل أكتوبــر .2001
 -2مرحلــة “العــداء والحــرب” :أدى إيــواء طالبــان ألســامة بــن
الدن ،زعيــم تنظيــم القاعــدة ،عــى األرايض األفغانيــة ورفــض
تســليمه إىل الواليــات املتحــدة ،ثــم وقــوع أحــداث هجــات 11
ســبتمرب  ،2001إىل انتقــال العالقــة بــن واشــنطن وطالبــان مــن
الدعــم غــر املبــارش إىل “عالقــة عــداء وحــرب عســكرية” امتــدت
لنحــو  20عام ـاً ،بدأتهــا الواليــات املتحــدة بعملياتهــا العســكرية
ضــد الحركــة ،والتــي مــرت مبرحلتــن رئيســيتني؛ األول عمليــة
“الحريــة الدامئــة”  Operation Enduring Freedomيف الفــرة
مــن عــام  2001إىل عــام  ،2014والثانيــة عمليــة “حــارس الحريــة”
 Operation Freedom’s Sentinelالتــي اســتمرت يف الفــرة
مــن عــام  2015إىل أغســطس  2021مــع انســحاب آخــر جنــدي
أمريــي مــن أفغانســتان.
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وخــال عمليتــي “الحريــة الدامئــة” “وحــارس الحريــة” التــي
امتــدت لنحــو  20عامـاً ،ركــزت الواليــات املتحــدة عــى تحقيــق 3
مهــام رئيســية؛ وهــي إســقاط طالبــان يف الســنتني األوليــن للحرب،
ثــم هزميتهــا وبنــاء مؤسســات الدولــة األفغانيــة يف الفــرة مــن
 2002إىل  ،2008ثــم مكافحــة محاولــة طالبــان إعــادة انتشــارها
وبنــاء قواتهــا فيــا ُعــرف باســراتيجية “مكافحــة التمــرد”
 Counterinsurgency Operationsيف الفــرة مــن عــام  2008إىل
عــام  ،2014وصــوالً إىل الرتكيــز عــى عمليــات مكافحــة اإلرهــاب
 Counterterrorism Operationsوتقديــم الدعــم للقــوات
األفغانيــة .لكــن تطــورات األحــداث األخــرة وســقوط أفغانســتان
يف يــد طالبــان واالنســحاب األمريــي ،أثبتــت فشــل كل تلــك
األهــداف.
 -3مرحلــة “االضطــرار إىل التنســيق والتعــاون” :ميكــن اإلشــارة
إىل أبــرز التطــورات املرتبطــة بالتنســيق والتعــاون بــن واشــنطن
وطالبــان يف الجوانــب التاليــة:
أ -إدارة أوبامــا :بــدأ التعــاون بــن الجانبــن مبكــرا ً عــام 2009
حينــا ســعت إدارة الرئيــس األمريــي األســبق ،بــاراك أوبامــا ،إىل
إدخــال عنــارص طالبــان ضمــن برنامــج “إعــادة الدمــج” Afghan
 Reintegration Programالــذي كانــت تنفــذه اإلدارة ويهــدف
إىل إعــادة دمــج املقاتلــن مــن الحــركات املســلحة
األفغانيــة ضمــن قــوات الجيــش األفغــاين ،وتقديم
دعــم مــايل للذيــن يقــررون القبــول بإعــادة
التأهيــل ودخــول القــوات األفغانيــة ،لكن فشــلت
محــاوالت اإلدارة األمريكيــة يف هــذا الصــدد.
وأعقبتهــا مفاوضــات رسيــة بــن ممثــي
طالبــان وبعــض املســؤولني األمريكيــن يف أواخــر
عــام  ،2010وكان هدفهــا فصــل طالبــان عــن
القاعــدة ،وبنــاء الثقــة ،ومناقشــة قضايــا تبــادل
األرسى ،وافتتــاح مكتــب ســيايس للحركــة يف
الدوحــة .ولكــن مفاوضــات الطرفــن فشــلت
حينهــا؛ لعــدة أســباب أبرزهــا معارضــة الرئيــس
األفغــاين آنــذاك ،حامــد ك ـرازي .وأدت الوســاطة
القطريــة والباكســتانية إىل اتفــاق الطرفــن يف
يونيــو  2013عــى الســاح بطالبــان بفتــح
مكتــب لهــا يف الدوحــة ،الــذي أُغلــق بعدهــا
بفــرة بســيطة بســبب عــدم التـزام الحركــة ببنــود
االتفــاق ،حيــث إن املكتــب ُرفــع عليــه علــم
طالبــان وكأنــه ســفارة متثيــل ،لكنــه عــاد بعدهــا
للعمــل مــرة أخــرى.
ب -إدارة ترامــب :وصــل التنســيق بــن واشــنطن
وطالبــان ذروتــه يف فــرة إدارة الرئيــس الســابق،
دونالــد ترامــب ،حيــث بــدأت مفاوضــات بــن
الطرفــن يف أواخــر عــام  ،2018وانتهــت بتوقيــع
الجانبــن اتفــاق فربايــر  ،2020والــذي نــص عــى
عــدد مــن البنــود؛ أبرزهــا أن تلتــزم الواليــات
املتحــدة وقــوات التحالــف الــدويل بســحب
جميــع األفــراد املدنيــن غــر الدبلوماســيني
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واملتعاقديــن األمنيــن الخاصــن واملدربــن واملستشــارين وموظفــي
خدمــات الدعــم مــن أفغانســتان ،يف غضــون  14شــهرا ً بعــد إعــان
هــذا االتفــاق؛ أي بنهايــة مايــو  ،2021مبــا يف ذلــك االنســحاب
مــن  5قواعــد عســكرية التــي كان تســيطر عليهــا القــوات
األمريكيــة والتحالــف ،والبــدء يف خطــة إلطــاق رساح الســجناء
السياســيني واملقاتلــن كتدبــر لبنــاء الثقــة ،ومراجعــة العقوبــات
األمريكيــة ضــد طالبــان .وجــاء ذلــك يف مقابــل أن تتخــذ حركــة
طالبــان خطــوات ملنــع أي جامعــة إرهابيــة مــن اســتخدام األرايض
األفغانيــة لتهديــد أمــن الواليــات املتحــدة وحلفائهــا ،مبــا يف ذلــك
منــع تدريــب وتجنيــد ومتويــل هــذه التنظيــات يف أفغانســتان.
ج -إدارة بايــدن :بعــد دخــول الرئيــس جــو بايــدن البيــت األبيــض
يف ينايــر  ،2021وجــد نفســه مضط ـرا ً إىل التعامــل مــع االتفاقيــة
التــي وقعتهــا ترامــب مــع طالبــان ،خاصــة يف ظــل إعــان بايــدن
اســتكامل االنســحاب العســكري بشــكل نهــايئ مــن أفغانســتان
بحلــول نهايــة أغســطس مــن هذا العــام ،والــذي كان أحد األســباب
الرئيســية يف ترسيــع طالبــان مــن وتــرة عملياتهــا العســكرية
للســيطرة عــى العاصمــة كابــول.
ومــع ســقوط العاصمــة األفغانيــة ،فرضــت عمليــات إمتــام
عمليــات إخــاء األمريكيــن واملتعاونــن معهــم ،وتأمــن مطــار

هل تعترف واشنطن بحكومة طالبان المقبلة؟

كابــول ،رضورة التنســيق والتعــاون األمنــي
واالســتخبارايت مــع عنــارص طالبــان .وتــم هــذا
التنســيق بــن مســؤويل الســفارة والقــوات
األمريكيــة يف أفغانســتان وعنــارص الحركــة ،وصــوالً
إىل أعــى مســتوى خــال الزيــارة الرسيــة غــر
امل ُعلنــة لوليــام برينــز ،مديــر وكالــة االســتخبارات
املركزيــة ،إىل أفغانســتان يــوم  23أغســطس
املــايض ،ولقائــه القيــادي يف طالبــان ،عبدالغنــي
ب ـرادر .والحق ـاً تــم نقــل التنســيق والتعــاون بــن
واشــنطن وطالبــان إىل الدوحــة.
محددات ثالثة:

هنــاك مجموعــة مــن املحــددات التــي ســتحكم
دوائــر ُصنــع الق ـرار األمريــي يف تحديــد إمكانيــة
االع ـراف رســمياً بحكومــة طالبــان يف أفغانســتان،
وتشــمل هــذه املحــددات اآليت:
 -1شــكل وأداء حكومــة طالبــان :ميثــل تشــكيل
وأداء حكومــة طالبــان املقبلــة معيــارا ً رئيســياً يف
القــرار األمريــي لالعــراف الدبلومــايس بالحركــة،
حيــث إن قــدرة الحكومــة الجديــدة عــى متثيــل
كافــة أطيــاف الشــعب األفغــاين ،خاصــة املــرأة واألقليات ،ســتكون
محــل اعتبــار شــديد ،باإلضافــة إىل أداء هــذه الحكومــة يف ملفــات
السياســة الداخليــة والخارجيــة ،وهــل ســتلتزم بقضايــا حقــوق
اإلنســان ،الســيام املــرأة والحريــات بشــكل عــام؟ فضـاً عــن أدائها
االقتصــادي ،وعالقاتهــا الخارجيــة ،وهــل ســتقوم الحركــة بشــكل
حقيقــي مبنــع تحــول أفغانســتان إىل مــاذ للتنظيــات اإلرهابيــة
أم ال؟ وهــل ســتنجح بشــكل حقيقــي يف تحقيــق االســتقرار يف
أفغانســتان أم ســتؤدي سياســتها إىل حالــة مــن عــدم االســتقرار
والفــوىض املســتمرة يف هــذا البلــد؟
 -2رؤيــة واشــنطن ملصالحهــا االس ـراتيجية :ينصــب جانــب مــن
التقييــم األمريــي عــى مــدى أهميــة االع ـراف بحركــة طالبــان
يف تحقيــق مصالــح واشــنطن ،وهــل سيســاعد ذلــك عــى ضبــط
توجهــات الحركــة وتحولهــا مــن جامعــة مســلحة متشــددة
إىل قــوة سياســية معتدلــة؟ وهــل سيســاعد يف دعــم اســتقرار
أفغانســتان أم ال؟ ومــن جانــب آخــر ،هــل ســيخدم مثــل هــذا
القـرار االسـراتيجية األمريكيــة تجــاه آســيا الوســطي؟ خاصــة مــا
يتعلــق باالحتــواء األمريــي للصــن ،التــي صــدرت منهــا إشــارات
تعكــس احتامليــة اع ـراف بكــن بحكومــة طالبــان.
فقــد تــرى إدارة بايــدن أن االع ـراف بطالبــان سيســاعد عــى
تحجيــم تقــارب طالبــان مــع الصــن ،ويف الوقــت نفســه رمبــا تــرى
واشــنطن أن أفغانســتان مل تعــد بــؤرة اهتــام اسـراتيجي يف ظــل
الخــرة الســيئة املرتبطــة بهــا ،وأنــه مــن غــر الــروري الرتكيــز
عليهــا يف ظــل وجــود بدائــل أخــرى الحتــواء الصــن وأهمهــا
تعزيــز الــراكات يف املنطقــة الحيويــة للمصالــح األمريكيــة،
وذلــك يف إطــار مبــادرة “املحيطــن الهنــدي والباســيفك” Indo-
 ،Pacific Initiativeأو ضمــن التحالــف األمنــي الرباعــي “كــواد”
.Quadrilateral Security Dialogue

 -3محــددات قانونيــة :مــن ضمــن محــددات اتخــاذ إدارة بايــدن
لقـرار االعـراف بطالبــان ،الجوانــب القانونيــة التــي ترتبــط بكيفية
إعــان هــذا االع ـراف يف ظــل ق ـرارات دوليــة وأمريكيــة بفــرض
عقوبــات عــى الحركــة ،فضـاً عــن مســألة قبــول األمــم املتحــدة
لطالبــان واالعــراف بهــا .وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن واشــنطن
وبالرغــم مــن حربهــا التــي اســتمرت  20عام ـاً ضــد طالبــان ،مل
تقــم بتصنيــف األخــرة كحركــة إرهابيــة.
سيناريوهان:

اســتنادا ً إىل تقييــم دوائــر ُصنــع الق ـرار األمريــي ملــدى أهميــة
االعـراف الدبلومــايس بحكومــة طالبــان املقبلــة مــن عدمــه ،فإنــه
مــن املحتمــل أن يكــون هنــاك بديــان أمــام إدارة بايــدن؛ األول
هــو عــدم االعـراف بطالبــان مــع االحتفــاظ بدرجــة مــن التنســيق
والتواصــل الســيايس معهــا ،والثــاين االعــراف رســمياً بالحركــة،
وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1ســيناريو عــدم االعــراف األمريــي بطالبــان :وفقــاً لهــذا
الســيناريو ،ســتتبع اإلدارة األمريكيــة “اسـراتيجية التــأين” & Wait
 ،Seeللحكــم عــى تشــكيل وأداء حكومــة طالبــان ،وهــل ســتفي
باملعايــر األمريكيــة ســواء املتعلقــة بتشــكيل حكومــة شــاملة
 Inclusive Governmentتضــم متثيـاً عــادالً لعرقيــات وطوائــف
الشــعب األفغــاين كافــة أم ال؟ وأيضـاً األداء الفعيل لهــذه الحكومة،
مبعنــي هــل ســتكون لديهــا خطــة عمــل واضحــة National Plan
تضــم خطــوات فعليــة حقيقــة للتعامــل مــع قضايــا السياســات
العامــة مــن تعليــم واقتصــاد وانتخابــات وغريهــا بعيــدا ً عــن
رؤى دينيــة متشــددة؟ وحتــى يف حالــة عــدم االع ـراف بطالبــان،
ســتظل اإلدارة األمريكيــة عــى اتصــال دبلومــايس مــع الحركــة،
وذلــك مــن خــال وســطاء دوليــن ســواء قطــر أو باكســتان.
ومــا يدعــم تحقــق هــذا الســيناريو أنــه مــن غــر املرجــح أن
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ت ُلبــي حكومــة طالبــان الجديــدة تلــك املعايــر األمريكيــة ،كــا
أن إدارة بايــدن قــد تنظــر إىل أزمــة أفغانستــان كلهــا باعتبارهــا
مســألة ثانويــة عــى أجنــدة األمــن القومــي األمريــي ،باإلضافــة إىل
أن نقــل مقــر الســفارة األمريكيــة يف أفغانســتان إىل الدوحــة بــدالً
مــن كابــول قــد يســتمر لفــرة طويلــة ويشــبه الســيناريو الــذي
حــدث عندمــا تــم إغــاق الســفارة األمريكيــة يف كابــول يف الفــرة
مــن ينايــر  1989وحتــى عــام 2001؛ وذلــك العتبــارات أمنيــة.
 -2ســيناريو االع ـراف بطالبــان :وفق ـاً لهــذا الســيناريو ،ســتتبنى
اإلدارة األمريكيــة اســراتيجية “إعطــاء طالبــان فرصــة” Give
 .Them Chanceوســيذهب الــرأي املرجــح لهــذا الســيناريو إىل
أن االع ـراف بطالبــان ،حتــى لــو بعــد شــهور ،قــد يكــون حاف ـزا ً
للحركــة لتبنــي مواقــف وسياســات أكــر اعتــداالً ،عــاوة عــى أن
تلبيــة الحركــة للمعايــر األمريكيــة املرتبطــة بشــكل السياســات
التــي يجــب أن تتبناهــا قــد يســتغرق وقتــاً طويــاً .وســيدخل
ضمــن تقييــم هــذا الســيناريو الجانــب املتعلــق بالعامــل الصينــي،
ورضورة أن يكــون هنــاك مميــزات أمريكيــة يف التعامــل مــع
طالبــان  ،American Leverageتجعــل لواشــنطن وزن ـاً يف التأثــر
عــى الحركــة أكــر مــن بكــن.
وبعيــدا ً عــن املحــددات الحاكمــة للتقييــم األمريــي الــذي
قــد يرجــح هــذا الســيناريو ،فــإن عمليــة اتخــاذ ق ـرار االع ـراف
بحركــة طالبــان ســتخضع ملشــاورات مكثفــة بــن البيــت األبيــض
ومجلــس األمــن القومــي ووزارة الخارجيــة األمريكيــن ،وســيتم
تقديــم مذكــرة سياســية بشــأن التقييــم النهــايئ للرئيــس بايــدن،
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الــذي يقــع عليــه وحــده مســؤولية اتخــاذ قـرار االعـراف بطالبــان
مــن عدمــه ،دون الحاجــة للرجــوع إىل الكونجــرس .لكــن الرئيــس
األمريــي ســيحتاج إىل الرجــوع إىل الكونجــرس يف حــال اعتــاد
ســفري لتمثيــل الواليــات املتحــدة لــدى أفغانســتان ،كــا أن
الكونجــرس ميكنــه إصــدار ترشيــع يحــدد شــكل ومنــط العالقــة
مــع حكومــة طالبــان املقبلــة .ويف ظــل افـراض تبنــي إدارة بايــدن
قــرارا ً باالعــراف بحركــة طالبــان ،وهــو أمــر غــر مرجــح عــى
األقــل يف املــدى القريــب أو املتوســط ،ســيرتتب عــى هــذا القـرار
مجموعــة مــن اآلثــار القانونيــة؛ أهمهــا متثيــل طالبــان الدبلومــايس
ووجــود ســفارة لهــا يف واشــنطن ،وأيضـاً حجــم الســفارة األمريكيــة
يف كابــول والجوانــب التــي ســيتم االتفــاق عليهــا بــن الجانبــن ،مبــا
يف ذلــك التنســيق األمنــي واالســتخبارايت.
الخالصــة ،شــهدت العالقــة بــن واشــنطن وحركــة طالبــان
خــال الســنوات األخــرة خاصــة يف الفــرة مــن عــام  2018وحتــى
عــام  ،2021درجــة مــن التنســيق والتعــاون ،فرضتهــا االعتبــارات
املتعلقــة باملصالــح األمريكيــة .وأفــى هــذا التنســيق إىل توقيــع
الجانبــن اتفاقــاً يف فربايــر  2020خــال إدارة الرئيــس الســابق
ترامــب ،فضـاً عــن التنســيق والتعــاون األمنــي واالســتخبارايت بــن
الجانبــن يف تســهيل عمليــات إخــاء األمريكيــن وغريهــم مــن
قــوات التحالــف الــدويل واملتعاونــن معهــم بعــد ســيطرة طالبــان
عــى العاصمــة كابــول يف  15أغســطس  .2021وبالرغــم مــن هــذا
التنســيق والتعــاون ،فإنــه مــن غــر املرجــح أن تعــرف واشــنطن
رســمياً بطالبــان قريب ـاً.

لماذا تنشط “اقتصادات التهريب” في األزمات التونسية؟

ً
أوال:
أمريكا

تداعيات انسحاب واشنطن من أفغانستان على نفوذها الدولي
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تعهـــد الرئيـــس األمريـــي جـــو بايـــدن عنـــد توليـــه رئاســـة
الواليـــات املتحـــدة بـــأن يتبـــع سياســـات مغايـــرة لســـلفه
الرئيـــس ترامـــب ،والـــذي رفـــع شـــعار «أمريـــكا أوالً» ،بـــل
أك ــد باي ــدن أن «أمري ــكا ع ــادت» ،غ ــر أن طريق ــة االنس ــحاب
األمري ــي م ــن أفغانس ــتان دفع ــت بع ــض املحلل ــن للتأكي ــد أن
سياســـات بايـــدن ال تختلـــف كثـــرا ً عـــن ترامـــب ،أو أنهـــا ال
تع ــدو أن تك ــون نس ــخة مخفف ــة م ــن مب ــدأ «أمري ــكا أوالً» يف
أحســـن األحـــوال.
تداعيات االنسحاب األمريكي:

ميكـــن أن يؤثـــر االنســـحاب األمريـــي غـــر املخطـــط مـــن
أفغانس ــتان ع ــى نف ــوذ الوالي ــات املتح ــدة ع ــى النح ــو الت ــايل:
 -1فقـــدان املصداقيـــة الغربيـــة :كانـــت الواليـــات املتحـــدة
حريصـــة عـــى تصويـــر تدخلهـــا يف أفغانســـتان عـــى أنـــه
مس ــاعدة ع ــى إع ــادة بن ــاء «دول فاش ــلة» عس ــكرياً وسياس ــياً،
إال أن االنس ــحاب األمري ــي م ــن أفغانس ــتان ،وتخ ــي واش ــنطن
عـــن أقـــرب حلفائهـــا يف الداخـــل أثبـــت أنهـــا حليـــف غـــر
موثـــوق فيـــه ،وهـــو األمـــر الـــذي قـــد تكـــون لـــه تداعيـــات
مؤثـــرة عـــى رؤيـــة حلفـــاء واشـــنطن حـــول العـــامل لهـــا.

ولع ــل عق ــد بع ــض مق ــاالت ال ــرأي يف الصح ــف الحكومي ــة
الصيني ــة مقارن ــة ب ــن وض ــع أفغانس ــتان وتاي ــوان ،وأن واش ــنطن
ل ــن ته ــب لنج ــدة األخ ــرة يف ح ــال اجتاحته ــا الص ــن عس ــكرياً،
يق ــدم م ــؤرشا ً ع ــى إمكاني ــة تع ــرض واش ــنطن ألزم ــة ثق ــة م ــن
جان ــب حلفائه ــا ح ــول الع ــامل.
وم ــن جه ــة أخ ــرى ،ف ــإن خ ــروج واش ــنطن م ــن أفغانس ــتان
يدح ــض الش ــعار ال ــذي رفع ــه الرئي ــس األمري ــي «ج ــو باي ــدن»
منــذ توليــه الســلطة يف ينايــر املــايض بــأن «أمريــكا عــادت» ،يف
إش ــارة إىل اتج ــاه واش ــنطن للع ــب دور دويل فاع ــل بالتع ــاون
م ــع الحلف ــاء.
 -2تراجـــع النفـــوذ األمريـــي عامليـــاً :يرســـخ االنســـحاب
األمريـــي االعتقـــاد الســـائد بـــأن مرحلـــة أحاديـــة الواليـــات
املتح ــدة كق ــوة عظم ــى يف الع ــامل ق ــد ش ــارفت ع ــى نهايته ــا،
خاصـــة أن واشـــنطن انســـحبت مـــن أفغانســـتان مـــن دون
تحقي ــق أي م ــن أهدافه ــا م ــن الح ــرب ض ــد أفغانس ــتان .فل ــم
تتمك ــن م ــن إقام ــة حكوم ــة مس ــتقرة هن ــاك ،أو القض ــاء ع ــى
تهديـــد اإلرهـــاب.
ولي ــس أدل ع ــى حج ــم الرتاج ــع يف املكان ــة األمريكي ــة م ــن
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مطالب ــة واش ــنطن ببق ــاء قواته ــا يف أفغانس ــتان بع ــد ي ــوم 31
أغس ــطس ،حت ــى تتمك ــن م ــن إخ ـراج األفغ ــان املتعاون ــن م ــع
الق ــوات الغربي ــة ومراجع ــة ملفاته ــم يف مط ــار كاب ــول ،قب ــل
نقله ــم إىل ال ــدول الغربي ــة ،وه ــو م ــا رفضت ــه طالب ــان ،وتتج ــه
الوالي ــات املتح ــدة لإلذع ــان ملطال ــب الحرك ــة ،وه ــو م ــا ميث ــل
موقفــاً محرجــاً لواش ــنطن ع ــى أق ــل تقدي ــر.
 -3توتـــر العالقـــات عـــر األطلســـية :عـــى الرغـــم مـــن
مح ــاوالت إدارة ج ــو باي ــدن إص ــاح العالق ــات ع ــر األطلس ــية،
والت ــي وصل ــت إىل أدىن مس ــتوياتها يف عه ــد الرئي ــس الس ــابق
دونال ــد ترام ــب ،ف ــإن االنس ــحاب األمري ــي غ ــر املخط ــط م ــن
أفغانس ــتان ميك ــن أن يك ــون حج ــر ع ــرة يف تحس ــن العالق ــة
ب ــن ضفت ــي األطل ــي يف عه ــد باي ــدن.
فقـــد تســـبب االنســـحاب األمريـــي يف تهديـــد األمـــن
األورويب ،فعــى ســبيل املثــال ،انتقــد رئيــس الــوزراء الربيطــاين،
بوريــس جونســون ،االنســحاب األمريــي ،ووصفــه بأنــه «خطــأ
ق ــد ندف ــع عواقب ــه جميعــاً» .وتخ ــى ال ــدول األوروبي ــة م ــن
تنام ــي ظاه ــريت اإلره ــاب واللج ــوء م ــن أفغانس ــتان ،والت ــي
ق ــد تؤث ــر ب ــا ش ــك ع ــى أوروب ــا ،إذ تش ــر التقديــرات إىل أن
تدف ــق الالجئ ــن األفغ ــان إىل دول الج ــوار ،س ــتتبعه مح ــاوالت
للوص ــول إىل تركي ــا ومنه ــا إىل أوروب ــا.
واأله ــم م ــن ه ــذا أن الالجئ ــن ق ــد يت ــم اخرتاقه ــم م ــن
قبـــل العنـــارص اإلرهابيـــة ،الســـاعية للوصـــول إىل الـــدول
األوروبي ــة لتنفي ــذ عملي ــات إرهابي ــة .ومل يع ــد ه ــذا االحت ــال
نظريــاً ،فق ــد كش ــفت لن ــدن ،يف  23أغس ــطس ،أنه ــا منع ــت
أربعـــة أشـــخاص موضوعـــن عـــى قوائـــم املنـــع مـــن الســـفر
إىل اململكـــة املتحـــدة مـــن الســـفر مـــن مطـــار كابـــول إىل
بريطانيـــا ،كـــا أنهـــا ألقـــت القبـــض عـــى شـــخص خامـــس
متك ــن م ــن الوص ــول إىل لن ــدن ع ــى إح ــدى طائــرات إج ــاء
األفغـــان الذيـــن عملـــوا مـــع الجيـــش الربيطـــاين.
وم ــن جه ــة ثالث ــة ،ب ــات م ــن الواض ــح أن ال ــدول األوروبي ــة
غـــر قـــادرة عـــى تنفيـــذ أي عمليـــة عســـكرية ،حتـــى لـــو
متثلـــت يف مجـــرد عمليـــات إجـــاء ،مـــن دون االعتـــاد عـــى
املظل ــة األمريكي ــة .ووض ــح ذل ــك يف عملي ــات اإلج ــاء يف مط ــار
كاب ــول ،إذ تس ــعى لن ــدن لح ــث واش ــنطن ع ــى متدي ــد املوع ــد
النهـــايئ لإلجـــاء مـــن أفغانســـتان ،حتـــى تتمكـــن مـــن نقـــل
املتعاونـــن معهـــا مـــن األفغـــان ،ويف حالـــة رفـــض واشـــنطن،
فس ــوف يتحت ــم ع ــى بريطاني ــا ،إم ــا ترسي ــع عملي ــات اإلج ــاء،
أو وقفه ــا متامــاً.
ول ــذا ،ف ــإن أزم ــة أفغانس ــتان س ــوف تج ــدد الحدي ــث ع ــن
رضورة تحقي ـ�ق أوروب ـ�ا لـــ «االس ـ�تقاللية االس ـ�راتيجية»(  (�Stra
 )tegic Autonomyع ــن الوالي ــات املتح ــدة ،أي لع ــب االتح ــاد
األورويب أدوارا ً عس ــكرية أك ــر اس ــتقاللية.
 -4عـــودة تهديـــدات اإلرهـــاب :يتســـابق مســـؤولو الجيـــش
واملخابــرات األمريكي ــون لوض ــع خط ــط الحت ــواء التهدي ــدات
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اإلرهابيـــة الصـــادرة مـــن أفغانســـتان ،إذ إن تســـارع ســـقوط
كابـــول يف يـــد طالبـــان ينبـــئ بتحـــول البـــاد إىل مـــاذ آمـــن
للتنظيـــات اإلرهابيـــة ،خاصـــة يف ضـــوء وجـــود مـــؤرشات
قويـــة عـــى نقـــض طالبـــان التزامهـــا مبوجـــب بنـــود اتفاقيـــة
الســـام املوقعـــة بـــن واشـــنطن والحركـــة يف فربايـــر ،2020
والتـــي تنـــص عـــى عـــدم الســـاح بـــأن تصبـــح أفغانســـتان
قاعـــدة لإلرهابيـــن الذيـــن قـــد يهـــددوا الغـــرب.
وتشــر تقدي ـرات أوليــة إىل أن أفغانســتان تحولــت بالفعــل
إىل م ــاذ آم ــن للقاع ــدة وداع ــش ،إذ أبل ــغ خ ــراء مس ــتقلون
باألم ــم املتح ــدة مجل ــس األم ــن يف يولي ــو امل ــايض ،ب ــأن تنظي ــم
القاع ــدة ل ــه وج ــود يف  15إقليــاً ع ــى األق ــل م ــن  34إقليــاً
يف أفغانســـتان ،كـــا أن ســـيطرة طالبـــان عـــى كامـــل األرايض
األفغاني ــة س ــاهمت يف إط ــاق س ــجناء طالب ــان والقاع ــدة م ــن
الس ــجون األفغاني ــة.
أدوار دولية بديلة:

س ــيرتك االنس ــحاب األمري ــي فراغــاً أمنيــاً يف وس ــط وجن ــوب
آس ــيا ،وس ــوف يك ــون لزام ـاً ع ــى ال ــدول املج ــاورة ألفغانس ــتان
التعامـــل معـــه ،خاصـــة روســـيا والصـــن وباكســـتان والهنـــد،
وس ــوف يك ــون م ــن الصع ــب ع ــى واش ــنطن اس ــتعادة النف ــوذ
يف آس ــيا الوس ــطى ،وه ــو م ــا وض ــح يف رف ــض ال ــدول املج ــاورة
ألفغانســـتان اســـتضافة قواعـــد أمريكيـــة ،ســـواء لجمـــع
معلومـــات اســـتخباراتية عـــن أفغانســـتان ،أو تنفيـــذ رضبـــات
ض ــد القاع ــدة هن ــاك.
فقـــد رفضـــت طاجيكســـتان وقريغيزســـتان ،واللتـــان
تتمتعـــان بعالقـــات أمنيـــة قويـــة مـــع روســـيا ،اســـتضافة
قواع ــد أمريكي ــة ،ب ــل إن باكس ــتان ،حليف ــة طالب ــان ،رفض ــت
اس ــتضافة قواع ــد أمريكي ــة ع ــى أراضيه ــا .ويتوق ــع أن تتج ــه
باكس ــتان والص ــن إىل إقام ــة عالق ــات أمني ــة واقتصادي ــة م ــع
طالبـــان أفغانســـتان ،خاصـــة أن بعـــض مرشوعـــات الطـــوق
والطريـــق الـــري متـــر عـــر أفغانســـتان.
ولعـــل اســـتمرار عمـــل الســـفارات التابعـــة لـــكل مـــن
الص ــن وروس ــيا وباكس ــتان يف العاصم ــة األفغاني ــة كاب ــول ،يف
الوق ــت ال ــذي أغلق ــت في ــه أغل ــب الس ــفارات الغربي ــة أبوابه ــا
هنـــاك ،يحمـــل داللـــة رمزيـــة عـــى القـــوى املســـتفيدة مـــن
تط ــورات الوض ــع يف أفغانس ــتان .ويعن ــي ذل ــك يف املجم ــل أن
واش ــنطن ق ــد خ ــرت نفوذه ــا هن ــاك لصال ــح الق ــوى الدولي ــة
واإلقليميـــة األخـــرى ،وهـــو مـــا ميكـــن تفصيلـــه عـــى النحـــو
الت ــايل:
 -1تعزي ــز ال ــدور األمن ــي ال ــرويس :تتزاي ــد املخ ــاوف الروس ــية
م ــن تحال ــف طالب ــان م ــع الجامع ــات اإلس ــامية املتش ــددة يف
الشيش ــان ،ولذل ــك اتجه ــت االس ــراتيجية الروس ــية يف االنفت ــاح
عـــى طالبـــان ،واســـتقبال وفـــود منهـــا ،فضـــاً عـــن تقديـــم
نفســـها لـــدول آســـيا الوســـطى باعتبارهـــا املظلـــة األمنيـــة

تداعيات انسحاب واشنطن من أفغانستان على نفوذها الدولي

الرئيســـية لهـــم يف مواجهـــة تهديـــدات اإلرهـــاب املحتمـــل
النابـــع مـــن أفغانســـتان.
ووضـــح ذلـــك األمـــر يف التدريبـــات العســـكرية املشـــركة
لروســـيا وأوزبكســـتان عـــى الحـــدود مـــع أفغانســـتان يف 2
أغســـطس ،كـــا أجريـــت تدريبـــات ثالثيـــة مشـــركة مـــع
طاجيكس ــتان وأوزبكس ــتان يف الف ــرة م ــن  5إىل  10أغس ــطس
يف «ح ــرب مي ــدون» الطاجي ــي ع ــى بع ــد  20كيلوم ــرا ً م ــن
الحـــدود مـــع أفغانســـتان .كـــا كشـــفت موســـكو يف مطلـــع
أغســـطس عـــن زيادتهـــا إمـــدادات األســـلحة إىل الدولتـــن.
كـــا أن هنـــاك توقعـــات بزيـــادة التعـــاون الـــرويس مـــع
الصـــن وباكســـتان حـــول أفغانســـتان ،وهـــو مـــا يضعـــف
أي نفـــوذ للواليـــات املتحـــدة أو الـــدول األوروبيـــة يف هـــذه
املنطقـــة.
 -2دعـــم الهيمنـــة االقتصاديـــة الصينيـــة :تحتفـــظ بكـــن
بقنـــوات اتصـــال مـــع حركـــة طالبـــان عـــى مـــدار عقديـــن
م ــن الزم ــان .وع ــى الرغ ــم م ــن وج ــود مخ ــاوف صيني ــة م ــن
إمكاني ــة اس ــتغالل عن ــارص متطرف ــة م ــن اإليج ــور أفغانس ــتان
كقاعـــدة للتدريـــب والتجنيـــد واالنطـــاق منهـــا لتنفيـــذ
عملي ــات ض ــد الص ــن ،فإن ــه يالح ــظ أن ه ــذه املخ ــاوف مبال ــغ
فيه ــا ،نظــرا ً إلغ ــاق الص ــن الح ــدود م ــع أفغانس ــتان بش ــكل
كام ــل ،وي ــكاد يك ــون م ــن املس ــتحيل انتق ــال أي عن ــارص م ــن
بدخشـــان األفغانيـــة إىل األرايض الصينيـــة.
كــا فضلــت بكــن أيض ـاً عــدم بنــاء أي بنيــة تحتيــة تربــط
بــن الصــن وأفغانســتان مــن خــال ممــر واخــان ،وذلــك
لتفضيلهــا اإلبقــاء عــى املمــر كمنطقــة عازلــة بــن الدولتــن.
ويف حالــة متكــن طالبــان مــن تحقيــق االســتقرار األمنــي يف
أفغانســتان ،فــإن الصــن ســوف تكــون أكــر املســتفيدين ،إذ إنهــا
ســوف تتجــه لتفعيــل مــروع الطــوق والطريــق الــري عــر
أفغانســتان ،واســتئناف االســتثامرات الصينيــة التــي توقفــت يف
منجــم عينــك للنحــاس ومرشوعــات الطاقــة يف أموداريــا.
كــا أن هنــاك أخبــارا ً متداولــة حــول مناقشــة الصــن تشــييد
طريــق رئيــي بــن أفغانســتان ومدينــة بيشــاور شــال غــرب
باكســتان ،وهــو مــا يعنــي عملي ـاً انضــام أفغانســتان الرســمي
إىل املمــر االقتصــادي الصينــي الباكســتاين .ويالحظ أن االنســحاب
األمريــي مــن أفغانســتان ،مينــح بكــن فرصــة اســراتيجية غــر
مســبوقة لتنفيــذ مشــاريعها االقتصاديــة يف املنطقــة.
ونظـرا ً ألن باكســتان تعــد حليــف طالبــان ،باإلضافــة إىل رغبــة
األخ ــرة يف الحص ــول ع ــى اع ـراف دويل ،وتقدي ــم من ــوذج ناج ــح
لحك ــم أفغانس ــتان ،فإن ــه ال يس ــتبعد تع ــاون أفغانس ــتان والص ــن
اقتصاديــاً ،خاص ــة يف الوق ــت ال ــذي ال تتمت ــع في ــه أفغانس ــتان
بـــروات طبيعيـــة ميكـــن أن تســـتغلها كإيـــرادات لبنـــاء الدولـــة
بع ــد  20عام ـاً م ــن الح ــرب .وق ــد ع ــرت حرك ــة طالب ــان بالفع ــل
ع ــن ترحيبه ــا باس ــتثامرات بك ــن يف إع ــادة إع ــار أفغانس ــتان يف
منتص ــف يولي ــو ،واصف ــة الص ــن بالدول ــة «الصديق ــة».

 -3خســـارة النفـــوذ الهنـــدي :تتزايـــد مخـــاوف نيودلهـــي
م ــن التداعي ــات املرتتب ــة ع ــى اس ــتيالء حرك ــة طالب ــان ع ــى
الســـلطة ،فقـــد كانـــت الهنـــد تتمتـــع بعالقـــات قويـــة مـــع
الحكومـــة األفغانيـــة الســـابقة ،فقـــد بلغـــت االســـتثامرات
الهنديـــة يف أفغانســـتان أكـــر مـــن  3مليـــارات دوالر يف
قطاع ــات البن ــي التحتي ــة ،مب ــا يف ذل ــك أك ــر م ــن  400م ــروع
يف أنحـــاء أفغانســـتان ،والتـــي صـــارت مهـــددة مـــع وصـــول
طالبـــان للحكـــم.
ك ــا أن تنام ــي نف ــوذ طالب ــان يف أفغانس ــتان يعن ــي ع ــودة
تهدي ــدات الجامع ــات اإلرهابي ــة ،مث ــل عس ــكر طيب ــة وجي ــش
محمـــد ،واللتـــن تنتـــران عـــى طـــول الحـــدود األفغانيـــة –
الباكس ــتانية ،وتت ــدرب يف معس ــكرات هن ــاك ،وتش ــن هج ــات
عـــى الهنـــد انطالقـــاً مـــن املنطقـــة الحدوديـــة .وتتخـــوف
الهنـــد مـــن أن يكتســـب مســـلحو هـــذه الجامعـــات جـــرأة
أك ــر ويحصل ــون ع ــى مناط ــق نف ــوذ أك ــر لتنفي ــذ هجامته ــم
عقـــب ســـيطرة طالبـــان عـــى أفغانســـتان.
وأدرك ــت الهن ــد التداعي ــات الجيواس ــراتيجية النابع ــة م ــن
االنس ــحاب األمري ــي ع ــى أمنه ــا ،وأن ــه ب ــات عليه ــا معالج ــة
هواجس ــها األمني ــة مبفرده ــا ،ولذل ــك اتبع ــت نيودله ــي ث ــاث
سياس ــات ،وه ــي االنفت ــاح ع ــى حرك ــة طالب ــان ،ودع ــوة األم ــم
املتح ــدة للع ــب دور أك ــر يف أفغانس ــتان ،فض ـاً ع ــن التنس ــيق
مـــع إيـــران .والتـــزال جـــدوى هـــذه السياســـات محـــل شـــك
كب ــر.
 -4تأمـــن املصالـــح الباكســـتانية :كانـــت باكســـتان تناصـــب
الحكومـــة األفغانيـــة الســـابقة العـــداء ،كـــا أنهـــا كانـــت
واحـــدة مـــن الـــدول القليلـــة التـــي اعرتفـــت بنظـــام طالبـــان
عندمـــا ســـيطر عـــى كابـــول يف عـــام  ،1996وتتهـــم بصـــورة
دوري ــة بتقدميه ــا دعــاً عس ــكرياً واقتصاديــاً لحرك ــة طالب ــان.
وم ــن املر َّج ــح أن تس ــعى إس ــام آب ــاد إىل توس ــيع نفوذه ــا
يف أفغانس ــتان ع ــر طالب ــان ،وم ــن ناحي ــة االقتصادي ــة ،ترغ ــب
باكســـتان يف إفســـاد الخطـــط الهنديـــة ،التـــي كانـــت ترغـــب
يف إدم ــاج أفغانس ــتان يف مم ــر ش ــال – جن ــوب ،وذل ــك ع ــر
االســتثامر يف مين ــاء تش ــابهار اإلي ـراين ،وال ــذي تس ــعى نيودلهــي
م ــن خالل ــه إىل منافس ــة مين ــاء ج ــودار الباكس ــتاين ،وبالت ــايل،
ف ــإن س ــيطرة طالب ــان ع ــى أفغانس ــتان س ــتقوض االس ــتثامرات
الهندي ــة يف مين ــاء تش ــابهار اإليــراين.
ويف الختـــام ،أكـــد انهيـــار الحكومـــة األفغانيـــة أمـــام
حرك ــة طالب ــان أن الوالي ــات املتح ــدة مل تع ــد فاعــاً مؤثــرا ً يف
تفاع ــات آس ــيا الوس ــطى ،وأنه ــا خ ــرت نفوذه ــا هن ــاك ،وأن
القـــوى الدوليـــة واإلقليميـــة املعنيـــة ســـوف تتبـــع سياســـات
جدي ــدة مل ــلء فــراغ االنس ــحاب األمري ــي ،وإقام ــة ترتيب ــات
جدي ــدة ،ك ــا ب ــات ع ــى ال ــدول األوروبي ــة التفك ــر يف تحقي ــق
«االســـتقاللية االســـراتيجية» عـــن واشـــنطن.
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أثـــارت ســـيطرة حركـــة طالبـــان عـــى العاصمـــة األفغانيـــة
«كابـــول» ،وبســـط ســـيادتها عـــى معظـــم أفغانســـتان بعـــد
انســحاب القــوات األمريكيــة منهــا الجــدل حــول مصــر القــوات
األمريكي ــة يف العــراق ،وه ــل تتج ــه واش ــنطن لالنس ــحاب م ــن
هنـــاك كذلـــك ،خاصـــة يف ضـــوء وجـــود تهديـــدات أمريكيـــة
س ــابقة بذل ــك ،أم أن التجرب ــة األفغاني ــة غ ــر مرش ــحة للتكــرار
يف العـــراق.
مؤشرات جدية:

يالح ــظ أن هن ــاك ع ــددا ً م ــن امل ــؤرشات املقلق ــة ،حت ــى قب ــل
انس ــحاب الوالي ــات املتح ــدة م ــن أفغانس ــتان ،ع ــى إمكاني ــة
اتج ــاه واش ــنطن س ــحب الجي ــش األمري ــي م ــن العــراق ،وه ــو
م ــا ميك ــن توضيح ــه ع ــى النح ــو الت ــايل:
 -1انس ــحاب أوبام ــا الس ــابق :أب ــرم الرئي ــس األمري ــي األس ــبق
بـــاراك أوبامـــا اتفاقـــاً مـــع حكومـــة رئيـــس الـــوزراء العراقـــي
األس ــبق ن ــوري املال ــي لالنس ــحاب م ــن العــراق ،وه ــو م ــا ت ــم
بحل ــول ديس ــمرب  .2011وع ــى الرغ ــم م ــن أن ه ــذا االنس ــحاب
أنه ــى االحت ــال األمري ــي للعــراق ،وال ــذي ب ــدأ يف ع ــام ،2003
غ ــر أن واش ــنطن انس ــحبت يف الوق ــت ال ــذي كان في ــه النظ ــام
الســـيايس العراقـــي يعـــاين أزمـــات عميقـــة ،بســـبب وجـــود
خالفـــات بـــن معظـــم الكتـــل واألحـــزاب السياســـية العراقيـــة
عـــى أمـــور جوهريـــة ،مثـــل طريقـــة إدارة الدولـــة ،وتوزيـــع
امل ــوارد وغريه ــا.
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كــا أن انســحاب واشــنطن جــاء يف الوقــت الــذي كانــت
فيــه القــوات العراقيــة غــر قــادرة عــى إدارة امللــف األمنــي
والعســكري ،وضــان قدرتهــا عــى ردع التدخــات اإليرانيــة .وقــد
وضــح ذلــك يف عــام  ،2014عندمــا انهــارت هــذه القــوات أمــام
تنظيــم داعــش اإلرهــايب ،والــذي متكــن مــن الســيطرة عــى مــا
يقــرب مــن ثلــث مســاحة الدولــة العراقيــة.
 -2ترسيبــات املســؤولني األمريكيــن :رسب مســؤولون أمريكيــون
قبيــل جولــة الحــوار االســراتيجي الرابعــة بــن الرئيــس األمريــي
جــو بايــدن ورئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي يف
 23يوليــو  ،2021معلومــات تفيــد بــأن واشــنطن مســتاءة مــن
عجــز القــوات العســكرية واألمنيــة العراقيــة عــى تأمــن الســفارة
األمريكيــة ،وكذلــك القــوات األمريكيــة املنتــرة يف عــدد مــن
القواعــد العراقيــة ،مــن هجــات ميليشــيات الحشــد الشــعبي
العراقيــة املرتبطــة بإي ـران.
وهــددت واشــنطن حينهــا العـراق بــأن الجيــش األمريــي قــد
يتجــه لالنســحاب بصــورة كاملــة مــن العـراق ،مــا مل توفــر األخرية
حاميــة أفضــل ،وتكبــح جــاح ميليشــيات طهـران .وقــد أخفقــت
الحكومــة العراقيــة ،حتــى اآلن ،يف كبــح جــاح ميليشــيات
طه ـران ،وليــس أدل عــى ذلــك مــن اســتهداف مثــاين هجــات
بطائـرات مســرة عــى األقــل الوجــود األمريــي منــذ تــوىل بايــدن
منصبــه يف ينايــر  2021وحتــى مطلــع يوليــو ،باإلضافــة إىل 17
هجوم ـاً صاروخي ـاً ،وفق ـاً ملســؤويل التحالــف الــدويل يف الع ـراق.

ملفات المستقبل

 -3إنهــاء املهــام القتاليــة :اتفــق بايــدن والكاظمــي يف واشــنطن
بع ــد الجول ــة الرابع ــة ع ــى جدول ــة االنس ــحاب األمري ــي م ــن
الع ـراق ،فض ـاً عــن إنهــاء العمليــات القتاليــة للجيــش األمريــي
بنهاي ــة الع ــام الح ــايل ،وأن يقت ــر دور الق ــوات األمريكي ــة يف
العــراق ع ــى التدري ــب وتقدي ــم املش ــورة واملس ــاعدة وتب ــادل
املعلوم ــات االس ــتخباراتية.
فقـــد اتفـــق الجانبـــان عـــى العـــودة إىل تطبيـــق «قانـــون
االتفاقي ــة األمني ــة ب ــن الوالي ــات املتح ــدة والعــراق» و»قان ــون
اتفاقيـــة اإلطـــار االســـراتيجي لعمـــل القـــوات األمريكيـــة يف
العــراق» املوق ــع ع ــام  ،2008وال ــذي ين ــص أح ــد بن ــوده ع ــى
أن مهـــام القـــوات األمريكيـــة التـــي تبقـــى يف العـــراق بعـــد
نهاي ــة  2011تنح ــر يف تدري ــب الق ــوات العراقي ــة ال املش ــاركة
يف مه ــام قتالي ــة.
ويالح ــظ أن تراج ــع ال ــدور العس ــكري األمري ــي يف العــراق
قـــد يرتتـــب عليـــه انســـحاب الجيـــش األمريـــي يف النهايـــة،
خاص ــة إذا م ــا أخ ــذ يف االعتب ــار أن الكونج ــرس األمري ــي يتج ــه
إىل إلغ ــاء تفويض ــن ،مينح ــان موافق ــة مفتوح ــة ع ــى اس ــتخدام
الق ــوة العس ــكرية يف العــراق ،وه ــا التفوي ــض الص ــادر ع ــام
 ،1991حين ــا ق ــادت واش ــنطن تحالفــاً دوليــاً إلخــراج العــراق
مـــن الكويـــت ،وتفويـــض  2002الـــذي منـــح الضـــوء األخـــر
لواش ــنطن الحت ــال العــراق ع ــام .2003
ويعنـــي ذلـــك أن قـــدرة إدارة بايـــدن عـــى توجيـــه أي
رضبـــات مســـتقبلية يف العـــراق ســـوف تحتـــاج إىل موافقـــة
الكونجـــرس .وال يعـــد هـــذا األمـــر قيـــدا ً كبـــرا ً عـــى قـــدرة
بايـــدن عـــى توجيـــه رضبـــات عســـكرية يف العـــراق يف حالـــة
اقتـــى األمـــر ذلـــك ،غـــر أنـــه يف الوقـــت نفســـه يعكـــس
املــزاج الع ــام الس ــائد يف واش ــنطن ،ل ــدى الكونج ــرس واإلدارة
األمريكي ــة ع ــى ح ــد س ــواء ،والراغبت ــن يف تح ــايش أي ت ــورط
عســـكري يف عمليـــات قتاليـــة.
 -4خـــروج الـــركات األمريكيـــة :قـــرر عـــدد مـــن الـــركات
األمريكيـــة بيـــع حصتـــه يف بعـــض حقـــول النفـــط العراقيـــة
لـــركات أجنبيـــة .فقـــد أعلنـــت رشكـــة «إكســـون موبيـــل»
األمريكيـــة االنســـحاب مـــن العمـــل يف أحـــد أكـــر حقـــول
النف ــط العراقي ــة ،وه ــو حق ــل غ ــرب القرن ــة  -1النفط ــي ،وه ــو
م ــا يرج ــع إىل اضطــراب األوض ــاع األمني ــة يف العــراق ،خاص ــة
تصاعـــد الهجـــات التـــي يشـــنها وكالء إيـــران ضـــد املصالـــح
األمريكيـــة يف العـــراق.
وقـــد ســـعى العـــراق ملحاولـــة اســـتيعاب تداعيـــات هـــذا
القـــرار ،وذلـــك مـــن خـــال رفـــض عـــرض صينـــي لالســـتحواذ
ع ــى نصي ــب الرشك ــة األمريكي ــة ،باإلضاف ــة إىل ب ــدء مباحث ــات
مـــع رشكات أمريكيـــة أخـــرى لـــراء حصـــة إكســـون موبيـــل،
وذل ــك بس ــبب رغب ــة وزارة النف ــط العراقي ــة يف اتب ــاع سياس ــة
تنويـــع يف طبيعـــة الـــركات املســـتثمرة .ومـــن غـــر الوضـــح،
حت ــى اآلن ،م ــدى نج ــاح ه ــذه الجه ــود ،غ ــر أنه ــا ت ــؤرش يف

النهاي ــة ع ــى إمكاني ــة اتج ــاه ال ــركات األمريكي ــة لالنس ــحاب
بش ــكل كام ــل م ــن العــراق.
تداعيات استراتيجية:

إن االنســـحاب األمريـــي يف حالـــة تحققـــه يف العـــراق ســـوف
تك ــون ل ــه تداعي ــات اس ــراتيجية ممت ــدة ،لي ــس فق ــط ع ــى
العـــراق ،ولكـــن كذلـــك عـــى الوجـــود األمريـــي يف املنطقـــة،
وه ــو م ــا يتض ــح يف الت ــايل:
 -1تصاعـــد االحتقـــان الداخـــي :يعـــاين العـــراق انقســـامات
داخلي ــة ع ــدة ،ولع ــل أح ــد أب ــرز ه ــذه االنقس ــامات ه ــي تل ــك
التـــي توجـــد بـــن القـــوى الشـــيعية املناهضـــة إليـــران وتلـــك
املوالي ــة له ــا .ويتمث ــل أح ــد ه ــذه االنقس ــامات يف الخ ــاف ب ــن
األلوي ــة والفصائ ــل العس ــكرية القريب ــة م ــن املرجعي ــة الديني ــة
يف النجـــف املنخرطـــة يف الحشـــد الشـــعبي ،وبـــن الفصائـــل
املوالي ــة إليــران يف الحش ــد أيضــاً.
ووض ــح ذل ــك يف اته ــام حمي ــد الي ــارسي ،قائ ــد «ل ــواء أنص ــار
املرجعي ــة» ،املوال ــن إليــران يف العــراق بـــ «الدج ــل والخيان ــة
العظمـــى» ،وذلـــك يف رد ضمنـــي عـــى ترصيحـــات فالـــح
الفي ــاض ،رئي ــس هيئ ــة الحش ــد الش ــعبي ،والت ــي أطلقه ــا م ــن
إي ـران ودع ــا فيه ــا لتطبي ــق من ــوذج الح ــرس الث ــوري يف الع ـراق.
كـــا أكـــد زعيـــم التيـــار الصـــدري يف العـــراق ،مقتـــدى
الصـــدر ،يف أواخـــر يوليـــو ،وجـــوب وقـــف العمـــل العســـكري
ضـــد القـــوات األمريكيـــة بعـــد تحقـــق رشوط انســـحابها مـــن
العـــراق ،وهـــو املوقـــف الـــذي يتبايـــن بشـــدة مـــع موقـــف
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي املواليـــة لطهـــران ،والتـــي تـــرى
رضورة اس ــتهداف الوج ــود األمري ــي يف الع ـراق ،حت ــى تس ــحب
واشـــنطن قواتهـــا كافـــة ،حتـــى تلـــك التـــي تقـــوم بتقديـــم
خدمـــات استشـــارية للجيـــش العراقـــي.
ويب ــدو أن الص ــدر ي ــدرك أن الوج ــود األمري ــي يف العــراق
ميكـــن أن يحـــد مـــن التداعيـــات الســـلبية للنفـــوذ اإليـــراين،
خاص ــة أن هن ــاك أخب ــار تداول ــت يف ع ــام  2019بتلق ــي الص ــدر
تهديـــدات بالتصفيـــة مـــن قاســـم ســـليامين ،القائـــد الســـابق
لفيلـــق القـــدس يف الحـــرس الثـــوري اإليـــراين ،بســـبب تبنيـــه
سياســـات مناوئـــة لطهـــران.
وال ش ــك أن ــه يف حال ــة اتجه ــت واش ــنطن لالنس ــحاب م ــن
العــراق ،ف ــإن إيــران س ــوف تس ــعى م ــن خ ــال ميليش ــياتها
املس ــلحة للهيمن ــة ع ــى الع ـراق ،وإقص ــاء تل ــك الق ــوى املناوئ ــة
لهـــا ،خاصـــة أن الجيـــش العراقـــي ال ميتلـــك بعـــد القـــدرات
الكافيـــة الحتـــكار القـــوة ،والســـيطرة عـــى املشـــهد األمنـــي
الداخـــي.
وباملثــل ،تبــدي القــوى الســنية والكرديــة مخــاوف مامثلــة.
ففــي  24يونيــو ،أصــدرت مجموعــة مــن القــوى والشــخصيات
السياســية والعشــائرية العربيــة الســنية العراقيــة بيانــاً خــال
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هل يمكن أن تنسحب الواليات المتحدة من العراق؟

مؤمتــر صحفــي يف أربيــل أكــدت رفضهــا،
وبشــكل قاطــع ،انســحاب القــوات
األمريكيــة مــن العــراق اآلن ،وذلــك ألن
هــذا األمــر ســيدخل العــراق يف فــوىض،
بســبب ميليشــيات الحشــد الشــعبي ،إذ
أكــد البيــان أنــه «ال ســلطة للحكومــة
عــى امليليشــيات التابعــة إلي ـران» ،والتــي
قامــت بـــ «اســتعراضات باألســلحة الثقيلــة
والطائ ـرات املســرة» ،وهــددت الكاظمــي
«بقطــع أذنيــه».
وأكــد عــى املعنــى دائــرة العالقــات
الخارجيــة نفســه يف إقليــم كردســتان
العـراق ،إذ أكــدت يف بيــان صحفــي يف 26
يوليــو إن «الع ـراق ال ي ـزال يعــاين غيــاب
االســتقرار ،وتدخــل الــدول األخــرى يف
شــؤونه الداخليــة» يف إشــارة إىل إيــران،
كــا أنــه «يفتقــر إىل قــوة عســكرية
ثابتــة األركان بحيــث تســتطيع منــع
تكــرار التجــارب الســابقة» ،يف إشــارة إىل
قيــام داعــش باحتــال أجـزاء واســعة مــن
األرايض العراقيــة.
 -2صعــود تنظيــم داعــش :يشــهد العــراق مــن فــرة ألخــرى
تصاعــد وتــرة العمليــات اإلرهابيــة التــي يقــوم بتنفيذهــا تنظيــم
داعــش ،وبــات التنظيــم قــادرا ً عــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة يف
محافظــات األنبــار وكركــوك وديــاىل ونينــوى وصــاح الديــن ،إىل
جانــب العاصمــة العراقيــة بغــداد.
وســوف يرتتــب عــى االنســحاب األمريــي مــن العــراق
تشــجيع التنظيــم عــى التمــدد يف العــراق ،ومحاولــة تجنيــد
مزيــد مــن األنصــار لــه ،خاصــة يف ظــل الخــوف مــن بطــش
ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليـران ،وهــو مــا قــد يعيــد
ســيناريو  2014مــن جديــد ،عندمــا ســيطرت داعــش عــى أجـزاء
واســعة مــن شــال وشــال رشق البــاد.
كــا أن متكــن حركــة طالبــان يف الســيطرة عــى أفغانســتان
قــد يغــري تنظيــم داعــش لتكــرار النمــوذج نفســه يف العــراق
مــن جديــد ،خاصــة أن التنظيــم كان يتبــع اســراتيجيات مامثلــة
لحركــة طالبــان.
 -3اإلخفــاق يف منــع الهيمنــة اإلقليميــة :تتمثــل إحــدى مصالــح
القــوى الكــرى يف النظــام الــدويل يف منــع ظهــور قــوة إقليميــة
مناوئــة لهــا تســعى لتحقيــق وضــع املهيمــن اإلقليمــي .ويصــدق
هــذا الحكــم عــى السياســة األمريكيــة تجــاه إيــران ،والتــي
ســعت للســيطرة عــى عــدة دول عربيــة ،خاصــة العـراق وســوريا
ولبنــان واليمــن ،وذلــك مــن خــال نــر ميليشــياتها املســلحة
يف الــدول ســالفة الذكــر .وال شــك أن انســحاب واشــنطن مــن
الع ـراق ســوف ميكــن إي ـران مــن تعزيــز نفوذهــا اإلقليمــي.
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ك ــا أن واش ــنطن س ــوف تفق ــد قدرته ــا ع ــى التأث ــر ع ــى
تط ــورات ال ـراع الس ــوري ،إذ إن االنتش ــار العس ــكري األمري ــي
يف س ــوريا يعتم ــد ع ــى قواعده ــا املوج ــودة يف إقلي ــم كردس ــتان
العـــراق .ويف حالـــة حـــدوث هـــذا ،فـــإن قـــدرة الواليـــات
املتحـــدة يف لعـــب دور أمنـــي يف تفاعـــات الـــرق األوســـط،
س ــوف ترتاج ــع بش ــدة ،ك ــا أنه ــا س ــوف تخل ــق فراغــاً س ــوف
تس ــعى الق ــوى الدولي ــة األخ ــرى مللئ ــه ،خاص ــة روس ــيا والص ــن.
وم ــن جه ــة أخ ــرى ،ف ــإن ه ــذا االنس ــحاب يف حال ــة تحقق ــه
س ــوف يدف ــع حلف ــاء واش ــنطن اإلقليمي ــن للبح ــث ع ــن حلف ــاء
آخريـــن ،إىل جانـــب مواصلتهـــم لعـــب دور فاعـــل يف تحجيـــم
النف ــوذ اإليــراين يف املنطق ــة.
ويف الخت ــام ،ميك ــن الق ــول إن هن ــاك صعوب ــة يف انس ــحاب
واشـــنطن مـــن العـــراق ،خاصـــة أن هـــذا االنســـحاب ســـوف
يه ــدد املكان ــة واملصال ــح األمريكي ــة يف ال ــرق األوس ــط ،ويفت ــح
الب ــاب أم ــام الق ــوى الدولي ــة ،خاص ــة روس ــيا والص ــن للع ــب
دور أمن ــي أك ــر ،غ ــر إن ق ــدرة العــراق ع ــى مواجه ــة النف ــوذ
اإليــراين س ــوف يتوق ــف لي ــس فق ــط ع ــى اس ــتمرار الوج ــود
األمري ــي يف الع ـراق ،ولك ــن كذل ــك ع ــى ق ــدرة رئي ــس ال ــوزراء
العراقــي الحــايل عــى االســتمرار يف منصبــه ،إذ إن نجــاح القــوى
السياس ــية املوالي ــة إليــران ع ــى تص ــدر االنتخاب ــات الربملاني ــة
يف أكتوب ــر الق ــادم ،ق ــد يغ ــري إيــران والق ــوى املرتبط ــة به ــا
ع ــى مطالب ــة واش ــنطن االنس ــحاب م ــن العــراق ،مب ــا يكف ــل
تحقي ــق التداعي ــات االس ــراتيجية س ــابقة الذك ــر.

ً
رابعا :حسابات الجوار األفغاني والشرق األوسط
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تكيف برجماتي:
ّ

استسالم أمريكي وتقبل إقليمي بسيطرة طالبان على أفغانستان
 lمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

غــادر الرئيــس أرشف غنــي أفغانســتان يف  15أغســطس ،وذلــك
بالتزامــن مــع وصــول طالبــان إىل مشــارف العاصمــة ،يف وقــت أكــد
مصــدر مقــرب مــن طالبــان أن الطرفــن توصــا إىل اتفــاق عــى
تــرك غنــي منصبــه وتســليم الســلطة إىل حكومــة انتقاليــة.
ويف حــن قــد تتجــه الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب إىل
توظيــف ســاح العقوبــات ضــد طالبــان ،إذا مل تلتــزم األخــرة بعدم
التعــرض للرعايــا األمريكيــن واألوروبيــن املغادريــن أفغانســتان،
فإنــه مــن امللحــوظ أن أغلــب الــدول املجــاورة ألفغانســتان كانــت
تتوقــع انهيــار الحكومــة األفغانيــة ،وإن ليــس بهــذه الرسعــة،
ورشعــت يف االنفتــاح عــى طالبــان.

انسحاب أمريكي بال رجعة:

دافعــت الواليــات املتحــدة عــن ق ـرار انســحابها مــن أفغانســتان،
يف وجــه االنتقــادات الداخليــة والخارجيــة ،مؤكــدة أنهــا أمضــت
يف هــذا البلــد ضعــف املــدة التــي قضاهــا االتحــاد الســوفييتي،
بينــا أكــد وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن «ببســاطة
ليــس مــن مصلحتنــا البقــاء يف أفغانســتان» ،مضيفـاً أن «الواليــات
املتحــدة نجحــت يف مهمــة وقــف الهجــات عليهــا» .وســوف يــرك
االنســحاب تداعيــات واســعة عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل.
وكشــفت املتحدثــة باســم البيــت األبيــض ،جــن ســايك ،أن
اإلدارة األمريكيــة ال تتحمــل «الشــعور بخيبــة األمــل» مــن تراجــع
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األداء العســكري للجيــش األفغــاين ،وهــي كلهــا مــؤرشات عــى أن
واشــنطن تلقــي باللــوم عــى الحكومــة األفغانيــة ،وهــو املعنــى
نفســه الــذي أكــده بلينكــن ،إذ أشــار إىل أن «الفكــرة القائلــة بأنــه
كان مــن املمكــن الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن مــن خــال إبقــاء
قواتنــا هنــاك خاطئــة».
ويالحــظ هنــا أن القــادة العســكريني األمريكيــن كانــوا
يتوقعــون ســقوط الحكومــة األفغانيــة ،نظـرا ً ألن القــوات األفغانيــة
كانــت تعــاين مشــكالت مزمنــة مل يتــم أبــدا ً عالجهــا ،مثــل الفســاد
العميــق ،وإخفــاق كابــول يف دفــع رواتــب الجنود وضبــاط الرشطة
ألشــهر ،باإلضافــة إىل انشــقاق القــوات التــي يتــم إرســالها عــى
الجبهــة ،نظـرا ً ألنــه ال يتــم توفــر طعــام ،أو مــاء ٍ
كاف ،ناهيــك عــن
األســلحة .ويف ظــل هــذه الظــروف أدرك بايــدن أن بقــاء القــوات
األمريكيــة لســنوات إضافيــة لــن يحــل مشــكلة انهيــار القــوات
األفغانيــة ،لــذا ،رأى أن أفضــل الخيــارات هــو ســحب القــوات
األمريكيــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلدارة األمريكيــة الســابقة برئاســة
ترامــب قــد وقعــت اتفــاق ســام مــع حركــة طالبــان يف فربايــر
 2020يف قطــر ،والــذي تضمــن مغــادرة القــوات األمريكيــة للبــاد،
يف حــال إيفــاء حركــة طالبــان بالتزاماتهــا ،والتــي تتضمــن عــدم
تحويــل أفغانســتان إىل مــاذ آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة ،غــر أن
إدارة بايــدن تجاهلــت هــذا الــرط ،وعمــدت لالنســحاب مهــا

ملفات المستقبل

كانــت النتائــج ،حيــث أكــدت األمــم املتحــدة أن أفغانســتان تعــد
اآلن مــاذا ً آمنـاً لحــوايل عــرة آالف إرهــايب موزعــن عــى القاعــدة
وداعــش ،وغريهــا مــن التنظيــات اإلرهابيــة.
قلق أوروبي من ملف الهجرة:

تتمثــل الهواجــس األوروبيــة مــن أفغانســتان يف بعديــن أساســيني،
وهــا اإلرهــاب ،والالجئــن .ومتثــل القضيــة الثانيــة التهديــد األكرب،
بالنظــر إىل تدفــق الالجئــن األفغــان بالفعــل عــى دول الجــوار،
خاصــة إيـران ،يف محاولــة للوصــول إىل تركيــا ،ومنهــا إىل أوروبــا.
ويالحــظ أن ملــف الهجــرة أحــد القضايــا التــي تثــر انقســامات
حــادة بــن الــدول األعضــاء ،ففــي حــن علّقــت بعــض الــدول
ترحيــل املهاجريــن األفغــان الذيــن رفضــت طلبــات لجوئهــم،
مثــل فرنســا وأملانيــا وهولنــدا ،تــر دول أخــرى عــى ترحيلهــم،
حتــى ال يرســل ذلــك رســالة خاطئــة لالجئــن األفغــان بإمكانيــة
اســتيعابهم.
وال متتلــك أوروبــا مــن أدوات كافيــة للتأثــر عــى طالبــان،
خاصــة بعــد رحيــل الواليــات املتحــدة ،ولــذا ،فإنهــا ســوف
تســعى إلدارة هــذا امللــف بالتعــاون مــع تركيــا ،عــر تقديــم
حزمــة مســاعدات اقتصاديــة بهــدف اســتيعاب الالجئــن داخــل
حدودهــا ،ومنعهــم مــن االنتقــال إىل الــدول األوروبيــة.
كــا يتوقــع أن تتجــه الــدول األوروبيــة إىل توظيــف ســاح
العقوبــات ،فقــد حــذر منســق السياســة الخارجيــة يف االتحــاد
األورويب ،جوزيــب بوريــل ،يف بيــان «إذا تــم االســتيالء عــى
الســلطة بالقــوة وإعــادة تأســيس إمــارة إســامية ،فــإن طالبــان
ســتواجه عــدم االعـراف والعزلــة وتراجــع الدعــم الــدويل» .وعــى
الرغــم مــن هــذا التهديــد ،فإنــه ،حتــى يف حالــة تنفيــذه ،لــن ميثل
تهديــدا ً خطـرا ً عــى حركــة طالبــان بصــورة تدفعهــا للتجــاوب مــع
املطالــب األوروبيــة.
تأكيد المكاسب الباكستانية:

كانــت إســام آبــاد الداعــم الرئيــي لحركــة طالبــان يف أعقــاب
االنســحاب الســوفييتي يف أواخــر الثامنينيــات والحــرب األهليــة يف
أوائــل التســعينيات مــن القــرن العرشيــن .كــا وفــرت باكســتان
املــأوى ملجلــس قيــادة طالبــان ،الــذي ال ي ـزال
يتخــذ مــن باكســتان مقـرا ً لــه .وال تـزال عائــات
العديــد مــن قــادة ومقاتــي طالبــان تعيــش يف
املحافظــات الغربيــة لباكســتان.
وكانــت باكســتان إحــدى ثــاث دول اعرتفت
بنظــام طالبــان عندمــا ســيطرت عــى كابــول يف
عــام  ،1996بــل وعــززت العالقــات مــع الحركــة
ملواجهــة النفــوذ الهنــدي يف املنطقــة .وامتــد
الــدور الباكســتاين املحــوري إلقنــاع طالبــان
باملشــاركة يف املحادثــات مــع اإلدارة األمريكيــة
الســابقة يف عــام .2020
ومــع التقــدم الرسيــع لحركــة طالبــان يف
االســتيالء عــى عواصــم األقاليــم ،زعــم الرئيــس

األفغــاين أن باكســتان قــد ســمحت بعبــور أكــر مــن  10آالف
جهــادي عــر الحــدود ملســاعدة طالبــان ،باإلضافــة إىل اتهامــه
إســام آبــاد بعــدم مامرســة ضغــوط كافيــة عــى الحركــة للقبــول
مبســار التســوية الســلمية .وبطبيعــة الحــال ،فقــد أنكــرت
باكســتان هــذا الدعــم .غــر أن تقريــر األمــم املتحــدة ،الســابقة
اإلشــارة إليــه ،والــذي أكــد دعــم عنــارص مــن طالبــان باكســتان
لنظريتهــا األفغانيــة ،يضفــي مصداقيــة عــى اتهامــات كابــول.
ومــن جانــب آخــر ،فقــد رفضــت باكســتان الســاح لواشــنطن
باســتخدام قواعدهــا العســكرية لتوجيــه املقاتــات األمريكيــة
رضبــات إىل طالبــان ،عقــب انســحاب الجيــش األمريــي مــن
هنــاك ،وهــو مــا ميثــل دعـاً باكســتانياً غــر مبــارش لحركــة طالبان.
ويالحــظ أن باكســتان ســوف تتجــه إىل تعزيــز مكاســبها
االس ـراتيجية يف حــال متكنــت طالبــان مــن الســيطرة عــى كامــل
أفغانســتان ،فــإىل جانــب وجــود حكومــة مواليــة لهــا يف كابــول،
فــإن باكســتان ســوف متتلــك القــدرة عــى دعــم حــركات املقاومــة
الكشــمريية ،والتــي كان بعضهــا يتخــذ مــن أفغانســتان مقـرا ً لهــا،
وهــو مــا يكســب باكســتان أدوات ضغــط إضافيــة يف مواجهــة
الهنــد.
وإىل جانــب الحســابات االســراتجية واألمنيــة ،فــإن هنــاك
حســابات جيواقتصاديــة ،إذ إن ســيطرة طالبــان عــى أفغانســتان
ســوف يعصــف بخطــط الهنــد الراميــة إىل ربطهــا مبحــور
الشــال – الجنــوب ،والــذي يهــدف إىل ربــط آســيا الوســطى
مبينــاء مومبــاي مــرورا ً بإيــران ،بــل إن باكســتان بالتعــاون مــع
الصــن ســوف يتمكنــان مــن ربــط أفغانســتان مبــروع «الح ـزام
والطريــق» الصينــي.

تعاون صيني محتمل:

يتوقــع أن تتجــه الصــن لالع ـراف بطالبــان فــور ســيطرتها عــى
كامــل أفغانســتان ،وزار فــد مــن طالبــان الصــن يف  28يوليــو
املــايض ،حيــث أكــد الوفــد لبكــن أن أفغانســتان لــن تكــون قاعدة
لشــن هجــات ضــد الصــن ،إذ متتــد الحــدود املشــركة بطــول
 76كيلومـرا ً ،وهــي عبــارة عــن مرتفعــات شــاهقة ال تتخللهــا أي
معابــر حدوديــة.
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وينبــع مصــدر قلــق بكــن مــن امتــداد الحــدود مبحــاذاة
منطقــة شــينجيانج ذات االغلبيــة املســلمة ،وتتخــوف الصــن مــن
اســتخدام االنفصاليــن األويجــور أفغانســتان كنقطــة انطــاق لشــن
هجــات .وتع ّهــد املســؤولون الصينيــون بدورهــم بعــدم التدخــل
يف الشــؤون األفغانيــة.
ومتتــد جــذور العالقــة بــن الجانبــن إىل ســنوات عــدة ،وذلــك
عــر باكســتان .ووفقــاً لحســابات الصــن ،فــإن إقامــة عالقــات
جيــدة مــع طالبــان ،التــي تحظــى بدعــم باكســتان ،حليــف بكــن،
ســوف متهــد الطريــق أمــام توســيع «مبــادرة حــزام وطريــق»
يف أفغانســتان وعــر جمهوريــات آســيا الوســطى .مــن جانبهــا،
تــرى طالبــان يف الصــن مصــدرا ً بالــغ األهميــة لالســتثامر والدعــم
االقتصــادي ،إمــا مبــارشة أو مــن خــال باكســتان.
تأقلم هندي مع طالبان:

كانــت الهنــد مــن القــوى اإلقليميــة ،التــي أعلنــت دعمهــا
حكومــة أرشف غنــي ،ومــع ذلــك ،فإنهــا اتجهــت لفتــح قنــوات
اتصــال رســمية مــع طالبــان ألول مــرة يف يوليــو  2021للتحــوط
مــن احتــال انهيــار الحكومــة األفغانيــة ،وذلــك عــى الرغــم مــن
أن نيودلهــي كانــت مــن الــدول التــي رحبــت بإطاحــة واشــنطن
بحكــم طالبــان يف عــام .2001
وتســعى الهنــد حاليــاً إىل التنســيق مــع إيــران يف مواجهــة
تطــورات الــراع األفغــاين ،خاصــة يف ضــوء تشــارك الدولتــن
مخــاوف بشــأن ســيطرة طالبــان عــى كابــول .لذلــك كثفــت
نيودلهــي بالفعــل مشــاوراتها مــع طهــران يف الفــرة األخــرة.

تعاون روسي حذر:

تعمــل موســكو عــى تقديــم نفســها باعتبارهــا الضامــن األمنــي
لــدول آســيا الوســطى بعــد االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان،
ولذلــك اتجــه الجيــش الــرويس لتعزيــز وجــوده يف قاعدتــه
العســكرية يف طاجيكســتان ،باإلضافــة إىل إجــراء تدريبــات
عســكرية مشــركة مــع طاجيكســتان وأوزبكســتان لتأمــن الدولتني
يف مواجهــة أي تهديــدات أمنيــة محتملــة نابعــة مــن التنظيــات
اإلرهابيــة املتمركــزة يف أفغانســتان.
وعــى الرغــم مــن املخــاوف الروســية بشــأن تصاعــد مخاطــر
اإلرهــاب مــن أفغانســتان ،فــإن روســيا تعمــل عــى مــد أوارص
التعــاون مــع حركــة طالبــان ،التــي وصفهــا وزيــر الخارجيــة
ســرجي الفــروف بـــ «األشــخاص العقــاء» ،يف مــؤرش عــى حــرص
الحركــة عــى تقديــم نفســها كطــرف قــادر عــى حكــم أفغانســتان،
والتوصــل لتفاهــات مــع الــدول املجــاورة تضمــن أمنهــم.

بحث تركي عن أوراق للمساومة:

أجــرت تركيــا مــع الواليــات املتحــدة مفاوضــات مكثفــة ،حيــث
عرضــت أنقــرة القيــام بلعــب دور يف تأمــن مطــار كابــول بعــد
انســحاب القــوات األمريكيــة ،وذلــك بصــورة تســاعد يف تأمــن
البعثــات الدبلوماســية األمريكيــة والغربيــة يف كابــول ،فض ـاً عــن
تأمــن عنــارص االســتخبارات والقــادة العســكريني األمريكيــن أثنــاء
زيارتهــم كابــول لتقديــم الدعــم العســكري لهــا يف مواجهــة طالبان.
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وعرضــت أنقــرة لعــب هــذا الــدور مقابــل الحصــول عــى
الدعــم الدبلومــايس واللوجســتي واملــايل للجانــب الــريك ،وفق ـاً
ملــا أشــار إليــه الرئيــس الــريك نفســه .وتســتند تركيــا يف ذلــك إىل
عــدد مــن العوامــل أبرزهــا متتعهــا بعالقــات جيــدة مــع بعــض
أم ـراء الحــرب الســابقني ،مثــل قلــب الديــن حكمتيــار ،وزعيــم
الحــزب اإلســامي ،والــذراع السياســية لإلخــوان املســلمني،
وكذلــك عبــد الرشــيد دوســتم ،قائــد حركــة «جنبيــش» ،والــذي
يتمتــع بنفــوذ قــوي يف املجتمــع األوزبــي.
وإىل جان ــب ه ــؤالء ،ف ــإن أنق ــرة تع ــول ع ــى دع ــم إس ــام
أبـــاد ،وهـــو مـــا وضـــح مـــن زيـــارة وزيـــر الدفـــاع الـــريك
خل ــويص أكار إىل إس ــام آب ــاد ،يف  11أغس ــطس ،حي ــث طال ــب
ب ــأن تق ــوم األخ ــرة بالضغ ــط ع ــى طالب ــان ،لدفعه ــا للقب ــول
بال ــدور ال ــريك يف تأم ــن مط ــار كاب ــول ،ك ــا أعل ــن أردوغ ــان
اس ــتعداده للق ــاء زعي ــم حرك ــة طالب ــان هب ــة الل ــه أخون ــد زادة
يف محاولـــة إلرســـاء الســـام يف أفغانســـتان .ورفضـــت طالبـــان
مقابلـــة أردوغـــان ،وجـــددت تأكيدهـــا رفضهـــا الســـاح ألي
«ق ــوات أجنبي ــة» بالبق ــاء يف أفغانس ــتان ،يف إش ــارة إىل الق ــوات
الرتكيـــة.
أنـــه يف ضـــوء إمكانيـــة نجـــاح الحركـــة يف الســـيطرة عـــى
كام ــل أفغانس ــتان يف غض ــون ثالث ــة أش ــهر ع ــى أق ــى تقدي ــر،
وفقــاً لتقيي ــات االس ــتخبارات املركزي ــة األمريكي ــة ،فإن ــه ل ــن
يكـــون مبقـــدور أنقـــرة لعـــب دور يف أفغانســـتان.
إدارة إيرانيــة لتطورات الصراع األفغاني:

تبنـــت طهـــران مســـتويني للتعامـــل مـــع تطـــورات الوضـــع يف
أفغانســـتان ،وهـــا املســـتوى الدبلومـــايس والعســـكري .فقـــد
التق ــى وزي ــر الخارجي ــة اإليــراين محم ــد ج ــواد ظري ــف ع ــددا ً
مـــن قـــادة طالبـــان يف طهـــران عـــدة مـــرات مـــن قبـــل.
ووص ــف أحم ــد ن ــادري ،عض ــو الربمل ــان اإليــراين ،طالب ــان
بـ»الحرك ــة األصلي ــة» .وأك ــدت وزارة الخارجي ــة اإليراني ــة غ ــداة
ســـيطرة طالبـــان عـــى هـــرات يف  13أغســـطس أن طالبـــان
«ملتزمـــة باألمـــن الكامـــل للقنصليـــة العامـــة ودبلوماســـييها
وموظفيهـــا» يف مـــزار رشيـــف.
وســـبق وأن تورطـــت إيـــران يف تقديـــم الدعـــم العســـكري
لحركـــة طالبـــان ،وذلـــك بهـــدف وضـــع الوجـــود األمريـــي يف
أفغانســـتان تحـــت ضغـــط .وعـــى الجانـــب اآلخـــر ،أسســـت
طهـــران عـــددا ً مـــن امليليشـــيات الشـــيعية املســـلحة مـــن
أبن ــاء إثني ــة الهــزارة الش ــيعية ،مث ــل ميليش ــيات «ف ــدايئ باب ــا
مــزاري» ،الذي ــن يق ــدر عدده ــم بخمس ــة آالف ،وفقــاً لوزي ــر
الخارجيـــة اإليـــراين الســـابق محمـــد جـــواد ظريـــف.
كــا ســبق وأن شــكلت إي ـران لــواء فاطميــون مــن الشــيعة
األفغــان ونرشتهــم للقتــال يف ســوريا ،وقــد زار القائــد العســكري
لفيل ــق الق ــدس م ــن الح ــرس الث ــوري اإلي ـراين ،إس ــاعيل ق ــاآين،
منطقـــة البوكـــال الســـورية عـــدة مـــرات يف اآلونـــة األخـــرة،
حيـــث ينتـــرون ،وترجـــح بعـــض التقديـــرات إىل أن ســـبب
ه ــذه الزي ــارات ه ــو تفك ــر إيــران يف نقله ــم إىل أفغانس ــتان.

حسابات متغيرة:

هل تتجه الصين إلى احتواء حركة طالبان بعد سقوط كابول؟
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أكــدت هــوا تشــون ينــغ ،املتحدثة باســم الخارجيــة الصينيــة ،يف 16
أغســطس أن ســلطات بالدهــا تأمــل بــأن تفــي طالبــان بوعودهــا،
وتوقــف الحــرب يف أفغانســتان ،وذلــك بعــد ســيطرة طالبــان عــى
العاصمــة األفغانيــة كابــول ،كــا شــددت عــى رضورة أن يتــم
تقريــر مصــر هــذا البلــد ،مــن جانــب الشــعب األفغــاين نفســه.
وأكــدت املتحدثــة الصينيــة ،أن الســفارة الصينيــة يف كابــل تعمــل
كاملعتــاد وأن معظــم مواطنــي الصــن الذيــن كانــوا يف أفغانســتان،
عــادوا إىل بالدهــم مبســاعدة الســفارة الصينيــة.
مصالح الصين في أفغانستان:

ع ّينــت الصــن يف  21يوليــو يويشــياويونج ،الدبلومــايس املخــرم
ذا الخــرة بالسياســة األمريكيــة والــرق أوســطية ،مبعوثــاً
خاصــاً جديــدا ً لهــا إىل أفغانســتان .ويشــر تعيــن مبعــوث
جديــد ألفغانســتان إىل رغبــة بكــن يف االنخ ـراط بشــكل أكــر يف
أفغانســتان بعــد انســحاب القــوات األمريكيــة .وميكــن القــول إن
أفغانســتان متثــل أهميــة كبــرة للصــن ،ليــس فقــط مــن منظــور
أمنــي ،باعتبارهــا الفنــاء الخلفــي للصــن ،ولكــن كذلــك العتبــارات
اقتصاديــة ،وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1التخلــص مــن التهديــد األمريــي :شــكل الوجــود العســكري
األمريــي يف «الفنــاء الخلفــي» للصــن يف أفغانســتان تهديــدا ً
اسـراتيجياً خطـرا ً للصــن .وكانــت بكني تأمــل بالتأكيد أن تنســحب
الواليــات املتحــدة مــن هنــاك ،ولكنهــا كانــت ترغــب فقــط يف أن
يتــم االنســحاب بشــكل منظــم ،وبعــد أن يتــم التوصــل إىل اتفــاق
ســام بــن طالبــان والحكومــة األفغانيــة.

ويالحـظ أنـه يف مقـال رأي افتتاحـي نشر يف جريـدة «جلوبـال
تاميـز» الصينيـة الحكوميـة ،أرسـل املقـال تهديـدا ً إىل تايـوان ،التـي
تعتربهـا الصين جـزءا ً ال يتجزأ مـن ترابها الوطنـي ،إذ يؤكد املقال أن
االنسـحاب األمريكي من أفغانسـتان قـد أظهر أن الواليـات املتحدة،
أقـرب وأقـوى حلفـاء تايـوان ،لـن تسـاعد تايـوان عندمـا تكـون يف
أمـس الحاجـة إليهـا .ويكشـف ذلـك األمـر عـن حجـم االرتيـاح
الصينـي لالنسـحاب األمريكي مـن أفغانسـتان ،والـذي عبرت عنـه
كذلـك ترصيحـات املسـؤولني الصينيين ،فقـد أكـد وزيـر الخارجيـة
الصينـي وانـج يـي دعم بالده ألفغانسـتان كدولة مسـتقلة ومحايدة
تنتهج سياسـة إسلامية معتدلة .وأضاف أن بالده تويل اهتامماً كبريا ً
برشاكـة التعـاون االستراتيجية بين الصين وأفغانسـتان ،ومسـتعدة
للعمـل للتحضير التصـاالت رفيعـة املسـتوى بين البلديـن ،وهـو ما
يعنـي أن بكين تـرى أن حجـم الفـرص النابعة مـن أفغانسـتان بعد
االنسـحاب األمريكي يفـوق التهديـدات.
 -2عــدم تحـ ّول أفغانســتان إىل مــاذ آمــن لإلرهــاب :تعــد طالبــان
مــن الجامعــات اإلرهابيــة االسـراتيجية التــي توظــف اإلرهــاب مــن
أجــل تحقيــق أهــداف ضيقــة وواضحــة ،فهــي ال تســعى إىل إقامــة
دولــة إســامية عامليــة عــى غـرار القاعــدة ،ولكنهــا تســعى لحكــم
أفغانســتان بصــورة أساســية ،ولذلــك ميكــن للصــن أن تتواصــل
معهــا لضبــط حركــة اإليجــور ،خاصــة أن طالبــان تســعى لحكــم
أفغانســتان ،وأن تكســب اعرتاف ـاً دولي ـاً.
وأعلـن متحـدث باسـم حركة طالبـان ،يف  28يوليـو ،أن وفدا ً من
قـادة طالبـان التقـى يف الصين بوزيـر الخارجيـة الصيني ومسـؤولني
مـن الدبلوماسـية الصينيـة .وأكـدت طالبـان للصين أن األرايض
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األفغانيـة لـن تُسـتخدم ضـد أمـن أي بلـد كان .ويف املقابـل وعـد
املسـؤولون الصينيـون بعـدم التدخل يف الشـؤون األفغانيـة ،إمنا عىل
حـل املشـاكل وإرسـاء السلام.
العكـس املسـاعدة يف ّ
وتعـد قضيـة اإليجـور مـن القضايـا التـي تثير هواجـس الصني،
وكانـت بكني تسـعى للتوصـل لتفاهامت مع طالبـان لتحجيم حركة
املتطرفين اإليجـور الصينيين ،حيـث ترتكـز هـذه اإلثنيـة يف إقليـم
شـينجيانغ املجـاور للصين .وعلى الرغـم مـن أن نجـاح طالبـان يف
أفغانسـتان ميكـن أن ميثـل منوذجـاً يحتذي بـه مقاتلو اإليجـور ،فإن
القبضـة األمنيـة للصين تجعـل مثـل هـذا االحتمال ضعيفاً.
ومـن جانـب آخـر ،ألقـت كابـول القبـض على خليـة تجسـس
صينيـة يف فربايـر  ،2021بناء على معلومات اسـتخباراتية من الهند،
ووجـدت «إدارة األمـن الوطنـي» ،جهاز االسـتخبارات األفغاين ،الذي
ألقـى القبـض عليهـم أن اثنين منهم كانـا عىل اتصال بشـبكة حقاين
اإلرهابيـة .وكانـت بكني تسـتهدف من ذلك توظيـف حقاين لتعقب
املقاتلين اإليجـور ،وهـو ما يـؤرش إىل نجـاح بكين يف إدارة مصالحها
يف أفغانسـتان بربجامتيـة شـديدة ،وبصـورة متكنهـا مـن التوصـل
لتفاهمات مـع أي جامعـة داخل أفغانسـتان.
 -3إدمـاج أفغانسـتان يف مبـادرة الحـزام والطريـق :يرتبـط اهتمام
الصين بأفغانسـتان كذلك مببـادرة الحـزام والطريق ،وهنـاك خياران
رئيسـيان لربـط أفغانسـتان باملبـادرة ،أحدهام عرب ربط أفغانسـتان
باملمـر االقتصـادي – الصينـي الباكسـتاين ،إذ ترتبـط أفغانسـتان
بباكسـتان مـن خلال أربـع نقـاط للسـكك الحديديـة يف مقاطعات
هلمنـد وقندهـار وخوسـت وننكرهـار ،والتـي ميكـن ربطهـا باملمـر
االقتصـادي الصينـي – الباكسـتاين.
وهنـاك خيـار آخـر لربـط أفغانسـتان مببـادرة الحـزام والطريـق
الصينيـة ،وذلـك مـن خلال آسـيا الوسـطى .وكان قـد تـم تحقيـق
بعـض اإلنجـازات يف هـذا اإلطـار .ففـي سـبتمرب  ،2016وصـل أول
قطـار صينـي يحمـل بضائـع مـن الصين إىل وأفغانسـتان إىل املعبر
البري واملدينـة الحدوديـة حرياتـان يف مقاطعـة بلـخ الشمالية ،غري
أنـه تـم تعليـق الخدمـة بسـبب املخـاوف األمنيـة وتراجـع البنيـة
التحتيـة .ويربـط ذلـك الطريـق أفغانسـتان بالصين عبر السـكك
الحديدية بآسـيا الوسـطى ،حيث مير أيضاً الحزام االقتصادي لطريق
الحريـر التابـع ملبادرة الحـزام والطريق ،ويوفر املزيـد من اإلمكانات
ألفغانسـتان لالندمـاج فيـه .ونظـرا ً ألن باكسـتان تعـد حليفـاً لحركة
طالبـان ،كما أن إسلام آبـاد تتهـم بدعـم الحركة عسـكرياً بالسلاح
واملنارصيـن ،فـإن إمكانية نشـوء تعـاون صيني – باكسـتاين – أفغاين
أمـر ال ميكـن اسـتبعاده ،كما أن مثـل هـذا التطور سـوف تكـون له
أبعـاد جيوسياسـية ،إذ إن الصين وباكسـتان تناصبـان الهنـد العداء.
كما أن الربـط التجـاري بين الـدول الثلاث قـد يكـون عىل حسـاب
مرشوع ميناء تشـابهار اإليراين ،املدعوم من الهند ،والذي تم تدشين
االتفـاق الخـاص بـه يف مايـو  2016بين إيـران والهند وأفغانسـتان.
وترغـب الهنـد يف إقامة ممر جديد لنقل البضائع إىل أفغانسـتان
التـي ال توجـد لها منافذ بحرية ،عرب إيـران ،وبصورة تقلص اعتامدها
على باكسـتان ،كما أن امليناء ميكـن أن يكون مدخلاً كذلك للتجارة
لباقـي دول آسـيا الوسـطى ،وهـو ما يأيت عىل حسـاب باكسـتان مرة
أخـرى ،إذ إنهـا لعبـت على مـدار سـنوات دور املمـر إىل دول آسـيا
الوسـطى عبر مينـاء كراتشي .وال شـك أن ربـط أفغانسـتان مبرشوع
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الطـوق والطريق الصيني سـوف ميكن باكسـتان مـن تأكيد مركزيتها
يف التجـارة ،سـواء بالنسـبة ألفغانسـتان ،أو دول آسـيا الوسـطى،
وبصـورة تجـيء عىل حسـاب إيران.

سياسات بكين األفغانية:

تتمثـل سياسـات بكين يف التعامـل مـع طالبـان ،الحاكـم الفعلي
ألفغانسـتان ،يف التـايل:
 -1االعتراف بطالبـان :يتوقـع أن تتجـه الصين لالعتراف بطالبـان
كحاكـم رشعـي ألفغانسـتان ،وهـو األمـر الـذي وضـح يف ترصيـح
املتحدثـة باسـم الخارجيـة الصينيـة ،هـوا تشـون ينغ ،والتـي أكدت
أنـه يف حالـة إيفـاء طالبـان بوعودهـا ،فـإن الصين مسـتعدة إلقامة
«عالقـات وديـة» مـع حركـة طالبـان.
 -2تعزيـز التفاهمات الدبلوماسـية :سـوف تواصـل الصين تكثيف
لقاءتهـا مـع مسـؤويل طالبـان ،على غـرار االجتماع الـذي جمع بني
امللا عبدالغنـي بـارادار ،زعيـم طالبـان ،ووزيـر الخارجيـة الصينـي
أواخـر يوليـو  ،2021والتـي أكـدت فيهـا طالبـان أ ّن أفغانسـتان لـن
تشـكل قاعـدة لالنفصاليين اإليجور.
 -3توجيـه اسـتثامرات صينيـة :قدمـت بكين تلميحـات لطالبـان
بتوجيـه اسـتثامرات صينيـة إليهـا ،مبا يف ذلـك «اسـتثامرات كبرية يف
مشـاريع الطاقـة والبنية التحتية» .ويف حـال نجاح طالبان يف تحقيق
االسـتقرار يف أفغانسـتان ،وهو أمر مرجح بشـدة ،فإن الصني سـوف
تدمجهـا يف مبـادرة الحـزام والطريـق ،مما يسـمح لهـا بربـط طرق
التجـارة التـي متـر عبر آسـيا الوسـطى بتلك التـي متر عرب باكسـتان.
 -4التنسـيق مـع حليـف طالبان :تعد باكسـتان أقـوى حلفاء الصني
يف جنـوب آسـيا ،ونظـرا ً للعالقات القويـة التي تجمع بني إسلام آباد
وطالبـان ،فإنـه يحتمـل أن تحـدث تفاهمات بين األطـراف الثالثة،
ليسـت فقط أمنيـة ،ولكن اقتصاديـة كذلك.
 -5التدخـل العسـكري املحـدود :تـدرك بكين جيدا ً مخاطـر التورط
عسـكرياً يف أفغانسـتان ،والتي يُنظر إليها عىل أنها «فخ استراتيجي»
أضعـف القـوى العظمـى األخـرى التـي احتلتها على مـدار التاريخ.
وتشير التحليلات الصينيـة إىل أفغانسـتان باعتبارهـا «مقبرة
اإلمرباطوريـات» .ويف ضـوء ذلـك ،يتوقـع أال تتدخل الصني عسـكرياً
يف أفغانسـتان ،إال ملواجهـة إرهابيـي اإليجـور الذيـن يهـددون أمنها
بشـكل مبـارش ،وإن كان من املتوقع أن يكون ذلـك األمر مالذا ً أخريا ً،
وبعـد توظيـف الـوكالء املسـلحني على غرار شـبكة حقـاين ،ملواجهة
اإليجور.
 -6دمـج كابـول يف الهيـاكل األمنيـة الصينية :ميكـن أن تدعم الصني
دمـج أفغانسـتان يف آليـات وإطـار عمـل منظمة شـنغهاي للتعاون،
والتـي هـي منظمـة إقليميـة مكرسـة ملناقشـة القضايـا األمنيـة ،وال
متتلـك أي قـدرات عسـكرية جامعيـة .وقـد أسسـتها الصني وروسـيا
وكازاخسـتان وقريغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان يف عام .2001
وانضمـت الهنـد وباكسـتان كأعضاء رسـميني يف عـام .2017
ويف املجمـل ،ميكـن القـول إن الحسـابات الصينيـة تـرى أن
أفغانسـتان ما بعد االنسـحاب األمرييك توفر فرصـاً لتحقيق املصالح
االقتصاديـة واألمنيـة الصينيـة ،وأن أي تهديـدات أمنيـة نابعـة مـن
أفغانسـتان سـوف تكـون محـدودة بدرجـة كبيرة.

تعاون محتمل:

اتجاه إيران لالنفتاح على طالبان وتحجيم التهديدات
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سـيطرت طالبـان على العاصمـة األفغانيـة كابـول ،بالتزامـن مـع
مغـادرة الرئيـس أرشف غنـي البلاد يف  15أغسـطس الجـاري،
وأصبحـت الحركـة تسـيطر فعليـاً على أكرث مـن  %90من مسـاحة
أفغانسـتان بحلـول ذلـك التاريـخ .وميثـل امللـف األفغاين ،ثـاين أهم
قضيـة يف السياسـة الخارجيـة يعالجهـا الرئيـس اإليـراين الجديـد،
إبراهيـم رئيسي ،بعـد إحيـاء االتفـاق النـووي اإليـراين مـع القـوى
الدوليـة.
محددات العالقات الثنائية:

ميكـن توضيـح بعـض املحـددات الحاكمـة للعالقـة بين إيـران
وأفغانسـتان على النحـو التـايل:
 -1الجـوار الجغرايف :تعد أفغانسـتان جارة رشقية إليران ،وتشـاركها
يف حـدود ممتـدة بطـول  920كـم ،وهـو مـا جعـل األوضـاع غير
املسـتقرة يف أفغانسـتان على مـدى العقـود املاضيـة مصـدر قلـق
دائـم للنظـام السـيايس يف طهـران.
 -2التداخـل الدميوغـرايف :تتشـابك القوميـات واألعـراق بين إيـران
وأفغانسـتان ،السـيام على جانب الحـدود بني البلديـن ،حيث تقيم
القوميـة البلوشـية يف محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان رشق إيـران،
والتـي متتـد برتكيبتهـا العرقية إىل داخـل املنطقة الغربيـة األفغانية.
جديـر بالذكـر أن هـذا اإلقليـم يف إيـران هـو مـن أكثر املناطق
توتـرا ً ،حيـث يعـد مـأوى للحـركات السـنية املناهضـة للنظـام يف
طهران.

هـــذا فضـــاً عـــن عالقـــات إيـــران ببعـــض القوميـــات
األخ ــرى يف أفغانس ــتان ،مث ــل القومي ــة الطاجيكي ــة وغريه ــا م ــن
القومي ــات الت ــي تقط ــن الش ــال األفغ ــاين ،وه ــو م ــا يف ــرض
ع ــى إيــران اهتاممــاً خاصــاً باألوض ــاع يف أفغانس ــتان نتيج ــة
هـــذه الرتابطـــات القوميـــة والعرقيـــة.
 -3حامي ــة الش ــيعة األفغ ــان :تق ــدم إيــران نفس ــها باعتباره ــا
حامي ــة للش ــيعة يف أفغانس ــتان والع ــامل .وتُش ــر تقديــرات إىل
أن الش ــيعة يف أفغانس ــتان يق ــدرون بنح ــو  %15إىل  %29م ــن
الس ــكان ومعظمه ــم م ــن الطائف ــة االثن ــا عرشي ــة الت ــي تهيم ــن
عـــى إيـــران .وتتمتـــع إيـــران بعالقـــات قويـــة مـــع شـــيعة
أفغانســـتان ،خاصـــة قبائـــل الهـــزارة ،كـــا أن هنـــاك قبائـــل
شـــيعية أخـــرى ،مثـــل قبيلـــة الفرســـيوان ،وقبيلـــة قيزلبـــاش
وقبيلـــة الســـيدز.
وتتخـــوف إيـــران مـــن أن تقـــوم حركـــة طالبـــان ،بعـــد
س ــيطرتها ع ــى األم ــور يف أفغانس ــتان ،م ــن القي ــام بعملي ــات
تنكي ــل واس ــعة ض ــد الش ــيعة يف أفغانس ــتان ،الس ــيام يف ض ــوء
الخـــرة التاريخيـــة الخاصـــة بقيـــام الحركـــة عـــام  1998بشـــن
هج ــوم واس ــع ع ــى مدين ــة مــزار رشي ــف يف الج ــزء الش ــايل
مـــن أفغانســـتان ،ومحـــارصة القنصليـــة اإليرانيـــة ،وقتـــل 10
دبلوماس ــيني إيراني ــن ردا ً ع ــى دع ــم إيــران لتحال ــف القبائ ــل
الش ــالية بزعام ــة بره ــان الدي ــن رب ــاين وقي ــادة أحم ــد ش ــاه
مســـعود.
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 -4التبـــادل التجـــاري واملـــوارد املائيـــة :ترتبـــط إيـــران
بأفغانســـتان بعالقـــات تجاريـــة واســـعة ،حيـــث بلـــغ حجـــم
التبـــادل التجـــاري بـــن البلديـــن العـــام املـــايض حـــوايل 4
مليـــارات دوالر .وميـــر أغلبهـــا عـــر ثالثـــة معابـــر حدوديـــة
ب ــن الدولت ــن .ه ــذا فضــاً ع ــا متثل ــه أفغانس ــتان م ــن منب ــع
ألنهـــار تجـــري يف إيـــران وتحديـــدا ً نهـــر هلمنـــد.
عالقات تعاونية مع طالبان:

س ــعت طهــران إىل فت ــح قن ــوات تواص ــل م ــع حرك ــة طالب ــان
وإقام ــة عالق ــات مصلحي ــة معه ــا ،وه ــو م ــا يتض ــح يف الت ــايل:
 -1دع ــم طالب ــان عس ــكرياً :نجح ــت طه ـران يف إقام ــة عالق ــات
م ــع حرك ــة طالب ــان ،وش ــملت املس ــاعدات العس ــكرية اإليراني ــة
لطالب ــان األس ــلحة الخفيف ــة والصواري ــخ املض ــادة لل ــدروع ،ك ــا
أنه ــا قام ــت بتدري ــب ق ــوات طالب ــان ع ــى األرايض اإليراني ــة.
وتس ــتضيف طهــران عائ ــات ق ــادة طالب ــان يف مدين ــة زاه ــدان
وزاب ــول ومش ــهد وكرم ــان وأصفه ــان وق ــم.
ك ــا ا ُته ــم الح ــرس الث ــوري بإرس ــال طائ ـرات مس ــرة ملس ــح
وتصوي ــر مديري ــة جوي ــن وتزوي ــد طالب ــان باإلحداثي ــات ،لدع ــم
طالبـــان يف هجومهـــا عـــى الحكومـــة األفغانيـــة .ولكـــن هـــذا
الدع ــم ال يناظ ــر الدع ــم اإليــراين للميليش ــيات الش ــيعية ،ك ــا
أن الدع ــم االس ــتخبارايت اإليــراين لطالب ــان مح ــدود.
وميكـــن تفســـر الدعـــم اإليـــراين لطالبـــان بالرجـــوع إىل
عوام ــل ع ــدة ،منه ــا أنه ــا جامع ــة «س ــنيّة» ،وليس ــت ش ــيعية،
ك ــا أنه ــا تس ــعى م ــن ه ــذا الدع ــم املنضب ــط لطالب ــان تحقي ــق
أه ــداف نوعي ــة ،مث ــل امت ــاك ق ــدر م ــن النف ــوذ ع ــى حرك ــة
طالب ــان ،والحص ــول ع ــى ثقته ــا ،ومحارب ــة الوج ــود األمري ــي يف
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أفغانس ــتان ،فضــاً ع ــن امت ــاك أوراق ضغ ــط ع ــى الحكوم ــة
األفغانيـــة الســـابقة ،والتـــي كانـــت إيـــران تتمتـــع معهـــا
بعالقـــات اقتصاديـــة قويـــة.
 -2فتـــح قنـــوات دبلوماســـية :بـــدأت طهـــران بالفعـــل ،يف
تكثيـــف الجهـــود الدبلوماســـية مؤخـــرا ً مـــع طالبـــان ،حيـــث
اســـتقبلت الخارجيـــة اإليرانيـــة بقيـــادة جـــواد ظريـــف وفـــدا ً
م ــن الحرك ــة يف يناي ــر  .2021والتق ــى رئي ــس املجل ــس األع ــى
لألم ــن القوم ــي اإليــراين ،ع ــي ش ــمخاين ،م ــع امل ــا عبدالغن ــي
بـــرادر ،رئيـــس حركـــة طالبـــان الـــذي ســـافر إىل طهـــران مـــن
مكتبـــه يف قطـــر يف  27ينايـــر املـــايض ،حيـــث أشـــاد شـــمخاين
بالجامع ــة ع ــى صموده ــا يف املع ــارك ض ــد الوالي ــات املتح ــدة.
 -3ضب ــط الهــزارة الش ــيعة :ح ــذر حس ــام رض ــوي ،مدي ــر ع ــام
مكتـــب الشـــؤون الخارجيـــة يف وكالـــة أنبـــاء تســـنيم ،إحـــدى
أذرع الحـــرس الثـــوري اإليـــراين اإلعالميـــة ،الشـــيعة الهـــزارة يف
أفغانســـتان مـــن التطـــوع للحـــرب ضـــد طالبـــان ،زاعـــاً أن
الش ــيعة الذي ــن يقتل ــون ض ــد طالب ــان ه ــم امللوم ــون ولي ــس
طالب ــان ،وذل ــك بالتزام ــن م ــع إش ــادة صحيف ــة كيه ــان ،التابع ــة
للمرش ــد اإلي ـراين ع ــي خامنئ ــي ،يف  24يولي ــو امل ــايض ،بطالب ــان،
إذ نـــر مقـــاالً تحـــت عنـــوان «طالبـــان غـــرت مســـارها ومل
تعــد تذبــح» ،ووصفــت طالبــان بـــ «طالبــان الجــدد» يف إشــارة
إىل أن حرك ــة طالب ــان مل تع ــد تس ــتهدف الش ــيعة.
القلق من سيطرة طالبان:

مـــع متكـــن طالبـــان يف اكتســـاح وإســـقاط املـــدن األفغانيـــة
املدين ــة تل ــو األخ ــرى ،ب ــرزت هواج ــس إيراني ــة تج ــاه طالب ــان،
وه ــو م ــا وض ــح يف الت ــايل:
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 -1تحــ ّول أفغانس ــتان إىل حاضن ــة لإلره ــاب :تتخ ــوف طهــران
مـــن أن تتحـــول أفغانســـتان إىل مـــاذ آمـــن للتنظيـــات
اإلرهابيــة ،عــى غـرار القاعــدة أو داعــش .وعــى الرغــم مــن أن
إيــران اس ــتضافت قي ــادات القاع ــدة ع ــى أراضيه ــا ،وتوصل ــت
معه ــم التفاق ــات برجامتي ــة ،تتمث ــل يف الس ــاح له ــم بالعب ــور
اآلم ــن م ــن أفغانس ــتان إىل العــراق ،ع ــر أراضيه ــا ،والس ــاح
له ــم بجم ــع األم ــوال ،مقاب ــل ع ــدم تنفي ــذ عملي ــات إرهابي ــة
داخ ــل إيــران ،أو ض ــد مصالحه ــا يف الخ ــارج ،فإنه ــا مل تتوص ــل
بع ــد لتفاه ــات مامثل ــة م ــع تنظي ــم داع ــش.
ول ــذا ،فإن ــه م ــع انهي ــار امل ــدن األفغاني ــة يف قبض ــة طالب ــان،
نـــرت طهـــران الجيـــش النظامـــي والحـــرس الثـــوري عـــى
ط ــول الح ــدود املش ــركة م ــع أفغانس ــتان يف األس ــابيع األخ ــرة
ملواجهـــة أي تهديـــدات محتملـــة ،خاصـــة إمكانيـــة تســـلل
عن ــارص إرهابي ــة وس ــط حرك ــة ن ــزوح الالجئ ــن م ــن أفغانس ــتان.
 -2مركـــز للجامعـــات االنفصاليـــة :تتخـــوف طهـــران مـــن
إمكانيـــة اســـتغالل أفغانســـتان كقاعـــدة لدعـــم الجامعـــات
املتم ــردة االنفصالي ــة ،ع ــى غــرار أقلي ــة البل ــوش ،والت ــي متت ــد
يف البلديـــن.
 -3تدفـــق الهجـــرة األفغانيـــة إىل األرايض اإليرانيـــة :تتحســـب
إيـــران مـــن أن يـــؤدي عـــدم االســـتقرار يف أفغانســـتان إىل
موج ــات م ــن الهج ــرة إليه ــا ،حي ــث تُش ــر التقديــرات إىل أن ــه
م ــن املتوق ــع تدف ــق م ــا يص ــل إىل ملي ــون أفغ ــاين ع ــر الح ــدود
لتجن ــب القت ــال أو حك ــم طالب ــان.
ك ــا تُش ــر التقديــرات إىل أن إيــران تس ــتضيف م ــا يق ــارب
الـــ 2.5مليـــون أفغـــاين مـــا بـــن مســـجل وغـــر مســـجل .وال
ش ــك أن تل ــك األع ــداد الضخم ــة تف ــرض صعوب ــات اقتصادي ــة
ع ــى إيــران ،يف الوق ــت ال ــذي يع ــاين في ــه اإليراني ــن أزم ــات
معيش ــية صعب ــة بس ــبب العقوب ــات وأزم ــات متك ــررة بس ــبب
نق ــص املي ــاه والكهرب ــاء.
واتجه ــت إي ـران إىل محاول ــة التخفي ــف م ــن ه ــذه املش ــكلة
ع ــر توجي ــه موج ــات الن ــزوح إىل تركي ــا ،والت ــي يرغ ــب أغل ــب
الالجئــن األفغــان يف التوجــه لهــا للعبــور منهــا إىل دول االتحــاد
األورويب ،وإن كان ــت األخ ــرة ب ــدأت يف تبن ــي إجــراءات لغل ــق
حدوده ــا يف مواجه ــة الالجئ ــن.
 -4ت ــرر االقتص ــاد اإليــراين مرحليــاً :اس ــتولت حرك ــة طالب ــان
ع ــى املعاب ــر الحدودي ــة الرئيس ــية م ــع إيــران ،خاص ــة مع ــري
إســـام قلعـــة الحيـــوي بـــن البلديـــن ،وأبـــو نـــر فراهـــي،
باإلضافـــة إىل املـــدن الحدوديـــة املهمـــة ،مـــا أدى إىل توقـــف
حركـــة التجـــارة بـــن البلديـــن ،والتـــي تقـــدر بحـــوايل أربعـــة
ملي ــارات دوالر .وم ــن املتوق ــع أن تس ــتأنف العالق ــات التجاري ــة
م ــع اس ــتقرار األوض ــاع يف أفغانس ــتان.
 -5تع ــرض املصال ــح املائي ــة اإليراني ــة للخط ــر :ق ــد ي ــؤدي ع ــدم
االســـتقرار يف أفغانســـتان إىل تعـــرض مصالـــح إيـــران املائيـــة

فيه ــا إىل الخط ــر ،حي ــث يُرج ــح أن يت ــم التأكي ــد ع ــى املب ــدأ
ال ــذي كان ق ــد أرس ــاه الرئي ــس األفغ ــاين الس ــابق أرشف غن ــي
«النف ــط مقاب ــل املي ــاه» ،عن ــد افتت ــاح س ــد ك ــال خ ــان م ــارس
امل ــايض ،األم ــر ال ــذي س ــيؤثر ع ــى حص ــص املي ــاه الت ــي تص ــل
إليــران م ــن نه ــر هلمن ــد.
وي ــأيت ذل ــك يف الوق ــت ال ــذي تع ــاين في ــه إيــران مش ــكلة
جف ــاف مل تتع ــرض له ــا الب ــاد م ــن أك ــر م ــن خمس ــن عامــاً
مـــن قبـــل ،وتســـببت يف احتجاجـــات واســـعة يف عـــدد مـــن
املـــدن اإليرانيـــة.
سيناريوهات متوقعة:

يب ــدو أن أم ــام طهــران ثالث ــة خي ــارات للتعام ــل م ــع األوض ــاع
يف أفغانس ــتان ،والت ــي ميك ــن إبرازه ــا ع ــى النح ــو الت ــايل:
 -1الســـيناريو األول :الحيـــاد اإليجـــايب :ســـوف تتجـــه إيـــران
ملراقب ــة التط ــورات األفغاني ــة ،وتقدي ــر س ــلوك حرك ــة طالب ــان،
وعـــا إذا كانـــت ســـتتجه إىل تهديـــد مصالحهـــا األمنيـــة
واالقتصادي ــة أم ال .ويالح ــظ أن ه ــذا الس ــيناريو س ــوف يك ــون
قامئـــاً عـــى املـــدى القصـــر ،إذ ســـوف يكـــون أمـــام إيـــران
خياريـــن ،وهـــا إمـــا معـــاداة طالبـــان ،أو التعـــاون معهـــا.
 -2الس ــيناريو الث ــاين :ش ــن ح ــرب بالوكال ــة :ميك ــن أن تتج ــه
إيـــران إىل توظيـــف امليليشـــيات الشـــيعية كورقـــة ضغـــط
يف مواجهـــة حركـــة طالبـــان ،خاصـــة إذا مـــا ســـعت األخـــرة
لتهدي ــد مصالحه ــا .وس ــوف يك ــون أم ــام طهــران خي ــار إع ــادة
ل ــواء «فاطمي ــون» م ــن س ــوريا إىل أفغانس ــتان .ويض ــم الل ــواء
الشـــيعة األفغـــان الذيـــن تـــم تدريبهـــم عـــى يـــد الحـــرس
الث ــوري اإليــراين ويحارب ــون اآلن يف س ــوريا من ــذ الع ــام .2012
وهن ــاك كذل ــك ميليش ــيات «ف ــدايئ باب ــا مــزاري» ،الذي ــن
يق ــدر عدده ــم بخمس ــة آالف ،وفق ـاً لوزي ــر الخارجي ــة اإلي ـراين
الس ــابق محم ــد ج ــواد ظري ــف .ك ــا ميك ــن أن تلج ــأ إىل دع ــم
بع ــض أم ـراء الح ــرب الس ــابقني املناوئ ــن لطالب ــان ،مث ــل أحم ــد
مســـعود نجـــل أحمـــد شـــاه مســـعود ،وصـــاح الديـــن ربـــاين
نج ــل بره ــان الدي ــن رب ــاين.
 -3الســـيناريو الثالـــث :تأســـيس عالقـــات تعاونيـــة :ســـوف
تســـتغل طهـــران الدعـــم العســـكري الســـابق الـــذي قدمتـــه
للحركـــة لبنـــاء عالقـــات تعاونيـــة تســـتند إىل قاعـــدة املصالـــح
املش ــركة بينه ــا ،وتعم ــل ع ــى اس ــتيعاب امللف ــات الخالفي ــة،
خاصـــة ملفـــي اإلرهـــاب والحـــركات االنفصاليـــة.
ويف الختـــام ،ميكـــن القـــول إن طهـــران ســـوف تســـعى
إلقامـــة عالقـــات تعاونيـــة مـــع طالبـــان ،إذا مل تقـــدم األخـــرة
عـــى اإلرضار مبصالحهـــا ،وســـوف توظـــف يف ذلـــك ورقـــة
التع ــاون االقتص ــادي ب ــن الجانب ــن ،إىل جان ــب اس ــتمرار دعمه ــا
للميليش ــيات األفغاني ــة املوالي ــة له ــا ،تحس ــباً لتبن ــي حكوم ــة
طالبـــان الجديـــدة سياســـات مناوئـــة لطهـــران.
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منافذ صعبة:

فرص التمدد التركي في أفغانستان عبر بوابة طالبان
خورشيد دلي
كاتب وباحث متخصص في الشؤون التركية والكردية

تبحـــث تركيـــا عـــن موطـــئ قـــدم لهـــا يف أفغانســـتان بعـــد
ســـيطرة حركـــة طالبـــان عـــى العاصمـــة كابـــول يف منتصـــف
أغســـطس الجـــاري ،وهـــي يف بحثهـــا عـــن دور إقليمـــي يف
أفغانس ــتان تس ــتنفر كل أوراقه ــا اإلقليمي ــة وإمكاناته ــا الذاتي ــة،
مســـتغلة حاجـــة طالبـــان لالنفتـــاح عـــى املجتمـــع الـــدويل؛
تطلع ـاً إىل اع ــراف دويل برشعيته ــا يف الحك ــم األفغ ــاين الجدي ــد
الـــذي مل يتشـــكل بعـــد.
وع ــى الرغ ــم م ــن إع ــان وزارة الدف ــاع الرتكي ــة ،ي ــوم 25
أغس ــطس  ،2021أنه ــا ب ــدأت س ــحب قواته ــا م ــن أفغانس ــتان،
إال أن الــوزارة تركــت البــاب مفتوح ـاً أيض ـاً لخيــار القيــام بــدور
أمن ــي يف كاب ــول يف مرحل ــة م ــا ،وأف ــادت ب ــأن «تركي ــا س ــتبقى
مـــع الشـــعب األفغـــاين طاملـــا أراد ذلـــك» .وبعدهـــا بيومـــن،
كشـــف الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان ،يف  27أغســـطس
الج ــاري ،أن حرك ــة طالب ــان عرض ــت ع ــى تركي ــا تش ــغيل مط ــار
حام ــد ك ــرزاي ال ــدويل يف كاب ــول.
وأمـــام هـــذا الســـعي الـــريك لـــدور إقليمـــي مســـتقبيل يف
أفغانس ــتان ،تتوج ــه األنظ ــار إىل الف ــرص املتاح ــة أم ــام أنق ــرة،
وإىل أوراقه ــا مل ــد العالق ــة م ــع طالب ــان ،وكذل ــك إىل الصعوب ــات
والعقب ــات والتحدي ــات الت ــي تع ــرض ه ــذا املس ــعى.
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أوراق أنقرة:

إن قــراءة واقــع السياســة الرتكيــة املتبعــة بعــد ســيطرة حركــة
طالبــان عــى العاصمــة كابــول ومعظــم أفغانســتان ،تضعنــا أمــام
العوامــل التاليــة:
 -1االســتعداد للتعامــل مــع حكــم طالبــان :منــذ ســيطرة حركــة
طالبــان عــى كابــول ،تحــاول تركيــا إرســال رســائل إيجابيــة
للحركــة ،ويف هــذا اإلطــار ينبغــي النظــر إىل الترصيحــات الصــادرة
عــن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إزاء طالبــان ،يــوم 18
أغســطس الجــاري ،وقولــه إن ترصيحــات الحركــة معتدلــة ،مؤكــدا ً
أنــه منفتــح عــى التعــاون معهــا ،كــا ســبق أن عـ ّـر أردوغــان
عــن اســتعداده للقــاء زعيــم طالبــان .وانطالقـاً مــن هــذا الخطــاب
الــريك اإليجــايب إزاء الحركــة األفغانيــة ،فــإن مثــة اســتعدادا ً لــدى
أنقــرة لالع ـراف بحكــم طالبــان.
 -2اســتغالل ال ُبعــد الدينــي :مــن يدقــق يف الصحافــة الرتكيــة
وترصيحــات بعــض املســؤولني األتــراك ،ســيجد العديــد مــن
الترصيحــات التــي تركــز عــى العوامــل الثقافيــة والدينيــة
والحضاريــة التــي تتحــدث عــن توافقــات وتقاطعــات بــن تركيــا
وأفغانســتان ،وذلــك يف رســائل غــزل واضحــة لحركــة طالبــان بــأن
أنقــرة ميكــن أن تلعــب دورا ً يف تقديــم طالبــان للمجتمــع الــدويل.

ملفات المستقبل

ولعــل هــذا مــا ميكــن فهمــه مــن حديــث
املتحــدث باســم حركــة طالبــان ،ســهيل
شــاهني ،يف مقابلــة مــع قنــاة «خــر»
الرتكيــة ،يــوم  16أغســطس الجــاري،
وقولــه «إن طالبــان تتوقــع عالقــات جيــدة
مــع تركيــا ألنهــا تســعى إىل التكيــف مــع
النظــام العاملــي ،وأن تركيــا دولــة شــقيقة
إســامية عظيمــة» ،عــى حــد وصفــه.
 -3الرهــان عــى الدوريــن القطــري
والباكســتاين :تــدرك تركيــا جيــدا ً أن لــكل
مــن قطــر وباكســتان عالقــات جيــدة مــع
حركــة طالبــان ،فــاألوىل كانــت عرابــة
املفاوضــات بــن اإلدارة األمريكيــة وطالبــان
يف الدوحــة طــوال الفــرة املاضيــة ،كــا أن
باكســتان كانــت مبنزلــة الحديقــة الخلفيــة
لطالبــان ودعمتهــا عســكرياً ولوجســتياً
وتنظيمي ـاً منــذ هزميتهــا عــى يــد القــوات
األمريكيــة قبــل عقديــن .وهنــا فــإن أنقــرة
بحكــم عالقتهــا الجيــدة بــكل مــن الدوحــة
وإســام آبــاد ،تراهــن عــى هــذه العالقــة
يف فتــح منافــذ وبوابــات مــع حركــة
طالبــان يف املرحلــة املقبلــة ،وإيجــاد مــا
ميكــن تســميته بفضــاء إســامي متوافــق
مــع السياســة الرتكيــة اإلقليميــة.
 -4توظيــف ورقــة الالجئــن األفغــان:
تقــول التقاريــر إنــه يوجــد يف تركيــا أكــر
مــن  300ألــف الجــئ أفغــاين ،كــا أن
التطــورات امليدانيــة األخــرة يف أفغانســتان
دفعــت مبوجــات جديــدة مــن النازحــن والالجئــن األفغــان إىل
تركيــا عــر األرايض اإليرانيــة .وعــى الرغــم مــن أن قضيــة الالجئــن
األفغــان أثــارت موجــة مــن الســخط يف الداخــل الــريك ضــد حكــم
أردوغــان ،الســيام بعــد ترسيــب أنبــاء عــن تفاهــم حــدث بــن
أردوغــان وبايــدن خــال لقائهــا يف بروكســل؛ إال أن مثــة مــن
يــرى أن أردوغــان يريــد اســتغالل هــذه القضيــة ،ســواء بفتــح
قنــوات اتصــال مــع حركــة طالبــان مــن بوابــة بحــث مصــر هــؤالء
الالجئــن يف املرحلــة املقبلــة أو مــن خــال اســتغالل وابتــزاز
الــدول األوروبيــة للحصــول عــى املزيــد مــن األمــوال ،كــا حصــل
يف قضيــة الالجئــن الســوريني يف تركيــا.
 -5اســتغالل حاجــة طالبــان لالنفتــاح عــى الخارج :يعــرف الجميع
الحاجــة املاســة لحركــة طالبــان إىل اعـراف دويل بهــا بعــد وصولها
إىل الســلطة بالقــوة ،ومثــل هــذا األمــر يــزداد أهميــة ورضورة مــع
غيــاب ثقــة املجتمــع الــدويل يف الحركــة ،خاصــة يف ظل مامرســاتها
الدمويــة خــال املراحــل الســابقة وعقيدتهــا املتشــددة .وقــد
تجــد تركيــا يف هــذا الواقــع الصعــب لطالبــان مدخ ـاً لالنفتــاح
عليهــا ،خاصــة أن لــدى أنقــرة تجربــة طويلــة يف دعــم التنظيــات
املتشــددة ،كــا هــي حــال الجامعــات الســورية املســلحة ،وكذلــك
التنظيــات الليبيــة املســلحة التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرا ً

لنشــاطاتها ،وذلــك يف إطــار سياســة تركيــا الداعمــة لجامعــات
اإلســام الســيايس ،وعــى رأســها جامعــة اإلخــوان اإلرهابيــة يف
العــامل العــريب.

صعوبات ثالث:

يف ظــل املنافــذ أعالهــا ،قــد تجــد تركيــا أنهــا أمــام فرصــة مهمــة
إلقامــة عالقــة مــع حركــة طالبــان ،وتحقيــق نفــوذ ودور يف هــذه
املنطقــة الحساســة إقليمي ـاً ودولي ـاً ،إال أن الطريــق لتحقيــق مــا
ســبق ليــس مفروش ـاً بالــورد ،حيــث إن مثــة عقبــات وتحديــات
تواجــه التطلعــات الرتكيــة يف أفغانســتان ،ولعــل أبرزهــا مــا يــي:
 -1رفــض طالبــان وجــود قــوات أجنبيــة عــى أرايض أفغانســتان:
أعلنــت حركــة طالبــان مــرارا ً خــال الفــرة املاضيــة رفضهــا ألي
وجــود أجنبــي عــى األرايض األفغانيــة يف املرحلــة املقبلــة .وعندمــا
قدمــت تركيــا يف وقــت ســابق مقرتحهــا لــإدارة األمريكيــة بتأمــن
الحاميــة ملطــار حامــد كــرزاي ،كان جــواب طالبان بالرفــض القاطع،
الســيام أن تركيــا دولــة يف حلــف شــال األطلــي «الناتــو» .ويبــدو
أنــه أمــام هــذا الرفــض ،أعلنــت تركيــا يــوم  25أغســطس الجــاري
ســحب قواتهــا مــن أفغانســتان .وجــاء يف بيــان لــوزارة الدفــاع
الرتكيــة أن «القــوات املســلحة الرتكيــة ســتعود إىل أرض الوطــن
معتــزة بنجاحهــا يف إمتــام املهــام املوكلــة إليهــا» ،عــى حــد وصفهــا.
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وحتــى مــع إعــان الرئيــس أردوغــان ،يــوم 27
أغســطس الــجاري ،أن طالبــان عرضــت عــى تركيا تشــغيل
مطــار حامــد كــرزاي الــدويل يف كابــول ،إال أن هــذا العرض
يقتــر عــى طلــب املســاعدة الفنيــة مــن أنقــرة يف إدارة
املطــار ،عــى أن تتــوىل طالبــان مســؤولية أمــن املطــار.
ولكــن يبــدو أن ذلــك املقــرح قــد ال يلقــى قبــوالً لــدى
أنقــرة ،حيــث نقلــت وكالــة «رويــرز» ،يــوم  27أغســطس
الجــاري ،عــن مســؤولني أت ـراك أن بالدهــم «لــن تســاعد
يف إدارة املطــار بعــد انســحاب قــوات حلــف شــال
األطلــي ،إال إذا وافقــت طالبــان عــى وجــود أمنــي
تــريك» ،وخاصــة بعــد الهجــوم اإلرهــايب املــزدوج الــذي
رضب مطــار كابــول ،يــوم  26أغســطس الجــاري ،وأدى
إىل ســقوط أكــر مــن  170قتي ـاً ،مــن بينهــم  13جنديــا
أمريكيــاً ،وذلــك يف أســوأ هجــوم تتعــرض لــه القــوات
الغربيــة يف أفغانســتان منــذ .2011
 -2مخاطــر التحــرك خــارج حلــف «الناتــو» :عندمــا دخلــت
تركيــا أفغانســتان عســكرياً كان مــن خــال حلــف «الناتــو»
باعتبارهــا عضــوا ً يف الحلــف .وبهــذه املشــاركة ،أمنــت تركيــا
الحاميــة لقواتهــا يف أفغانســتان طــوال الفــرة املاضيــة ،بينــا
لــو تراجعــت أنقــرة عــن فكــرة االنســحاب مث ـاً وقــررت البقــاء
عســكرياً يف أفغانســتان لوحدهــا ،فهــذا ســيعرضها ملخاطــر
جســيمة ،ليــس فقــط بســبب قلــة اإلمكانــات ،وإمنــا قــد يعرضهــا
األمــر ملواجهــة مــع حركــة طالبــان أو غريهــا مــن التنظيــات
املتشــددة يف أفغانســتان ،والتــي مــن الصعــب ضــان أفعالهــا يف
املرحلــة املقبلــة .كذلــك فــإن املعارضــة الرتكيــة الداخليــة كانــت
رافضــة بقــوة لبقــاء أي وجــود عســكري تــريك يف أفغانســتان أو
إرســال قــوات جديــدة يف إطــار تفاهــات قــد تحــدث ،ولعــل
لســان املعارضــة الرتكيــة يقــول ألردوغــان ،كيــف لرتكيــا أن
تقــوم بتحقيــق األمــن واالســتقرار يف أفغانســتان ،فيــا فشــلت
الواليــات املتحــدة والناتــو يف تحقيــق ذلــك ،بالرغــم مــن الوجــود
العســكري هنــاك لعقديــن مــن الزمــن؟
 -3الحساســية اإلقليميــة للجــوار األفغــاين :مــن دون شــك ،أي
تفاهــات حــول دور تــريك مســتقبيل يف أفغانســتان ســيخرج
الحساســيات اإلقليميــة إىل ســدة املشــهد الســيايس هنــاك،
الســيام إيــران ألســباب طائفيــة وجيوسياســية وتنافســية عــى
مناطــق الجــوار الجغــرايف .كذلــك األمــر بالنســبة ملوســكو،
حيــث إن التحــركات الرتكيــة املمتــدة مــن أفغانســتان وصــوالً
إىل أوكرانيــا مــرورا ً مبناطــق النـزاع بــن أذربيجــان وأرمينيــا ،تثــر
الريبــة والحساســية الروســية .كــا أن الصــن لــن تكــون مرتاحــة
ملثــل هــذا الــدور الــريك ،خاصــة أنــه يصــب يف دعــم التيــارات
اإلســامية املتشــددة ،الســيام أن مثــل هــذا الــدور قــد يقــوي ولــو
بطريقــة غــر مبــارشة مــن جامعــات اإليغــور يف الصــن ،فض ـاً
عــن أنــه يُصعــد النـزاع بــن الهنــد وباكســتان ،يف ظــل الجامعــات
اإلســامية الرافضــة لحكــم الهنــد يف كشــمري.
وعليـــه ،فـــإن أي تحـــرك عمـــي تـــريك يف أفغانســـتان قـــد
يواجـــه بتحـــركات مامثلـــة مـــن الـــدول اإلقليميـــة املعنيـــة
بالش ــأن األفغ ــاين ،وه ــو م ــا ق ــد يُصع ــد الحساس ــية الكامن ــة
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بـــن هـــذه الـــدول عـــى الســـاحة األفغانيـــة ،ويفجرهـــا عـــى
شـــكل نزاعـــات إقليميـــة وداخليـــة متداخلـــة.
ميدان جديد:

يف الواقــع ،بغــض النظــر عــن املنافــذ املحتملــة لــدور تــريك إقليمي
يف أفغانســتان ،والعقبــات والتحديــات التــي تعــرض هــذا الــدور،
وإعــان أنقــرة ســحب قواتهــا مــن هــذا البلــد؛ فــإن تركيــا تجــد
يف أفغانســتان بعــد االنســحاب األمريــي ميدان ـاً خارجي ـاً جديــدا ً
لسياســتها ،ومنطلق ـاً لتعزيــز أوراقهــا اإلقليميــة ،والتعويــض عــن
خســارات إقليميــة لحقــت بهــا ،الســيام بعــد مــا جــرى يف تونــس
بعــد إخـراج حركــة النهضــة مــن الســلطة ،وتعــر جهــود املصالحــة
مــع مــر لفتــح صفحــة جديــدة يف العالقــات بــن البلديــن.
ولعــل ذلــك مــا جعــل الرئيــس أردوغــان يؤكــد ،بالتزامــن مــع
إعــان ســحب القــوات الرتكيــة مــن كابــول ،يــوم  25أغســطس
الجــاري ،أن أنقــرة ال تـزال مهتمــة بلعــب دور يف أفغانســتان وترك
قنــوات االتصــال مفتوحــة مــع قــادة طالبــان ،ثــم تأكيــده الحق ـاً
يــوم  27أغســطس أن بــاده مل تتخــذ قــرارا ً بعــد بشــأن عــرض
طالبــان عــى تركيــا تشــغيل مطــار حامــد كــرزاي الــدويل ،وتركــه
البــاب مفتوح ـاً أمــام كل االحتــاالت لحــن عقــد جولــة أخــرى
مــن املحادثــات مــع طالبــان .ويف نفــس الســياق ،قــال املتحــدث
باســم الرئاســة الرتكيــة ،إبراهيــم كالــن ،يف تغريــدة عــى تويــر،
يــوم  25أغســطس الجــاري ،إن «تركيــا ســتواصل املســاهمة بــكل
الســبل يف ســام الشــعب األفغــاين وازدهــاره» .وبالتــايل فــإن مثــل
ُ
هــذا امليــدان األفغــاين قــد يصبــح رضورة داخليــة ألردوغــان الــذي
كث ـرا ً مــا يلجــأ إىل قضايــا خارجيــة؛ بحث ـاً عــن شــعبية تتــأكل يف
الداخــل عــى وقــع األزمــات املتفاقمــة.
ختام ـاً ،إذا كان املنطــق يقــول إنــه يف السياســة ينبغــي عــدم
اســتبعاد كل الفرضيــات ،فإنــه ينبغــي النظــر إىل املســعى الــريك
نحــو أفغانســتان بدقــة ،الســيام أن موقــع تركيــا الجيوســيايس
والحضــاري وعضويتهــا يف حلــف «الناتــو» يرشــحها باســتمرار
للقيــام بــأدوار إقليميــة هنــا أو هنــاك .ولعــل مــا قــد يســاعد تركيا
عــى مواصلــة ســعيها ملثــل هــذا الــدور ،هــو الحاجــة املاســة
لحركــة طالبــان ألي انفتــاح دويل عليهــا يف املرحلــة املقبلــة.

مخاوف الجوار:
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ســعت تركيــا لتكــون طرف ـاً فاع ـاً يف أفغانســتان بعــد انســحاب
القــوات األمريكيــة ،وســيطرة طالبــان عــى الحكــم .وتواجــه تركيــا
تحدي ـاً كب ـرا ً يف هــذا اإلطــار ،خاصــة بعــد إعــان حركــة طالبــان
يف ثالثــة مواقــف منفصلــة رفضهــا وجــود أي عســكريني أتــراك
يف أفغانســتان ،وكان آخــر ذلــك يف  28أغســطس  ،2021وهــو مــا
دفــع تركيــا يف النهايــة لإلعــان يف  27أغســطس عــن إجــاء قواتهــا
كافــة مــن أفغانســتان.
أدوار تركية سابقة:

لعبــت تركيــا أدوارا ً متعــددة يف أفغانســتان ،خــال الفــرة املاضيــة،
والتــي ميكــن اإلشــارة إىل أهمهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تدريــب القــوات األفغانيــة :ترتبــط عالقــة تركيــا بأفغانســتان
مــن خــال حلــف شــال األطلــي (الناتــو) ،إذ كانــت تركيــا
تشــارك بقــوات غــر قتاليــة يقــدر عددهــا بنحــو  500جنــدي،
وذلــك أثنــاء وجــود «الناتــو» يف أفغانســتان .وكان الجيــش الــريك
يركــز عــى تدريــب القــوات األفغانيــة.
 -2تقديــم الخدمــات الطبيــة :ســعت أنقــرة خــال فــرة وجودهــا
يف أفغانســتان إىل دعــم قوتهــا الناعمــة ،عــر تقديــم خدمــات
طبيــة للمواطنــن يف مناطــق نفــوذ طالبــان ،يف محاولــة مــن أنقــرة
للحفــاظ عــى عالقــات جيــدة مــع األخــرة ،ومــن ثــم الحفــاظ
عــى عالقــات مــع مختلــف أط ـراف ال ـراع األفغــاين.
 -3تأمــن مطــار كابــول :ســعت أنقــرة لتوســيع دورهــا يف أعقــاب

ســحب واشــنطن قواتهــا مــن أفغانســتان ،وذلــك عــر عــرض
مشــاركة قواتهــا يف تأمــن مطــار كابــول ،مبــا يســتتبعه ذلــك مــن
تأمــن البعثــات الدبلوماســية الغربيــة يف حــال قــررت مغــادرة
كابــول ،باإلضافــة إىل تأمــن أي عنــارص مــن االســتخبارات أو
الجيــش األمريــي عنــد زيارتهــم كابــول للقــاء املســؤولني األفغــان
ومســاعدتهم يف حربهــم ضــد طالبــان .وســعت أنقــرة للحصــول
عــى تنــازالت دبلوماســية واقتصاديــة مــن واشــنطن مقابــل هــذا
الــدور.
واتفــق الرئيســان الــريك ،رجــب طيــب أردوغــان ،واألمريــي
جــو بايــدن ،عــى هامــش قمــة الناتــو يف  14يونيــو  ،2021عــى
أن بقــاء القــوات الرتكيــة لتأمــن مطــار كابــول ،مقابــل تحمــل
الواليــات املتحــدة و»الناتــو» الكلفــة االقتصاديــة للقــوات الرتكيــة،
فضــاً عــن حصــول تركيــا عــى دعــم دبلومــايس أو لوجســتي
أو اقتصــادي .وكانــت هنــاك مفاوضــات جاريــة بالفعــل حــول
مضمــون هــذا الدعــم ،غــر أن تســارع األحــداث ومتكــن طالبــان
مــن الســيطرة عــى كابــول يف  15أغســطس أجهــض هــذه الخطط.
ويف  16أغســطس ،أعلنــت تركيــا اســتعدادها لتقديــم مــا
أســمته الدعــم الفنــي واألمنــي لطالبــان مــن أجــل الســيطرة
عــى املطــار لــو طلبــت الحركــة ذلــك ،غــر أن الحركــة عــادت
مجــددا ً لتؤكــد رفضهــا هــذا الــدور يف  24أغســطس  ،2021إذ
قــال املتحــدث باســم الحركــة ،ذبيــح اللــه مجاهــد« :نريــد
عالقــات جيــدة مــع تركيــا لكننــا ال نريــد وجــود عســكريني لهــا
يف أفغانســتان».
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ويف  25أغســطس ،قــال مســؤوالن تركيــان إن حركــة طالبــان
طلبــت مــن تركيــا مســاعدة فنيــة لتشــغيل مطــار كابــول بعــد
رحيــل القــوات األجنبيــة ،غــر أنهــا أرصت ،يف الوقــت ذاتــه ،عــى
انســحاب القــوات الرتكيــة بالكامــل بحلــول املهلــة النهائيــة يف
أواخــر أغســطس .وأشــار أحــد املســؤولني إىل أن «ضــان ســامة
العــال مــن دون القــوات املســلحة الرتكيــة هــو عمــل محفــوف
باملخاطــر» ،خاصــة أن تفجــر مطــار كابــول االنتحــاري كشــف عن
ضعــف إجـراءات التأمــن لطالبــان .وأشــار إىل أن املحادثــات مــع
«طالبــان» بشــأن هــذه املســألة مســتمرة.
مــن جانبــه ،أشــار متحــدث الرئاســة الرتكيــة إبراهيــم قالــن،
يف لقــاء متلفــز ،إىل إمكانيــة مواصلــة أنقــرة مهمــة تشــغيل مطــار
حامــد كــرزاي الــدويل يف العاصمــة كابــول بعــد إجــاء الجنــود
األتـراك منــه ،إذا تــم التفاهــم عــى الــروط والتوصــل إىل اتفــاق
يف هــذا االتجــاه.
أهداف أنقرة في أفغانستان:

تســعى تركيــا لتحقيــق بعــض األهــداف مــن وجودهــا يف
أفغانســتان ،وترتبــط بشــكل أســايس باملصالــح الرتكيــة ،ومــن
هــذه األهــداف:
 -1تعزيــز النفــوذ الــريك يف وســط آســيا :تســعى تركيــا لتقديــم
نفســها كبديــل لروســيا ،باعتبارهــا الرشيــك الســيايس واالقتصــادي
التقليــدي لــدول هــذه املنطقــة ،خاصــة يف ضــوء التقــارب
والتداخــل اإلثنــي بــن أفغانســتان والعديــد مــن دول آســيا
الوســطى املتأثــرة ديني ـاً ولغوي ـاً وتاريخي ـاً برتكيــا ،وكذلــك نتيجــة
مــا تحتويــه املنطقــة مــن ثــروات اقتصاديــة ضخمــة ،خاصــة مــن
النفــط ،والغــاز الطبيعــي ،واحتياطــات املعــادن ،والفحــم ،واملــوارد
املائيــة العذبــة والجوفيــة.
 -2تحســن العالقــات مــع واشــنطن :ترغــب أنقــرة يف إيجــاد
ملفــات تعاونيــة مــع واشــنطن ملوازنــة القضايــا الخالفيــة بــن
الجانبــن ،والتــي تعــددت يف اآلونــة األخــرة ،فض ـاً عــن انت ـزاع
تنــازالت مــن واشــنطن يف بعضهــا.
ومتثلــت هــذه القضايــا الخالفيــة يف امتــاك تركيــا منظومــة
الدفــاع الصاروخــي الــرويس «إس –  ،»400وتعليــق واشــنطن
مشــاركة أنقــرة يف برنامــج تصنيــع املقاتلــة «إف –  ،»35والدعــم
األمريــي ألكــراد ســوريا والداعيــة اإلســامي فتــح اللــه كولــن،
والــذي تتهمــه أنقــرة بالتــورط يف االنقــاب العســكري عــام 2016
ضــد أردوغــان.
كــا يجــيء مــن ضمــن امللفــات الخالفيــة تحــرش تركيــا
بحقــوق كل مــن اليونــان وقــرص يف غاز رشق املتوســط .وتســببت
هــذه الخالفــات يف تعــرض أنقــرة لعقوبــات أمريكيــة وأوروبيــة.
 -3مواجهــة أزمــة الالجئــن :تواجــه تركيــا أزمــة الجئــن بــدأت يف
األســابيع التــي ســبقت ســقوط كابــول ،إذ تشــر التقدي ـرات إىل
اســتقبال تركيــا مــا بــن  500و 2000أفغــاين يصلــون إىل أراضيهــا
كل يــوم يف مســعى للعبــور منهــا إىل أوروبــا .وســعت أنقــرة
ملواجهــة هــذا التهديــد عــر اســتكامل جــدار رشعــت يف بنائــه منذ
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العــام  ،2017عــى طــول حدودهــا مــع إيـران ،وتعتــزم إضافــة 64
كيلومـرا ً أخــرى بحلــول نهايــة العــام ،إضافــة إىل خنــادق وأســاك
شــائكة ببقيــة الحــدود .وتســعى تركيــا للتأكيــد أن بقاءهــا يف
أفغانســتان ،ومحاولــة دعــم التســوية الســلمية ســوف يســاعدان
عــى اســتقرار الوضــع هنــاك ،مبــا يســاعد يف الحــد مــن موجــة
الالجئــن الحاليــة.

أدوات الحركة التركية:

متتلــك أنقــرة أوراقــاً ميكــن أن تســتخدمها لتعزيــز مهمتهــا يف
أفغانســتان ،والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1العالقــات مــع اإلخــوان واألوزبــك :ترتبــط تركيــا ببعــض أمـراء
الحــرب األفغــان ،مثــل قلــب الديــن حكمتيــار ،زعيــم الحــزب
اإلســامي ،الــذراع السياســية لإلخــوان املســلمني يف أفغانســتان،
إىل جانــب أمــر الحــرب األوزبــي عبدالرشــيد دســتم ،والــذي
عــاد مــن تركيــا إىل أفغانســتان يف  6أغســطس  ،2021يف خطــوة
هدفــت تركيــا مــن خاللهــا إىل تنويــع أدوات تحركهــا يف الســاحة
األفغانيــة .فاألوزبــك عرقيــة محســوبة عــى الجنــس الــريك،
كــا أنهــم مقاتلــون أشــداء ،وكانــت لهــم عــداءات شــديدة مــع
البشــتون ،الذيــن تنحــدر منهــم حركــة طالبــان ،حتــى قبــل بــروز
سلســلة الحــروب األهليــة األفغانيــة.
وفيــا يتعلــق بحكمتيــار ،فإنــه يتمتــع بعالقــات قويــة مــع
رجــب طيــب أردوغــان ،والــذي نــرت جريــدة الديــي ســتار
الرتكيــة يف  10يوليــو  ،2003صــورة لــه وهــو يجلــس عــى يســار
قلــب الديــن حكمتيــار ،وعــى ميينــه زعيــم حــزب النهضــة ،راشــد
الغنــويش .وتعــود الصــورة إىل حقبــة ســيطرة املجاهديــن عــى
أفغانســتان ،وهــو مــا يؤكــد عمــق الرتابــط بــن األطـراف الثالثــة.
وعــى الرغــم مــن هــذه العالقــات الشــخصية القويــة بــن
أردوغــان وحكمتيــار ،فــإن شــعبيته محــدودة ،مقارنــة بحركــة
طالبــان ،كــا أنــه مرتبــط كذلــك باملخابــرات الباكســتانية.
ويبــدو أن األخــرة متتلــك نفــوذا ً أكــر عليــه ،وهــو مــا يتضــح
يف الترصيحــات التــي أدىل بهــا مؤخــرا ً ،يف  22أغســطس ،والتــي
امتــدح فيهــا باكســتان ،وهاجــم الهنــد بــراوة.
أمــا دســتم ،فإنــه مل يتمكــن مــن الصمــود أمــام طالبــان ،إذ
رسعــان مــا انهــارت قواتــه أمــام طالبــان يف مدينــة مـزار رشيــف،
ثــم مــا لبــث أن هــرب إىل دولــة أوزبكســتان املجــاورة .ومــن ثــم،
تراجعــت إمكانيــة توظيــف أنقــرة لــه ،خاصــة يف ظــل العــداء
الشــديد بــن دســتم وطالبــان.
 -2الدعــم األمريــي والغــريب :أكــد املتحــدث باســم الخارجيــة
األمريكيــة نيــد برايــس ،يف  27أغســطس ،أن إدارة مطــار ليســت
أمــرا ً بســيطاً ،بينــا طــرح وزيــر الخارجيــة األمريــي ،أنتــوين
بلينكــن ،فرضيــة إغــاق مؤقــت للمطــار اعتبــارا ً مــن  1ســبتمرب.
وأكــد بلينكــن أنــه أجــرى حــوارات مــع بعــض الــدول إلبقــاء
املطــار مفتوح ـاً ،أو إعــادة فتحــه يف حــال عجــزت طالبــان عــن
إدارتــه .وتســعى واشــنطن إلقنــاع طالبــان بالقبــول بــدور أجنبــي،
خاصــة أن بقــاء املطــار مفتوح ـاً يحقــق مصلحــة طالبــان التــي
ال ترغــب يف عزلــة أفغانســتان عــن العــامل ووصــول املســاعدات
الدوليــة إىل البــاد.

تحديات النفوذ التركي في أفغانستان

ويبــدو أن واشــنطن تقــرح عــى طالبــان ،أن تقــوم تركيــا ،أو
قطــر بلعــب دور يف تأمــن املطــار ،بالنظــر إىل أنهــا مــن الــدول
اإلســامية املقربــة مــن الحركــة ،فيــا يطالــب األمريكيــون بــدور
«امليسيــن» ،غــر أن طالبــان أرصت عــى أن تؤمــن بنفســها مطــار
ّ
كابــول ،وأن تتــوىل تركيــا مســؤولة املســائل اللوجســتية .ويهــدد
األمريــكان ،بشــكل رصيــح ،طالبــان موضحــن أن الكثــر مــن
الطائـرات ســوف ترفــض الهبــوط يف كابــول مــا دامــت طالبــان مل
تعـ ِ
ـط ضامنــات حقيقيــة لألمــن وحســن تشــغيل البنــى التحتيــة،
وذلــك يف محاولــة للضغــط عــى طالبــان للقبــول بــدور تــريك.
ومــع ذلــك فقــد أكملــت القــوات الرتكيــة انســحابها مــن
أفغانســتان بحلــول  27مــارس ،وأبقــت عــى قــوة فنيــة .وأشــار
متحــدث حركــة طالبــان ،ذبيــح اللــه مجاهــد ،يف ترصيــح يــوم 28
مــارس ،إن «هنــاك تقاريــر تحدثــت عــن تــويل تركيــا تأمــن مطــار
كابــول بعــد االنســحاب األمريــي ،ال نؤكــد صحــة هــذه التقاريــر
ونرفضهــا جميعهــا» ،وهــو مــا يــؤرش عــى تصميــم طالبــان عــى
رفــض كل الضغــوط األمريكيــة والغربيــة عليهــا.
ويتحفــظ حلــف الناتــو عــى مشــاركة باكســتان يف مهــام
التأمــن يف ظــل قــوة عالقاتهــا بحركــة طالبــان ،يف حــن أن تركيــا
ســوف تكــون أكــر تقب ـاً لتبــادل املعلومــات االســتخباراتية مــع
واشــنطن حــول الحركــة مبطــار كابــول ،وهــو مــا يقلــق طالبــان
ومــن ورائهــا باكســتان.
 -3الدعــم مــن باكســتان وقطــر :ســعى الرئيــس الــريك لالســتعانة
بباكســتان إلقنــاع طالبــان باملوافقــة عــى لعــب تركيــا دورا ً يف
تأمــن مطــار كابــول عقــب انســحاب الجيــش األمريــي .وقــد
وضــح ذلــك يف زيــارة وزيــر الدفــاع الــريك خلــويص عــكار إىل
باكســتان يف  11أغســطس ،والتــي حــاول خاللهــا إقنــاع املســؤولني
الباكســتانيني بالضغــط عــى طالبــان للقبــول بــدور تــريك يف مطــار
كابــول ،وهــو مــا رفضتــه طالبــان يف حينــه.
كــا أن أنقــرة تتمتــع بعالقــات جيــدة مــع قطــر ،والتــي
اســتضافت جــوالت الحــوار ،ســواء بــن طالبــان والحكومــة
األمريكيــة ،أو بــن طالبــان وحكومــة أرشف غني ،وذلك يف مســعى
للتوصــل لتســوية ســلمية لألزمــة األفغانيــة قبــل ســقوط األخــرة
يف  15أغســطس .ويبــدو أن الدوحــة قــد تســعى إلقنــاع طالبــان
بالقبــول بــدور تركيــا.
 -4مدخــل إعــادة اإلعــار :تســعى تركيــا إىل إعــادة إعــار البنــى
التحتيــة التــي تعرضــت للدمــار نتيجــة الحــرب ،كــا أنهــا قــد
تســعى للمشــاركة ،أو الدخــول طرفــاً يف املشــاريع الصينيــة
الخاصــة بالطــوق والطريــق يف أفغانســتان.
عقبات رئيسية:

عــى الرغــم مــن امتــاك أنقــرة العنــارص الســابق اإلشــارة
إليهــا ،فــإن هنــاك بعــض املعوقــات التــي تحــول دون ذلــك ،ومــن
أهمهــا مــا يــي:
 -1رفــض طالبــان :ظهــر رفــض طالبــان الواضــح بشــأن بقــاء
قــوات أي دولــة أجنبيــة داخــل أفغانســتان ،مبــا يف ذلــك تركيــا.

وتــرر طالبــان ذلــك بــأن القــوات الرتكيــة هــي جــزء مــن قــوات
حلــف الناتــو ،وبالتــايل يعــد بقاؤهــا خرقـاً لالتفــاق الــذي تــم بــن
طالبــان واإلدارة األمريكيــة .وبطبيعــة الحــال ،فــإن رفــض طالبــان
يعنــي انســحاب القــوات الرتكيــة مــن أفغانســتان نهائيـاً ،وهــو مــا
فعلتــه أنقــرة يف النهايــة.
 -2توجــس القــوى املعنيــة :يالحــظ أن القــوى املعنيــة باألزمــة
األفغانيــة ،ســواء القــوى الدوليــة ،مثــل الصــن وروســيا ،أو القــوى
اإلقليميــة ،مثــل باكســتان ،ترفــض أن تلعــب تركيــا دورا ً مؤثـرا ً يف
أفغانســتان .فمــن جانــب ،تنظــر الصــن إىل الــدور الــريك بقلــق
شــديد ،خاصــة يف ضــوء ارتبــاط تركيــا بتنظيــات إرهابيــة .كــا
ســبق أن هاجــم الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان الصــن،
وأعلــن بصراحــة دعمــه ألقليــة اإليجــور يف الصــن ،ألنهــم جــزء
مــن العــرق الــريك ،ووصــف يف عــام  ،2009عندمــا كان رئيس ـاً
للــوزراء اإلج ـراءات الصينيــة ضــد اإليجــور« :إبــادة جامعيــة».
كــا أعلنــت روســيا رصاحــة رفضهــا تأمــن تركيــا مطــار كابول،
حيــث أعربــت وزارة الخارجيــة الروســية ،يف يوليــو  ،2021عــن
اســتغرابها إزاء احتــال تكليــف الجيــش الــريك وليــس الجيــش
األفغــاين مبهمــة تأمــن مطــار كابــول الــدويل بعــد انســحاب
قــوات الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو .وأضافــت «نســتغرب
كيــف مل يســتطع كل هــذا الحشــد العســكري األمريــي األطلــي
خــال  20عامــا أن يــدرب  600أفغــاين ليكونــوا قادريــن عــى
ضــان تشــغيل مطــار كابــول؟ هــذا ســؤال كبــر».
وعــى الجانــب اآلخــر ،فإنــه يف الوقــت الــذي كانــت فيــه
تركيــا عضــوا ً يف حلــف شــال األطلــي ،فــإن باكســتان كانــت
تدعــم طالبــان ،مادي ـاً وعســكرياً ،كــا كانــت قيــادات الحركــة
وأرسهــم يجــدون مــاذا ً آمنـاً يف أفغانســتان ،وال يتوقــع أن تقــدم
باكســتان عــى اســتثامراتها لصالــح دولــة أخــرى ،ومــن دون
مقابــل.
 -3موقــف املعارضــة الرتكيــة :ترفــض املعارضــة الرتكيــة بشــدة،
وعــى رأســهم حــزب الشــعب الجمهــوري ،وحــزب الشــعوب
الدميقراطــي ،وحــزب الخــر ،ســواء إرســال قــوات تركيــة جديــدة
إىل أفغانســتان ،أو حتــى بقــاء القــوات الرتكيــة املوجــودة يف
العاصمــة كابــول لحاميــة املطــار الــدويل ،وتطالــب بعــودة
الجنــود األتـراك إىل تركيــا ،ويرجــع ذلــك بشــكل أســايس لخوفهــم
مــن تــورط القــوات الرتكيــة يف مواجهــات عســكرية مــع فصائــل
وتنظيــات إرهابيــة يف أفغانســتان ،وعــى رأســها «داعــش».
ويالحــظ أن موقــف الــرأي العــام يتفــق مــع رأي املعارضــة،
حيــث ينــادون بعــودة الجنــود األتــراك إىل بالدهــم.
وختام ـاً ،تجــدر اإلشــارة إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن هنــاك
بعــض الفــرص التــي متكــن تركيــا مــن تعزيــز وجودهــا داخــل
أفغانســتان ،فــإن هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي تحــد مــن
قــدرة تركيــا عــى دعــم وجودهــا يف أفغانســتان ،ســواء داخلي ـاً
أو خارجيــاً .وســوف تســتمر واشــنطن يف التعويــل عــى تركيــا
أو قطــر يف لعــب دور يف إدارة مطــار كابــول بعــد انســحاب
واشــنطن وحلــف الناتــو.
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ارتدادات إقليمية:

انعكاسات صعود حركة “طالبان” على الشرق األوسط
 lمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

اســتضاف مركــز «املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة»،
املفكــر الســيايس الدكتــور عبداملنعــم ســعيد ،يف حلقــة نقاشــية،
بحضــور خـراء وباحثــي املركــز ،للحديــث عــن تطــورات األوضــاع
يف أفغانســتان وتداعياتهــا عــى منطقــة الــرق األوســط .وتــم
خاللهــا التحذيــر مــن احتامليــة تأثــر صعــود حركــة طالبــان عــى
مناطــق الرصاعــات باإلقليــم ،يف ظــل الدفعــة املعنويــة التــي قــد
تحصــل عليهــا التنظيــات املســلحة يف هــذه البــؤر الرصاعيــة.
صدمة كابول:

أشــار الدكتــور عبداملنعــم ســعيد يف بدايــة حديثــه إىل حالــة
«الصدمــة» التــي ســادت يف العــامل بشــأن مــا حــدث يف
أفغانســتان ،عــى الرغــم مــن املعرفــة املســبقة بانســحاب القــوات
األمريكيــة مــن هــذا البلــد ،واإلعــان عــن ذلــك يف عهــد إدارة
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب ،ولكــن التصــور الــذي كان ســائدا ً
هــو جلــوس حركــة طالبــان مــع الحكومــة األفغانيــة عــى طاولــة
املفاوضــات والوصــول إىل تســوية مــا ،بيــد أن الكيفيــة والرسعــة
التــي ســيطرت بهــا طالبــان عــى العاصمــة كابــول وأفغانســتان
بشــكل عــام ،مل تكــن متوقعــة وأثــارت جــدالً كب ـرا ً.
حسابات الجوار األفغاني:

أوضــح ســعيد أنــه حتــى ميكــن فهــم أهميــة التطــورات الجاريــة
يف أفغانســتان ،يتعــن النظــر إىل «الخريطــة» أوالً لتحديــد ســات
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الدولــة األفغانيــة وأهميتهــا الجيوسياســية .ويف الواقــع كــا يتضــح
مــن الخريطــة للوهلــة األوىل ،فــإن أفغانســتان دولــة حبيســة يف
آســيا الوســطى ،وقــد تبــدو غــر مهمــة ،ال يعــرف لهــا محاصيــل
ذات قيمــة ،وهــي دولــة مــا زالــت تحكمهــا األُطــر العرفيــة
التقليديــة والقاســية والتــي تجعلهــا وكأنهــا تعيــش يف العصــور
الوســطى ،وقامئــة عــى التقســيم القبــي بصــورة أساســية.
يف املقابــل ،تقــع أفغانســتان وســط عاملقــة ،حيــث يوجــد
عــى شــالها دول االتحــاد الســوفييتي الســابق ،تركامنســتان
وطاجيكســتان وأوزبكســتان ،وتحدهــا الصــن مــن الــرق ،وإيران
مــن الغــرب ،ويف جنوبهــا توجــد باكســتان ،فضــاً عــن اقرتابهــا
مــن الهنــد .وهــذه التوليفــة املحيطــة بأفغانســتان تنطــوي عــى
عــدد مــن التناقضــات التــي تجعــل هــذا البلــد يحظــى بأهميــة
جيواس ـراتيجية لــدول الجــوار ،كالتــايل:
الســني،
 -1الصــن :ال تريــد أن ينفــذ إليهــا تأثــر التيــار اإلســامي ُ
خاصــة ألقليــة اإليجــور التــي حاولــت بكــن إدارة ملفهــا بطريقتهــا
الخاصــة مــن خــال عمــل مــا يُشــبه «غســيل مــخ» لهــذه األقليــة،
لنــزع االتجاهــات أو الســات اإلســامية عنهــا ،وإعادتهــا للنمــوذج
الصينــي التقليــدي .ويف بدايــة الدخــول األمريــي إىل أفغانســتان،
كانــت الصــن مرحبــة بذلــك عــى اعتبــار أن واشــنطن تقــوم بــدور
يف درء اإلرهــاب والتطــرف املحتمــل أن يهــدد الصــن مــن الحــدود
األفغانيــة .وبالتأكيــد فــإن الصــن ســتكون صارمــة إىل أبعــد حــد يف
التعامــل مــع أي تهديــدات مســتقبلية لهــا مــن جانــب أفغانســتان.

ملفات المستقبل

 -2روســيا :مــازال لديهــا إرث أو ُعقــدة الهزميــة الســابقة
يف أفغانســتان ،وكذلــك ُعقــدة الجــوار الــذي يتــم فيــه
عمليــات التجنيــد والتطــرف .وعــى الرغــم مــن اختــاف
الوضــع الحــايل عــن الوقــت الــذي ذهبــت فيــه موســكو
إىل أفغانســتان يف الســبعينيات ،فــإن مثــة قلقـاً روســياً مــن
الوضــع الحــايل بطبيعــة األمــر.
 -3إي ـران :تــأيت بحســاباتها املختلفــة ،فعــى الرغــم مــن
تركيبتهــا الشــيعية املختلفــة ،فــإن طهــران تنتفــع مــن
األهــداف املشــركة مــع حركــة طالبــان املتمثلــة يف مقاومة
«العــدو األمريــي» .ولكــن إيـران تعــي جيــدا ً األيدولوجيــا
الســنية املتطرفــة لطالبــان والتــي تتضمــن يف بعــض
ُ
تطبيقاتهــا العــداء للشــيعة .وعــى الجانــب اآلخــر ،ال تخلــو
أفغانســتان مــن األقليــة الشــيعية ،والتــي قــد يكــون لهــا وزن
الســني الغالــب ،وهــو مــا ســتحاول إيـران توظيفــه
وســط التيــار ُ
وتحويلــه لقاعــدة اســراتيجية لهــا.
 -4الهنــد :رمبــا تكــون أكــر الخارسيــن مــن التطــورات األخــرة يف
أفغانســتان وصعــود حركــة طالبــان .فمــن منظــور نيودلهــي ،مــا
حــدث يعتــر انتصــارا ً للتطــرف الراديــكايل الــذي لديــه مشــاكل
تصــل إىل حــد العــداء مــع الهنــد ،والــذي لــن يتــواىن عــن تنفيــذ
عمليــات إرهابيــة داخــل الهنــد ،وفقــاً لحســاباتها ،وذلــك يف
الوقــت الــذي تبنــي فيــه الدولــة الهنديــة نفســها مــن الداخــل،
وتؤســس ضمــن قــوى أخــرى التكتــل العســكري «كــواد» (هــو
تحالــف رباعــي يضــم إىل جانــب الهنــد كالً مــن الواليــات
املتحــدة واليابــان وأســراليا) والــذي ســيكون لهــا تأثــر واضــح يف
املســتقبل املنظــور.
اتجاهان أمريكيان:

أكــد ســعيد أن مــا يحــدث يف أفغانســتان محــل اهتــام شــديد
داخــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى األصعــدة كافــة ،حيــث
يســود داخــل واشــنطن اتجاهــان أساســيان يف هــذا الشــأن ،هــا:
 -1اتجــاه «اإلنقــاذ» :ميثلــه الرئيــس األمريــي ،جــو بايــدن ،وهــو
املنظــور الــذي يتحــدث بــه ،باعتبــار أن مــا حــدث هــو إنهــاء
«الحــرب األبديــة» ،وأن بقــاء الواليــات املتحــدة يف أفغانســتان
كان يعنــي اســتمرارا ً لعمليــة إنفــاق كبــرة جــدا ً عــى حــرب ال
توجــد فيهــا إمكانيــة لتحقيــق األهــداف ،وهــي حــرب مســتمرة
أبديــة لــن تصــل فيهــا الواليــات املتحــدة إىل نتيجــة ،مــن وجهــة
نظــر بايــدن.
ومــن منظــور بايــدن أيض ـاً ،فإنــه أنقــذ الواليــات املتحــدة،
وأن عــى األخــرة التفكــر يف إعــادة متوضعهــا يف العــامل ،عــى
اعتبــار أن مكانهــا هــو وســط العــامل الدميقراطــي ،والتحالــف
األســايس يجــب أن يكــون مــع الــدول الدميقراطيــة باألســاس،
وعليهــا عــدم التــورط يف مــكان آخــر.
 -2اتجــاه «الهزميــة» :ميثلــه الجمهوريــون ،حيــث يــرددون
مقــوالت مفادهــا أن الواليــات املتحــدة أخفقــت يف تحقيــق
أهدافهــا يف أفغانســتان ،وأنهــا تركــت شــعباً مــن دون أن
تســتطيع تعليمــه الدميقراطيــة .ويف الواقــع هــذه نظــرة قــارصة

وتغفــل حقيقــة أن فكــرة االنســحاب األمريــي مــن هــذا البلــد
قدميــة وتــردد منــذ عهــد الرئيــس األســبق جــورج بــوش ،حيــث
وضــح بعــد  3ســنوات مــن التدخــل األمريــي يف أفغانســتان
عــام  2001أن هــذه حــرب ال ميكــن تحقيــق االنتصــار فيهــا.
غــر أن العســكريني بطبيعتهــم يف كل املواقــف يقولــون إنهــم
بحاجــة إلمكانيــات إضافيــة لتحقيــق االنتصــار ،وكانــوا بالفعــل
يحصلــون عــى دعــم ضخــم ،ويف املقابــل يحققــون انتصــارات
مؤقتــة ،ورسيعـاً مــا كان يعــود الوضــع ملــا كان عليــه .وكان يتــم
إرســال بعثــات مــن معلمــن ومحرتفــن لتعليــم األفغــان ،وكأن
الدميقراطيــة ميكــن تحقيقهــا مــن خــال هــذه الطــرق الشــكلية،
متجاهلــن التطــور الطبيعــي الــذي تحتاجــه الــدول يف هــذا
الشــأن.
تأثيرات إقليمية:

شــدد ســعيد عــى أن الــرق األوســط ال يبتعــد عــن تداعيــات
ســيطرة حركــة طالبــان عــى أفغانســتان ،خاصــة أن املنطقــة مــا
زالــت تعــاين التناقضــات والقلــق والخلخلــة التــي أعقبــت أحداث
مــا يُســمى بـــ «الربيــع العــريب» يف بدايــات العقــد املــايض ،والتــي
حاولــت الــدول اإلقليميــة غــر العربيــة ،مثــل تركيــا وإيــران،
االســتفادة منهــا ،إذ متســكت طه ـران بســلوك «توظيــف األقليــة
الشــيعية» يف دول املنطقــة ،بينــا تصاعــد «الســلوك التوســعي»
ألنقــرة .وقــد ســاعدهم عــى ذلــك عــدم وجــود تحالــف إقليمــي
عــريب قــوي ،بعيــدا ً عــن العالقــات الثنائيــة للــدول املهمــة يف
املنطقــة.
وقــد صــدرت ترصيحــات عــن تركيــا وإيــران بعــد ســيطرة
طالبــان مؤخــرا ً عــى أفغانســتان ،وهــي الترصيحــات التــي
عكســت مواقــف الدولتــن مــن هــذه األحــداث ،إذ تريــد أنقــرة
أن تــرث الواليــات املتحــدة يف أفغانســتان ،فيــا تحــاول طه ـران
ضــم طالبــان إىل قامئــة تحالفاتهــا ،واســتخدامها كورقــة للضغــط
عــى خصومهــا ،وعــى رأســهم واشــنطن.
وهنــا يتمثــل القلــق العــريب الحــايل يف الخــوف مــن أن
تعطــي ســيطرة حركــة طالبــان عــى أفغانســتان ،دفعــة معنويــة
للجامعــات والتنظيــات املتشــددة واملســلحة يف املنطقــة ،وذلــك
بعــد أن اســتطاعت جامعــة بدائيــة ،عســكرياً عــى األقــل ،أن
تهــزم قــوى كــرى ذات قــدرات نوويــة ،وهــو مــا قــد يعيــد إىل
املنطقــة مخــاوف محــاوالت استنســاخ النمــوذج الطالبــاين.
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