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أصابــت العــامل حالــة مــن “الصدمــة” مــع إعــان حركــة طالبــان يــوم 15 أغســطس 2021 ســيطرتها 
رسيعــاً، ويف غضــون أيــام قليلــة، عــى أفغانســتان وعودتهــا مــرة أخــرى إىل حكــم البــاد بعــد نحو 20 
عامــاً. وقــد أثــارت هــذه الخطــوة املفاجئــة وغــر املتوقعــة يف توقيتهــا، العديــد مــن التســاؤالت حول 
ــار القــوات املســلحة  ــان بعــد انهي ــي طالب ــدي مقات ــول يف أي أســباب رسعــة ســقوط العاصمــة كاب
األفغانيــة، مســتغلني يف ذلــك االنســحاب األمريــي مــن هــذا البلــد، فضــاً عــن وجــود مخــاوف مــن 
تداعيــات عــودة طالبــان للحكــم عــى تفاقــم أزمــة الاجئــني والنازحــني مــن أفغانســتان وتحديــداً 
ــة  ــات اإلرهابي ــن للتنظي ــاذ آم ــتان إىل م ــول أفغانس ــة تح ــن احتالي ــك ع ــوار، ناهي إىل دول الج
ــه يف  ــرق األوســط وخســاره معاقل ــة ال ــم داعــش يف منطق ــد تراجــع تنظي ــة، خاصــة بع واملتطرف

العــراق وســوريا خــال الســنوات األخــرة.

ومــن جانبهــا، حاولــت حركــة طالبــان إرســال رســائل إيجابيــة للمجتمــع الــدويل مــن أجــل كســب 
ــبتمرب  ــوم 7 س ــكيلها ي ــن تش ــت ع ــي أعلن ــة الت ــا االنتقالي ــراف بحكومته ــة واالع ــة الدولي الرعي
الجــاري، فضــاً 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 20 عامــاً املاضيــة، ووظفــوا يف ذلــك وســائل اإلعــام وشــبكات 
ــاً انطــوى عــى  ــاً إعامي ــدة، مــع تبنيهــم خطاب التواصــل االجتاعــي للرويــج لهــذه الصــورة الجدي
رســائل مطمئنــة للــدول األخــرى، خاصــة فيــا يتعلــق باحــرام 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 
ــاً،  ــول رسيع ــع ســقوط كاب ــة يف توق ــزة االســتخبارات األمريكي األوضــاع يف أفغانســتان، وفشــل أجه
فضــاً عــن إتاحتهــا الفرصــة لعــودة ســيطرة طالبــان عــى هــذا البلــد مــرة أخــرى، وذلــك بالرغــم 
مــن املبالــغ الطائلــة التــي أنفقتهــا الواليــات املتحــدة هنــاك عــى مــدار 20 عامــاً. ومــن املتوقــع أن 
تُلقــي هــذه التطــورات بتداعياتهــا عــى الداخــل األمريــي وانتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس 
عــام 2022، يف ظــل االنتقــادات التــي وجههــا الجمهوريــون إلدارة بايــدن، عــاوة عــى االرتــدادات 
األخــرى لصعــود طالبــان عــى نفــوذ واشــنطن يف العــامل وعاقاتهــا مــع حلفائهــا األوروبيــني وحلــف 

“الناتــو”، فضــاً عــن التأثــرات املحتملــة أيضــاً عــى منطقــة الــرق األوســط.

ــاش املنشــورة  ــات النق ــرات وحلق ــات والتقدي ــن التحلي ــدداً م ــف ع إجــاالً، يتضمــن هــذا املل
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 مارســات 
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.

مقدمة
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ســيطرت طالبــان عــى أكــر مــن 20 واليــة أفغانيــة البالــغ عددهــا 
حــوايل 34 يف تســعة أيــام، كــا باتــت تبتعــد عــن كابــول بحــوايل 
50 كلــم. وتشــر تقديــرات بــأن طالبــان تســيطر عــى 85% مــن 
أرايض أفغانســتان، وأن ســقوط العاصمــة األفغانيــة كابــول باتــت 

مســألة وقــت.

ــة  ــه وكال ــت في ــذي أعلن ــت ال ــور يف الوق ــذا التط ــيء ه ويج
ــان  ــا لســيطرة طالب ــة أن تقديراته ــة األمريكي االســتخبارات املركزي
عــى كابــول قــد تتــم خــال 30 يومــاً فقــط بعــد أن كانــت 
ــلت  ــا أرس ــام، ك ــهر لع ــن 6 أش ــر إىل م ــابقة تش ــا الس تقديراته
واشــنطن حــوايل ثاثــة آالف جنــدي إضافيــني يف 13 أغســطس يف 
ــني ســحب أعضــاء  ــة ألفغانســتان للمســاهمة يف تأم ــة مؤقت مهم
البعثــة الدبلوماســية األمريكيــة مــن الســفارة األمريكيــة يف كابــول، 
ــة،  ــوات الحكومي ــوف الق ــار يف صف ــم االنهي ــى حج ــؤرش ع يف م

ــرب.  ــراء الح ــة ألم ــيات التابع ــك امليليش وكذل

استراتيجية طالبان العسكرية:
اتجهــت حركــة طالبــان لتكثيــف هجاتهــا يف أفغانســتان، منــذ أن 
ــع قواتهــا مــن  ــل اعتزامهــا ســحب جمي أعلنــت واشــنطن يف أبري
ــان  ــول 11 ســبتمرب 2021. واســتندت اســراتيجية طالب ــاد بحل الب

للســيطرة عــى كامــل األرايض األفغانيــة عــى العنــارص التاليــة: 

1- أولويــة شــال أفغانســتان: قامــت حركــة طالبــان بشــن هجــوم 
مباغــت عــى شــال أفغانســتان، املعقــل التاريخــي ألمــراء الحــرب 
املناهضــني لطالبــان، ومتكنــت يف 5 مايــو 2021 مــن الســيطرة 

ــدوز يف شــال أفغانســتان يف  ــة قن ــم مدين ــم بغــان، ث عــى إقلي
ــزار  ــة م ــاً حصــاراً عــى مدين ــا تفــرض حالي 8 أغســطس، كــا أنه
رشيــف. وتجــدر اإلشــارة إىل أن طالبــان مل تنجــح يف الســيطرة 
ــا كانــت تحكــم أفغانســتان خــال الفــرة مــن عــام  ــا عندم عليه

ــام 2001.  ــى ع 1996، وحت

ويعكــس اتجــاه طالبــان للســيطرة عليهــا، بعيــداً عــن معاقلهــا 
يف جنــوب رشق البــاد حــرص الحركــة عــى عــدم تكــرار ســيناريو 
ــكرية  ــة عس ــن جبه ــارة ع ــذي كان عب ــايل«، وال ــف الش »التحال
مناهضــة لطالبــان تشــكلت عــام 1996، بقيــادة أحمــد شــاه 
مســعود، وحكمــت شــال أفغانســتان بصــورة منفصلــة عــن 

ــول.  كاب

ــان يف  ــة طالب ــزت حرك ــة: رك ــدود األفغاني ــى الح ــيطرة ع 2- الس
املرحلــة التاليــة عــى االســتياء عــى املعابــر الحدوديــة لتحقيــق 

ــة: األهــداف التالي

 أ- تقليــص إيــرادات الحكومــة: متكــن ســيطرة طالبــان عــى املعابر 
الحدوديــة مــن حصولهــا عــى العائــدات الجمركيــة، التــي كانــت 
ــو  ــد نح ــذه العوائ ــل ه ــث مُتث ــا، حي ــة تحصله ــة األفغاني الحكوم
ــدرت  ــي ق ــتان، والت ــة ألفغانس ــرادات املحلي ــايل اإلي ــف إج نص

ــاين« 2021.  ــار »أفغ ــو 216.5 ملي بنح

واســتطاعت الحكومــة األفغانيــة جمع حــوايل 4.6 مليــار أفغاين 
فقــط، أي مــا يــوازي 58 مليــون دوالر، مــن الرســوم خــال يوليــو 
مقارنــة بـــ 7.3 مليــار أفغــاين يف يونيــو املــايض مــن جميــع املراكــز 
الجمركيــة الثاثــني الواقعــة عــى الحــدود واملــدن واملطــارات، وهو 

سقوط حر!
انهيار الحكومة األفغانية أمام طالبان بعد االنسحاب األمريكي

l مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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مــا يعنــي متكــن الحركــة مــن الحصــول عــى أكــر مــن 2.7 مليــار 
أفغــاين.

ــيطرة  ــن الس ــان م ــت طالب ــراتيجية: متكن ــلع االس ــع الس  ب- من
عــى معربيــن مــن أصــل ثاثــة معابــر حدوديــة بــني أفغانســتان 
وإيــران، وهــا إســام قلعــة، وأبــو نــر فراهــي، وكانــت الحكومــة 
األفغانيــة تســتورد عربهــا وارداتهــا مــن الســلع، خاصــة النفــط مــن 

إيــران. 

 ج- الحصــول عــى الدعــم العابــر للحــدود: متكنــت طالبــان مــن 
ــتان،  ــع باكس ــدودي م ــداك الح ــبني بول ــرب س ــى مع ــيطرة ع الس
ــل  ــية، وتؤه ــر الرئيس ــن املعاب ــد م ــو يع ــو 2021، وه يف 14 يولي
ــن  ــم م ــى دع ــول ع ــان للحص ــرب طالب ــذا املع ــى ه ــيطرة ع الس
الجاعــات الباكســتانية املتعاطفــة مــع الحركــة، خاصــة مــع 
امتــداد إثنيــة البشــتون، التــي ينتمــي إليهــا أغلــب عنــارص طالبان، 

ــتان.  ــتان وباكس ــني أفغانس ب

3- االســتيالء 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 
ــات  ــن هج ــى ش ــدرة ع ــرت ق ــان أظه ــة طالب ــوظ أن حرك امللح
عــى عــدة جبهــات بصــورة متزامنــة، وهــو مــا وضــح يف نجاحهــا يف 

ــام.  ــة أي ــات أفغانســتان يف مثاني الســيطرة عــى نصــف والي

ــاين  ــرات، ث ــار وه ــى قنده ــيطرة ع ــان يف الس ــت طالب ونجح
وثالــث أكــرب مــدن أفغانســتان عــى التــوايل. كــا اســتطاعت 
الحركــة الســيطرة عــى 20 واليــة أفغانيــة مــن أصــل 34 واليــة. ويف 
هــذا الســياق، أفــادت بعــض املعلومــات االســتخباراتية األمريكيــة 
بــأن العاصمــة األفغانيــة كابــول قــد تســقط يف يــد حركــة طالبــان 

خــال 30 يومــاً. 

تعمــل  األفغانيــة:  العاصمــة  عــزل   -4
طالبــان عــى عــزل كابــول، وذلــك مــن 
ــات.  ــف الجه ــن مختل ــا م ــال تطويقه خ
وقــد قامــت حركــة طالبــان باالســتياء عــى 
مدينــة غزنــة االســراتيجية، التــي تقــع 
ــوايل 150  ــا بح ــد عنه ــول وتبع ــوب كاب جن
كيلومــراً، كــا أنهــا متكنــت مــن الســيطرة 
ــع  ــي تق ــري« والت ــل خم ــة »ب ــى مدين ع
عــى بعــد 225 كيلومــراً شــال العاصمــة 
كابــول، وهــو مــا مكــن طالبــان مــن عزلهــا 
عــن شــال وغــرب البــاد. وباملثــل، متكنــت 
طالبــان مــن الســيطرة يف 13 أغســطس 
ــة  ــة والي ــم، عاصم ــويل عل ــة ب ــى مدين ع
ــم  ــد 50 كل ــى بع ــع ع ــي تق ــار، والت لوغ
رشق كابــول. ومــن جهــة أخــرى، أحكمــت 
مــزار رشيــف،  عــى  ســيطرتها  طالبــان 
أغســطس،   14 يف  بلــخ،  واليــة  عاصمــة 
الرئــة االقتصاديــة  وتعــد مــزار رشيــف 
الســيطرة عليهــا فــرض  للبــاد. وتعنــي 
ــن  ــول م حصــار كامــل عــى العاصمــة كاب
الجهــات كافــة. وتشــر تقديــرات أمريكيــة 

إىل أن ســيطرة طالبــان عــى واليــة بلــخ يجعــل كابــول تســقط يف 
حــدود 72 ســاعة فقــط. 

ويبــدو أن طالبــان تتحــايش الســيطرة عــى كابــول اآلن، حتــى 
تتمكــن الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو مــن إجاء دبلوماســييها 
ــة  ــه الحرك ــع أن تتج ــك يتوق ــتان. ولذل ــارج أفغانس ــا خ ورعاياه
إلكــال ســيطرتها عــى مزيــد مــن الواليــات األخــرى، ثــم تــرع 

بعــد ذلــك يف الســيطرة عــى العاصمــة إن أرادت. 

5- مهاجمــة املطــارات والقواعــد: قامــت طالبــان باســتهداف 
املطــارات بصــورة منهجيــة، وذلــك بهــدف إعاقــة قــدرة الحكومــة 
ــامل  ــن الع ــتان ع ــزل أفغانس ــن ع ــاً ع ــوات، فض ــر الق ــى ن ع
ــان عــى عــدد مــن  ــة، ســيطرت طالب ــة ثاني الخارجــي. ومــن جه
القواعــد العســكرية التابعــة للجيــش األفغــاين، واســتولت عــى مــا 

ــر.  ــال يذك ــن أســلحة دون أي قت ــا م به

أسباب االنهيار السريع:
ــان إىل  ــة أمــام طالب ــار القــوات األفغاني ميكــن إرجــاع عوامــل انهي

عــدد مــن العوامــل، تتمثــل يف التــايل: 

1- االنســحاب األمريــي مــن دون تســوية: أعلنــت الواليــات 
ــول 31  ــتان بحل ــن أفغانس ــحابها م ــل 2021 انس ــدة يف أبري املتح
أغســطس، وذلــك يف ظــل تعــر مفاوضــات الســام بــني الحكومــة 
األفغانيــة وطالبــان. وقــد أغــرى ذلــك الوضــع طالبــان بشــن 
هجــات ال هــوادة فيهــا يف جميــع أنحــاء البــاد، وهــو مــا حــد من 
ــدم  ــة تق ــة إلعاق ــات الجوي ــف الرضب ــدرة واشــنطن عــى توظي ق
طالبــان، خاصــة مــع إغــاق أهــم قاعدتــني جويتــني أمريكيتــني يف 
قندهــار وباغــرام يف شــهر يوليــو املــايض، كــا أن القــوات األفغانيــة 
ال تســتطيع صيانــة املقاتــات، وهــو مــا حــد مــن توظيفهــم هــذا 

ــان.  الســاح ضــد طالب

ملفات المستقبل
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ومل يتوقــف األمــر عنــد مغــادرة القــوات األمريكيــة والقــوات 
ــادر أيضــاً اآلالف مــن  ــل غ ــو ألفغانســتان، ب ــف النات التابعــة لحل
ــة  ــل صيان ــن يوفــرون الخدمــات اللوجســتية، مث ــن الذي املتعاقدي
أنظمــة األســلحة الجويــة والربيــة التــي قدمتهــا الواليــات املتحــدة 

لهــا. 

2- انهيــار القــوات األفغانيــة: ظلــت القــوات األفغانيــة معتمــدة 
ــا  ــو م ــاً، وه ــات تقريب ــع العملي ــي يف جمي ــم األمري ــى الدع ع
ــور االنســحاب  ــا ف ــي ســاهمت يف انهياره ــل الت كان أحــد العوام
األمريــي. ومــن امللفــت هــذا األداء املتــدين للقــوات األفغانيــة عى 

الرغــم مــن الدعــم األمريــي. 

ــدن يف 10 أغســطس أن  ــي جــو باي ــس األمري ــد الرئي ــد أك فق
»بــاده أنفقــت أكــر مــن ألــف مليــار دوالر يف 20 عامــاً، لتدريــب 
وتجهيــز أكــر مــن 300 ألــف جنــدي أفغــاين، كــا رصح املتحــدث 
باســم وزارة الدفــاع األمريكيــة جــون كــريب، أن »القــوات األفغانيــة 
ــة«، مشــراً إىل أن  ــوة الجوي ــة والق ــزة العددي ــدرة واملي ــك الق متتل
األمــر يعــود إىل القيــادة واإلرادة باســتخدام هــذه القــدرات. 
ــوات  ــن أداء الق ــاط م ــود إحب ــات وج ــذه التريح ــف ه وتكش

ــان.  ــة أمــام تقــدم طالب األفغاني

3- الدعــم الباكســتاين لطالبــان: تعــد باكســتان تاريخيــاً أحــد 
ــت  ــة كان ــان، خاصــة أن الحكومــة األفغاني الداعمــني لحركــة طالب
ــاد. وأكــدت األمــم  مقربــة مــن الهنــد، الخصــم اللــدود إلســام آب
املتحــدة يف 27 يوليــو أن جاعــة طالبــان باكســتان اإلرهابيــة التــي 
تتخــذ مــن باكســتان مقــراً لهــا حافظــت عــى عاقــات مــع حركــة 
ــن  ــو م ــن 6000 عض ــرب م ــا يق ــاك م ــة، وأن هن ــان األفغاني طالب
أعضــاء حركــة طالبــان باكســتان يتمركــزون يف املنطقــة الرقية من 
أفغانســتان عــى الحــدود مــع باكســتان، حيــث يقدمــون الدعــم 

العســكري لهجــوم طالبــان املســتمر ضــد الحكومــة األفغانيــة.

ــاين، أرشف  ــس األفغ ــق الرئي ــاين: أخف ــس األفغ ــات الرئي 4- سياس
ــة  ــد حرك ــان ض ــرب األفغ ــراء الح ــد أم ــى اآلن يف توحي ــى، حت غن
طالبــان، إذ إن سياســته كانــت تقــوم عــى تهميشــهم، يف محاولــة 
ــز الجيــش الوطنــي األفغــاين، وهــو مــا دفعهــم إىل تحــايش  لتعزي
ــام  ــة أم ــوات األفغاني ــار الق ــام انهي ــه أم ــان. غــر أن ــة طالب محارب
ــع  ــق يف مطل ــث واف ــد، حي ــن جدي ــم م ــي إليه ــأ غن ــان، لج طالب

ــة.  ــة للحكوم ــى تســليح امليليشــيات املوالي أغســطس، ع

وجــاء هــذا القــرار متأخــراً، فقــد ســافر غنــي، يف 11 أغســطس، 
ــاً  ــاً تقليدي ــي تعــد معق ــف الشــالية، والت ــزار رشي ــة م إىل مدين
مناهضــاً 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. وعى 

الرغــم مــن ذلــك، فقــد ســقطت املدينــة يف 14 أغســطس.

سيناريوهات الصراع األفغاني
تتمثــل املســارات املحتملــة للــراع األفغــاين بعــد االنســحاب 

األمريــي مــن أفغانســتان يف الســيناريوهات التاليــة:  

1- ســيطرة 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 

ــتونية.  ــة البش ذات األغلبي

ــل  ــة يف ظ ــدة، خاص ــح بش ــو املرج ــيناريو ه ــذا الس ــد ه ويع
االنهيــار الرسيــع لقــوات الحكومــة األفغانيــة عــى الجبهــات كافــة، 
واتجــاه بعضهــم إىل االستســام وتســليم أســلحتهم إىل طالبــان مــن 
ــن  ــدد ضخــم م ــى ع ــتياء ع ــة يف االس ــال، ونجــاح الحرك دون قت
األســلحة األمريكيــة مــن الدبابــات واملدرعــات مــن طــراز هامفــي 

وغرهــا. 

ــى  ــيطرة ع ــن الس ــان م ــن طالب ــبق متك ــا س ــاف إىل م ويض
مناطــق واســعة شــال أفغانســتان، والتــي كانــت معقــل التحالــف 
ــع  ــاً م ــنطن حالي ــاوض واش ــا تتف ــان. ك ــاوئ لطالب ــايل املن الش
طالبــان لضــان أمــن دبلوماســييها يف الســفارة يف كابــول، بالتزامــن 
ــول إلجــاء  ــة آالف جنــدي بشــكل طــارئ إىل كاب مــع إرســال ثاث
موظفــني ودبلوماســيني أمريكيــني، وهــو مــا يعنــي أن التقديــرات 

ــك الســيناريو.  ــة تتوقــع حــدوث ذل األمريكي

ــيناريو أن  ــذا الس ــاً له ــد وفق ــان: يعتق ــة لطالب ــيطرة جزئي 2- س
ــان مــن الســيطرة عــى أجــزاء واســعة مــن األرايض  تتمكــن طالب
كامــل  عــى  ســيطرتها  إحــكام  يف  تفشــل  ولكنهــا  األفغانيــة، 
ــة  ــة لحرك ــارات املتتالي ــلة االنتص ــع سلس ــد تدف ــتان. فق أفغانس
األقليــات  مختلــف  ميثلــون  والذيــن  الحــرب،  أمــراء  طالبــان 
األفغانيــة، إىل التوحــد مــع القــوات األفغانيــة ضــد طالبــان، ووقــف 

نجاحــات طالبــان العســكرية. 

ويتوقــع أن تقــوم الحكومــة األفغانيــة، وفقــاً لهــذا الســيناريو، 
بحشــد مقاتليهــا كافــة والتحالــف مــع أمــراء الحــرب للدفــاع عــن 
العاصمــة األفغانيــة كابــول، وبعــض املــدن االســراتيجية، مثــل مزار 
ــق أي  ــن تحقي ــان م ــع طالب ــاد، وغرهــا، ومن ــف وجــال آب رشي
تقــدم عســكري إضــايف، وذلــك لتحقيــق جمــود يف الــراع وتفــرض 

عــى طالبــان الجلــوس للتفــاوض.

وتراجــع فــرص هــذا الســيناريو بشــدة يف ضــوء خســارة 
ــح  ــل لصال ــم بالفع ــق نفوذه ــرب مناط ــراء الح ــن أم ــد م العدي
ــة  ــة األفغاني ــني الحكوم ــرة ب ــة املتوت ــن العاق ــاً ع ــان، فض طالب
ــان  ــة. ومــع ســيطرة طالب ــراء الحــرب خــال الســنوات املاضي وأم
ــون  ــيناريو تك ــذا الس ــق ه ــرص تحق ــإن ف ــف، ف ــزار رشي ــى م ع

محــدودة، إن مل تكــن منعدمــة.

ــول  ــة كاب ــرام حكوم ــل يف إب ــلمية: يتمث ــوية س ــل لتس 3- التوص
اتفــاق ســام مــع طالبــان، غــر أن فــرص حــدوث هــذا الســيناريو 
ــلطة  ــم الس ــاق تقاس ــان اتف ــة طالب ــت حرك ــد رفض ــة، فق ضعيف
الــذي عرضــه الرئيــس أرشف غنــي، بعــد طــول مانعــة مــن جانبه، 
وذلــك يف مقابــل وقــف طالبــان العنــف. وأكــدت طالبــان رفضهــا 
أي اتفــاق ســام ال يتضمــن اإلشــارة رصاحــة إىل تطبيــق الريعــة 
اإلســامية. كــا أن طالبــان كانــت تضــع عراقيــل أمــام مفاوضــات 

الســام الســابقة. 

انهيار الحكومة األفغانية أمام طالبان بعد االنسحاب األمريكي
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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 
بــني واشــنطن وطالبــان يف أواخــر فربايــر 2020، وإعــان الرئيــس 
ــن  ــاده م ــوات ب ــحب ق ــب، س ــد ترام ــابق، دونال ــي الس األمري
ــاً  ــاً ميداني ــاد تقدم ــو 2021، شــهدت الب ــول ماي أفغانســتان بحل

ملقاتــي طالبــان، اســتغاالً النســحاب القــوات األجنبيــة. 

ــدن، يف  ــس جــو باي ــان الرئي ــد إع ــراً بع ــر كث ــر األم ومل يتغ
مــارس 2021، تأخــر امتــام االنســحاب األمريــي إىل مــا قبــل 
11 ســبتمرب املقبــل، لكــن تقــدم طالبــان الــذي كان يحــدث 
تدريجيــاً، تســارع بشــكل غــر متوقــع يف األيــام املاضيــة، وصــوالً 
إىل ســيطرتها عــى كامــل البــاد، مــع استســام قــوات الحكومــة 
بحــوزة  بــات  الــذي  األفغانيــة بســهولة وإلقائهــم ســاحهم 
الحركــة، وهــو مــا يزيــد مــن التهديــدات التــي تفرضهــا طالبــان.

دالالت ُمفسرة:

ــان الرسيعــة عــى أفغانســتان بعــد  ــة طالب تطــرح ســيطرة حرك
ــي  ــة والت ــدالالت املهم ــن ال ــدداً م ــول، ع ــة كاب ــا العاصم دخوله

ــي: ــا ي ــرس هــذه الخطــوة الرسيعــة، وأبرزهــا م رمبــا تُف

ــة: تطــرح  ــة األفغاني ــاء الدول ــادة بن ــي يف إع 1- الفشــل األمري
إعــادة ســيطرة طالبــان عــى العاصمــة كابــول قضيــة فشــل 
السياســات التــي انتهجتهــا الواليــات املتحــدة يف إعــادة بنــاء 
ــو  ــة، وه ــاً املاضي ــدى الـــ 20 عام ــى م ــة يف أفغانســتان ع الدول
فشــل مــرده عــدم اســتيعاب واشــنطن طبيعــة وخصوصيــة القيــم 
الســائدة يف هــذا البلــد وموقــع الديــن اإلســامي فيــه، فضــاً عــن 
ــاد  ــر الفس ــوبها مظاه ــة ال تش ــات قوي ــاء مؤسس ــل يف بن الفش

ــتبداد.  واالس

وكان أبــرز مظاهــر الفشــل األمريــي واضحــاً يف مســألة 
ــة،  ــة واحرافي ــس حديث ــى أس ــاين ع ــش األفغ ــاء الجي ــادة بن إع
ــن 89  ــرب م ــا يق ــنطن م ــاق واش ــن إنف ــم م ــى الرغ ــك ع وذل
مليــار دوالر لتدريــب حــوايل 300 ألــف جنــدي أفغــاين. ويف 
ــة التفتيــش املختصــة بإعــادة إعــار  هــذا اإلطــار، كشــفت هيئ
ــيني يف  ــادة الرئيس ــا، أن الق ــر له ــتان )SIGAR(، يف تقري أفغانس
ــة يترفــون كـــ  ــوا طــوال الســنوات املاضي الجيــش األفغــاين كان
ــول  ــربى للحص ــة ك ــش مؤسس ــربون الجي ــرب«، و«يعت ــراء ح »أم
املنافــع  مــن  شــبكات  خالــه  مــن  ويبنــون  املغانــم،  عــى 
واملحســوبيات«. وبالتــايل مل تجــد طالبــان أي صعوبــة أو مقاومــة 
يف ســعيها للســيطرة عــى كامــل أفغانســتان يف خــال عــدة أيــام.

2- طأمنــة طالبــان األطــراف الخارجيــة: أظهــرت حركــة طالبــان 

ما بعد سقوط كابول:
تبعات »عودة طالبان« بين خطر اإلرهاب وتدفق الالجئين

أحمد دياب
 باحث في مجلة الديمقراطية بمؤسسة األهرام ـ القاهرة
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عــى  الربجــايت  الطابــع  تغليبهــا  املاضيــة  الســنوات  طــوال 
توجهاتهــا األيديولوجيــة، حيــث حرصــت عــى تقديــم تطمينــات 
لألطــراف الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة باألزمــة األفغانيــة وتقليــل 
ــة  ــت الحرك ــة، طأمن ــن ناحي ــة. فم ــوذ الحرك ــن نف ــا م مخاوفه
ــن  ــا ل ــر 2020، بأنه ــة يف فرباي ــاق الدوح ــرب اتف ــنطن أوالً ع واش
تســمح باســتخدام أفغانســتان كقاعــدة لشــن هجــات تســتهدف 

أمــن دول أخــرى. 

ــان تطمينــات لجرانهــا يف آســيا الوســطي،  كــا قدمــت طالب
وهــم حلفــاء روســيا التقليديــني، بأنهــا ال تشــكل خطــراً عليهــم. 
ــر الدفــاع الــرويس، ســرغي شــويغو، يف 11 أغســطس  وقــال وزي
الجــاري، إنــه »مــن املهــم لنــا أن الحــدود مــع أوزبكســتان 
وطاجيكســتان أصبحــت أيضــاً تحــت ســيطرة طالبــان«، مؤكــداً أن 
طالبــان تعهــدت بعــدم العبــور إىل جمهوريــات آســيا الوســطى.

ووصلــت تطمينــات قــادة طالبــان إىل الصــني، وتعهــدوا 
لهــا بأنهــم لــن يتدخلــوا يف شــؤونها الداخليــة، الســيا فيــا 
يتعلــق بدعــم أقليــة اإليغــور املســلمة يف إقليــم شــينغيانغ. أمــا 
باكســتان، فثمــة اتهامــات متواتــرة لهــا بدعــم الحركــة األفغانيــة، 

ــات. ــن أي تطمين ــى ع ــي يف غن ــايل فه وبالت

وأخــراً، طأمنــت طالبــان الجــار اإليــراين والــذي بالرغــم مــن 
مخاوفــه مــن حــدوث تدفــق كبــر لاجئــني األفغــان عــرب الحــدود 

ــة يف  ــة األفغاني ــع الحرك ــت م ــد تاق ــه ق ــدو أن مصالح ــه، يب إلي
ــد  ــد مُيه ــا ق ــات املتحــدة، وهــو م ــا املشــرك للوالي ظــل عدائه
ملزيــد مــن التعــاون املســتقبي بــني طهــران وطالبــان بعــد 

ــم. ســيطرة األخــرة عــى الحك

ــان  ــة طالب ــدت حرك ــة، أك ــة األفغاني ــا العاصم ــد دخوله وبع
أنهــا تريــد عاقــات طبيعيــة مــع املجتمــع الــدويل، وال تريــد أن 
تعيــش يف عزلــة، وتعهــدت بعــدم وجــود خطــر يهــدد الســفارات 

ــول. ــة يف كاب ــات الدبلوماســية األجنبي والبعث

3- تحييــد الحركــة بعــض القــوى الداخليــة: خــال الســنوات 
منهــا  املخــاوف  تقليــل  إىل  طالبــان  حركــة  ســعت  األخــرة، 
ــاح أكــر عــى املجتمــع األفغــاين. ويف هــذا الصــدد، قــال  واالنفت
ــع  ــة م ــد، يف مقابل ــه مجاه ــح الل ــة، ذبي ــم الحرك ــدث باس املتح
وكالــة »رويــرز« يف مطلــع 2019: »إذا حــل الســام وعــادت 
ــت يف  ــن تكــون باألســاليب القاســية نفســها كــا كان ــان فل طالب
1996«. وقــد متكنــت طالبــان مــن عقــد عــرات التوافقــات مــع 
القــوى األهليــة األفغانيــة، مــن عشــائر وزعــاء املناطــق ووجهــاء 
ــن رصــدوا آالف  ــد مــن املناطــق، الذي املجتمــع املحــي يف العدي

ــم.  ــح بينه ــي املصال ــوء تاق ــة، يف ض ــح الحرك ــني لصال املقاتل

وبعــد دخــول مقاتــي طالبــان العاصمــة كابــول يــوم 15 
ــة  ــه رســائل طأمن ــا عــى توجي أغســطس الجــاري، حــرص قادته

ملفات المستقبل
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ــة  ــة املقبل للشــعب األفغــاين بشــأن املرحل
يف البــاد، وقــال املتحــدث باســم الحركــة، 
ــم  ــو تقاس ــدف ه ــم، إن »اله ــد نعي محم

ــتقراً«. ــد مس ــون البل ــلطة، وأن يك الس

مخاوف ُمحتملة:
مجملهــا  ويف  متوقعــة،  تداعيــات  مثــة 
ســلبية، بعــد ســيطرة حركــة طالبــان عــى 

أفغانســتان، ويتمثــل أبرزهــا يف اآليت: 

ـــات  ـــالذاً للتنظي ـــتان م ـــودة أفغانس 1- ع
ـــد  ـــن تصاع ـــاوف م ـــاك مخ ـــة: هن اإلرهابي
أنشـــطة التنظيـــات اإلرهابيـــة، مثـــل 
ــدة يف  ــان« والقاعـ ــة خرسـ ــش »واليـ داعـ
ـــان  ـــة طالب ـــيطرة حرك ـــد س ـــتان بع أفغانس
عـــى البـــاد. وعـــى الرغـــم مـــن أن 
ـــون  ـــد تك ـــم داعـــش يف أفغانســـتان ق تنظي
مـــن عنـــارص انشـــقت عـــن طالبـــان، 
ـــة،  ـــد الحرك ـــات ض ـــؤالء مواجه ـــاض ه وخ
فـــإن التنظيـــم أعلـــن الحقـــاً دعمـــه 

ـــد  ـــاد ض ـــام والجه ـــرة اإلس ـــتهدفان »ن ـــا يس ـــان باعتباره طالب
ـــن  ـــم القاعـــدة فقـــد أعل ـــا تنظي الغـــزاة«، عـــى حـــد وصفهـــا. أم
زعيمـــه، أميـــن الظواهـــري، مبايعتـــه يف عـــام 2017 املـــا هبـــة 

اللـــه أخونـــد زاده زعيـــاً لطالبـــان. 

ـــان  ـــة طالب ـــودة حرك ـــن ع ـــاوف م ـــرز املخ ـــل أب ـــذا تتمث وهك
ـــذه  ـــتعطيها ه ـــي س ـــع الت ـــوة الدف ـــتان، يف ق ـــم يف أفغانس للحك
الخطـــوة لتنظيـــات إرهابيـــة يف مناطـــق أخـــرى، عـــى نحـــو 
يجعلهـــا تحتـــذي بالحركـــة التـــي أصبحـــت ملهمـــة لهـــا بعـــد 
أن متكنـــت مـــن االنتصـــار بعـــد نحـــو 20 عامـــاً مـــن القتـــال. 
ـــة  ـــان، نقط ـــودة طالب ـــد ع ـــتان بع ـــح أفغانس ـــا تصب ـــايل رمب وبالت
ـــا  ـــن دول أخـــرى، ومنه ـــني م ـــن الشـــباب املتطرف ـــر م جـــذب لكث
ــش يف  ــم داعـ ــع تنظيـ ــد تراجـ ــة بعـ ــط، خاصـ ــرق األوسـ الـ

ســـوريا والعـــراق.

ــة  ــامل اآلن أزمـ ــه العـ ــدة: يواجـ ــة الجئـــن جديـ ــر أزمـ 2- تفجـ
الجئـــني جديـــدة قادمـــة مـــن أفغانســـتان، تعيـــد إىل الذاكـــرة 
مـــا حـــدث يف ســـوريا خـــال الســـنوات املاضيـــة، خاصـــة مـــع 
التوقعـــات بفـــرار مايـــني األفغـــان مـــن ديارهـــم بســـبب 
ـــرة  ـــة الف ـــة. وطيل ـــة قمعي ـــان حكوم ـــرض طالب ـــن ف ـــم م مخاوفه
املاضيـــة، خرجـــت العديـــد مـــن التحذيـــرات الدوليـــة بشـــأن 
ـــني  ـــدد النازح ـــاع ع ـــتان، وارتف ـــانية يف أفغانس ـــة إنس ـــدالع أزم ان
ــد. وحثـــت  ــذا البلـ ــة الـــراع يف هـ ــني نتيجـ ــني املدنيـ والاجئـ
ـــوم 13  ـــني، ي ـــم املتحـــدة لشـــؤون الاجئ ـــة الســـامية لألم املفوضي
ـــتجابته  ـــف اس ـــى تكثي ـــدويل ع ـــع ال ـــاري، املجتم ـــطس الج أغس
ــدان  ــدت البلـ ــتان، وناشـ ــوء يف أفغانسـ ــزوح واللجـ ــة النـ ألزمـ

املجـــاورة »إبقـــاء حدودهـــا مفتوحـــة«.

ــن  ــراً م ــدداً كب ــتقبل ع ــي تس ــدول الت ــن ال ــران م ــد إي وتع
األفغــان الهاربــني مــن العنــف يف بادهــم، حيــث يُقــدر عددهــم 

قبــل ســيطرة طالبــان عــى كامــل البــاد بنحــو 3 مايــني الجــئ 
أفغــاين. وقــد تســهل طهــران عبــور هــؤالء الاجئــني إىل دول 
أخــرى، خاصــة يف ظــل أزمتهــا االقتصاديــة عــى خلفيــة العقوبات 

ــووي.  ــا الن ــا بســبب برنامجه ــة املفروضــة عليه الدولي

ــاد األورويب، الســيا فرنســا  ــا ودول االتح ــا أصبحــت تركي ك
وأملانيــا، يف حالــة تأهــب قصــوى، خشــية موجــة الجئــني قادمــة 
مــن أفغانســتان. ولــذا أعلنــت املستشــارة األملانيــة، أنجيــا 
ــدول األخــرى  ــا وال ــوم 16 أغســطس الجــاري، أن أملاني مــركل، ي
يجــب أن تقــدم الدعــم للــدول التــي ستســتضيف األفغــان 
ــاك تنســيقاً مــع الرئيــس  ــن مــن بادهــم. وأكــدت أن هن الفاري
الفرنــي، إميانويــل ماكــرون، بشــأن عمليــات اإلجــاء التــي 

ــان. ــني األفغ ــض املواطن ــمل بع ستش

ــن  ــم م ــى الرغ ــتان: ع ــة يف أفغانس ــب املدني ــع املكاس 3- تراج
محاولــة حركــة طالبــان طأمنــة الشــعب األفغــاين بعــد ســيطرتها 
واألقليــات  املــرأة  باحــرام حقــوق  الحكــم، وتعهدهــا  عــى 
وحريــة التعبــر يف ضــوء الريعــة، فــإن تجربــه الحركــة الســابقة 
ــا  ــى صورته ــس ع ــزال تنعك ــن ال ت ــل عقدي ــاد قب ــم الب يف حك
لــدى غالبيــة قطاعــات املجتمــع األفغــاين، خاصــة  الســلبية 
النســاء الــايت يخشــني خســارة املكاســب العديــدة التــي حققنهــا 
ــا خــال 20 عامــاً مضــت.  ــن عليه ــي حصل ــات الت ــاع الحري وضي
وكانــت طالبــان قــد فرضــت عنــد توليهــا الســلطة )1996-2001( 
نظامــاً متشــدداً، ومنعــت خــال هــذه الفــرة النســاء مــن التعلــم 

ــل. والعم

إجــاالً، ميكــن القــول إن أفغانســتان دخلــت مرحلــة جديــدة 
بعــد أن ســيطرت حركــة طالبــان  تاريخهــا املضطــرب،  مــن 
ــي  ــارج، وه ــي إىل الخ ــس أرشف غن ــروب الرئي ــاد، وه ــى الب ع
التطــورات التــي أثــارت مخــاوف العــامل، خاصــة الــدول التــي قــد 

ــرة أخــرى.  ــان للحكــم م ــا تبعــات عــودة طالب تطاله

تبعات »عودة طالبان« بين خطر اإلرهاب وتدفق الالجئين
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يف 15 أغســطس 2021 كان العــامل عــى موعــد مــع حــدث تاريخي، 
ــعب  ــى الش ــة ع ــني وثقيل ــى املتابع ــة ع ــاعات رسيع ــال س فخ
ــاعة  ــارب الس ــول، وكأن عق ــى كاب ــان ع ــيطرت طالب ــاين، س األفغ
تعــود للــوراء، وبــدأ العــامل يســتعرض أحداثــاً مــرت عليهــا عــرون 

عامــاً.  

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 
وكانــت  اللحظــات.  تلــك  يف  أفغانســتان 
الرســالة األوىل عندمــا أعلنــت وكاالت األنبــاء 
ــة،  ــوا إىل العاصم ــان دخل ــلحي طالب أن مس
ثــم أعلنــت الــوكاالت نفســها انســحاب 
ــد أن توضــح  ــة تري ــدا أن الحرك ــان، وب طالب
أنهــا تســتطيع الســيطرة عــى العاصمــة 
بالســاح ولكنهــا تفضــل أن تريــث وتدخلهــا 
ــول تحــت أنظــار  ــارك ألن كاب ــن دون مع م

ــة.  ــات العاملي ــدويل واملؤسس ــام ال اإلع

طالبــان  بحركــة  الرمزيــة  ترتبــط  ومل 
فقــط، فمــع إعــان الحركــة الســيطرة عــى 
كابــول ودخــول القــر الرئــايس ظهــرت 

مشــاهد تاريخيــة ســوف ترتبــط بهــذه اللحظــة الفارقــة لســنوات 
ــاف  ــامل باخت ــرب الع ــا ع ــة له ــورة الذهني ــكل الص ــة، وستش طويل

ــه لألحــداث.  رؤيت

سايجون 2.0:

ــات  ــحاب الوالي ــرة انس ــاء ذاك ــول إحي ــار كاب ــور مط ــادت ص أع
املتحــدة مــن فيتنــام، فاملشــاهد تــكاد تكــون واحــدة فقــط 
والخــوف  الهلــع  مشــاعر  أن  غــر  واملــكان،  الزمــان  يفرقهــا 

صدمة النهاية!!
مشاهد العالقين بالطائرات من سايجون إلى كابول

أحمد الشيخ
استشاري المنصات الرقمية في شركة ميديا مايز لالستشارات اإلعالمية في لندن
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ومحــاوالت فــرار املواطنــني واحــدة، اإلخفاق 
األمريــي مل يتغــر تقريبــاً، أحــداث الفــوىض 
واإلجــاء وســقوط ضحايــا، ســات التصقــت 
ــن كا  ــحاب م ــي يف االنس ــوذج األمري بالنم

ــن.  البلدي

ومــن أهــم املنتجــات اإلعاميــة التــي 
جســدت تلــك اللحظــات، الفيديــو الــذي 
انتجتــه صحيفــة ديــي تليجــراف الربيطانيــة 
يف  الهــروب  مشــاهد  بــني  يقــارن  الــذي 
فيتنــام  يف  وســايجون   2021 عــام  كابــول 
عــام 1975 ويف الحالتــني تدفــق األمريكيــون 
الســفارة  عــى  واألفغــان  والفيتناميــون 
مغامــرة  ختــام  يف  واملطــار  األمريكيــة، 
ومل  بالفشــل،  انتهــت  أمريكيــة  عســكرية 

يقتــر اإلخفــاق عــى العمــل العســكري فحســب، ولكنــه امتــد 
ــات املتحــدة يف  ــث مل تنجــح الوالي ــة أيضــاً، حي إىل مشــهد النهاي
ــا مــن منطقــة  إخــراج مشــهد منظــم إلجــاء رعاياهــا وموظفيه

األمريكيــة.  األرايض  إىل  الخطــر ونقلهــم 

وأكــد املشــهد األخــر فشــل الواليــات املتحــدة يف مهتمهــا يف 
أفغانســتان، بعــد عريــن عامــاً، وبعــد أن بلغــت حصيلــة إنفــاق 
الواليــات املتحــدة وحلفائهــا يف أفغانســتان ترليــوين دوالر خــال 

عريــن عامــاً. 

وقـــد وجهـــت الصحـــف الربيطانيـــة انتقـــادات الذعـــة إىل 
ــارت إىل أن املشـــهد يعنـــي أن مهمـــة  لنـــدن وواشـــنطن، وأشـ
ـــؤولني  ـــبة املس ـــب محاس ـــل، وتج ـــت بالفش ـــاً انته ـــن عام العري

يف الواليـــات املتحـــدة وحلفائهـــا.

الفرار من »الماضي«:
ــول خــال  ــار كاب ــن الصــور ملط ــدداً م ــاء ع ــت وكاالت األنب تداول
ســاعات اإلجــاء األمريــي وبعــد صعــود طالبــان، حيــث فــرت إىل 
ــاق  ــني اللح ــان، محاول ــني األفغ ــن املواطن ــرة م ــداد كب ــار أع املط
باملجموعــات املغــادرة خــارج الحــدود األفغانيــة للنجــاة بأنفســهم 
مــن حكــم طالبــان، وكان مــن بــني الصــور األكــر تــداوالً املشــهد 
الطائــرة  األفغــان داخــل  املواطنــني  مئــات  املــروع الكتظــاظ 
األمريكيــة، جالســني عــى أرضهــا، ناجــني بأجســادهم فقــط، تاركني 
ــول  ــة إىل املجه ــني برحل ــم، ملتحق ــم وممتلكاته ــم وأمواله وطنه

ــرة  ــم الطائ ــن ســتؤول به ــة إىل أي ــات أو معرف مــن دون أي ضان
ــكرية.  العس

يف تقريــر لــه، أشــار موقــع ديفينــس وان إىل أن حمولــة الطائرة 
قــد بلغــت ســتائة وأربعــني 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 
القــرار باإلقــاع بعــد أن أدرك أن الــركاب ليــس لديهــم خيــار آخــر. 

وخــارج إطــار مشــهد الطائــرة، كان هنــاك آالف آخــرون 
ــل تأشــرات ســفر  ــن يحم ــم م ــن بينه ــار، م ــام املط مكدســني أم
إىل دول غربيــة، ويحــاول اللحــاق بــركاب املغادريــن، ومنهــم مــن 
ــان،  ــات حكــم حركــة طالب ــه بالهــرب مــن تداعي ال يحمــل إال أمل

ــارج. ــرار إىل الخ ــن الف ــم م ــرة متكنه ــن أي ثغ منتظري

السقوط من الجو موتًا:
ـــاء  ـــرة اإلج ـــان وراء طائ ـــة األفغ ـــهد هرول ـــخ مش ـــى التاري ـــن ين ل
ـــل  ـــن كان يعم ـــم م ـــن بينه ـــرزاي، م ـــد ك ـــة يف مطـــار حام األمريكي
مـــع القـــوات األجنبيـــة أو الحكومـــة، وكان يعـــرف أن حركـــة طالبـــان 
ـــان يف حكمهـــا األول  ـــه، ومنهـــم مـــن عـــارص حركـــة طالب ســـتنكل ب
ـــم، ومنهـــم مـــن عـــاش فقـــط  ـــد أن يعـــود إىل العـــر املظل وال يري
ـــي  ـــاة الت ـــازل عـــن الحي ـــد أن يتن ـــان وال يري ـــا بعـــد طالب ـــة م مرحل
عرفهـــا عـــى مـــدار األعـــوام العريـــن املاضيـــة، فأجمعـــوا أن 
ـــدة  ـــات املتح ـــوء إىل الوالي ـــة واللج ـــرات األمريكي ـــاق بالطائ اللح

ـــان. ـــن طالب ـــن براث ـــرب م ـــد لله ـــل الوحي ـــو الح ه

ــن  ــة مل يكـ ــرات األمريكيـ ــول إىل الطائـ ــن الوصـ ولكـ
ـــة  ـــف، وبســـط حرك ـــت ســـيدة املوق ـــوىض كان ســـهاً، فالف
طالبـــان ســـيطرتها عـــى العاصمـــة أصـــاب كثريـــن 
بالصدمـــة، وتدفـــق األفغـــان عـــى املطـــار زاد املوقـــف 
ــرب األمريكيـــني عـــى  ــذي أجـ ــر الـ ــو األمـ ــة، وهـ صعوبـ
تعليـــق عمليـــات اإلجـــاء لعـــدة ســـاعات، ودفـــع دوالً 
مختلفـــة مـــن بينهـــا بريطانيـــا والواليـــات املتحـــدة إىل 
ـــا  ـــاء رعاياه ـــات إج ـــام عملي ـــة إلمت ـــوات خاص ـــال ق إرس
واألفغـــان املوظفـــني لديهـــا، ويبـــدو أن حركـــة طالبـــان 
كانـــت ســـعيدة باملوقـــف، حيـــث أدى إىل تكثيـــف 
ـــتئناف  ـــان اس ـــة لض ـــدة بالحرك ـــات املتح ـــاالت الوالي اتص
عمليـــات اإلجـــاء وكان ذلـــك إقـــراراً جديـــداً مـــن 

ملفات المستقبل
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الواليـــات املتحـــدة بســـيطرة حركـــة طالبـــان عـــى العاصمـــة. 

ـــان  ـــة األفغ ـــة عـــى مشـــهد هرول ـــل الحزين ـــر التفاصي مل تقت
ـــا،  ـــم بجناحه ـــدت إىل تعلقه ـــا امت ـــاء، وإمن ـــرة اإلج ـــاق بطائ للح
ـــني،  ـــر« املواطن ـــم إىل املـــوت، وكان مشـــهد »تطاي وســـقوط بعضه
ـــانية  ـــى اإلنس ـــراً ع ـــاً ومري ـــام صادم ـــائل اإلع ـــه وس ـــذي نقلت ال
ــه،  ــب تصديقـ ــينايئ، يصعـ ــهد سـ ــام مشـ ــا أمـ ــاء. وكأننـ جمعـ
ـــس  ـــر لي ـــذي يتطاي ـــد أن ال ـــراء للتأكي ـــر حم ـــت دوائ ـــد وضع وق
ــه  ــان يلفـــظ أنفاسـ ــا إنسـ ــرة، وإمنـ ــم الطائـ جـــاداً مـــن جسـ

ـــرة. األخ

ــن  ــة عـ ــة األفغانيـ ــا التلفزيونيـ ــبكة أريانـ ــت شـ ــد نقلـ وقـ
مســـؤولني تأكيدهـــم أن زيك أنـــوري العـــب منتخـــب الشـــباب 
ـــرة ولقـــي حتفـــه.  ـــني املتعلقـــني بجســـم الطائ لكـــرة القـــدم كان ب
ـــرون  ـــن ي ـــان الذي ـــباب األفغ ـــني الش ـــال ماي ـــه ح ـــاً بقصت ملخص
أن االنتحـــار يف ســـبيل الحريـــة أفضـــل مـــن الرضـــوخ لحركـــة 

طالبـــان. 

ــول إىل  ــوا للوصـ ــان تدافعـ ــر، فاألفغـ ــب اآلخـ ــى الجانـ وعـ
ـــفر  ـــا وأس ـــوع ضحاي ـــع إىل وق ـــد أدى التداف ـــاء وق ـــرات اإلج طائ
ــت  ــا قالـ ــق مـ ــتان وفـ ــام يف أفغانسـ ــدد األيتـ ــادة عـ ــن زيـ عـ

ـــف  ـــة وأضي ـــل الربيطاني ـــي مي ـــة دي صحيف
ـــا الحـــرب  ـــة ضحاي هـــؤالء القتـــى إىل حصيل
املدنيـــني يف أفغانســـتان والذيـــن بلغـــوا 
ـــا  ـــاين ك ـــدين أفغ ـــف م ـــني أل ـــبعة وأربع س
ذكـــر تقريـــر وكالـــة أسوشـــيتد بريـــس 

ــة. األمريكيـ

رمي األطفال خارج الحدود:
ــابات الكثـــر مـــن املواطنـــني  ــاً لحسـ وفقـ
األفغـــان البســـطاء، ميثـــل ســـور مطـــار 
ـــان  ـــم طالب ـــني حك ـــول الحـــد الفاصـــل ب كاب
وحلـــم الحريـــة، ومـــن مل يســـتطع الفـــرار 
ـــور هـــذا الحـــد، يرمـــي  ـــه لعب بنفســـه وأرست

ـــم يف  ـــكان له ـــن م ـــاً ع ـــور بحث ـــن الس ـــر م ـــب اآلخ ـــه للجان بأبنائ
ـــو كانـــت تكلفـــة  ـــى ول ـــاة، حت مســـتقبل يحمـــل فرصـــاً أكـــر للحي
ذلـــك االنفصـــال األبـــدي بـــني اآلبـــاء واألبنـــاء. وهـــو املشـــهد 
الـــذي تـــم تجســـيده يف عـــدد مـــن الصـــور املتداولـــة ألطفـــال 
يتـــم تســـليمهم للجنـــود األمريكيـــني والربيطانيـــني مـــن فـــوق 

األســـاك الشـــائكة املنتـــرة فـــوق ســـور املطـــار.

ـــم يف  ـــره ناشـــط أفغـــاين مقي ـــذي ن ـــم املشـــهد ال  ومـــن بينه
ـــدي  ـــاط جن ـــر التق ـــن أغســـطس ويظه ـــا يف التاســـع عـــر م أملاني

ـــاً.  ـــاً أفغاني ـــي رضيع أمري

ـــي،  ـــب األمري ـــن الجان ـــورة م ـــذه الص ـــتغال ه ـــم اس ـــد ت وق
ـــائل  ـــه وس ـــان نرت ـــتنجر يف بي ـــم اس ـــور جي ـــن امليج ـــث أعل حي
إعـــام غربيـــة أن الطفـــل ليـــس وحيـــداً وراء أســـوار املطـــار، 
ـــوا   ـــدان  يتمتع ـــل والوال ـــح الطف ـــم مل شـــمل األرسة، وأصب ـــا ت وإمن
بحايـــة القـــوات األمريكيـــة بعيـــداً عـــن مســـلحي حركـــة 
طالبـــان الذيـــن يرهبـــون املواطنـــني خـــارج املطـــار ويطلقـــون 

النـــار يف الهـــواء يف محاولـــة لفـــرض الســـيطرة.

ــادي  ــه أيـ ــذي التقطتـ ــد الـ ــن الوحيـ ــل مل يكـ ــذا الطفـ وهـ
ـــت  ـــة اإلندبندن ـــت صحيف ـــد وثق ـــور، فق ـــوق الس ـــن ف ـــود م الجن
الربيطانيـــة مشـــهداً آخـــر لســـيدة تســـلم طلفهـــا لجنـــدي 
ـــرات  ـــن طائ ـــل إىل واحـــدة م ـــل أن يصـــل الطف ـــى أم بريطـــاين ع
اإلجـــاء الربيطانيـــة. ونقلـــت مراســـلة الصحيفـــة يف كابـــول 
ــا إن  ــال فيهـ ــاين قـ ــط بريطـ ــهادة ضابـ ــه شـ ــر نفسـ يف التقريـ
األمهـــات األفغانيـــات يتعرضـــن للـــرضب مـــن عنـــارص حركـــة 
طالبـــان وال يجـــدن ســـبياً إلنقـــاذ أبنائهـــن إال تســـليمهم 
ـــال  ـــض األطف ـــاف أن بع ـــوار، وأض ـــرب األس ـــني ع ـــود الربيطاني للجن
ـــك  ـــات، وأن تل ســـقطوا عـــى األســـاك الشـــائكة وتعرضـــوا لإلصاب
املشـــاهد أبكتـــه وزمـــاءه الجنـــود املكلفـــني بتســـهيل إجـــاء 
ــون  ــوا يعملـ ــن كانـ ــان الذيـ ــني واألفغـ ــيني الربيطانيـ الدبلوماسـ

مـــع الجيـــش الربيطـــاين واملؤسســـات الربيطانيـــة. 

ـــال  ـــاذ أطف ـــور إنق ـــر ص ـــة يف ن ـــف الربيطاني ـــرط الصح وتف
ـــوات  ـــل أن الق ـــتطيع أن يغف ـــب ال يس ـــن املراق ـــتان ولك أفغانس
الربيطانيـــة واألمريكيـــة تتحمـــل جـــزءاً كبـــراً مـــن املســـؤولية 

عـــن املوقـــف الحـــايل يف أفغانســـتان.

مشاهد العالقين بالطائرات من سايجون إلى كابول
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حجاب مراسلة ال يكفي:  
يف 16 مــن أغســطس، ظهــرت كاريســا وورد، مراســلة 
ــاً  ــوداء وحجاب ــاءة س ــة عب ــول مرتدي يس إن إن يف كاب
ــة  ــة ذكي ــه محاول ــهد بأن ــض املش ــرس البع ــاً، وف طوي
ــان،  ــة طالب ــدد حرك ــى تش ــل ع ــلة للتحاي ــن املراس م
فقــد كانــت تقــوم بعملهــا عــى مقربــة مــن مســلحي 
ــؤدي  ــا ت ــدت وكأنه ــو، وب الحركــة كــا ظهــر يف الفيدي
ــاً  ــهد دلي ــرون املش ــرب آخ ــا اعت ــة، بين ــا بحري عمله
عــى القيــود التــي تفرضهــا حركــة طالبــان عــى النســاء، 

ــات.  ــات أو أجنبي ــن أفغاني ــواء ك س

بهــذا  الصــورة  انتشــار  أن  أن وورد رأت  ويبــدو 
الشــكل الواســع يســتحق توضيحــاً، فكتبــت عــى 

حســابها الشــخيص عــى تويــر يف 16 أغســطس، أنهــا عــادة ترتــدي 
حجابــاً خــال عملهــا يف األماكــن العامــة يف أفغانســتان، ولكنهــا ال 
ترتديــه يف مكتبهــا. وبالفعــل ظهــرت يف املســاء مــن دون الحجــاب 

ــدن. ــي جــو باي ــس األمري ــا عــى كلمــة الرئي خــال تعليقه

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 
ــلوب إدارة  ــن أس ــألته ع ــول وس ــوارع كاب ــان يف ش ــي طالب قيادي
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 مقاباتهــا املبــارشة إن مــا 
شــاهدته خــال األيــام املاضيــة يعتــرب مــن أســوأ مــا تعرضــت لــه 
ــادرة  ــراراً مبغ ــا اتخــذت ق ــت أنه ــة. وأعلن ــا الصحفي خــال حياته
البــاد، بعــد أن ذهبــت إىل مطــار كابــول لتغطيــة األحــداث، 
وهنــاك متــت مطالبتهــا بتغطيــة وجههــا وتعرضــت ملحاولــة 
ــة  ــا لحاي ــا أدى إىل تدخله ــي، م ــا الصحف ــى فريقه ــداء ع االعت
زميلهــا، ثــم اتخــاذ قــرار االنســحاب مــن موقــع التغطية، ثــم اتخاذ 
قــرار 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، 

ــم أن  ــراء، ورغ ــني يف الع ــن يوم ــر م ــر ألك ــد ينتظ ــض ق وإن البع
هــذا املشــهد يعتــرب معانــاة شــديدة، فإنهــا  وصفــت أولئــك الذيــن 
ــم أســعد حظــاً مــن آالف األفغــان،  ــاة بأنه ــك املعان يخوضــون تل
ــم  ــق حل ــن تحقي ــون م ــار قريب ــوار املط ــل أس ــودون داخ فاملوج
الخــروج مــن أفغانســتان عــى عكــس آخريــن يقضــون أيامــاً وليايل 
يف الخــارج وســط تزاحــم وفــوىض وأحيانــاً إطــاق نــار مــن جانــب 
ــورة  ــرت ص ــطس ن ــن أغس ــن م ــان.  ويف العري ــي طالب مقات

للطائــرة التــي اســتقلتها مغــادرة أفغانســتان. 

نضال نسوي أم تحسين صورة:
يف الســابع عــر مــن أغســطس نــرت الصحفيــة، شــاكيلة إبراهيم 
خيــل، عــرب حســابها عــى تويــر مقطــع فيديــو يوثــق أول تظاهــرة 
نســائية ضــد حركــة طالبــان، ورغــم أن عــدد املشــاركات كان 
ضئيــاً جــداً، فإنــه كان مــؤرشاً عــى وجــود ناشــطات مســتعدات 
للمخاطــرة وتحــدي حركــة طالبــان ورفــع شــعارات تطالــب باحرام 
حقــوق املــرأة وتؤكــد أنهــن لــن يكــن فريســة ســهلة وإن املــرأة 
األفغانيــة لــن تتخــى عــن املكاســب التــي حققتهــا خــال العقدين 
املاضيــني.  ويثبــت املشــهد أيضــاً أن العــامل يف حالــة ترقــب ملصــر 
ــه وســائل اإلعــام يف دول العــامل  ــة فاملشــهد تناقلت ــرأة األفغاني امل
املختلفــة وســط تحليــات عــن أســلوب حركــة طالبــان يف التعامــل 
ــن مســلحي  ــدد م ــرأة. وكان واضحــاً يف املقطــع وجــود ع ــع امل م
ــرض  ــم مل يتع ــداً منه ــرة وأن أح ــع التظاه ــان يف موق ــة طالب حرك
للمتظاهــرات 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 هــرات األفغانيــة. وقــد عرضــت حكيــم تلــك 
املعلومــات عــى املتحــدث باســم الحركــة خــال حــوار 
عــى الهــواء يف الســادس عــر مــن أغســطس، إال أنــه 
ــدا  ــم املــرأة، وب قــال إن سياســة الحركــة تســمح بتعلي

كأنــه ال يعلــم عــن ذلــك املوقــف. 

ــة  ــع حرك ــون م ــتغل املتعاطف ــم، اس ــن جانبه وم
طالبــان مشــهد التظاهــرة للتأكيــد عــى أن الحركــة يف 
عهدهــا الجديــد أقــل تشــدداً ضــد املــرأة، ولكــن مــن 
ــهد  ــاً أن مش ــة، خصوص ــك الرواي ــق تل ــب تصدي الصع
ــو كان  ــني، ول ــرات الصحفي ــاً بكام التظاهــرة كان موثق
مســلحو طالبــان اعتــدوا عــى التظاهــرات لوجهــوا 

ــة. ــورة الحرك ــني ص ــود تحس ــرة لجه ــة مبك رضب

ملفات المستقبل
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متكنـــت حركـــة طالبـــان مـــن دون عنـــاء كبـــر مـــن الســـيطرة 
ـــو  ـــد، ه ـــم واح ـــتثناء إقلي ـــة باس ـــم األفغاني ـــع األقالي ـــى جمي ع
ـــط  ـــال وس ـــر، يف ش ـــوادي بنجش ـــاً ب ـــروف محلي ـــر، املع بنجش
ـــر  ـــل أم ـــعود، نج ـــد مس ـــداً أحم ـــا، وتحدي ـــد قادته ـــاد، ويؤك الب
ــب  ــح، نائـ ــه صالـ ــر اللـ ــعود، وأمـ ــاه مسـ ــد شـ ــرب، أحمـ الحـ
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: 

ـــة الســـيطرة عـــى بنجشـــر: عـــى الرغـــم مـــن اســـتياء  1- صعوب
ـــة  ـــة أفغاني ـــل 34 والي ـــن أص ـــة م ـــى 33 والي ـــان ع ـــة طالب حرك
ــة وادي  ــى واليـ ــو وأغســـطس 2021، تبقـ ــهري يوليـ ــال شـ خـ
ــتثناًء، إذ مل تحـــاول قـــوات طالبـــان الدخـــول إىل  بنجشـــر اسـ
هـــذا الـــوادي، البالـــغ مســـاحته 3610 كيلومـــرات، وهـــو مـــا 
ـــة،  ـــاع عنهـــا بســـبب تضاريســـها الجغرافي يرجـــع إىل ســـهولة الدف
إذ تحيـــط بالـــوادي سلســـلة جبـــال »هنـــدو كـــوش«، والتـــي 
ـــع  ـــة، م ـــات الخارجي ـــد التوغ ـــي ض ـــاع طبيع ـــط دف ـــل كخ تعم
ـــأه  ـــق أنش ـــر ضي ـــرب مم ـــط ع ـــدة فق ـــول واح ـــة وص ـــود نقط وج

نهـــر بنجشـــر.

وبســـبب هـــذه الطبيعـــة الجبليـــة الوعـــرة، فإنـــه مل يتـــم 
االســـتياء عليهـــا مـــن قبـــل أي قـــوة خارجيـــة، فقـــد كانـــت 

ـــا  ـــاء محاولته ـــة أثن ـــة الربيطاني ـــن اإلمرباطوري ـــأى ع ـــة مبن املنطق
غـــزو أفغانســـتان خـــال القـــرن التاســـع عـــر، وفشـــل 
ــرن  ــن القـ ــات مـ ــا يف الثانينيـ ــتياء عليهـ ــوفييت يف االسـ السـ
العريـــن، كـــا فشـــلت حركـــة طالبـــان يف الســـيطرة عليهـــا 

ــعينيات. ــال التسـ خـ

ومـــن جهـــة أخـــرى، تحتـــل واليـــة بنجشـــر موقعـــاً 
اســـراتيجياً مميـــزاً ملـــن يحكـــم قبضتـــه عليهـــا، إذ تقـــع عـــى 
بُعـــد 150 كيلومـــراً شـــال كابـــول، ومـــن ثـــم تُعـــد املدخـــل 
الشـــايل للعاصمـــة األفغانيـــة. كـــا أنهـــا تقـــع بالقـــرب مـــن 

الطريـــق الـــدويل الـــذي يربـــط كابـــول بشـــال البـــاد. 

2- محاولـــة أحمـــد مســـعود الســـر عـــى خطـــى والـــده: يســـعى 
ـــده،  ـــداد لوال ـــه امت ـــى أن ـــه ع ـــم نفس ـــعود إىل تقدي ـــد مس أحم
ـــوفييت  ـــة الس ـــن مقاوم ـــن م ـــذي متك ـــعود، ال ـــاه مس ـــد ش أحم
ـــد  ـــايض. فق ـــرن امل ـــن الق ـــن م ـــن األخري ـــان خـــال العقدي وطالب
ـــن  ـــاف م ـــو ائت ـــال«، وه ـــف الش ـــعود »تحال ـــاه مس ـــكل ش ش
ـــات  ـــدي لهج ـــح يف التص ـــة، ونج ـــة والطاجيكي ـــوات األوزبكي الق
ـــة  ـــت الوالي ـــان عـــى وادي بنجشـــر يف التســـعينيات، وتحول طالب
ــتياء عنـــارص  ــة عقـــب اسـ ــوات الحكوميـ إىل مـــاذ آمـــن للقـ
طالبـــان عـــى كابـــول يف ســـبتمرب 1996. ونجـــح مســـعود، 
املعـــروف باســـم »أســـد بنجشـــر، »يف مقاومـــة طالبـــان حتـــى 
اُغتيـــل عـــى يـــد عنـــارص تنظيـــم القاعـــدة قبـــل يومـــني مـــن 

هجـــات 11 ســـبتمرب 2001. 

مقاومة بنجشير:
هل تفشل طالبان في إحكام سيطرتها على كامل أفغانستان؟

l مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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3- مناهضـــة الطاجيـــك لطالبـــان: تقطـــن واليـــة بنجشـــر 
ــان،  ــة طالبـ ــة لحركـ ــك، املناهضـ ــة الطاجيـ ــن عرقيـ ــة مـ أغلبيـ
ــن  ــان، الذيـ ــدون أن طالبـ ــة، ويعتقـ ــة وتاريخيـ ــباب عرقيـ ألسـ
ــعون  ــوف يسـ ــتون سـ ــة الباشـ ــم إىل إثنيـ ــون يف أغلبيتهـ ينتمـ
ـــام منهـــم،  ـــة إىل االنتق ـــة عـــى كامـــل أفغانســـتان، باإلضاف للهيمن
ـــنوات. ويف  ـــدار س ـــى م ـــان ع ـــة طالب ـــم يف مناهض ـــبب دوره بس
ـــة  ـــكرية يف الحكوم ـــية وعس ـــادات سياس ـــأت قي ـــك، لج ـــوء ذل ض
األفغانيـــة الســـابقة إىل االحتـــاء بهـــا، أمثـــال نائـــب الرئيـــس 
ـــرال  ـــاع الج ـــر الدف ـــح، ووزي ـــه صال ـــر الل ـــابق، أم ـــاين الس األفغ

بســـم اللـــه محمـــدي، وغرهـــم. 

ـــرات إىل أن  ـــر التقدي ـــدة: تش ـــكرية جي ـــدرات عس ـــالك ق 4- امت
بنجشـــيرب متتلـــك 20 قاعـــدة عســـكرية، كـــا أنهـــا اســـتقبلت 
قرابـــة 10 آالف مقاتـــل أفغـــاين، مـــن الذيـــن فـــروا مـــن العاصمـــة 
ـــايل،  ـــدوز الشـــاليتني، وبالت ـــي مـــزار رشيـــف وقن ـــول، ومدينت كاب
فـــإن متركـــز مقاتـــي الواليـــة مـــع القـــوات األفغانيـــة التـــي مل 
ـــكري يف  ـــار عس ـــق انتص ـــا لتحقي ـــا يؤهله ـــان رمب ـــلم لطالب تستس

ـــان.  ـــة طالب مواجه

خيارات الحرب والسالم: 
حشـــدت طالبـــان املئـــات مـــن املقاتلـــني حـــول بنجشـــر، 
ــام  ــا باقتحـ ــل بدئهـ ــاعات قبـ ــع سـ ــعود« أربـ ــت »مسـ وأمهلـ
ـــت  ـــام، وتراجع ـــض االستس ـــعود رف ـــد مس ـــر أن أحم ـــة، غ الوالي
طالبـــان عـــن اقتحـــام الواليـــة، إدراكاً منهـــا عـــن صعوبـــة 
ـــز اآلالف  ـــابقة، ومترك ـــة الس ـــربة التاريخي ـــوء الخ ـــا يف ض اقتحامه
مـــن القـــوات األفغانيـــة املناهضـــة لطالبـــان، يف بنجشـــر، 

ولذلـــك فضلـــت طالبـــان فـــرض حصـــار 
ـــن  ـــط م ـــة للضغ ـــة، يف محاول ـــى املنطق ع

أجـــل استســـام املتحصنـــني هنـــاك.

يف هـــذا الســـياق، تتمثـــل الخيـــارات 
املســـارين  يف  قـــادة  أمـــام  املتاحـــة 

التاليـــني: 

ـــة  ـــت مقاوم ـــكري: نجح ـــار العس 1- الخي
أربـــع  عـــى  الســـيطرة  يف  بنجشـــر 
 Dih( ــح ــه صالـ ــم: ديـ ــات، وهـ مقاطعـ
Saleh(، وأنـــدراب )Andarab( وبـــويل 
حصـــار )Puli Hisar( يف مقاطعـــة بغـــان 
 )Charikar( ـــاريكار ـــك ش ـــة، وكذل الرقي
ـــح  ـــاروان، وهـــذه الســـيطرة متن ـــة ب يف والي
ـــن  ـــن املؤيدي ـــد م ـــر املزي ـــة بنجش مقاوم

واملـــوارد.

ـــى  ـــاراً ع ـــاً حص ـــان حالي ـــرض طالب وتف
املنطقـــة، حتـــى ال تســـيطر عـــى مزيـــد 
ـــن  ـــن بنجشـــر م ـــد تتمك ـــن األرايض. وق م
الصمـــود، غـــر أن هـــذا األمـــر يتطلـــب 
العســـكري  الدعـــم  عـــى  حصولهـــا 
ــدة  ــيع قاعـ ــن توسـ ــاً عـ ــي، فضـ األجنبـ

ســـيطرتها للوصـــول إىل الحـــدود األفغانيـــة الشـــالية. وناشـــد 
أحمـــد مســـعود دعـــم املجتمـــع الـــدويل يف مقالـــة نرهـــا يف 
صحيفـــة الواشـــنطن بوســـت يف 18 أغســـطس 2021، ملواجهـــة 
طالبـــان كـــا فعـــل والـــده، مؤكـــداً أنـــه »إذا شـــّنت طالبـــان 
ـــف  ـــع مقاومـــة شـــديدة مـــن التحال ـــاً، فســـيواجهون بالطب هجوم
الشـــايل، ولكـــن قواتنـــا العســـكرية ولوجســـتياتنا لـــن تكـــون 
ـــا  ـــد أصدقاؤن ـــا مل يج ـــة م ـــتنفادها برسع ـــم اس ـــوف يت ـــة، س كافي

ـــر«. ـــن دون تأخ ـــا م ـــا به ـــة لتزويدن ـــرب طريق يف الغ

ــات  ــم الواليـ ــعود دعـ ــب مسـ ــك، طالـ ــى ذلـ ــاوة عـ وعـ
املتحـــدة، محـــذراً أنـــه يف حـــال ســـيطرة طالبـــان عـــى كامـــل 
أفغانســـتان، فإنهـــا ســـتصبح بـــا شـــك نقطـــة االنطـــاق لإلرهـــاب 
ـــار  ـــاح املس ـــإن نج ـــبق، ف ـــا س ـــوء م ـــرف. ويف ض ـــامي املتط اإلس
ـــيا  ـــرب، الس ـــاعدة الغ ـــدى مس ـــاً مب ـــيكون مرهون ـــكري س العس
ـــس  ـــايل، ولي ـــف الش ـــوات التحال ـــم ق ـــدة يف دع ـــات املتح الوالي
ـــد  ـــه، بع ـــذي يخطـــط البنتاجـــون لفعل ـــا ال ـــد م ـــن الواضـــح بع م
ـــابق. ـــاين الس ـــش األفغ ـــار دوالر للجي ـــغ 3,3 ملي ـــص مبل أن خص

ويشـــر الخـــرباء العســـكريون إىل وجـــود أربـــع إشـــكاليات 
تحـــول دون نجـــاح التحالـــف الشـــايل حـــال اســـتمراره مـــن 

دون دعـــم خارجـــي: 

 أ- معضلـــة قيـــادة املقاومـــة: مـــازال التحالـــف يســـيطر عـــى 
ـــض  ـــى النقي ـــك ع ـــتان، وذل ـــاحة أفغانس ـــن مس ـــة م ـــبة ضئيل نس
ــد أي  ــه ال توجـ ــا أنـ ــعود، كـ ــاه مسـ ــد شـ ــده أحمـ ــن والـ مـ
مـــؤرشات تعكـــس قـــوة أحمـــد مســـعود، إذ ليـــس لـــه موقـــع 
ـــة خـــارج بنجشـــر. رســـمي يف النظـــام، وال يحظـــى بشـــعبية قوي

ملفات المستقبل
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ومـــن جهـــة أخـــرى، قـــد ينشـــب رصاع بـــني مســـعود 
ــد  ــاد بعـ ــاً للبـ ــاً مؤقتـ ــه رئيسـ ــن نفسـ ــذي أعلـ ــح، والـ وصالـ
ـــا  ـــح، إذا م ـــر الواض ـــن غ ـــتان، وم ـــارج أفغانس ـــي خ ـــروب غن ه
كان هنـــاك اتفـــاق بـــني الجانبـــني عـــى مـــن ســـيدير جهـــود 

ــام، أم ال. ــات السـ ــرب ومفاوضـ الحـ

 ب- األســـلحة األمريكيـــة لـــدى طالبـــان: اســـتوىل مقاتلـــو 
حركـــة طالبـــان عـــى أســـلحة ومعـــدات عســـكرية أمريكيـــة، 
ــايل،  ــف الشـ ــة التحالـ ــه مقاومـ ــا متتلكـ ــا مـ ــوق يف قدرتهـ تفـ
ـــان  ـــوم طالب ـــاب هج ـــه يف أعق ـــتخبارايت إىل أن ـــر اس ـــر تقري ويش
الخاطـــف عـــى كابـــول، حصلـــت الحركـــة عـــى معـــدات 
عســـكرية أمريكيـــة، منهـــا 2000 عربـــة مدرعـــة، وحـــوايل 40 
طائـــرة. وعـــى الرغـــم مـــن أن طالبـــان قـــد ال تتمكـــن مـــن 
ـــدول  ـــإن ال ـــدة، ف ـــلحة املعق ـــات األس ـــتخدام منظوم ـــة واس صيان
ـــة  ـــاعد الحرك ـــن أن تس ـــتان، ميك ـــل باكس ـــة، مث ـــة للحرك الداعم

ــا.  ــغيلها وصيانتهـ يف تشـ

ــن  ــان مـ ــت طالبـ ــال: متكنـ ــى الشـ ــان عـ ــيطرة طالبـ  ج- سـ
ـــم الشـــالية، ومنهـــا إقليـــم بدخشـــان،  الســـيطرة عـــى كل األقالي
ــان،  ــة طالبـ ــل حركـ ــن قبـ ــه مـ ــتياء عليـ ــإن االسـ ــايل، فـ وبالتـ
ــدود  ــرب حـ ــأيت عـ ــي يـ ــم خارجـ ــم أي دعـ ــول دون تقديـ يحـ

أفغانســـتان الشـــالية مـــع طاجيكســـتان وأوزباكســـتان.

 د- الدعـــم اإلقليمـــي لطالبـــان: حصلـــت طالبـــان عـــى قبـــول 
ودعـــم مـــن بعـــض األطـــراف الخارجيـــة مثـــل باكســـتان والصـــني، 
ويف املقابـــل، مل تحصـــل مقاومـــة التحالـــف الشـــايل عـــن أي 
ـــة بنجشـــر هـــذه  ـــدرك مقاوم ـــى اآلن. وت ـــح حت دعـــم دويل رصي

ـــة،  ـــرة املاضي ـــال الف ـــر خ ـــار آخ ـــر مس ـــك، ظه ـــات، ولذل املعطي
ـــاويض.  ـــار التف ـــو املس ه

ـــطس  ـــعود يف 22 أغس ـــد مس ـــن أحم ـــلمية: أعل ـــوية الس 2- التس
ـــان،  ـــع طالب ـــلمية م ـــات س ـــراء محادث ـــل يف إج ـــه يأم ـــاري أن الج
وأعلـــن املتحـــدث باســـم املقاومـــة، عـــي ميســـم نظـــري، أن 
الجبهـــة مســـتعدة لـــراع طويـــل األمـــد، لكنهـــا مازالـــت 
ـــداً  ـــاملة، مؤك ـــة ش ـــول حكوم ـــان ح ـــع طالب ـــاوض م ـــعى للتف تس

أن رشوط اتفـــاق ســـام مـــع طالبـــان هـــي الامركزيـــة. 

ــة  ــايل، أن الحركـ ــوم التـ ــان، يف اليـ ــت طالبـ ــل، أعلنـ وباملثـ
تتفـــاوض مـــع املســـلحني يف بنجشـــر لتجنـــب الحـــرب وإراقـــة 
ـــد،  ـــه مجاه ـــح الل ـــان، ذبي ـــم طالب ـــدث باس ـــد املتح ـــاء. وأك الدم
ـــي  ـــد تف ـــني، ق ـــني الجانب ـــة ب ـــات رسي ـــاً محادث ـــرى حالي ـــه يُج أن
ـــى  ـــد تبق ـــر ق ـــاده أن بنجش ـــبة 80%، مف ـــام بنس ـــاق س إىل اتف
ـــني عامـــي 1996  ـــان مـــرة أخـــرى، كـــا كانـــت ب ـــة مـــن طالب خالي
ـــان، وهـــو  ـــاد تحـــت حكـــم طالب ـــة الب ـــت بقي ـــا كان و2001 عندم

ـــال.  ـــن القت ـــدة م ـــة جدي ـــاد جول ـــب الب ـــد يجن ـــا ق م

ــة،  ــر قامتـ ــة يف بنجشـ ــرص املقاومـ ــى فـ ــر، تبقـ ويف التقديـ
ــن  ــن تتمكـ ــا لـ ــي، فإنهـ ــم األجنبـ ــاب الدعـ ــة غيـ ــي حالـ ففـ
مـــن الصمـــود كثـــراً، وتتمثـــل أفضـــل خياراتهـــا يف التفـــاوض 
ـــن  ـــدراً م ـــا ق ـــل له ـــع، يكف ـــم ذايت موس ـــى حك ـــان ع ـــع طالب م
ـــر  ـــي، غ ـــأن األمن ـــة إدارة الش ـــى كيفي ـــاق ع ـــتقالية، واالتف االس
أن الدخـــول يف مفاوضـــات مـــع طالبـــان قـــد يكـــون محفوفـــاً 
باملخاطـــر، خاصـــة يف حالـــة تراجـــع الحركـــة عـــن التزاماتهـــا، 

وهـــو أمـــر قـــد ال يكـــون مســـتبعداً. 

هل تفشل طالبان في إحكام سيطرتها على كامل أفغانستان؟
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ــا  ــع م ــة، ومل ينب ــتان بغت ــان يف أفغانس ــة طالب ــأ حرك مل تنش
ــا للحكــم بعــد االنســحاب  ــام األخــرة مــن عودته ــه يف األي فعلت
ــا مســتمدة  ــي مســنودة إىل أيديولوجي ــراغ، فه ــن ف ــي، م األمري
ــار  ــكل اإلط ــكه، وتش ــا متاس ــظ لتنظيمه ــدة، تحف ــد ع ــن رواف م
ــر  ــددة، الظاه ــا املتع ــوغ أهدافه ــبيل بل ــاعيها يف س ــام ملس الع
ــا  ــع، وبعضه ــا بالتتاب ــعى إىل تحقيقه ــي تس ــتر، والت ــا واملس منه
يتشــابه أو يتطابــق مــع األهــداف الكــربى للجاعــات السياســية 

ــاً.  ــاً متفاوت ــف اختاف ــا يختل ــامية، وبعضه اإلس

النشأة التنظيمية:

تعــود نشــأة حركــة طالبــان إىل الثانينيــات مــن القــرن العريــن 
عــى يــد املخابــرات الباكســتانية، التــي ســعت إىل تكويــن تنظيــم 
قــوي يعتمــد باألســاس عــى قبيلــة البشــتون، يك يواجــه القــوات 
الســوفييتية التــي اجتاحــت أفغانســتان عــام 1979. لكــن طالبــان 
مل تدخــل إىل الســاحة األفغانيــة، كفصيــل مقاتــل إال عــام 1994 
بعــد اضطــراب األحــوال إثــر دخــول »املجاهديــن«، الذيــن 
أجــربوا الســوفييت عــى الرحيــل، يف حــرب أهليــة طاحنــة رصاعــاً 

عــى الحكــم والنفــوذ.

ــن  ــم«، م ــاب العل ــي »ط ــي تعن ــان، الت ــت طالب ــد متكن وق
دخــول كابــول عــام 1996 وســيطرت عــى الحكــم حتــى أُزيحــت 
عنــه عــام 2001 عــى يــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحلفائهــا، 

ــها  ــان نفس ــن طالب ــر يف تكوي ــب دور كب ــم لع ــبق له ــن س الذي
ــذي  ــاً، يف إطــار الــراع األمريــي - الســوفييتي ال ــاً وتدريب متوي

ســاد عقــوداً ضمــن مــا ُعــرف بـــ »الحــرب البــاردة«.

وإذا كانــت طالبــان تعتمــد عــى البشــتون، الذيــن يشــكلون 
ــاً  ــا مكان ــإن به ــتان، ف ــكان أفغانس ــة س ــن جمل ــاً م 45% تقريب
ــن  ــان، لك ــك والشيش ــك واألوزب ــل الطاجي ــرى، مث ــات أخ لعرقي
ــى  ــة، ع ــة تراتبي ــان صيغ ــم طالب ــذ تنظي ــة. ويأخ ــداد قليل بأع
ــو  ــني« وه ــر املؤمن ــب بـــ »أم ــذي يُلق ــة ال ــم الحرك ــها زعي رأس
حاليــاً )املــا هيبــة اللــه أخونــد زاده(، يتبعــه »مجلــس الشــورى 
ــاء  ــم »دار اإلفت املركــزي«، وبعــده »مجلــس الشــورى العــايل«، ث
املركــزي«، وتليــه »مجالــس الشــورى يف الواليــات« التــي تتبعهــا 

ــكرية«. ــادات العس »القي

األفكار الدينية:

يتمســك املنضــوون تحــت لــواء حركــة طالبــان األفغانيــة برؤيــة 
ــتى،  ــد ش ــن رواف ــذة م ــة، آخ ــرون طويل ــرب ق ــت ع ــة تكون ديني
يعتنقــه  مــا  أنتجــت  تداخلــت واختلطــت وتفاعلــت حتــى 
ــة  ــون إىل املدرس ــة ينتم ــادة الحرك ــكار. فق ــن أف ــون م الطالباني
ــث  ــة، حي ــد الهندي ــة ديبون ــت يف مدين ــي تأسس ــة، وه الديبوني
توجــد الجامعــة اإلســامية التــي يعــود إنشــاؤها إىل عــام 1283 

هـــ، وتُعــرف باســم »أزهــر الهنــد«. 

نهج أكثر محافظة:
كيف يمكن فهم خطاب وممارسات حركة طالبان؟

د. عمار علي حسن
كاتب متخصص في علم االجتماع السياسي
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وقــد متكنــت هــذه املدرســة مــن جــذب طــاب مــن الهنــد 
وباكســتان وأفغانســتان. وتؤمــن هــذه املدرســة مبســألة »وحــدة 
بأفــكار هندوســية وإغريقيــة  تأثــراً  التــي تحمــل  الوجــود« 
ــة  ــد الديبوني ــة. وتع ــن املتصوف ــار م ــا تي ــد فيه ــة، ويعتق قدمي
ــن  ــه م ــزوع إلي ــرب كل ن ــد، ويعت ــض التجدي ــداً يرف ــاً جام اتجاه
قبيــل »البــدع«، وهــي ال تنشــغل بالقضايــا الكليــة املتعلقــة 
ــل صغــرة مــن  ــزل إىل تفاصي ــل تن ــه والطبيعــة واإلنســان، ب بالل
قبيــل تحريــم الفنــون مبختلــف أنواعهــا، ورفــض عمــل املــرأة إال 

ــى. ــاق اللح ــوى، ورضورة إط ــرضورة قص ل

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 333 هـــ(، أحــد أعــام أهــل الســّنة. وبــذا تبــدو طالبــان يف 
التصــور األخــر لفكرتهــا هــي جاعــة أو فرقــة أو تنظيــم يديــن 
باإلســام دينــاً، ويعتقــد يف »املاتريديــة« ويعــد أتباعــه يف الوقــت 
نفســه مــن »أهــل الُســنة والجاعــة«، يطبقــون »املذهــب 
الحنفــي« ويقربــون مــن »األشــاعرة«، ويســلكون طريقهــم 
كمتصوفــة، فيكــون زعيمهــم أشــبه بشــيخ الطريقــة وأتباعــه هــم 

ــه بالطاعــة. ــون ل ــن يدين ــدوه الذي مري

وهـــذه الفكـــرة التـــي تعشـــش يف أذهـــان الطالبانيـــني 
ونفوســـهم تجعلهـــم يختلفـــون عـــن الفـــرق والتنظيـــات 
ـــدة  ـــش والقاع ـــا داع ـــرى ومنه ـــنية األخ ـــامية الُس ـــية اإلس السياس

ـــي  ـــرة تنتم ـــا، إذ إن األخ وغره
بــــ »الســـلفية  إىل مـــا تُســـمى 
الجهاديـــة«، التـــي إن كانـــت 
الذت  قـــد  فصائلهـــا  بعـــض 
بطالبـــان، أو تحالفـــت معهـــا 
الســـيا بعـــد تأســـيس تنظيـــم 
القاعـــدة عـــام 1998، فإنهـــا 
تنظـــر إليهـــا باعتبارهـــا فرقـــة 
ــن  ــد عـ ــا تبتعـ ــة، ألنهـ مبتدعـ
الجهـــادي  الســـلفي  الخـــط 
ــذور  ــى جـ ــس عـ ــذي يتأسـ الـ
يف فكـــر الخـــوارج، وصـــوالً إىل 
مثـــل  الجديـــدة  التنظـــرات 
»معـــامل يف الطريـــق« لســـيد 
قطـــب، و«الفريضـــة الغائبـــة« 
ملحمـــد عبـــد الســـام فـــرج، 
و«إعـــداد العـــدة« و«الجامـــع 
يف طلـــب العلـــم الريـــف« 
لســـيد إمـــام، املشـــهور باســـم 
و«إدارة  فضـــل،  الدكتـــور 
ـــر  ـــوب أليب بك ـــش« املنس التوح
ناجـــي، وهـــو اإلطـــار الفكـــري 

لداعـــش.

األهداف السياسية:

ــس  ــر، مؤس ــد عم ــا محم ــام 1994 امل ــون ع ــع الطالباني مل يباي
ــاء  ــل إلنه ــوفييت، أو التدخ ــد الس ــاد« ض ــى »الجه ــة، ع الحرك
الحــرب األهليــة وإعــادة األمــن واالســتقرار إىل ربــوع أفغانســتان 
فقــط، بــل أيضــاً عــى تنفيــذ تصــور دينــي واجتاعــي، تســوقه 
الحركــة عــى أنــه قــادر عــى التصــدي لفســاد املجتمــع وإقامــة 
ــبا  ــه«، حس ــن الل ــو »دي ــربه ه ــامية، وتعت ــارة إس ــة أو إم دول
ــه  ــه يف أرض ــن الل ــق دي ــد تطبي ــر: »نري ــا عم ــول امل ــاء يف ق ج
ونريــد خدمــة كلمــة اللــه، ونريــد تنفيــذ األحــكام الرعيــة 

ــه«. ــدود الل وح

وهـــذه الافتـــة العريضـــة التـــي شـــملها هـــذا القـــول 
ـــة  ـــي: إقام ـــت ه ـــان، فكان ـــداف طالب ـــر أه ـــد كب ـــددت إىل ح ح
حكومـــة إســـامية، والعمـــل يف ســـبيل أن يكـــون اإلســـام هـــو 
ديـــن الشـــعب والحكومـــة، وســـن قوانـــني وتريعـــات نابعـــة 
ـــاة املجتمـــع، وإنشـــاء  ـــم حي ـــة تنظي مـــن الريعـــة اإلســـامية بغي
محاكـــم رشعيـــة تكـــون لهـــا اليـــد الطـــوىل عـــى مؤسســـات الدولـــة 
كافـــة، وتعيـــني علـــاء أكفـــاء أتقيـــاء عـــى رأســـها، والنهـــوض 
بالحســـبة أو »األمـــر باملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر« التـــي 
تنشـــأ لهـــا هيئـــات يف جميـــع أنحـــاء البـــاد، وجعـــل االلتـــزام 
الدينـــي أو التقـــوى معيـــاراً أساســـياً يف اختيـــار مـــن يتولـــون 
ــال  ــة املُحـ ــون املرجعيـ ــة، وأن تكـ ــة املهمـ ــب الحكوميـ املناصـ
ـــة  ـــة واالقتصادي ـــا السياســـية واالجتاعي ـــف القضاي ـــا يف مختل إليه
ـــة،  ـــنة النبوي ـــم والُس ـــرآن الكري ـــي الق ـــة ه ـــة والتعليمي والثقافي

ملفات المستقبل
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ـــنة  ـــية حس ـــات سياس ـــة عاق وإقام
اإلســـامية متتثـــل  الـــدول  مـــع 
ومـــد  الرعيـــة«،  »القواعـــد  لــــ 
جســـور التعـــاون مـــع الجمعيـــات 
ــن  ــامية، وتكويـ ــات اإلسـ واملنظـ
للدفـــاع  مـــدرب  قـــوي  جيـــش 
عـــن الدولـــة يف وجـــه الطامعـــني 
ــارج، إىل جانـــب بعـــض  ــن الخـ مـ
ومنهـــا  االجتاعيـــة،  القضايـــا 
القبليـــة  للعصبيـــات  التصـــدي 
املـــرأة  وإلـــزام  والقوميـــة، 
بالحجـــاب، ومكافحـــة املخـــدرات، 
ــزكاة  ــع الـ ــون، وجمـ ورفـــض الفنـ
ــة.  ــا الرعيـ ــا يف مصارفهـ وإنفاقهـ

مالحظات ختامية:
التنـــاول  هـــذا  يكتمـــل  حتـــى 
ألفـــكار  املختـــر  أو  املركـــز 
حركـــة  وتكويـــن  وأهـــداف 
ـــاث  ـــداء ث ـــن إب ـــد م ـــان، ال ب طالب

هـــي: ماحظـــات 

تعـــدد  مـــن  الرغـــم  عـــى   -1
ـــة  ـــا حرك ـــت منه ـــي نهل ـــد الت الرواف
مـــن  اختـــارت  فإنهـــا  طالبـــان، 
بينهـــا »النســـخة« األكـــر محافظـــة، 

فأفكارهـــا إن كانـــت تـــراوح بـــني صوفيـــة وأشـــعرية، فإنهـــا ال 
ـــوى  ـــود، بدع ـــم بالجم ـــدي يتس ـــور تقلي ـــا إال كل تص ـــذ منه تأخ
ـــن  ـــم م ـــة«. وبالرغ ـــنة والجاع ـــل الُس ـــج »أه ـــو منه ـــذا ه أن ه
ـــة  ـــق الرؤي ـــدد اآلراء، وف ـــاع لتع ـــه اتس ـــي في ـــب الحنف أن املذه
ــام أيب حنيفـــة النعـــان، فـــإن مجـــرد  الفقهيـــة ملؤسســـه اإلمـ
التمســـك بـــه كـــا ورد عنـــد صاحبـــه، والثبـــات عنـــد الزمـــن 
الـــذي أُنتـــج فيـــه، هـــو يف حـــد ذاتـــه ينطـــوي عـــى مخالفـــة 
ـــرف  ـــن كان يع ـــة، وهـــو م ـــو حنيف ـــذي قصـــده أب ـــج ال ـــذا النه له
ــددة  ــئلة متجـ ــى أسـ ــات عـ ــا إجابـ ــر، ألنهـ ــوالت تتغـ أن املقـ
بتبـــدل الظـــروف واألحـــوال وشـــؤون النـــاس وشـــجونهم، 
وكان معنيـــاً أكـــر بوضـــع طرائـــق للفهـــم واالســـتنباط وليـــس 
ــا ثابتـــة عـــرب األزمنـــة واألمكنـــة. التمســـك بأحـــكام واعتبارهـ

2- قـــد ال يختلـــف بعـــض التيـــارات اإلســـامية مـــع األهـــداف 
ـــة  ـــل يف خامت ـــا تظ ـــها، لكنه ـــان لنفس ـــة طالب ـــا حرك ـــي حددته الت
ـــل أو  ـــا إىل التفاصي ـــا به ـــإن نزلن ـــة، ف ـــات عام املطـــاف مجـــرد غاي
ـــا  ـــح لن ـــا، يتض ـــائل تحقيقه ـــاليب ووس ـــا يف أس ـــروع، أو نظرن الف
أن الحركـــة ال تختلـــف عـــن غرهـــا يف التـــرف عـــى أســـاس 
ـــس  ـــا عداهـــا لي ـــح« وأن م ـــا هـــي »اإلســـام الصحي ـــاد يف أنه اعتق
ــيايس«.  ــام السـ ــل »اإلسـ ــأن فصائـ ــذا شـ ــأنها يف هـ ــك، شـ كذلـ
وعـــى هـــذا األســـاس حاربـــت طالبـــان الكثـــر مـــن الفصائـــل 
ــول  ــن دخـ ــن 1994 حتـــى متكنـــت مـ ــرة مـ ــامية يف الفـ اإلسـ

ــي  ــت هـ ــام 1996 كانـ ــامية« عـ ــارة إسـ ــان »إمـ ــول وإعـ كابـ
ــا. األوىل لهـ

3- إن حـــاس بعـــض التنظيـــات والجاعـــات السياســـية 
يف  طالبـــان  حركـــة  حققتـــه  الـــذي  لانتصـــار  اإلســـامية 
ــع  ــا مـ ــي متاهيهـ ــنة، ال يعنـ ــد 20 سـ ــراً بعـ ــتان مؤخـ أفغانسـ
ـــه،  ـــاًء ب ـــه، ورض ـــاً ل ـــه، ورضوخ ـــزوالً علي ـــاين، أو ن ـــروع الطالب امل
فطالبـــان ال تـــزال متثـــل بالنســـبة لغرهـــا مـــن جاعـــات مـــا 
يُســـمى بــــ »اإلســـام الســـيايس«، خاصـــة الســـلفية الجهاديـــة، 

ــة.  ــل مبتدعـ ــة، بـ ــة مختلفـ جاعـ

ــذه  ــم لهـ ــور الدائـ ــرده إىل التصـ ــاس مـ ــذا الحـ ــن هـ لكـ
ــن  ــدة مـ ــرب جديـ ــون لحـ ــلمني يتعرضـ ــات يف أن املسـ الجاعـ
ــو  ــتان هـ ـــراق وأفغانسـ ــي للع ــال األمريـ ـــرب وأن االحتـ الغ
حلقتهـــا الراهنـــة، وأن طالبـــان كانـــت تقاتـــل نيابـــة عـــن 
الجميـــع. كـــا أن الجاعـــات السياســـية اإلســـامية رأت فيـــا 
فعلـــه األمريكيـــون رســـالة بليغـــة إىل أنظمـــة حكـــم تناصبهـــم 
ــدة أو  ــات املتحـ ــع الواليـ ــة مـ ــف أو صداقـ ــا تحالـ ــداء لهـ العـ
ـــات  ـــذه الجاع ـــا ه ـــب تصفه ـــك إىل نخ ـــا، وكذل ـــى بحايته تحظ
باملتغربـــة أو العميلـــة، عـــى غـــرار النخـــب األفغانيـــة التـــي مل 
تحمهـــا واشـــنطن يف النهايـــة. واألهـــم مـــن كل ذلـــك هـــو أن 
هـــذه الجاعـــات وجـــدت فيـــا فعلتـــه طالبـــان شـــيئاً ملهـــاً 

لهـــا، يف إمكانيـــة حيـــازة الســـلطة عـــرب رفـــع الســـاح.

كيف يمكن فهم خطاب وممارسات حركة طالبان؟
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بعــد 20 عامــاً 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 أمــاً يف الحصــول عــى الرعيــة 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 اإلعامــي عــى حقــوق النســاء واألقليــات، ونــر 
ــي  ــل االجتاع ــبكات التواص ــى ش ــا ع ــورة ملقاتليه ــع مص مقاط
وهــم ميارســون منــط حيــاة مختلفــاً 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 
بالتريحــات واملداخــات وعقــد املؤمتــرات الصحفيــة، وإمنــا 
ــل حضــور  ــادة مث ــر املعت ــات غ ــات للفعالي ــم تغطي أيضــاً تقدي
طالبــان بطولــة لكــرة القــدم وتســليم الــكأس للفريــق الفائــز، أو 
اتبــاع أســاليب تؤكــد مــن خالهــا انفتاحهــا، مثــل املداخلــة التــي 
تفاجــأت بهــا مذيعــة مــن أصــل أفغــاين عــى الهــواء كانــت قــد 

ــا ولجــأت إىل أســراليا. فــرت مــع أرسته

وبــرزت شــبكات التواصــل االجتاعــي، وتحديــداً موقــع 
تويــر، كوســيط نشــط يف نــر رســائل طالبــان للداخــل والخــارج، 

الســيا مــن خــال حســابات املتحدثــني 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 االجتاعـــي ســـاحة 
ـــرة  ـــورة مغاي ـــان يف ص ـــي طالب ـــات ملقات ـــور وفيديوه ـــداول ص لت
ال تلبـــث أن تحتـــل صـــدارة قوائـــم املحتـــوى الرائـــج، حيـــث 
ــامل، حتـــى أن  ــول العـ ــا املايـــني حـ ــاهدها ويتفاعـــل معهـ يشـ
ـــتخدمي  ـــث مس ـــح حدي ـــان أصب ـــارص طالب ـــد عن ـــه أح ـــا يرتدي م
ـــه  ـــة مابس ـــاً لتكلف ـــاً تفصيلي ـــوا وصف ـــن قدم ـــع الذي ـــذه املواق ه

من الجبال إلى تويتر:
صورة »طالبان الجديدة«.. خطاب للتغيير أم المناورة؟

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح
مدرس بكلية اإلعالم - جامعة األهرام الكندية
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ـــاة  التـــي تجـــاوزت الــــ 4 آالف دوالر، وذلـــك يف منـــط حي
ـــن  ـــزءاً م ـــت ج ـــي مثل ـــفية الت ـــة التقش ـــر للمعيش مغاي
صـــورة الجهـــادي األفغـــاين لســـنوات. وســـواء كان 
ـــمياً أم  ـــان رس ـــه طالب ـــذي تقدم ـــروين ال ـــوى اإللك املحت
ال، فهـــو يعـــرب عـــن تحـــول يف االســـراتيجية اإلعاميـــة 
ـــر  ـــاز وتحظ ـــزة التلف ـــم أجه ـــت تهش ـــي كان ـــة الت للحرك

اإلنرنـــت.

ركائز الخطاب الجديد:
مــن خــال تحليــل التريحــات والبيانــات الصــادرة 
ــتان  ــى أفغانس ــيطرتها ع ــد س ــان بع ــة طالب ــن حرك ع
يف منتصــف أغســطس 2021، ميكــن الوقــوف عــى 5 

ــي  ــاب اإلعام ــية للخط ــز األساس ــل الركائ ــية متث ــوالت رئيس مق
ــايل: ــك كالت ــان، وذل لطالب

1- »االنتصــار بالحــرب« وليــس بالتفــاوض: تؤكــد حركــة طالبــان 
ــبب  ــاء بس ــتان ج ــن أفغانس ــة م ــوات األمريكي ــحاب الق أن انس
ضغــوط القتــال ضــد هــذه القــوات عــى مــدار 20 عامــاً، قائلــة: 
ــا  ــا يف الحــرب«، وهــو م ــا انترن ــاك أدىن شــك يف أنن ــس هن »لي
ــن  ــة م ــتمدها الحرك ــي تس ــدة الت ــة الجدي ــدر الرعي ــد مص يع
ــار،  ــك االنتص ــى ذل ــد ع ــة«. ويف تأكي ــار املقاوم ــوم »انتص مفه
نــرت طالبــان رشيطــاً دعائيــاً لكتيبــة العمليــات الخاصــة، 
ــوات  ــدون زي الق ــم يرت ــون وه ــه مقاتل ــدى لقطات ــر يف إح ظه
الخاصــة أثنــاء رفــع علــم الحركــة، يف خطــوة تحــايك صــورة النــر 

ــة. ــة الثاني ــرب العاملي ــا« بالح ــو جي ــهرة »إي ــة الش األمريكي

2- تطبيـــق نظـــام إســـالمي »يراعـــي وضـــع الشـــعب«: عـــى 
ـــات املتحـــدة وروســـيا والصـــني  الرغـــم مـــن إعـــان كل مـــن الوالي
ــتان يف  ــارة إســـامية يف أفغانسـ ــة إمـ ــتان رفضهـــم إقامـ وباكسـ
مؤمتـــر للســـام مبوســـكو يـــوم 18 مـــارس 2021، فـــإن حركـــة 
ــل  ــامي أصيـ ــام إسـ ــق »نظـ ــد تطبيـ ــت تؤكـ ــا لبثـ ــان مـ طالبـ
ســـيكون األفضـــل لحـــل مشـــكات األفغـــان كافـــة«. وأعلنـــت 
ـــر«، إقامـــة  ـــا عـــى »توي الحركـــة رســـمياً عـــرب حســـابات متحدثيه
إمـــارة أفغانســـتان اإلســـامية يف الذكـــرى الــــ 102 لاســـتقال عـــن 
الحكـــم الربيطـــاين وبعـــد 4 أيـــام فقـــط مـــن ســـقوط كابـــول. 

ـــة الــــ »إســـامي« محـــل غمـــوض،  ولكـــن يظـــل تفســـر ماهي
ــام  ــم - نظـ ــب وصفهـ ــدة« – حسـ ــتان الجديـ ــي »أفغانسـ ففـ
ــد  ــع البلـ ــع وضـ ــب مـ ــا يتناسـ ــامياً »مبـ ــيكون إسـ ــم سـ الحكـ
ــا رصح  ــار«، كـ ــتقراره يف االعتبـ ــعب واسـ ــع الشـ ــذ وضـ ويأخـ

ســـهيل شـــاهني الـــذي رصح بإجابـــة شـــديدة العموميـــة عنـــد 
ـــاً إن »كل  ـــق الحـــدود اإلســـامية، قائ ـــن تطبي ـــؤاله رصاحـــة ع س
مـــا يأمرنـــا بـــه اللـــه ســـبحانه وتعـــاىل فهـــو منهجنـــا ونـــرباس 
ـــمح  ـــن نس ـــات، ول ـــت املغري ـــا كان ـــا مه ـــع دينن ـــن نبي ـــا، ل حياتن

ـــايف«. ـــره الثق ـــعب أو فك ـــدة الش ـــر عقي ـــد أن يغ ألح

ـــان  ـــة طالب ـــاح مـــن أجـــل إعـــادة اإلعـــار: أعطـــت حرك 3- االنفت
ـــا عـــى  ـــا عـــى انفتاحه ـــارج عـــرب تأكيده ـــائل مطمئنـــة للخ رس
العـــامل، وتعهدهـــا للصـــني بعـــدم التدخـــل يف قضيـــة مســـلمي 
اإليغـــور، وعـــدم الســـاح باســـتخدام أراضيهـــا ضـــد اآلخريـــن، 
ـــاء  ـــن بن ـــاً ع ـــل، فض ـــن قب ـــن الدن م ـــتضافتها ب ـــارة إىل اس يف إش
جيـــش أفغـــاين مكـــّون مـــن كل األطيـــاف والعرقيـــات. ويبـــدو 
أن هـــذه التطمينـــات تتصـــل برغبـــة طالبـــان يف اجتـــذاب 
ــن  ــرر عـ ــا املتكـ ــع حديثهـ ــيا مـ ــة السـ ــتثارات األجنبيـ االسـ

عمليـــات إعـــادة اإلعـــار يف أفغانســـتان.

ــان  ــلت طالبـ ــرأة: أرسـ ــوق املـ ــرام حقـ ــى احـ ــد عـ 4- التأكيـ
ــة  ــار الريعـ ــتُحرم يف إطـ ــرأة سـ ــوق املـ ــأن حقـ ــات بـ تطمينـ
ـــزام  ــع الت ــاً مـ ــات اختياريـ ــع بـ ــداء الربقـ ــامية، وأن ارتـ اإلسـ
ـــرأس(.  ـــاء ال ـــد غط ـــل )يقص ـــى األق ـــاب ع ـــداء الحج ـــاء بارت النس
ــؤويل  ــار مسـ ــد كبـ ــق أحـ ــا وافـ ــرون عندمـ ــأ الكثـ ــا تفاجـ كـ
ـــن  ـــه م ـــى محاورت ـــد، ع ـــق حم ـــوي عبدالح ـــو مول ـــة، وه الحرك
ِقبـــل مذيعـــة قنـــاة »تولـــو نيـــوز« األفغانيـــة، بهشـــتا أرغنـــد، 
وكانـــت هـــذه هـــي املـــرة األوىل التـــي يقـــوم فيهـــا مســـؤول 
ــد  ــا يعـ ــو مـ ــوين، وهـ ــتديو تلفزيـ ــك يف اسـ ــان بذلـ ــن طالبـ مـ

ــان. ــور اإلعامـــي لطالبـ ــد الظهـ ــراً يف قواعـ ــوالً كبـ تحـ

ـــوق  ـــرام حق ـــأن اح ـــع بش ـــن الجمي ـــك مل يطم ـــن كل ذل ولك
املـــرأة يف أفغانســـتان، خاصـــة بعـــد اتخـــاذ طالبـــان مـــا ســـمته بــــ 
ـــات  ـــاء العام ـــزام النس ـــت إل ـــد«؛ تضمن ـــرة األم ـــراءات قص »إج
ـــبة  ـــة املناس ـــع األنظم ـــم وض ـــى يت ـــاً حت ـــازل مؤقت ـــاء يف املن بالبق
ـــى  ـــة ع ـــوات األمني ـــب الق ـــن تدري ـــاً ع ـــامتهن، فض ـــان س لض
التعامـــل مـــع النســـاء والتحـــدث إليهـــن حتـــى يصبـــح هنـــاك 
ـــل  ـــاً يف ظ ـــيتحقق قريب ـــه س ـــدو أن ـــا ال يب ـــو م ـــامل، وه ـــن ش أم

ـــاد. ـــم الب ـــي تع ـــات الت االضطراب

ــي  ــنوات الت ــال الس ــالم: خ ــة اإلع ــروط لحري ــان امل 5- الض
ــاً، نشــطت عــرات  ــذ نحــو 20 عام ــان من ــت اإلطاحــة بطالب تل
ــا 8 وكاالت  ــي يعمــل به ــة يف أفغانســتان الت املؤسســات اإلعامي

ملفات المستقبل
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أنبــاء عــى األقــل و52 محطــة تلفزيونيــة و165 محطــة إذاعيــة 
و190 دار نــر؛ تضــم نحــو 12 ألــف صحفــي، وفــق مــا أوردت 
ــان  ــا حــدود«. ورسعــان مــا أكــدت »طالب منظمــة »مراســلون ب
ــون  ــتمر يف أن يك ــن أن يس ــاص ميك ــام الخ ــدة« أن »اإلع الجدي
حــراً ومســتقاً 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 الريعــة«.

ثالث ثنائيات:
اتســاقاً مــع تلــك املقــوالت، يُقــدم الخطــاب اإلعامــي 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:

ــة  ــوى الداخــل األفغــاين: تصــور الحرك ــة ق ــان يف مواجه 1- طالب
نفســها باعتبارهــا الطــرف األقــوى الــذي فــرض ســيطرته عــى كل 
أنحــاء أفغانســتان بالرغــم مــن وجــود مقاطعــات مناوئــة، وهــي 
تتعامــل بقــوة مــع املناهضــني لهــا وتعفــو مــن دون انتقــام عــن 
ــى  ــها ع ــان نفس ــور طالب ــا تص ــتان. ك ــح أفغانس ــع لصال الجمي
أنهــا تقــدم يــد العــون وتوفــر األمــن واألمــان للشــعب األفغــاين، 
الــذي ال يعنيهــا ســوى مصالحــه وتحقيــق رغباتــه والحفــاظ عــى 

متاســكه واســتقاله، تحــت قيادتهــا بالتأكيــد.

2- طالبــان املنتــرة يف مواجهــة الغــرب وتحديــداً الواليــات 
املتحــدة: يتــم تصويــر طالبــان عــى أنهــا حركــة املقاومــة التــي 
أجــربت واشــنطن عــى االنســحاب مــن أفغانســتان، وســط 
تحذيــرات مــن أن بقــاء أي قــوات أجنبيــة يف البــاد بعــد املوعــد 

ــة«. ــا محتل ــر بصفته ــة للخط ــيجعلها معرض ــدد »س املح

ــة يف التعايــش الســلمي  ــدو الحركــة راغب ــان والعــامل: تب 3- طالب
ــات  ــا »عاق ــا مبعظمه ــي تربطه ــوار الت ــع دول الج ــاون م والتع
ليســت مقلقــة«. وبالرغــم مــن تريــح القيــادي يف طالبــان 

ســهيل شــاهني بأنــه »ليــس لدينــا حلفــاء بكامــل معنــى الكلمــة، 
لســنا أعضــاء يف أي حلــف أو أي كتلــة عســكرية«، فإنــه وصــف 
ــا، وقــال عــن األخــرة  الصــني بالريــك الرئيــي إىل جانــب تركي
ــم  ــة والدع ــاج إىل الصداق ــامية تحت ــتان اإلس ــارة أفغانس إن »إم
والتعــاون معهــا أكــر مــن أي دولــة أخــرى«، األمــر الــذي ينبــئ 
ــه  ــدو أن ــني، ويب ــرة وبك ــتقبي ألنق ــادي مس ــود اقتص ــن وج ع

ســيكون يف توســع.

وتلــك الثنائيــات الثــاث، تبعــث مــن خالهــا طالبــان رســائل 
طأمنــة وتأكيــدات للهيمنــة أيضــاً، وذلــك يف خطــاب يقــدم 
مفهومــاً غامضــاً للحكــم اإلســامي الــذي تنــوي الحركــة تطبيقــه، 
وهــو مــا يعــد حــاً مؤقتــاً لتجنــب النزاعــات مــع أطــراف داخليــة 
أو فتــح جبهــات خارجيــة قبــل أن تســتتب األمــور لطالبــان، مــع 
طأمنــة املجتمــع الــدويل لزيــادة فــرص الحركــة يف االعــراف 
ــت الســبب يف ســقوط  ــة كان ــة خارجي ــب عزل ــا وتجن ــدويل به ال
ــة  ــدو أن الحرك ــرن املــايض. ويب ــن الق ــان يف التســعينيات م طالب
ــاهني  ــهيل ش ــاه س ــا س ــار م ــدداً يف إط ــل تش ــخة أق ــدم نس تق

ــدة«. ــس العقي »الخــربة والنضــج والبصــرة ولي

مأزق التغيير:

ــن  ــت م ــا خرج ــي، بعدم ــأزق حقيق ــان يف م ــدو أن طالب يب
طــور »القتــال ضــد الغــزاة« إىل »حكــم الدولــة«، وســط شــكوك 
ــه  ــض بين ــل التناق ــيا يف ظ ــد، الس ــا الجدي ــوالت خطابه إزاء مق
ــر  ــك بالنظ ــل؛ وذل ــى األرض بالفع ــدث ع ــا يح ــض م ــني بع وب
ــذ  ــام بتنفي ــني واالته ــع مســرات للمدني لاشــتباكات املســجلة م
اإلعدامــات، لنصبــح أمــام أحــد احتالــني؛ إمــا أن الحركــة تقــدم 
ــاتها  ــع سياس ــض م ــاب يتناق ــو خط ــارج وه ــاورة الخ ــاً ملن خطاب
الفعليــة، أو أنهــا ال تســيطر بشــكل كامــل عــى مقاتليهــا الذيــن 
تــم شــحنهم لســنوات طويلــة بأفــكار متشــددة ال ميكــن الراجــع 
عنهــا ببســاطة، حتــى أن قياديــي الحركــة أنفســهم يعتقــدون أن 
كوادرهــا بحاجــة لـــ« إعــادة الربمجــة« مــن أجــل التعامــل مــع 

ــاة عامــة توجــد بهــا النســاء. حي

وتعــد دوافــع التغيــر حتميــة أمــام 
طالبــان، ليــس فقــط بســبب التحــوالت يف 
محيطهــا اإلقليمــي والــدويل، والخــربة التــي 
اكتســبتها عــى مــدار 20 عامــاً ميدانيــاً 
وسياســياً؛ وإمنــا لتغــرات الجبهــة الداخلية 
أيضــاً ووجــود جيــل مــن الشــباب الذيــن 
ــل،  ــن قب ــان م ــقوط طالب ــد س ــدوا بع ول
ونشــأوا يف نظــام مغايــر أكــر انفتاحــاً. 
بشــأن  مــأزق  يف  أيضــاً  طالبــان  ولكــن 
الراجــع عــا قدمتــه لســنوات كـــ »صحيح 
ــم  ــا، أو تقدي ــة نظره ــن وجه اإلســام«، م
أمــام  تضعهــا  قــد  براجاتيــة  صيغــة 
احتــاالت مظلمــة لانشــقاق والتمــرد أو 
ــا. ــع به ــي تتمت ــد الت ــدة التأيي ــآكل قاع ت

صورة »طالبان الجديدة«.. خطاب للتغيير أم المناورة؟
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كثفــت طالبــان هجاتهــا مؤخــراً بالتزامــن مــع اســتكال الواليات 
املتحــدة ســحب قواتهــا مــن أفغانســتان، حيــث أحدثــت الجاعــة 
فــوىض عارمــة يف جميــع أنحــاء البــاد، واســتولت عــى مــا يزيــد 
ــول،  ــة كاب ــن العاصم ــت م ــة، واقرب ــي األرايض األفغاني ــى ثلث ع
ــرق  ــة بالط ــات املختلف ــى الوالي ــيطرتها ع ــة س ــددت الجاع وش
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 
ــني  ــة ب ــاق الدوح ــتان، فاتف ــة أفغانس ــايس لقضي ــل دبلوم إىل ح
ــلطات  ــع الس ــي م ــوار الداخ ــان، والح ــدة وطالب ــات املتح الوالي
األفغانيــة، دليــان عــى رغبــة طالبــان يف حــل القضيــة مــن خــال 

ــات«.  املفاوض

وعندمــا ســقطت مدينــة »هــرات«، ثالــث أكــرب مــدن البــاد، 
ــا  ــلم قائده ــطس، واستس ــتان، يف 12 أغس ــرب أفغانس ــال غ بش
العســكري إســاعيل خــان، العــدو اللــدود لطالبــان، أجــرى أمــر 
خــان متقــي، مفــوض لجنــة الدعــوة واإلرشــاد بطالبــان، محادثــة 
ــي  ــة باق ــى مطالب ــا ع ــه فيه ــان، يحث ــاعيل خ ــع إس ــة م هاتفي
قــادة حــزب الجمعيــة اإلســامية بإحــال الســام وإنهــاء الــراع 
الدائــر منــذ 40 عامــاً 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:
ــرض  ــس بغ ــات لي ــدأت املحادث ــد ب ــان ق ــح أن طالب ــن الواض م
بعــض  لتحقيــق  العســكرية، ولكــن  التوقــف عــن مســاعيها 

املكاســب اإلضافيــة مــن ورائهــا. 

أوالً، تحــاول إرســال رســالة ضمنيــة للمجتمــع املحــي والــدويل 
ــان  ــي كي ــل ه ــددة، ب ــة متش ــرد جاع ــت مج ــان ليس ــأن طالب ب
ــوات  ــرب القن ــه ع ــع خصوم ــل م ــتعداد للتواص ــى اس ــيايس، ع س
ــة الســيايس  ــب الجاع الدبلوماســية. ويف هــذا الصــدد، كان مكت
ــة  ــاح الفرص ــث أت ــان، حي ــة لطالب ــازة للدعاي ــة ممت ــة منص مبنزل
لإلســاميني للوصــول إىل جمهــور أكــرب مــن خــال وســائل اإلعــام 
الدوليــة. وغالبــاً مــا شــددت طالبــان يف خطاباتهــا عــى أنهــا 
ملتزمــة بحايــة حقــوق اإلنســان، واملــرأة واألقليــات، يف محاولــة 

ــا. ــة إىل حــد م ــة املعتدل ــر الجاع ــور مبظه للظه

ــث  ــابقة، حي ــية« الس ــبها »الدبلوماس ــتكال مكاس ــاً، اس ثاني
متكنــت طالبــان – بفضــل محادثــات الســام – مــن تحريــر اآلالف 
ــنوات،  ــتان لس ــجون أفغانس ــوا يف س ــن اعتقل ــا الذي ــن مقاتليه م
ــل  ــب، ب ــا فحس ــني جنوده ــان ب ــعبية طالب ــن ش ــزد م ــو مل ي وه

ــا العســكرية. ــن قوته ــك م ــززت كذل وع

ثالثــاً، يبــدو أن أهــم إنجــاز حققتــه مفاوضــات طالبــان 
هــو اتفــاق الدوحــة للســام، فمــن خــال هــذه الصفقــة، التــي 
ــات املتحــدة  ــت الوالي ــر 2020، وافق ــا يف فرباي ــع عليه ــم التوقي ت
ــة  ــوات األجنبي ــادرة الق ــو مغ ــان، وه ــب طالب ــم مطال ــى أه ع

معادلة “ميلوس”:
كيف تدير طالبان تكتيكات التفاوض والحرب؟

 عرفان يار
مؤسس ومدير عام معهد األمن األفغاني
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مــن أفغانســتان. وقــد أرىض توقيــع هــذه الصفقــة مــع حكومــة 
ــاً  ــعوراً قوي ــم ش ــا منحه ــان، ك ــات طالب ــدة رغب ــات املتح الوالي

ــر. بالن

ــة،  ــة الدولي ــى الرعي ــول ع ــان الحص ــة طالب ــراً، محاول وأخ
وكــرس »دائــرة الحصــار املحكمــة« التــي تعزلهــا عــن العــامل، ففــي 
مقابــل املواقــف الغربيــة، كثفــت الجاعــة جهودهــا الدبلوماســية 
مؤخــراً يف محاولــة منهــا إلقامــة عاقــات إقليميــة بديلــة، ويف هــذا 
ــارات إىل الصــني  ــن الزي ــان سلســلة م ــادة طالب ــار، أجــرى ق اإلط

وإيــران وروســيا وتركانســتان.

تكثيف مستويات العنف:
بشــكل عــام، كان النشــاط املســلح مبنزلــة العمــود الفقــري لتنظيم 
طالبــان منــذ بــدء متردهــم يف عــام 2002. وعــى الرغــم مــن أن 
الحــرب األمريكيــة يف أفغانســتان، والتــي دامــت لعقديــن، تُعتــرب 
اآلن حربــاً فاشــلة عــى نطــاق واســع، فقــد احتفــى بهــا كثــرون 
ــان  ــت طالب ــا أزاح ــة ألنه ــاً ناجح ــا حرب ــام 2001 واعتربوه يف ع
ــان  ــان ككي ــام طالب ــود لنظ ــاك وج ــد هن ــوة. ومل يع ــة وبق برسع
ــا  ــب حينه ــن الصع ــذا كان م ــام 2001، ل ــة ع ــذ نهاي ــادي من م
تخيــل عــودة طالبــان. ولكــن يف غضــون ســنوات قليلــة، أعــادت 
طالبــان تنظيــم كيانهــا مــرة أخــرى، واســتطاعوا أن يشــكلوا تحديــاً 
ــا يف  ــدة وحلفائه ــات املتح ــل الوالي ــوي، مث ــكري ق ــف عس لتحال
منظمــة حلــف شــال األطلــي )الناتــو(، حيــث تــم إرســال أعــداد 
كبــرة مــن الجنــود لقتــال طالبــان بــني عامــي 2009 و2013، غــر 
أنهــم مل يتمكنــوا مــن القضــاء عــى التنظيــم متامــاً. واآلن، ترحــل 
الواليــات املتحــدة عــن أفغانســتان، تاركــة وراءهــا جيشــاً أفغانيــاً 

ضعيفــاً ومنهــكاً يوشــك عــى االنهيــار.

ومنــذ أن بــدأت الواليــات املتحــدة يف ســحب قواتهــا، بســطت 
ــات  ــف مقاطع ــن نص ــر م ــى أك ــة ع ــيطرتها الكامل ــان س طالب
البالــغ عددهــا 421 مقاطعــة. وبعدمــا حققــت  أفغانســتان 
طالبــان انتصــارات كاســحة يف املناطــق الريفيــة بأفغانســتان، 
بــدأت بتوجيــه مقاتليهــا نحــو املــدن الكــربى. وتشــهد أفغانســتان 
اآلن تسلســاً لتداعيــات ذلــك، حيــث تتســاقط عواصــم الواليــات 
األفغانيــة واحــدة تلــو األخــرى، بــل ومــن دون أن يبــدي بعضهــا 

ــة مقاومــة تُذكــر.  أي

ــان  ــاء لطالب ــوم األربع ــه ي ــة مدينت ــظ غزن ــلّم محاف ــد س ولق
مقابــل صفقــة عقدهــا مــع املســلحني يضمــن مبوجبهــا أنهــم لــن 
ــان عــى مــا يقــرب مــن ٪70 مــن  ــوه. واليــوم تســيطر طالب يقتل

ــة. ــغ عددهــا 34 والي ــاد البال ــات الب والي

ولقــد أدت غــزوات طالبــان املتواليــة إىل زيــادة ســيطرتها 
ــني  ــة ب ــات الجاري ــبه املحادث ــا أش ــات. وم ــة املفاوض ــى طاول ع
ــان الحــرب  ــوس إب ــان اآلن بحــوار ميل ــة وطالب الحكومــة األفغاني
ــل  ــاء أه ــا األقوي ــل أثين ــّر أه ــا خ ــاً! فمثل ــية قدمي البيلوبونيس
ميلــوس األضعــف بــني االستســام أو املــوت، مل تــدع طالبــان 
ــي  ــد: تنح ــار واح ــوى خي ــات س ــة املفاوض ــى طاول ــة ع للحكوم
الرئيــس غنــى أو اســتياء طالبــان عــى كابــول بالقــوة. وملــا 
وجــدت الحكومــة األفغانيــة أنهــا لــن تربــح شــيئاً، بــل وســتفقد 
كل يشء، رفضــت مطلــب طالبــان، وخاطبــت فيهــم الفضيلــة 

والعدالــة، وهــي مبــادئ ال تؤمــن بهــا طالبــان التــي صــارت أكــر 
ــم. ــت يف صالحه ــل اآلن والوق ــى األق ــرأة، ع ج

استمرار االستراتيجية الهجينة:
يف ظــل الوضــع الراهــن مــن املتوقــع اســتمرار ســيطرة الجاعــة 
ــة  ــائر فادح ــة خس ــت الجاع ــث ألحق ــوة، حي ــاد بالق ــى الب ع
بصفــوف القــوات األفغانيــة. والحقائــق عــى األرض تشــر إىل أن 
الجيــش األفغــاين لــن يصمــد طويــاً أمــام هجــات طالبــان، فكــا 
رصح عــي أحمــد جــايل، الخبــر العســكري الشــهر بشــؤون 
ــات  ــم الوالي ــث عواص ــع لثل ــقوط الرسي ــإن »الس ــتان، ف أفغانس
األفغانيــة يف غضــون أســبوع واحــد يكــذب االدعــاءات التــي 
ــارت  ــد انه ــة، فلق ــن األفغاني ــوات األم ــود ق ــول صم ــرددت ح ت
رسيعــاً أمــام تقــدم مقاتــي الجاعــة«. ويــرى جــايل أن ضعــف 
القيــادة وعــدم االتســاق اللوجســتي وغيــاب التنســيق العمليــايت 
ــة أرضاراً  ــاع األفغاني ــن والدف ــوات األم ــت بق ــد أنزل ــي ق والتكتي

بالغــة.

ــل  ــراتيجية، مث ــدن االس ــدان امل ــك، كان فق ــى ذل ــاوة ع ع
ســبني بولــداك، عــى الحــدود مــع باكســتان، وإســام قلعــة بغــرب 
أفغانســتان، وقنــدوز بالشــال، وزرنــج القريبــة مــن الحــدود مــع 
ــة، فــإىل جانــب  ــة قاصمــة للحكومــة األفغاني ــة رضب ــران، مبنزل إي
ســيطرة طالبــان عــى كميــة هائلــة مــن األســلحة واملعــدات مــن 
ــون  ــو 2.5 ملي ــدر بنح ــا يق ــان اآلن م ــع طالب ــدن، تجم ــذه امل ه
دوالر مــن الرضائــب كل يــوم. ومــع ســقوط مــزار الريــف اآلن، 
ــردون  ــمر املتم ــال، فيش ــراتيجية يف الش ــة اس ــر مدين ــي آخ وه
عــن ســواعدهم اســتعداداً لاســتياء عــى املــدن الرقيــة وعــى 
كابــول. لــذا يتوقــع بعــض املســؤولني األمريكيــني أن طالبــان قــد 

ــول يف غضــون 72 ســاعة، أو خــال ســبتمرب القــادم. تعــزل كاب

»اســراتيجيتها  طالبــان  ســتواصل  اآلخــر،  الجانــب  وعــى 
الهجينــة« التــي تجمــع بــني القتــال والتفــاوض يف آن واحــد، وذلك 
ألنــه كلــا زادت املكاســب العســكرية التــي يحققهــا املتمــردون، 
األربعــاء  يــوم  بــدأت  ولقــد  املفاوضــات.  زادت ســلطتهم يف 
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 
ــم  ــة لتقاس ــرح صفق ــد اق ــة، ق ــة يف الحكوم ــة الوطني للمصالح
ــا  ــف هجومه ــان بوق ــة طالب ــا جاع ــني مبوجبه ــلطة، مطالب الس
العســكري عــى املــدن الكــربى. ومــع ذلــك، ليــس مــن املحتمل أن 
توقــف طالبــان هجاتهــا، ألنهــا تــؤيت مثــاراً ملــا شــهدته الجاعــة 

ــل. مــن قب

خاصــة القــول إن املحادثــات الدبلوماســية لطالبــان وقتالها يف 
ســاحة املعركــة يعــزز كل منهــا اآلخــر. وهكــذا، فعــى الرغــم من 
أن اســتياء طالبــان عــى الدولــة بأكملهــا بالقــوة ليــس مضمونــاً، 
فمــن املؤكــد أن هجــات طالبــان العســكرية التــي أعجــزت 
الحكومــة األفغانيــة ســتجرب األخــرة عــى قبــول مطالــب الجاعة، 
وســتحصل طالبــان عــى نصيــب األســد يف مســتقبل البــاد، فكــا 
جــاء يف حــوار ميلــوس: »القــوي يفعــل مــا يحلــو لــه، والضعيــف 

يتحمــل مــا عليــه تحملــه«.

ملفات المستقبل



29العدد 2 ــ سبتمبر 2021

بدايــة ينبغــي توضيــح حقيقتــني، 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، تّدعــي أنهــا 
متلــك الحقيقــة املطلقــة، واإلجابــات النهائيــة عــى جميــع األســئلة 
ــذه  ــون ه ــا تك ــاً م ــاة، وغالب ــاالت الحي ــع مج ــة يف جمي الوجودي
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 
ــا ال تدخــل يف ائتافــات سياســية، أو تعــاون مــع  التنظيــات أنه
أي تنظيــات أخــرى؛ حتــى وإن كانــت تتشــارك معهــا بعضــاً مــن 
مكونــات أيديولوجيتهــا، ألنهــا دامئــاً تعتقــد أنهــا متتلــك الحقيقــة 

املطلقــة، واآلخــرون ال يحــوزون مــن تلــك الحقيقــة عــى يشء.

مساران متضادان:

ــة  ــة يف املارس ــركات املتطرف ــرورة الح ــي لص ــدرس التاريخ إن ال
ــية يتخــذ مســارين متعاكســني، هــا: السياس

1- أن تحافــظ الحــركات املتطرفــة عــى مبادئهــا وأيديولوجيتهــا، 
وتعمــل بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة عــى تحقيقهــا يف أرض 
ــع أو  ــه املجتم ــذي يدفع ــن ال ــن الثم ــر ع ــض النظ ــع؛ بغ الواق
املجتمعــات التــي تســيطر عليهــا، وبغــض النظــر عــن العواقــب 
ــركات  ــذه الح ــك ه ــر متس ــة نظ ــا البري ــي تدفعه ــان الت واألمث
بتلــك األيديولوجيــات املغلقــة. وهــذا مــا حــدث مــع النازيــة يف 
أملانيــا، والفاشــية يف إيطاليــا، والشــيوعية مــع جوزيــف ســتالني يف 

ــابق. ــوفييتي الس ــاد الس االتح

السياســية،  مصالحهــا  إىل  املتطرفــة  الحــركات  تنحــاز  أن   -2
ومكاســبها االقتصاديــة واالجتاعيــة، وتســلك طريــق الربجاتيــة 
السياســية، وتتحــول تدريجيــاً إىل حركــة سياســية عاديــة توظــف 
الشــعارات الســتدار عطــف وتأييــد الجاهــر، ولكــن يف التطبيــق 
واملارســة العمليــة تتبــع سياســات برجاتيــة تحقق لها املكاســب 
السياســية الوقتيــة، وتدخــل يف عمليــات تفــاوض، وتحالفــات مــع 
الخصــوم السياســيني. وهــذا النمــوذج ســلكته معظــم الحــركات 
ــتعار  ــن االس ــتقال ع ــد االس ــث بع ــامل الثال ــة يف الع األيدولوجي
الغــريب، وســلكته كذلــك الحــركات ذات األيديولوجيــة املاركســية 

ــا.  يف أوروب

وبالنظــر إىل الحــركات املتطرفــة يف الــدول العربيــة واملســلمة 

طالبان نموذجًا:
المحددات األربعة إلدارة الحركات المتطرفة للسلطة

د. نصر محمد عارف
أكاديمي ومفكر سياسي مصري
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ــي ســبقتها  ــة نفســها الت نجــد أنهــا ســارت يف املســارات التاريخي
ــعينيات  ــي تس ــة. فف ــة املتطرف ــية والقومي ــا املاركس ــا نظرته فيه
القــرن املــايض، متســكت حركــة طالبــان بــذات األيديولوجيــة 
التــي ســاهمت يف صعودهــا، وواجهــت مجتمعهــا والعــامل بالقــدر 
ــي  ــيايس الداخ ــع الس ــى الواق ــري ع ــاق الفك ــن االنغ ــه م نفس
ــي بعــد أحــداث  ــا مــع الغــزو األمري ــت نهايته والخارجــي؛ فكان
ــى  ــيطرة ع ــرى للس ــرة أخ ــود م ــل أن تع ــبتمرب 2001، قب 11 س

أفغانســتان يف 15 أغســطس 2021. 

وبعـــد انتفاضـــات مـــا يُســـمى بــــ “الربيـــع العـــريب”، ســـار 
تنظيـــم اإلخـــوان ذاتـــه يف املســـارين معـــاً؛ فـــكان نصيـــب 
التنظيـــم األم يف مـــر وامتـــداده يف ليبيـــا االنغـــاق ومحاولـــة 
فـــرض رؤيتـــه األيديولوجيـــة بالقـــوة عـــى املجتمـــع، متجاهـــاً كل 
ـــداً.  ـــة ج ـــة، ورسيع ـــة رسيع ـــت النهاي ـــيني، فكان ـــركاء السياس ال
ـــاً  ـــس ممث ـــم اإلخـــوان يف تون وعـــى الطـــرف اآلخـــر، حـــاول تنظي
يف حركـــة النهضـــة التحـــي بقـــدر مـــن العقانيـــة والربجاتيـــة، 
ـــه يف  ـــن نظري ـــر م ـــنوات أك ـــر س ـــره لع ـــدد عم ـــتطاع أن مي فاس
ـــي  ـــدى الزمن ـــاالت كان امل ـــك الح ـــن يف كل تل ـــا، ولك ـــر وليبي م
ـــة ومقـــدار  ـــاً مـــع درجـــة املرون للبقـــاء واالســـتمرار يتناســـب طردي

الربجاتيـــة يف املارســـة السياســـية. 

محددات السلوك:

ــركات  ــة للحـ ــرورة الحتميـ ــذه الصـ ــر هـ ــة تفسـ ــد محاولـ عنـ
ــية  ــل أساسـ ــرات أو عوامـ ــاك 4 متغـ ــد أن هنـ ــة، نجـ املتطرفـ
تتحكـــم يف ســـلوك الحـــركات املتطرفـــة بعـــد ســـيطرتها عـــى 

ــايل: ــي كالتـ ــامي، وهـ ــامل اإلسـ ــلطة يف دول العـ السـ

1- البنيـــة األيديولوجيـــة للحـــركات املتطرفـــة، ومـــدى تصـــادم 
ــوز  ــي تحـ ــتقرة، والتـ ــة املسـ ــراف الدوليـ ــع األعـ ــا مـ مكوناتهـ
ـــرأة،  ـــة امل ـــاالت حري ـــل مج ـــني، مث ـــاء الدولي ـــاع الفرق ـــى إج ع
واحـــرام خصوصيـــة األقليـــات الدينيـــة والعرقيـــة، واحـــرام 

الحريـــات العامـــة خصوصـــاً حريـــة 
والصحافـــة..  والتعبـــر  الـــرأي 
إلـــخ. ومبقـــدار التصـــادم وحدتـــه 
الدوليـــة  املعايـــر  هـــذه  مـــع 
ـــل  ـــال فش ـــون احت ـــتقرة، يك املس
الحـــركات املتطرفـــة يف االســـتقرار 
ـــزداد  ـــة، وي ـــرة طويل ـــم لف يف الحك
توقـــع العزلـــة الدوليـــة التـــي 
تكـــون انعكاســـاتها عـــى الوضـــع 
ومعجلـــة  ســـلبية،  الداخـــي 
ــركات.  ــذه الحـ ــم هـ ــة حكـ بنهايـ

االجتاعيـــة  الحاضنـــة   -2
للحـــركات املتطرفـــة يف املجتمـــع 
الـــذي تحكمـــه، وهنـــا يكـــون 
وكيفيـــاً؛  كميـــاً  املقيـــاس 
الحاضنـــة  عـــدد  حيـــث  مـــن 

االجتاعيـــة ونســـبتها إىل مجمـــوع الســـكان مـــن جانـــب، 
والـــوزن االجتاعـــي واالقتصـــادي لهـــذه الحاضنـــة يف بنيـــة 
الدولـــة. وقـــد تكـــون الحاضنـــة االجتاعيـــة مجموعـــة عرقيـــة 
ـــدة  ـــة ممت ـــد تكـــون جاعـــة ديني ـــاً، وق ـــاً معين ـــة أو إقلي أو ديني
ـــة  ـــة واملذهبي ـــية الطائفي ـــيات الرأس ـــع التقس ـــع م ـــاً تتقاط أفقي
ـــة  ـــذه الحاضن ـــت ه ـــا كان ـــة. وكل ـــة واإلقليمي ـــة واللغوي والعرقي
ـــوع  ـــبة يف مجم ـــى نس ـــاً وأع ـــرب وزن ـــدداً وأك ـــر ع ـــة أك االجتاعي
ــيايس أو  ــادي أو سـ ــل اقتصـ ــت ذات ثقـ ــا كانـ ــع، وكلـ املجتمـ
ثقـــايف؛ كانـــت هنـــاك فرصـــة أكـــرب لتلـــك الحـــركات املتطرفـــة 
ـــب  ـــس. وتلع ـــس بالعك ـــني، والعك ـــن إىل ح ـــتمرار والتمك يف االس
هـــذه الحاضنـــة االجتاعيـــة دوراً مؤقتـــاً قـــد يطـــول بصـــورة 
نســـبية حتـــى تتكشـــف األخطـــاء ويراكـــم الفشـــل، فتنقلـــب 
ـــال  ـــا. ومث ـــي احتضنته ـــركات الت ـــى الح ـــة ع ـــة االجتاعي الحاضن
ــوة  عـــى ذلـــك، النمـــوذج العراقـــي مـــع حكـــم حـــزب الدعـ

وحلفائـــه.

ـــم يف  ـــداً وحاس ـــم ج ـــر مه ـــم عن ـــون، وه ـــاء اإلقليمي 3- الحلف
ـــن  ـــم م ـــى الحك ـــيطرة ع ـــن الس ـــة م ـــات املتطرف ـــني الجاع متك
جانـــب، ويف االســـتمرار فيـــه لفـــرة أطـــول مـــن جانـــب آخـــر. 
فكلـــا توفـــر حلفـــاء إقليميـــون مـــن دول الجـــوار أو مـــا وراءهـــا 
يـــرون يف ســـيطرة هـــذه الجاعـــات املتطرفـــة عـــى الســـلطة 
ــذه  ــم هـ ــتمرار حكـ ــتقرار واسـ ــع اسـ ــم، كان توقـ ــة لهـ مصلحـ
الحـــركات أكـــر، والعكـــس بالعكـــس. ولعـــل منـــوذج طالبـــان 
يف تســـعينيات القـــرن املـــايض مـــع الدعـــم الباكســـتاين والرضـــا 
الصامـــت اإليـــراين، يعتـــرب منوذجـــاً لهـــذا البعـــد اإلقليمـــي يف 
متكـــني واســـتمرار ســـيطرة الحـــركات املتطرفـــة عـــى الســـلطة.

ــركات  ــا الحـ ــي تديرهـ ــية التـ ــة السياسـ ــات العمليـ 4- مخرجـ
ــي  ــل التـ ــرات أو العوامـ ــم املتغـ ــرب أهـ ــذا يعتـ ــة، وهـ املتطرفـ
ويف  الســـلطة،  مـــن  املتطرفـــة  الحـــركات  متكـــني  يف  تؤثـــر 
اســـتمرارها فيهـــا. فـــإذا نجحـــت يف تحقيـــق الحـــد األدىن 

ملفات المستقبل
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األوســـع  الجاهـــر  احتياجـــات  مـــن 
تقـــدم  أن  واســـتطاعت  املجتمـــع،  يف 
ــة  ــة واجتاعيـ ــة اقتصاديـ ــات عامـ سياسـ
ـــم  ـــة يف مجـــاالت التشـــغيل والتعلي وخدمي
ــخ؛ كان  ــة.. إلـ ــة التحتيـ ــة والبنيـ والصحـ
ـــظ  ـــي تحاف ـــل الت ـــم العوام ـــد أه ـــك أح ذل
عـــى وجودهـــا واســـتمرارها يف الســـلطة 
ــابقة  ــة السـ ــل الثاثـ ــات العوامـ ــع ثبـ مـ

لصالحهـــا، والعكـــس بالعكـــس.

حالة طالبان:
مـــن خـــال تنزيـــل هـــذه الرؤيـــة النظريـــة 
عـــى الوضـــع يف أفغانســـتان بعـــد ســـيطرة 
ــا يف  ــم فيهـ ــى الحكـ ــان عـ ــة طالبـ حركـ
منتصـــف أغســـطس 2021، نجـــد أن قيـــادة 
ـــذه  ـــض ه ـــول بع ـــت أن تح ـــة حاول الحرك

املتغـــرات األربعـــة الســـابقة إىل صالحهـــا. فقـــد أظهـــرت الحركـــة 
ــتان،  ــلطة يف أفغانسـ ــى السـ ــيطرتها عـ ــات األوىل لسـ يف اللحظـ
ـــلت  ـــتقرة، وأرس ـــة املس ـــراف الدولي ـــع األع ـــف م ـــة يف التكي رغب
ـــا  ـــد ك ـــرت، ومل تع ـــا تغ ـــامل أنه ـــني الع ـــددة لتطم ـــارات متع إش
ــا تؤمـــن مبفهـــوم  ــعينيات القـــرن املـــايض، وأنهـ كانـــت يف تسـ
الدولـــة الوطنيـــة، وســـوف تحـــرم ســـيادة جميـــع دول العـــامل، 
ــد أي  ــة لتهديـ ــتخدم األرايض األفغانيـ ــأن تسـ ــمح بـ ــن تسـ ولـ
ـــخ. ـــات.. إل ـــرم الحري ـــوف تح ـــا س ـــامل، وأنه ـــن دول الع ـــة م دول

ولكـــن يظـــل هـــذا الخطـــاب إعاميـــاً لطأمنـــة العـــامل 
ــن  ــن مـ ــم التمكـ ــل أن يتـ ــاج، وقبـ ــف واحتيـ ــة ضعـ يف لحظـ
مفاصـــل الدولـــة واالســـتقرار يف إدارتهـــا. ومـــن جانـــب آخـــر، 
التـــي  القيـــادات  التصالحـــي جـــاء مـــن  الخطـــاب  فهـــذا 
ـــي  ـــر، وه ـــكان يف قط ـــع األمري ـــاوض م ـــة التف ـــت يف عملي انخرط
قيـــادات تعرفـــت عـــى العـــامل واحتكـــت بـــه بصـــورة كبـــرة. 
ـــد  ـــل قواع ـــاب ميث ـــذا الخط ـــل ه ـــاده ه ـــؤال مف ـــور س ـــا يث وهن
الحركـــة وشـــبابها؟ أمل تســـتقطب الحركـــة أعضاءهـــا خصوصـــاً 
ـــادي  ـــف واملع ـــرف، والعني ـــا املتط ـــبب خطابه ـــباب بس ـــن الش م
ـــة  ـــر الدولي ـــة، وكل املعاي ـــم الغربي ـــكل القي ـــض ل ـــرب، والراف للغ
ــا  ــة مبفهومهـ ــات العامـ ــرأة والحريـ ــق باملـ ــا يتعلـ ــاً مـ خصوصـ
الواســـع؟ وهنـــا يكـــون هنـــاك احتـــال بـــأن هـــذا الخطـــاب 
ـــد  ـــل جدي ـــأيت بجي ـــة وي ـــل الحرك ـــاً داخ ـــدث انقاب ـــد يح ـــه ق ذات
ــع  ــة مـ ــون املواجهـ ــا تكـ ــاً، وهنـ ــر تطرفـ ــدداً وأكـ ــر تشـ أكـ
ـــى  ـــان ع ـــيطرة طالب ـــة س ـــل بنهاي ـــا يعج ـــوة مب ـــر قس ـــامل أك الع

ــا. ــتان ذاتهـ أفغانسـ

ــي  ــة وهـ ــة االجتاعيـ ــإن الحاضنـ ــة، فـ ــة ثانيـ ــن ناحيـ ومـ
قبائـــل البشـــتون ال ميكـــن اعتبـــار أنهـــا متثـــل عنـــراً إيجابيـــاً 
ـــدد  ـــراً للتع ـــك نظ ـــتان؛ وذل ـــم أفغانس ـــن حك ـــة م ـــني الحرك لتمك
ــق  ــم واملناطـ ــع األقاليـ ــق مـ ــذي يتطابـ ــي الـ ــي واملذهبـ القبـ
االجتاعيـــة  للوحـــدة  تهديـــداً  ميثـــل  وهـــذا  الجغرافيـــة. 
والتاســـك الوطنـــي للدولـــة األفغانيـــة؛ ألن كل عـــرق مـــن 

ـــد  ـــم مســـتقل، مـــا ق ـــش يف إقلي ـــي يعي األعـــراق أو مذهـــب دين
ـــق  ـــا إذا تطاب ـــة وقوعه ـــزداد إمكاني ـــة ت ـــروب أهلي ـــود إىل ح يق
عنـــران مـــن عنـــارص االنقســـام االجتاعـــي، مثـــل أن تكـــون 
ـــا  ـــا، ك ـــاص به ـــم خ ـــش يف إقلي ـــة تعي ـــة أو ديني ـــة عرقي جاعي

هـــي الحـــال يف أفغانســـتان.

ـــة  ـــان يف عملي ـــح طالب ـــر كان يف صال ـــذا املتغ ـــإن ه ـــك ف  لذل
ــان يف  ــح طالبـ ــون يف صالـ ــن يكـ ــلطة، ولـ ــى السـ ــيطرة عـ السـ

عمليـــة االســـتمرار يف الســـلطة.

ومـــن ناحيـــة ثالثـــة، فـــإن الحلفـــاء اإلقليميـــني لطالبـــان ال 
ميكـــن التعويـــل عليهـــم ألنهـــم غارقـــون يف مشـــاكل داخليـــة 
ـــن  ـــران، أو م ـــتان وإي ـــل باكس ـــة مث ـــات مختلف ـــة بدرج وخارجي
املحتمـــل أن يكونـــوا أعـــداًء، مثـــل دول وســـط آســـيا، إذا تـــم 
املســـاس بحقـــوق الجاعـــات العرقيـــة يف شـــال أفغانســـتان، 
ـــة  ـــة انتهازي ـــية برجاتي ـــة وسياس ـــح اقتصادي ـــم ذوو مصال أو أنه

ـــا. ـــل قطـــر وتركي مث

وأخـــراً، فـــإن مخرجـــات النظـــام تحـــت حكـــم طالبـــان ال 
ـــان  ـــن طالب ـــذي ميك ـــي ال ـــا االجتاع ـــق الرض ـــا أن تحق ـــع له يُتوق
ـــارص  ـــكل عن ـــاً ب ـــاً مثق ـــت نظام ـــا ورث ـــن االســـتمرار؛ نظـــراً ألنه م
الفشـــل منـــذ نصـــف قـــرن تقريبـــاً، ولـــن تســـتطيع أن تعالـــج 
ــا إال إذا  ــا مـــن ترســـيخ رشعيتهـ ــا ميكنهـ ــة مبـ األزمـــات املتوارثـ
هبـــط عليهـــا مـــروع مارشـــال جديـــد بتمويـــل ضخـــم مـــن 

الخـــارج وهـــو احتـــال مســـتبعد.

ــدول  ــى الـ ــة عـ ــركات املتطرفـ ــيطرة الحـ ــة، أن سـ الخاصـ
يقـــود عـــادة إىل تدمرهـــا أو تفكيكهـــا أو تأخـــر تطورهـــا 
ـــل خصـــاً مـــن أعـــار الشـــعوب  ـــا، وهـــو يف املجمـــل ميث وتقدمه
ــان  ــة طالبـ ــون حركـ ــع أن تكـ ــدول. وال يُتوقـ ــات والـ واملجتمعـ
ــم  ــتقر يف حكـ ــاً أن تسـ ــع أيضـ ــك، وال يُتوقـ ــن ذلـ ــتثناًء مـ اسـ
أفغانســـتان لفـــرة طويلـــة، إال إذا تخلـــت عـــن أيديولوجيتهـــا 
السياســـية، وتحولـــت اىل طبقـــة حاكمـــة عاديـــة ذات أجنـــدة 

وطنيـــة معتدلـــة. 

المحددات األربعة إلدارة الحركات المتطرفة للسلطة
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مــع ســيطرة حركــة طالبــان عــى العاصمــة األفغانيــة، كابــول، 
يف 15 أغســطس 2021، وهــروب رئيــس الدولــة أرشف غنــي 
إىل خــارج البــاد، أعلــن حامــد كــرزاي، الــذي قــاد أول حكومــة 
أفغانيــة بعــد اإلطاحــة بطالبــان عــام 2001 وشــغل منصــب 
ــون  ــيق« مك ــس تنس ــكيل »مجل ــام 2014، تش ــى ع ــس حت الرئي
مــن ثاثــة أشــخاص لتأمــني انتقــال ســلمي للســلطة مــع عبداللــه 
عبداللــه، نائــب الرئيــس الســابق أرشف غنــي، ومبعــوث الســام 
يف الحكومــة الســابقة، وقلــب الديــن حكمتيــار الــذي يُعتــرب 
بأنــه أحــد أرشس أمــراء الحــرب يف البــاد لقصفــه كابــول خــال 

ــة )1992 – 1996(. ــرب األهلي الح

مالمح حكم طالبان األولية:
ــؤولني  ــن مس ــات م ــى تريح ــاء ع ــات، بن ــداول معلوم ــم ت يت
مرتبطــني بطالبــان، حــول شــكل حكومــة طالبــان الجديــدة، 

ــايل:  ــا يف الت ــرز مامحه ــح أب ــن توضي ــي ميك والت

ســوف  أنهــا  طالبــان  أكــدت  إســالمية:  إمــارة  تأســيس   -1
ــل  ــي، يف ظ ــر بده ــو أم ــامية، وه ــارة إس ــيس إم ــه إىل تأس تتج
ــر،  ــا يف قط ــاء مفاوضاته ــب أثن ــذا املطل ــى ه ــة ع إرصار الحرك
ــان  ــك، تســعى طالب ــع ذل ــة الســابقة. وم ــة األفغاني ــع الحكوم م
ــل  ــت قب ــي تأسس ــان الت ــن طالب ــف ع ــا تختل ــى أنه ــد ع للتأكي
ــول  ــعياً للحص ــاً وس ــر انفتاح ــا أك ــان، إذ إنه ــن الزم ــن م عقدي
عــى االعــراف الــدويل، ولذلــك يتوقــع أن تقــدم منوذجــاً إلمــارة 

ــة. ــامية معتدل إس

2- مجلــس وليــس رئيــس: تتجــه طالبــان لتأســيس مجلــس 
ــار  ــد انهي ــتان، بع ــور أفغانس ــخصاً إلدارة أم ــن 12 ش ــون م مك
الحكومــة الســابقة، وســوف يضــم هــذا املجلــس بعــض قيــادات 
ــة،  ــان إىل جانــب املســؤولني الســابقني يف الحكومــة األفغاني طالب

ــان.  ــع طالب ــاون م ــى التع ــاً ع ــر انفتاح األك

3- مشــاركة ثــالث قيــادات مــن طالبــان: تتمثــل أبــرز القيــادات 
مــن طالبــان، التــي ســوف تنضــم إىل هــذا املجلــس يف عبدالغنــي 
ــاين يف  ــل الث ــان، والرج ــة طالب ــكري يف حرك ــد العس ــرادر، القائ ب
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 

ــات املتحــدة واألمــم املتحــدة. ــم اإلرهــاب التابعــة للوالي قوائ

4- تعيــن محافــظ البنــك املركــزي: عيّنــت طالبــان حجــي محمــد 
ــاين  ــزي األفغ ــك املرك ــظ للبن ــان، كمحاف ــادي بطالب ــس، القي إدري
خلفــاً ألجمــل أحمــدي، والــذي كان مــن ضمــن املســؤولني 
األفغــان الذيــن فــروا إىل خــارج البــاد يف 15 أغســطس، وهــو مــا 
يعكــس رغبــة طالبــان يف الســيطرة عــى إدارة امللــف االقتصــادي. 

5- االنفتــاح عــى املجتمــع الــدويل: تبــدي طالبــان رغبــة يف نيــل 
ــني  ــة التأم ــان الحرك ــح يف إع ــا وض ــو م ــدويل، وه ــراف ال االع
ــرض  ــدم تع ــع ع ــية، م ــات الدبلوماس ــفارات والبعث ــل للس الكام
ممثليهــم ألي أذى مــن قبــل أعضــاء الحركــة، باإلضافــة إىل تأكيــد 
ــاق  ــل إلح ــن أج ــتخدم م ــن تس ــة ل ــة أن األرايض األفغاني الحرك

خيارات أربعة:
سيناريوهات الحكومة األفغانية الجديدة في ظل حكم طالبان
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ــل أفغانســتان ملــاذ  ــن، يف إشــارة إىل عــدم تحوي ــرضر باآلخري ال
آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة، والتــي يتــم فيهــا التخطيــط لتنفيــذ 
عمليــات إرهابيــة ضــد الــدول األخــرى، وذلــك عــى الرغــم مــن 
ــم املتحــدة، اســتقبال أفغانســتان يف األشــهر األخــرة  ــد األم تأكي

حــوايل عــرة آالف إرهــايب منتمــني لداعــش والقاعــدة.

كـــا دعـــت الحركـــة املجتمـــع الـــدويل للمســـاعدة يف 
االســـتثارات  توجيـــه  عـــرب  األفغـــاين  باالقتصـــاد  النهـــوض 
ــن  ــاعدات، حتـــى تتمكـ ــم املنـــح واملسـ ــا، وتقديـ ــة لهـ األجنبيـ
البـــاد مـــن الحصـــول عـــى إيـــرادات إضافيـــة إلنهـــاء تجـــارة 

وزراعـــة املخـــدرات.

وياحــظ أن املجتمــع الــدويل ســوف ينتظــر ثاثــة أشــهر قبــل 
ــزام  ــدى الت ــر يف م ــك للنظ ــدويل، وذل ــراف ال ــان االع ــح طالب من
الحركــة بالجمهوريــة وإجــراء االنتخابــات، وكذلــك احــرام حقــوق 
اإلنســان واملــرأة والحــق يف التعبــر، ولذلــك، فــإن طالبــان تبــدي 

تجاوبــاً كبــراً مــع هــذه الضغــوط لنيــل االعــراف الــدويل. 

6- العفـــو عـــن الجميـــع: أعلنـــت طالبـــان إصـــدار عفـــو شـــامل ال 
يتضمـــن فقـــط املواطنـــني األفغـــان الذيـــن تعاملـــوا مـــع الحكومـــة 
ـــوا  ـــة، مثـــل املرجمـــني وغرهـــم، أو الجنـــود الذيـــن حارب األمريكي
الحركـــة، ولكـــن كذلـــك جميـــع مســـؤويل الحكومـــة األفغانيـــة 
الســـابقة، مبـــن فيهـــم الرئيـــس أرشف غنـــي، وأكـــدت طالبـــان 

ـــتان. ـــش يف أفغانس ـــودة والعي ـــم الع ـــه ميكنه أن

وعـــى الرغـــم مـــن هـــذا اإلجـــراء الـــذي يكشـــف عـــن وجـــود 
تســـامح مـــن جانـــب الحركـــة، فـــإن هنـــاك معلومـــات تتواتـــر 
مـــن داخـــل أفغانســـتان، تكشـــف عكـــس ذلـــك، إذ إن هنـــاك 

ـــخاص  ـــن أش ـــان ع ـــث طالب ـــن بح ـــاً ع حديث
ــات  ــداول معلومـ ــم، وتـ ــم وتصفيتهـ بعينهـ
ـــخ  ـــاب وبل ـــزين وفري ـــرات وغ ـــات ه يف والي
تتحـــدث عـــن تصفيـــة املدنيـــني الذيـــن 
لطالبـــان،  مناوئـــة  مليليشـــيات  انضمـــوا 
كـــا أن اتجـــاه وســـائل اإلعـــام األجنبيـــة 
ـــب  ـــن الصع ـــل م ـــتان يجع ـــادرة أفغانس ملغ
التأكـــد مـــا إذا كانـــت الحـــوادث ســـابقة 
الذكـــر مجـــرد حـــوادث منفصلـــة، أم أنهـــا 

سياســـة متعمـــدة مـــن جانـــب طالبـــان.

7- التأكيــد عــى احــرام حقــوق املــرأة: 
أنــه  صحفــي  مؤمتــر  يف  طالبــان  أكــدت 
سيســمح للنســاء بالعمــل والتعلــم يف إطــار 
الريعــة اإلســامية. وكانــت طالبــان متهمــة 
بارتــكاب تجــاوزات واســعة ضــد النســاء 
خــال فــرة حكمهــا األوىل )1996 – 2001(، 
غــر أن بعــض الســيدات كشــفت يف حديــث 
لقنــوات التلفزيــون األجنبيــة أنــه يف العديــد 
مــن األماكــن، منــع مســلحوها النســاء مــن 
ــاء  ــت نس ــا فضل ــل، بين ــاب إىل العم الذه
عــى  خوفــاً  املنــزل  يف  البقــاء  آخريــات 

ــن. حياته

سيناريوهات الحكومة اإلسالمية:
ياحـــظ أن مارســـات طالبـــان، حتـــى اآلن، يف بعـــض جوانبهـــا، 
تعـــاين تضاربـــاً بـــني األقـــوال واألفعـــال، عـــى نحـــو مـــا ســـلف 
توضيحـــه، وليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كان ذلـــك نابعـــاً مـــن 
ـــا  ـــض توجهاته ـــة تناق ـــل الجاع ـــخاص داخ ـــة ألش ـــات فردي مارس
العامـــة، أم أن خطـــاب الجاعـــة يهـــدف فقـــط إىل طأمنـــة 
ـــس  ـــتها إىل تكري ـــه مارس ـــرف في ـــذي تن ـــت ال ـــارج، يف الوق الخ
ـــار  ـــة. ومـــع األخـــذ يف االعتب ـــة األفغاني ســـيطرتها عـــى كامـــل الدول
ـــان  ـــة طالب ـــيناريوهات حكوم ـــول إن س ـــن الق ـــل، ميك ـــذا العام ه

املســـتقبلية تتمثـــل يف التـــايل: 

1- الســـيناريو األول: حكومـــة ذات متثيـــل واســـع: يتوقـــع أن تقـــدم 
ـــار يف املـــدى القصـــر، أي أن  ـــان عـــى تبنـــي هـــذا الخي حركـــة طالب
ـــض  ـــتجابة لبع ـــيق، واالس ـــس التنس ـــع مجل ـــاوض م ـــه إىل التف تتج
ــم  ــتان يضـ ــس إلدارة أفغانسـ ــيس مجلـ ــة تأسـ ــه، ومحاولـ طلباتـ
ـــك أعضـــاء مـــن الحكومـــة الســـابقة.  ـــات مختلفـــة، مبـــا يف ذل مكون

وتســـعى طالبـــان مـــن خـــال ذلـــك إىل نيـــل االعـــراف الـــدويل، 
وهـــو مـــا يتضـــح يف تطمينهـــا هواجـــس القـــوى الكـــربى، مثـــل 
تأكيدهـــا للصـــني وروســـيا، عـــدم تحويـــل أفغانســـتان إىل بـــؤرة 
ـــة بالحفـــاظ عـــى  ـــدول الغربي ـــة، وتعهدهـــا لل للجاعـــات اإلرهابي
حقـــوق املـــرأة، واإلعـــان عـــن العفـــو الشـــامل عـــن موظفـــي 
الحكومـــة الســـابقة واملتعاونـــني مـــع القـــوات األمريكيـــة، وإعانهـــا 
ـــام  ـــائل اإلع ـــة وس ـــة بـ«طأمن ـــدة معني ـــة جدي ـــكيل لجن ـــن تش ع
وحـــل مشـــاكلها«، وهـــي كلهـــا مـــؤرشات تكشـــف عـــن رغبـــة 

ـــدويل. ـــع ال ـــن املجتم ـــراف م ـــل االع ـــة يف ني الجاع

ملفات المستقبل



العدد 2 ــ سبتمبر 2021 34

ويحقــق هــذا الســيناريو عــدداً مــن الفوائــد لحركــة طالبــان، 
منهــا الحصــول عــى التمويــل الــدويل، إذ إن ثلثــي إيــرادات 
ــة.  ــاعدات الدولي ــح واملس ــى املن ــد ع ــة تعتم ــة األفغاني الحكوم
وكان مــن املقــرر أن تتســلم أفغانســتان حــوايل 440 مليــون دوالر 
مــن حقــوق الســحب الخاصــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل يف 23 
أغســطس املــايض، وهــو مــا مل تحصــل عليــه طالبــان، بســبب عــدم 
ــدي  ــي النق ــا أن االحتياط ــد، ك ــراف دويل بع ــى اع ــا ع حصوله
ألفغانســتان، والبالــغ حــوايل 9 مليــارات دوالر، موجود خــارج الباد 
ــن  ــده م ــم تجمي ــورك، وت ــدرايل يف نيوي ــي الفي ــك االحتياط يف بن
قبــل الواليــات املتحــدة. وبالتــايل، فــإن التوصــل لتســوية سياســية، 
وتشــكيل حكومــة ذات متثيــل واســع ســوف يكــون رضوريــاً 
إلنقــاذ االقتصــاد األفغــاين املنهــار، وتأمــني 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، نظــراً ألنهــا خاضــا حروبــاً 

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 
ــب  ــح، نائ ــه صال ــر الل ــوفييت، وأم ــان والس ــد طالب ــة ض املقاوم
ــر،  ــم بنجش ــا يف إقلي ــن تحصن ــابق، واللذي ــاين الس ــس األفغ الرئي
ــرف  ــد اع ــاك. وق ــان هن ــد طالب ــلحة ض ــة مس ــودان مقاوم ويق
مســعود بــأن هنــاك مفاوضــات مــع طالبــان لخلــق نظــام عــادل. 
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الســيناريو األقــل احتــاالً، عــى املــدى القصــر، والــذي مــن خالــه 
ــت  ــا املتشــدد، كــا كان ــرة أخــرى نهجه ــان م ــة طالب ــى حرك تتبن
ــم  ــرد بحك ــة، وتتف ــرى كاف ــراف األخ ــيص األط ــام 1996، وتق يف ع
أفغانســتان، باإلضافــة إىل تحــول الدولــة لتكــون مــاذاً آمنــاً 
للجاعــات اإلرهابيــة، مثــل القاعــدة وداعــش، وهــو مــا ســيفرض 
العزلــة الدوليــة عــى الدولــة األفغانيــة.  ويــربز هــذا الســيناريو يف 
ظــل ورود مزاعــم بشــأن اتبــاع حركــة طالبــان نهجهــا املتشــدد مــع 
املــرأة يف بعــض املناطــق التــي تســيطر عليهــا بالفعــل عــى الرغــم 
ــا  ــى تصفيته ــاوة ع ــرأة، ع ــوق امل ــدة لحق ــا املؤي ــن تريحاته م
ــو  ــا العف ــن إعانه ــم م ــى الرغ ــا، ع ــة له ــارص املناوئ ــض العن بع
ــان  ــيحرم طالب ــيناريو، س ــذا الس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــام. وع الع
ــة،  ــا، يف النهاي ــل، فإنه ــى التموي ــول ع ــدويل والحص ــراف ال االع
لديهــا مصــادر التمويــل الخاصــة بهــا، إذ حققــت الحركــة إيــرادات 
تقــدر بحــوايل 464 مليــون دوالر عــن طريــق التعديــن املبــارش، أو 
فــرض رضائــب عــى عــال مناجــم النحــاس والكوبالــت والذهــب 
ــا،  ــيطر عليه ــي تس ــازورد يف املناطــق الت ــوم وال ــد والليثي والحدي
ــون  ــارة األفي ــن تج ــار م ــف امللي ــار ونص ــوايل ملي ــة إىل ح باإلضاف
وامليثامفيتامــني، و160 مليــون دوالر جــراء اإلتــاوات التــي تفرضهــا 
ــا  ــي تفرضه ــدات الرضائــب الت ــان عــى املتاجــر، وأخــراً، عائ طالب

مــن ســيطرتها عــى حــدود أفغانســتان مــع دول الجــوار.   

ومــن جهــة أخــرى، فإنــه إذا أقدمــت الواليــات املتحــدة والدول 
ــإن  ــتان، ف ــن أفغانس ــة ع ــاعدات املالي ــع املس ــى قط ــة ع الغربي

ــارات أخــرى، أبرزهــا الحصــول  ــا خي ــان ســوف تكــون أمامه طالب
ــرار الصــني وروســيا،  ــادي مــن دول أخــرى، عــى غ عــى دعــم م

ــة واســعة يف أفغانســتان.   ــح اقتصادي خاصــة أن لبكــني مصال
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الســيناريو عــى افــراض إخفــاق طالبــان يف الســيطرة عــى كامــل 
ــز  ــم، تعج ــة لحكمه ــرد مناوئ ــة مت ــروز حرك ــة، وب األرايض األفغاني
طالبــان عــن قمعهــا، وتتوســع تدريجيــاً، وتجــد دعــاً مــن إحــدى 
ــدوث  ــة ح ــى إمكاني ــؤرشات ع ــد امل ــل أح ــة. ولع ــدول األجنبي ال
مثــل هــذا الســيناريو، متكــن القائــد العســكري، أحمــد مســعود، 
ــة  ــح، مــن تعبئ ــه صال ــر الل ــس األفغــاين الســابق، أم ــب الرئي ونائ
بعــض مقاتــي الجيــش األفغــاين الســابق، وبعــض العنــارص املناوئــة 
لطالبــان يف منطقــة وادي بنجشــر الجبليــة، وذلــك متهيــداً إلعــادة 

ــان.  تشــكيل التحالــف الشــايل ضــد طالب

والجديــر بالذكــر أن القائــم بأعــال وزيــر الدفــاع يف الحكومــة 
ــة  ــوات املقاوم ــن أن »ق ــد أعل ــدي، ق ــه محم ــم الل ــارة، بس املنه
الشــعبية« انتزعــت الســيطرة عــى ثــاث مناطــق يف واليــة بغــان 
شــال البــاد مــن حركــة »طالبــان. ووفقــاً 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 1996، وحتــى 2001، عجــزا عــن 
الســيطرة عــى وادي بنجشــر، الــذي يقطنــه أثنيــة الطاجيــك، نظراً 

لوقوعــه يف سلســلة جبــال هندوكــوش الوعــرة.  

ــط  ــر يف وس ــع وادي بنجش ــر، يق ــب اآلخ ــى الجان ــن ع ولك
أفغانســتان، ومــن دون متكــن القــوات املناوئــة لطالبــان مــن 
توســيع ســيطرتها شــاالً باتجــاه الحــدود الدوليــة، وحصولهــا عــى 
دعــم خارجــي، فــإن الحركــة لــن تصمــد كثــراً، خاصــة أن طالبــان 

ــم.   ــد أرســلت عنارصهــا ملحــارصة اإلقلي ق

ــان  ــون طالب ــان: تتك ــة طالب ــام حرك ــع: انقس ــيناريو الراب 4- الس
مــن جاعــات مختلفــة، فــإىل جانــب تحالفهــا مــع شــبكة حقــاين، 
والتــي تهيمــن عســكرياً عــى العاصمــة كابــول، فــإن الحركــة 
نفســها، قــد توســعت يف الســنوات األخــرة، لتضــم قيــادات ممثلــة 
ــى  ــاً ع ــون لزام ــوف يك ــك، وس ــك واألوزب ــل الطاجي ــات، مث إلثني
ــب،  ــا باملناص ــة تحته ــل املنضوي ــف الفصائ ــاء مختل ــان، إرض طالب
وذلــك لتجنــب حــدوث رصاع داخــي بــني مكوناتهــا الرئيســية. ويف 
حالــة إخفاقهــا يف القيــام بذلــك، فــإن فــرص تحقــق هذا الســيناريو 
ــة وأخــرى متطرفــة  ــاك أجنحــة معتدل تــزداد. كــا ياحــظ أن هن
داخــل طالبــان، وذلــك االنقســام قــد يكــون مصــدراً إضافيــاً للتوتر. 

وتعتــرب فــرص حــدوث هــذا الســيناريو بصفــة عامــة ضعيفــة. 

ويف التقديــر، فــإن املجتمــع الدويل يرقب الخطوات املســتقبلية 
ــة األفغانيــة. وعــى الرغــم  لحركــة طالبــان، وكيفيــة إدارتهــا للدول
ــاً  ــدل، داخلي ــه معت ــم وج ــعى لتقدي ــان تس ــة طالب ــن أن حرك م
ــان هــي الفيصــل  ــة طالب ــة لحرك ــإن املارســة العملي ــاً، ف وخارجي
ــة يف  ــرات جوهري ــت شــهدت تغي ــا إذا كان ــد م األســايس يف تحدي
فكرهــا وأســلوب حركتهــا، أم أنهــا مجــرد تغيــرات شــكلية موجهــة 
لنيــل اعــراف املجتمــع الــدويل وتعزيــز ســيطرتها عــى أفغانســتان، 
مبــا ميكنهــا، يف مرحلــة تاليــة، مــن فــرض منط الحكــم الــذي تفضله، 

بغــض النظــر عــن توجهــات املجتمــع الــدويل.
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وضــع املجتمــع الــدويل رشوط مســبقة لاعــراف بحركــة طالبــان، 
مــع التأكيــد أن أقــوال قادتهــا البــد أن ترافــق بأفعــال مــن شــأنها 
ــاء  ــتان، وانتف ــة ألفغانس ــة إدارة الحرك ــأن كيفي ــامل بش ــة الع طأمن
ــذي  فــرص عودتهــا إىل ســرتها األوىل قبــل 20 عامــاً، يف الوقــت ال
تنتهــج فيــه طالبــان سياســة برجاتيــة تهــدف إىل تغيــر الصــورة 
النمطيــة املأخــوذة عنهــا. وعــى الرغــم مــا تبديــه الحركــة مــن 
ــد ال  ــى األرض ق ــع ع ــإن الواق ــا، ف ــات قياداته ــة يف تريح مرون
يتوافــق بشــكل كامــل مــع هــذه التريحــات، مــا يطــرح 
تســاؤالت حــول قــدرة طالبــان عــى تحقيــق رشوط املجتمــع 

ــا. ــادة تأهيله ــا وإع ــراف به ــدويل لاع ال

شروط دولية:

تزامــن دخــول حركــة طالبــان القــر الرئــايس يف كابــول وبالتــايل 
ــرات  ــع تحذي ــايض، م ــطس امل ــاد، يف 15 أغس ــى الب ــيطرة ع الس
دوليــة مــن االعــراف الفــردي بالحركــة، حيــث دعــت بريطانيا عى 
لســان رئيــس وزرائهــا، بوريــس جونســون، إىل رضورة التشــاور قبل 
ــان عــى رأس الســلطة يف أفغانســتان،  اإلعــان عــن القبــول بطالب
وذلــك بقولــه “ســنتعاون مع األطــراف كافــة لضان عــدم االعراف 
بطالبــان أُحاديــاً”. فيــا أبــدت بعــض الــدول األخــرى، مثــل الصــني 
ــان، حيــث ســارعت  ــاح عــى طالب ــران، إشــارات انفت وروســيا وإي

ــات  ــة عاق ــتعدادها إلقام ــن اس ــان ع ــكو إىل اإلع ــني وموس بك
طبيعيــة مــع قــادة الحركــة.

وســبق لاتحــاد األورويب أن حــذر طالبــان مــن مواجهــة عزلــة 
دوليــة إذا مــا اســتولت عــى الســلطة بالعنــف، حيــث أشــار بيــان 
االتحــاد، الصــادر يف 12 أغســطس 2021، إىل “أنــه إذا تــم االســتياء 
عــى الســلطة بالقــوة وإعــادة تأســيس إمــارة إســامية، فــإن 
طالبــان ســتواجه عــدم االعــراف والعزلــة ونقــص الدعــم الــدويل 
وأن دعــم االتحــاد ألفغانســتان ســيكون مروطــاً بتســوية ســلمية 
وشــاملة، واحــرام الحقــوق األساســية لجميــع األفغــان، مبــن فيهــم 

النســاء والشــباب واألقليــات”.

والحقــاً، اتفــق وزراء خارجيــة االتحــاد األورويب، يــوم 3 ســبتمرب 
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 
ــة  ــر اإلرهــاب، واحــرام الحرك ــة لتصدي ــتخدام األرايض األفغاني اس
حقــوق اإلنســان، خصوصــاً النســاء، وأن تشــكل حكومــة شــاملة، 
ــاح  ــة إىل الس ــانية، باإلضاف ــاعدات اإلنس ــول املس ــمح بوص وتس
ــادرة  ــان مبغ ــن األفغ ــة م ــات الضعيف ــب والفئ ــني األجان للمواطن

البــاد. 

االعتراف المشروط:
هل ينجح المجتمع الدولي في إعادة تأهيل “طالبان”؟

رانيا مكرم
باحثة بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بمؤسسة األهرام
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ويف اإلطــار نفســه، أوضــح األمــني العــام لحلف شــال األطلي، 
ــة  ــراف بحرك ــاري، أن االع ــبتمرب الج ــوم 3 س ــتولتنربغ، ي ــس س ين
طالبــان يعتمــد عــى أفعالهــا ومســار الحكومــة التــي ستشــكلها. 

ــي تضــم  ــة الســبع الت ــدول الصناعي ــة ال ــاع ملجموع ويف اجت
املتحــدة،  اململكــة  اليابــان،  إيطاليــا،  أملانيــا،  فرنســا،  )كنــدا، 
ــايض، وضعــت هــذه  ــوم 24 أغســطس امل ــات املتحــدة(، ي والوالي
بنظــام حركــة طالبــان يف  لاعــراف  مســبقة  الــدول رشوطــاً 
أفغانســتان، وأوضحــوا يف بيــان املجموعــة أن مــا تــديل بــه الحركــة 
مــن تريحــات معتدلــة ال قيمــة لــه إذا مل يقــرن قولهــا بأفعــال، 
ــاً  ــاً دولي ــد اعراف ــان يري ــن طالب ــد م ــل الجدي ــه إذا كان الجي وأن
ــدويل يف هــذا الســياق.  ــذ رشوط املجتمــع ال فيتعــني عليهــم تنفي
ومتثلــت رشوط مجموعــة الــدول الســبع يف الســاح بخــروج 
األفغــان الراغبــني يف مغــادرة البــاد، وأال تصبــح أفغانســتان مــاذاً 
لإلرهــاب، والســاح بوصول املســاعدات اإلنســانية إىل مســتحقيها، 
واحــرام الحقــوق والحريــات، الســيا حقــوق املــرأة، والعمــل عــى 

ــة. ــة انتقالي تشــكيل حكوم

ــى  ــتيائها ع ــذ اس ــان من ــة طالب ــن أن حرك ــم م ــى الرغ وع
ــا وتريحــات  ــد يف بياناته ــايض، تؤك الســلطة يف 15 أغســطس امل
قيادتهــا عــى أنهــا ســتعمل عــى تشــكيل حكومــة وطنيــة تضــم 
فئــات املجتمــع، وســتحرم حقــوق األقليــات وحريــة اإلعــام، 
وســتضمن اســتمرار عمــل املــرأة وبقاءهــا يف التعليــم، وأنهــا 
ــى أرض  ــكان ع ــه ال م ــاد، وأن ــادرة الب ــد مغ ــن يري ــع م ــن متن ل
أفغانســتان لحــركات إرهابيــة، فــإن مــا تحقــق مــن ذلــك مجــرد 

ــية.  ــرات هامش تغ

ومتثلــت هــذه التغــرات، عــي ســبيل املثــال، يف الســاح 
لألقليــة الشــيعية مبارســة شــعائرها الدينيــة يف ذكــرى عاشــوراء، 
ــا ُمنعــت النســاء يف  ــات، بين ــد مؤمتــرات يف وجــود صحفي وعق
ــربن يف  ــن، وأُج ــة عمله ــتمرار يف مارس ــن االس ــم م ــدة أقالي ع
ــتمرار  ــن يف االس ــا رغ ــع إذا م ــداء الربق ــى ارت ــرى ع ــق أخ مناط
ــا  ــن، ك ــواق مبفرده ــر يف األس ــن الس ــن م ــا ُمنع ــل، ك بالعم
كانــت الحــال يف الســابق قبــل 20 عامــاً، وهــذا مــا دعــا قيــادي 
ــع النســاء مــن الســر يف الشــوارع  ــول إن “من ــان إىل الق يف طالب
والتزامهــن منازلهــن هــو لفــرة انتقاليــة فقــط حتــى يعتــاد 
مقاتلــو الحركــة عــى وجــود النســاء، إذ إنهــم غــر مؤهلــني 

ــاء”.  ــع النس ــاً م ــل حالي للتعام

دوافع التأهيل:
تجــد طالبــان نفســها مدفوعــة بعــدد مــن العوامــل التي ســاهمت 
يف تغيــر خطابهــا الســيايس، وإبدائهــا مرونــة يف بعــض مارســتها 
ــا  ــات قياداته ــارب تريح ــن تض ــم م ــاين، بالرغ ــل األفغ يف الداخ
ــة أدت إىل  ــة انتقالي ــا. فقــد مــرت الحركــة مبرحل يف بعــض القضاي
توســع مداركهــا سياســياً، الســيا خــال فــرة تفاوضها مــع الواليات 
ــداء  ــني، مــا ســاعدها عــى إب املتحــدة عــى مــدار عامــني ماضي
بعــض الربجاتيــة، وتتمثــل أبــرز العوامــل التــي دفعــت الحركة إىل 

التغيــر ظاهريــاً يف نقطتــني أساســيتني هــا:

1- إدراك طالبــان تأثــر العزلــة الدوليــة عــى حكــم أفغانســتان: 
بالنظــر إىل أن حركــة طالبــان ال تــزال مدرجــة عى قوائــم العقوبات 

ــام  ــات املتحــدة ع ــع الوالي ــربم م ــة امل ــاق الحرك ــة، وأن اتف الدولي
2020 ينــص رصاحــة عــى أن طالبــان غــر معــرف بهــا مــن ِقبــل 
ــرون  ــة مضط ــادات الحرك ــإن قي ــة”؛ ف ــدة “كدول ــات املتح الوالي
ــراف دويل  ــى اع ــول ع ــدف الحص ــية، به ــات سياس ــي مواءم لتبن
يســاعدهم عــى إدارة شــؤون البــاد، الســيا يف امللــف االقتصــادي.

فبالنظــر إىل املوازنــة العامــة ألفغانســتان، يُاحــظ اعتادهــا 
ــوق  ــبة تف ــة بنس ــاعدات الخارجي ــل واملس ــى التموي ــارش ع املب
الـــ %70، وبالتــايل يــدرك قــادة طالبــان أن الحركــة وحدهــا لــن 
ــد  ــل تجمي ــاً يف ظ ــاد، خصوص ــات الب ــاء باحتياج ــتطيع الوف تس
الــدول املانحــة مســاعداتها، وتجميــد الواليــات املتحــدة أرصــدة 
البنــك املركــزي األفغــاين لديهــا عقــب ســيطرة الحركــة عــى 
ــب  ــع روات ــان عــن دف ــي عجــز طالب ــول؛ مــا يعن العاصمــة كاب

ــان. ــات لألفغ ــلع والخدم ــر الس ــني، وتوف املوظف

ــا  ــي تتلقاه ــاعدات الت ــة املس ــإن قيم ــرات، ف ــب التقدي وحس
ــدات  أفغانســتان أكــرب مبعــدل عــر مــرات عــى األقــل مــن عائ
ــن  ــس األم ــات مبجل ــة العقوب ــر لجن ــا تقري ــي قدره ــان، الت طالب
ــار  ــون و1.5 ملي ــني 300 ملي ــراوح ب ــو 2020، مبــا ي ــدويل يف ماي ال
ــة  ــال زراع ــن خ ــة م ــا الحرك ــل عليه ــي تحص ــنوياً، والت دوالر س
الخشــخاش وتهريــب املخــدرات، وفديــات عمليــات الخطــف، 

ــل.  ــادر التموي ــن مص ــا م ــب، وغره والرضائ

2- محاولــة الحركــة اســرضاء الداخــل األفغاين بربجاتية اكتســبتها 
يف مرحلــة إعــادة التأهيــل: منــذ عــام 2001 تعــاين طالبــان 
كراهيــة فئــات كثــرة داخــل املجتمــع األفغــاين، بعــد سلســلة مــن 
ــث  ــات، حي ــذه الفئ ــق ه ــة بح ــات العدائي ــات والسياس املارس
ــن  ــام م ــال اإلع ــني يف مج ــني والعامل ــة الصحفي ــتعدت الحرك اس
ــوت  ــة “ص ــتثناء إذاع ــام باس ــائل اإلع ــب وس ــق وحج ــال غل خ
الريعــة” التــي اقتــر بثهــا عــى الدعايــة السياســية للحركــة. 
كــا اســتعدت املــرأة بإجبارهــا عــى عــدم تــرك املنــزل، ومنعهــا 

ــق. ــن دون مراف ــزول األســواق م ــم ون ــل والتعلي ــن العم م

بيــد أن الضغــوط التــي تعرضــت لهــا طالبــان، جعلتهــا تتبنــى 
ــة يف املناطــق التــي اســتطاعت الســيطرة عليهــا  سياســة برجاتي
يف أفغانســتان، فعملــت عــى تبنــي نظــام تعليمــي أكــر انفتاحــاً 
يســمح باالختــاط بــني الطالبــات والطلبــة، ووجود مــدارس أجنبية 
ــمحت  ــا س ــة. ك ــاتها الديني ــت إدارة وإرشاف مؤسس ــن تح ولك
ــا.  ــي تســيطر عليه ــم الت لبعــض وســائل إعــام بالعمــل يف األقالي
وقامــت الحركــة بالبنــاء عــى ذلــك عندمــا اســتعادت الســلطة يف 
15 أغســطس املــايض، وبالتــايل ظهــرت يف القــر الرئــايس بصــورة 
ــا يف  ــث تحــدث قادته ــة، حي ــة التقليدي ــا الذهني ــرة لصورته مغاي
ــات يف  ــوا إعامي ــات، والتق ــه صحفي ــركت في ــي اش ــر صحف مؤمت

برامــج تلفزيونيــة.

ــعينيات،  ــت يف التس ــان اإلنرن ــر طالب ــن حظ ــم م ــى الرغ وع
فقــد حاولــت منــذ عزلهــا إيجــاد مســاحات افراضيــة لهــا لرتيــب 
أفكارهــا ونرهــا. فدشــنت عــام 2003 منصــات بلغــات مختلفــة، 
وكثفــت  االجتاعــي  التواصــل  وســائل  مجــال  دخلــت  كــا 
ــة خاصــة  ــة، وبصف ــدى الســنوات املاضي ــى م ــه ع ــا علي وجوده
ــيطرة  ــاح يف الس ــل النج ــرة قب ــكرية األخ ــا العس ــال عملياته خ
عــى كابــول، واســتطاعت التأثــر عــى املجتمــع األفغــاين بحــرب 

ملفات المستقبل
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ــم لاستســام  نفســية، دفعــت بعــض األقالي
ــال. ــا مــن دون قت له

معوقات التغيير:
عــى الرغــم مــن التغيــر الظاهــري الــذي 
خطابهــا  ومرونــة  طالبــان  حركــة  تبديــه 
الســيايس، وتبــدل ســلوك قيادتهــا وانفتاحهــا 
عــى اإلعــام؛ فــإن مثــة عوامــل قــد تعرقــل 
ــدويل،  ــع ال ــا للمجتم ــة بوعوده ــاء الحرك وف
ــل  ــا يف مقاب ــي وضعه ــه الت ــق رشوط وتحقي
االعــراف برعيتهــا، ولعــل أهمهــا مــا يــي:

ــع  ــل م ــة للتعام ــراف دولي ــتعداد أط 1- اس
ــي  ــروط الت ــن ال ــم م ــى الرغ ــان: ع طالب
الواليــات املتحــدة ودول  تفرضهــا مســبقاً 
االتحــاد األورويب ومجموعــة الســبع عــى 
حركــة طالبــان لاعــراف بحكمهــا، فــإن دوالً 

أخــرى أبــدت اســتعدادها للتعامــل بشــكل طبيعــي مــع طالبــان، 
ومنهــا الصــني التــي تتقاســم حــدوداً مــع أفغانســتان متتــد إىل 76 
ــة،  ــة الصيني ــم وزارة الخارجي ــة باس ــارت املتحدث ــث أش ــم، حي ك
هــوا شــونيينغ، يف منتصــف أغســطس املــايض، إىل أن بكــني 
ــتقبله”.  ــره ومس ــر مص ــاين يف تقري ــعب األفغ ــق الش ــرم ح “تح
ــم يف  ــن أمله ــدة ع ــرات ع ــرّبوا م ــان “ع ــادة طالب ــت أن ق وأضاف
تطويــر عاقــات طيبــة مــع الصــني”، مؤكــدة أن الســفارة الصينيــة 

ــي”. ــكل طبيع ــا بش ــل عمله ــول “تواص ــدى كاب ل

ــر  ــى الق ــان ع ــتياء طالب ــب اس ــيا، عق ــت روس ــا أعلن ك
الرئــايس، عــى لســان موفــد الكرملــني إىل أفغانســتان، زامــر 
لــدى كابــول ســيلتقي قــادة  الــرويس  الســفر  كابولــوف، أن 
ــت ســتعرف بالســلطة  ــا إذا كان ــة، وأن موســكو ســتقرر م الحرك
األفغانيــة الجديــدة بنــاًء عــى أفعالهــا. بيــد أن لقــاء قــادة طالبــان 
كان يعنــي ضمنيــاً اســتعداد روســيا للتعــاون معهــم يف إطــار 
ــوم 16  ــي، ي ــم رئي ــراين، إبراهي ــس اإلي ــرب الرئي ــا اعت رســمي. ك
أغســطس املــايض، أن الوضــع الحــايل يف أفغانســتان يجــب أن 
يصبــح فرصــة الســتعادة الحيــاة واألمــن والســام الدائــم يف البــاد، 

ــي. ــاق وطن ــل إىل اتف ــة للتوص ــراف األفغاني ــا األط ودع

وقــد تــؤدي مثــل هــذه املبــادرات مــن ِقبــل بعــض األطــراف 
ــرة  ــاج األخ ــان، إىل انته ــع طالب ــل م ــة بالتعام ــة والدولي اإلقليمي
ــة يف تنفيــذ رشوط املجتمــع الــدويل  سياســة التســويف، واملاطل

ــة. ــا املقبل لاعــراف بحكومته

اســتطاعت حركــة  األفغــاين:  الداخــل  داعــش يف  2- تصعيــد 
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 
أخــذ يف التموضــع بالداخــل األفغــاين، ورّسع مــن وتــرة هجاتــه 
اإلرهابيــة يف البــاد عقــب ســيطرة طالبــان عــى الحكــم. ويضــع 
ذلــك الحركــة يف مــأزق قــد يعرقــل االعــراف بهــا مــن ِقبــل 

ــدويل. ــع ال املجتم

ــان  ــدف ض ــش به ــع داع ــة م ــان للتهدئ ــعى طالب ــا تس ورمب
عــدم تصعيــد األخــر، وبالتــايل الظهــور أمــام الغــرب بالقــدرة عــى 
الســيطرة عــى مارســات التنظيــم. وقــد عملــت الحركــة يف هــذا 
ــادرة  ــراج عــن ســجناء منتمــني إىل داعــش، كب الســياق عــى اإلف
منهــا للتهدئــة مــع التنظيــم، الــذي يبــدو أن لــه حســابات أخــرى، 
ــد  ــب بع ــق مكاس ــه لتحقي ــن أدوات ــد م ــاً يع ــد حالي وأن التصعي

االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان.

3- أزمــة تشــكيل حكومــة انتقاليــة شــاملة: إن مــا حققتــه حركــة 
ــم  ــد الحك ــى مقالي ــتياء ع ــع يف االس ــار رسي ــن انتص ــان م طالب
ــى  ــتحواذ ع ــر يف االس ــا إىل التفك ــب قياداته ــع أغل ــاد، دف يف الب
ــع  ــب املجتم ــض مطال ــق بع ــى تحقي ــل ع ــع العم ــلطة، م الس
ــات  ــداً عــن رشط تشــكيل حكومــة تعــرب عــن كل فئ ــدويل بعي ال
املجتمــع األفغــاين. وهــذا مــا ظهــر يف تشــكيل الحكومــة االنتقاليــة 
التــي تــم اإلعــان عنهــا رســمياً يف 7 ســبتمرب الجــاري برئاســة املــا 
ــد  ــرادار. فق ــي ب ــوزراء عبدالغن ــس ال ــب رئي محمــد حســن، ونائ
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 
ــنطن  ــا واش ــي تصنفه ــاين الت ــبكة حق ــس ش ــاين، مؤس ــن حق الدي

ــة(. إرهابي

ــه مجاهــد،  ــح الل ــان، ذبي ــة طالب ــرر املتحــدث باســم حرك وب
يــوم 7 ســبتمرب الجــاري، ذلــك التشــكيل الحكومــي الجديــد 
ــى  ــال، تتعاط ــف األع ــي لتري ــة ه ــذه الحكوم ــول “إن ه بالق
مــع الوضــع الحــايل، وبعدهــا ســيكون لدينــا نقاشــات ومحادثــات 
مــع مختلــف األطيــاف والقبائــل”. وأضــاف “ســركز عــى أن 

ــاف”. ــم كل األطي ــد تض ــا بع ــة في ــذه الحكوم ــل ه نجع

ــج سياســة  ــد تنته ــان ق ــة طالب ــول إن حرك ــن الق ــاً، ميك ختام
“كســب الوقــت”، وتأجيــل حســم امللفــات األكــر جــدالً بالنســبة 
ــع  ــا املجتم ــي وضعه ــبقة الت ــروط املس ــل ال ــيا يف ظ ــا، الس له
الــدويل مــن أجــل االعــراف رســمياً بالحركــة يف حكــم أفغانســتان. 

هل ينجح المجتمع الدولي في إعادة تأهيل “طالبان”؟
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 تعتــرب املــوارد املاليــة الوفــرة لــدى حركــة طالبــان إحــدى الركائــز 
الرئيســية التــي ســاعدتها عــى تقويــة موقفهــا العســكري، وبســط 
ســيطرتها عــى األرايض األفغانيــة تدريجيــاً يف الســنوات األخــرة، 
حتــى ســقوط العاصمــة كابــول ومعظــم البــاد يف أيديهــا يــوم 15 
ــان بــني عائــدات  أغســطس 2021. وتتعــدد مصــادر متويــل طالب
املناطــق  الرضائــب واإلتــاوات يف  املخــدرات، وفــرض  تجــارة 
ــة  ــات الخارجي ــي التربع ــة إىل تلق ــيطرتها، باإلضاف ــة لس الخاضع
وغرهــا مــن املصــادر األخــرى، وهــي تصــل يف مجموعهــا إىل مــا 

يقــارب املليــار ونصــف مليــون دوالر ســنوياً. 

موارد وفيرة:
ــوارد  ــأن امل ــة بش ــات دقيق ــى بيان ــول ع ــة يف الحص ــة صعوب مث
تتفــاوت  إذ  ســنوياً،  أفغانســتان  يف  طالبــان  لحركــة  املاليــة 
تقديراتهــا مــن مؤسســة ألخــرى تبعــاً لتبايــن حســابات مصــادر 
التمويــل املختلفــة، ومــدى رصدهــا عــى مــدار الســنة، كــا أنهــا 
بطبيعــة الحــال تتفــاوت مــن عــام إىل آخــر. ويُقــدر مجلــس األمن 
ــو 2020، أن أدىن مســتوى  ــه يف ماي ــر صــادر عن ــدويل، يف تقري ال
إليــرادات طالبــان وصــل إىل نحــو 300 مليــون دوالر، فيــا أعــى 

ــار دوالر. ــا كان 1.5 ملي ــتوى له مس

ــة  ــت حرك ــارس 2020، حقق ــي يف م ــايل املنته ــام امل ويف الع

ــدر بنحــو  ــة تُق ــدات مالي ــرات، عائ ــق بعــض التقدي ــان، وف طالب
1.6 مليــار دوالر، أي مــا ميثــل حــوايل ُخمــس اإليــرادات الحكومية 
ــار دوالر خــال نفــس العــام، وعــى نحــو  البالغــة نحــو 5.5 ملي
يعكــس النفــوذ االقتصــادي الواســع للحركــة داخــل أفغانســتان. 

وتــأيت التدفقــات املاليــة الكبــرة لطالبــان بفضــل تنــوع 
مصــادر التمويــل، والتــي تعتمــد عــى اســتغال مــا توفــره 
ــل املعــادن، باإلضافــة  ــة مث ــة مــن مــوارد طبيعي األرايض األفغاني
ــوم  ــة. وتق ــات الخارجي ــك التربع ــدرات، وكذل ــارة باملخ إىل التج
ــز عتادهــا العســكري،  ــد يف تعزي ــف هــذه العوائ ــة بتوظي الحرك
رواتــب  دفــع  وكذلــك  والذخــرة،  الســاح  مــن خــال رشاء 
ــني  ــراوح ب ــم ي ــرات إىل أن عدده ــر تقدي ــي تش ــا، والت مقاتليه
ــاه 150 دوالراً.  ــغ أدن ــل، وبراتــب شــهري يبل 60 و65 ألــف مقات

مصادر التمويل:
تتعــدد مصــادر متويــل حركــة طالبــان بــني اســتغال مــوارد 
ــي ميكــن  املعــادن، وتجــارة املخــدرات، والتربعــات وغرهــا، والت

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع عرضه

1- عائـــدات التعديـــن: ميثـــل نشـــاط التعديـــن أحـــد مصـــادر 
التمويـــل الرئيســـية لطالبـــان، وتجنـــي الحركـــة عائـــدات منـــه 
بطريقتـــني؛ األوىل مـــن خـــال القيـــام بعمليـــات اســـتخراج 

قيود التمويل:
هل تنجح حركة طالبان في إدارة االقتصاد األفغاني؟

هدير خالد
باحثة اقتصادية
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املعـــادن بنفســـها يف املناطـــق الخاضعـــة لســـيطرتها، 
ويتـــم ذلـــك يف العـــادة عـــى نطـــاق محـــدود؛ 
نظـــراً لنقـــص الخـــربات الفنيـــة لـــدى الحركـــة. 
ـــى  ـــاوات ع ـــرض رســـوم وإت ـــرب ف ـــة ع ـــة الثاني والطريق
ـــد  ـــام الحدي ـــن خ ـــال تعدي ـــة يف مج ـــركات العامل ال
ـــاء  ـــادن يف أنح ـــن املع ـــا م ـــب وغره ـــاس والذه والنح
ـــت  ـــدويل، فرض ـــن ال ـــس األم ـــاً ملجل ـــتان. ووفق أفغانس
طالبـــان، عـــى ســـبيل املثـــال، رســـوماً عـــى رشكات 
ـــو  ـــط بنح ـــة راغســـتان فق ـــن الذهـــب يف مقاطع تعدي
ـــدات  ـــى عائ ـــل ع ـــهرياً، أي تحص ـــف دوالر ش 200 أل

منهـــا بنحـــو 2.4 مليـــون دوالر ســـنوياً. 

2- تجــارة املخــدرات: متثــل هــذه التجــارة أهــم 
ــان، حيــث إنهــا توفــر مــا يصــل  مصــادر متويــل طالب
إىل ربــع اإليــرادات املاليــة للحركــة، وتصــل يف بعــض 
ــرادات  ــا يتعــدى نصــف اإلي الســنوات األخــرى إىل م
مــع تراجــع املصــادر األخــرى. وتســيطر طالبــان عــى 
ــدأ  ــي تب ــامل، والت ــون للع ــد مخــدر األفي سلســلة توري
بزراعــة الخشــخاش ثــم تصنيعــه وتهريبــه إىل األســواق 

الدوليــة عــرب وســطاء آخريــن. وقُــدرت املســاحة املزروعــة 
بخشــخاش األفيــون يف أفغانســتان بحــوايل 224 ألــف هكتــار 
ــة  ــار مقارن ــف هكت ــا 37% أو 61 أل ــادة قدره ــام 2020، وبزي ع
ــدرات  ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــاً ملكت ــام 2019، وفق بع
والجرميــة. كــا تشــارك طالبــان أيضــاً يف إنتــاج وتصنيــع مخــدر 
امليثامفيتامــني والــذي يُعــد أكــر ربحيــة مــن األفيــون؛ النخفــاض 

ــه. ــة إنتاج تكلف

3- فـــرض الرضائـــب واإلتـــاوات: عملـــت حركـــة طالبـــان عـــى 
ــب  ــرض الرضائـ ــال فـ ــن خـ ــرادات مـ ــات اإليـ ــيع تدفقـ توسـ
ـــق  ـــة يف املناط ـــة التحتي ـــق والبني ـــرق واملراف ـــى الط ـــوم ع والرس
ــى  ــة زكاة عـ ــت الحركـ ــا فرضـ ــيطرتها. كـ ــت سـ ــة تحـ الواقعـ
ـــول. ويف  ـــة املحص ـــن قيم ـــغ 10% م ـــي تبل ـــار، والت ـــزروع والث ال
ـــزاز ضـــد رشكات  ـــات ابت ـــان حم ـــادت طالب الســـنوات األخـــرة، ق
ـــوال،  ـــاء للحصـــول عـــى األم ـــف املحمـــول والكهرب ـــات الهات خدم

نظـــر عـــدم إلحـــاق الـــرضر مبواقعهـــم وموظفيهـــم.

4- مصــادر أخــرى: هنــاك مصــادر متويــل أخــرى لحركــة طالبــان، 
تشــمل املســاهات املالية من بعــض الجهات واألشــخاص املؤيدين 
لهــا يف الخــارج، باإلضافــة إىل تجــارة بعــض الســلع االســتهاكية عى 
طــول الحــدود مــع الــدول املجــاورة، وكذلــك العائــدات املاليــة من 
العقــارات التــي متتلكهــا الحركــة يف أفغانســتان وباكســتان وبعــض 

الــدول األخــرى، وعــى نحــو يــدر عليهــا تدفقــات ماليــة شــهرية. 

اتجاهات ُمحتملة: 
ــع  ــتان، يُتوق ــم أفغانس ــى معظ ــان ع ــة طالب ــيطرة حرك ــد س بع
ــة للحركــة بعــدة خصائــص، ميكــن  أن تتســم إدارة الشــؤون املالي

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع توضيحه

1- عــدم الفصــل بــن األمــوال العامة والخاصــة لطالبان: ســتعمل 
ــد  ــى حش ــك، ع ــن دون ش ــة، م ــرة املقبل ــان يف الف ــة طالب حرك
ــكري،  ــا العس ــة وضعه ــل تقوي ــن أج ــة م ــة الازم ــوارد املالي امل
وفــرض األمــن عــى أنحــاء أفغانســتان كافــة. وســتحاول الحركــة 
تحقيــق ذلــك بكافــة الُســبل، ســواء مــن 
ــة  ــوارد الدول ــتغال م ــع يف اس ــال التوس خ
األفغانيــة، ومــا يوجــد لــدى البنــوك مــن 
املــوارد  أرصــدة، وكذلــك االســتفادة مــن 

ــادن. ــل املع ــرة مث ــة الوف الطبيعي

2- بســط الســيطرة عى املؤسســات الرسمية: 
أشــخاص  تعيــني  عــى  طالبــان  ســتحرص 
تابعــني لهــا عــى رأس املؤسســات االقتصاديــة 
ــاط  ــى النش ــيطرة ع ــكام الس ــة إلح األفغاني
االقتصــادي واملــوارد املاليــة للدولــة. ويف هــذا 
الصــدد، عيّنــت طالبــان، يف 23 أغســطس 
2021، حاجــي محمــد إدريــس قامئــاً بأعــال 
ــدالً مــن  ــك املركــزي األفغــاين ب محافــظ البن

ــابق.  ــظ الس املحاف

املصـــدر: وزارة املعادن والبرول األفغانية. 

ملفات المستقبل
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ـــن  ـــح أن تتمك ـــر املرج ـــن غ ـــه م ـــارة إىل أن ـــني اإلش ـــا تتع وهن
ـــه  ـــة، ألن ـــة احرافي ـــاين بطريق ـــاد األفغ ـــن إدارة االقتص ـــان م طالب
ـــاء  ـــني األكف ـــن البروقراطي ـــط م ـــل فق ـــدد قلي ـــى ع ـــع أن يبق يُتوق
ـــان  ـــادي لطالب ـــدي االقتص ـــل التح ـــم يتمث ـــن ث ـــتان، وم يف أفغانس
ـــوزارات واإلدارات  يف النقـــص الهائـــل يف املهـــارات والخـــربات يف ال
ــن أن  ــول إىل وزراء وإداريـــني ميكـ ــة الوصـ ــة، وصعوبـ الحكوميـ
ـــتثمرين  ـــك املس ـــاعدات، وكذل ـــة للمس ـــدول املانح ـــم ال ـــق به تث

ـــاً.  ـــب أيض األجان

ـــن املحتمـــل أن  ـــاوات: م ـــة واإلت ـــرادات الرضيبي 3- نقـــص يف اإلي
ـــدم  ـــل ع ـــادي يف أفغانســـتان ســـلباً يف ظ ـــاط االقتص يتأثـــر النش
اليقـــني الســـيايس واألمنـــي يف البـــاد. فمـــن املتوقـــع أن يفقـــد 
ـــوايل 19.8  ـــغ ح ـــه البال ـــن حجم ـــو 20% م ـــاين نح ـــاد األفغ االقتص
ــف  ــش« للتصنيـ ــة »فيتـ ــاً لوكالـ ــام 2020، وفقـ ــار دوالر عـ مليـ

ـــاين.  االئت

ــع،  ــادي املتوقـ ــردي االقتصـ ــية للـ ــباب الرئيسـ ــد األسـ وأحـ
ـــر  ـــدت كث ـــاد، جم ـــى الب ـــان ع ـــيطرة طالب ـــرد س ـــه مبج ـــو أن ه
مـــن دول العـــامل واملؤسســـات الدوليـــة املســـاعدات التنمويـــة 
ـــاين،  ـــاد األفغ ـــرة لاقتص ـــة كب ـــكل أهمي ـــي تش ـــتان، والت ألفغانس
حيـــث بلغـــت قيمتهـــا نحـــو 4.2 مليـــار دوالر عـــام 2019، أي مـــا 

ـــام. ـــك الع ـــي يف ذل ـــج املح ـــع النات ـــوايل رب ـــكل ح يش

ـــول  ـــدن، وص ـــو باي ـــي، ج ـــس األمري ـــرت إدارة الرئي ـــا حظ ك
طالبـــان إىل أصـــول أفغانيـــة بالواليـــات 
ـــار دوالر.  ـــو 9.5 ملي ـــدر بنح ـــدة تُق املتح
ـــول  ـــدويل وص ـــد ال ـــدوق النق ـــق صن وعل
الســـحب  حقـــوق  إىل  أفغانســـتان 
الـــدويل  البنـــك  وجمـــد  الخاصـــة، 
املجمـــل،  ويف  البـــاد.  يف  مروعاتـــه 
ســـيكون مـــردود ذلـــك ســـلبياً عـــى 
ــراد واألعـــال  ــن األفـ ــع مـ ــاع واسـ قطـ
يف أفغانســـتان، وســـيضعف بالتبيعـــة 
الرضائـــب  مـــن  طالبـــان  حصيلـــة 
واإلتـــاوات املفروضـــة عـــى النشـــاط 

االقتصـــادي.

4- اســـتمرار التجـــارة غـــر املروعـــة: 
طالبـــان  تســـتمر  أن  املتوقـــع  مـــن 
تجـــارة  مـــن  إيراداتهـــا  تعزيـــز  يف 
املخـــدرات. فعـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد 
مســـؤويل الحركـــة، مبجـــرد الســـيطرة 
عـــى العاصمـــة كابـــول، وقـــف إنتـــاج 
األفيـــون، فـــإن التقديـــرات تشـــر إىل 
ــراً  ــر؛ نظـ ــذا األمـ ــا بهـ ــة التزامهـ صعوبـ
املاليـــة  مواردهـــا  لدعـــم  لحاجتهـــا 
ـــح  ـــل ش ـــة يف ظ ـــا، خاص ـــة نفوذه وتقوي
ـــع  ـــن م ـــرى بالتزام ـــل األخ ـــوارد التموي م

بالبـــاد.  االقتصـــادي  االرضاب 

التعديـــن:  مشـــاريع  يف  التوســـع   -5
طالبـــان  تســـعى  أن  األرجـــح  عـــى 

لبنـــاء رشاكات خارجيـــة مـــع بعـــض الـــدول، مثـــل الصـــني أو 
تركيـــا، واللتـــني تتمتعـــان بعاقـــات طيبـــة مـــع الحركـــة، مـــن 
أجـــل مســـاعدتها عـــى إدارة مؤسســـات الدولـــة، وجـــذب 
ــة  ــة التحتيـ ــة والبنيـ ــروات املعدنيـ ــال الـ ــتثارات يف مجـ االسـ
الازمـــة الســـتخراجها؛ وذلـــك بهـــدف تحقيـــق أكـــرب اســـتفادة 
ــة  ــرادات الحركـ ــز إيـ ــة وتعزيـ ــروات األفغانيـ ــن الـ ــة مـ ممكنـ
ــك  ــاء تلـ ــد أن بنـ ــم. بيـ ــد الحكـ ــى مقاليـ ــيطرتها عـ ــد سـ بعـ
ـــوى  ـــتحرص الق ـــث س ـــهاً، حي ـــاً وس ـــون رسيع ـــن يك ـــراكات ل ال
التـــي رحبـــت بصعـــود طالبـــان، عـــى الريـــث، وعـــدم مســـاندتها، 
ســـواء مـــن خـــال املســـاعدات الفنيـــة أو ضـــخ اســـتثارات يف 
أفغانســـتان، إال يف حالـــة ضـــان القـــدرة عـــى تأمـــني اســـتثاراتها 
ـــتقرار  ـــق االس ـــان يف تحقي ـــاح طالب ـــة، ونج ـــا االقتصادي ومصالحه

األمنـــي يف البـــاد. 

ختامـــاً، ميكـــن القـــول إن عـــودة طالبـــان للســـيطرة عـــى 
أفغانســـتان قـــد مُيكنهـــا مـــن زيـــادة إيراداتهـــا مـــن مصـــادر 
ـــن تتمكـــن مـــن  ـــد أنهـــا يف املـــدى القصـــر ل ـــادة، بي ـــا املعت متويله
ـــذي  ـــاين، ال ـــاد االفغ ـــوارد االقتص ـــن م ـــتفادة م ـــى اس ـــق أق تحقي
أصبـــح يفتقـــد ألهـــم مـــوارده وهـــي املســـاعدات الخارجيـــة، 
باإلضافـــة إىل حـــذر دول العـــامل واملســـتثمرين الدوليـــني أيضـــاً 
مـــن التعـــاون مـــع أفغانســـتان؛ نظـــراً لحالـــة الغمـــوض التـــي 

تحيـــط باملشـــهد الســـيايس واألمنـــي يف أفغانســـتان. 
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ثالثًا: الموقف األمريكي
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عــى الرغــم مــن قــرار الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، والــذي 
أعلنــه يف نهايــة أبريــل 2021، بانســحاب القــوات األمريكيــة 
بشــكل كامــل ونهــايئ مــن أفغانســتان قبــل 11 ســبتمرب املقبــل، 
فقــد فرضــت تطــورات أحــداث امللــف األفغــاين يف األيــام األخــرة 
عــى إدارة بايــدن، خاصــة فريــق األمــن القومــي التعامــل مــع 
أزمــة طارئــة؛ تعتــرب واحــدة مــن األزمــات الرئيســية يف السياســة 
الخارجيــة األمريكيــة خــال الســنة األوىل لبايــدن، وهــي تتعلــق 
ــول  ــة كاب ــقوط العاصم ــة بس ــدادات املرتبط ــات واالرت بالتداعي
وســيطرة حركــة طالبــان عليهــا. فاألزمــة املفاجئــة، والتــي جــاءت 
ــات  ــف مؤسس ــن موق ــدن وتباي ــرار باي ــة ق ــا نتيج ــزء منه يف ج
اإلدارة األمريكيــة تجاهــه، فرضــت عــى واشــنطن التحــرك عــى 
املســتويني العســكري والســيايس ملحاولــة تحجيــم أيــة أرضار 

متوقعــة عــى املــدى القصــر عــى املصالــح األمريكيــة. 

أهداف استراتيجية:

األمريكيــة  لــإلدارات  مســتمراً  كابوســاً  أفغانســتان  مثلــت 
املتعاقبــة )جــورج بــوش، وبــاراك أوبامــا، ودونالــد ترامــب، 
ــر  ــزء األك ــت الج ــرة مثل ــورات األخ ــن التط ــدن(، لك ــو باي وج
ــق إدارة  ــر إىل رضورة تحقي ــة، بالنظ ــة األفغاني ــداً يف األزم تعقي
بايــدن عــدداً مــن األهــداف يف ظــل محــددات وقيــود ضاغطــة. 

ــي: ــا ي ــداف م ــذه األه ــمل ه وتش

إحـــدى  تتمثـــل  األمريـــي:  العســـكري  االنســـحاب   -1
ـــن  ـــكري م ـــحاب العس ـــدن يف االنس ـــا إلدارة باي ـــات العلي األولوي
أفغانســـتان. فاالنســـحاب الـــذي بـــدأ يف الســـنة األخـــرة مـــن 
إدارة ترامـــب بوتـــرة متســـارعة، جعـــل هـــذا امللـــف مفتوحـــاً 
ـــس  ـــإرصار الرئي ـــاً ب ـــاً الفت ـــت توجه ـــي تبن ـــدن، الت ـــام إدارة باي أم
عـــى ســـحب كامـــل القـــوات، بعكـــس ســـلفه ترامـــب الـــذي 
ـــون«،  ـــكرية »البنتاج ـــة العس ـــن املؤسس ـــط م ـــت ضغ ـــرر، تح ق
اإلبقـــاء عـــى عـــدد محـــدود مـــن القـــوات األمريكيـــة عـــى 
األرايض األفغانيـــة ال يتجـــاوز 2500 جنـــدي ملســـاعدة نظرتهـــا 
األفغانيـــة يف مهامهـــا، وللتعامـــل مـــع احتـــاالت عـــودة 

ــتان.  ــة يف أفغانسـ ــات اإلرهابيـ التنظيـ

2- تأمـــن العســـكرين والدبلوماســـين األمريكيـــن: عـــى الرغـــم 
مـــن أن خطـــة االنســـحاب العســـكري األمريـــي كانـــت تســـر 
بوتـــرة عاديـــة، لكـــن تطـــورات األحـــداث يف األســـبوع األخـــر 
ــة  ــن العاصمـ ــا مـ ــى األرض، واقرابهـ ــان عـ ــدم طالبـ ــع تقـ مـ
كابـــول، فرضـــت عـــى إدارة بايـــدن ومؤسســـاتها، خاصـــة مجلـــس 
األمـــن القومـــي ووزاريت الدفـــاع والخارجيـــة، العمـــل بشـــكل 
مكثـــف عـــى إخـــاء العســـكريني والدبلوماســـيني األمريكيـــني 
وتأمـــني مبنـــي الســـفارة يف كابـــول، ووضـــع خطـــط طـــوارئ 
للتعامـــل مـــع أيـــة تطـــورات مفاجئـــة. وهـــذا يفـــرس إرســـال 
ـــدي،  ـــا 3000 جن ـــدة إىل أفغانســـتان قوامه ـــة جدي ـــوات أمريكي ق

ارتدادات عدم الثقة:
كيف تعاملت إدارة »بايدن« مع أزمة سقوط كابول؟

حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل، ورئيس برنامج الدراسات األمريكية



العدد 2 ــ سبتمبر 2021 44

ــم  ــا إىل 5000، ثـ متـــت زيادتهـ
6000 جنـــدي؛ وذلـــك للقيـــام 
بعمليـــات اإلخـــاء الرسيـــع، 
ســـواء إىل األرايض األمريكيـــة 
تـــم  كـــا  الجـــوار.  دول  أو 
ــة يف  ــوات األمريكيـ ــع القـ وضـ
الـــدول املجـــاورة عـــى أهبـــة 
ــات  ــادة عمليـ ــتعداد لزيـ االسـ
اإلخـــاء، وتـــم وضـــع خطـــط 

ــاً. ــا رسيعـ ــاء وتنفيذهـ اإلخـ

ــة:  ــدادات الالحق 3- إدارة االرت
مــع تســارع تطــورات األزمــة 
األفغانيــة، خاصــة بعــد ســقوط 
كابــول، فرضــت عوامــل جديدة 
األزمــة،  إدارة  عــى  نفســها 
الداخــي  بالوضــع  وارتبطــت 
والــدويل، بدايــة مــن كيفيــة 
األمريكيــة  اإلدارة  تعامــل 
املتســارعة  االنتقــادات  مــع 
الرئيــس  لقــرار  الداخــل  يف 
الكامــل  باالنســحاب  بايــدن 
وتحميلــه  أفغانســتان،  مــن 
يف  كابــول  ســقوط  مســؤولية 
يــد طالبــان والفشــل الذريــع 
هنــاك،  األمريكيــة  للقــوات 
ــني  ــادات الجمهوري ــة انتق خاص

التــي وصلــت إىل حــد تشــبيه البعــض ملــا جــرى يف أفغانســتان 
بهزميــة األمريكيــني يف فيتنــام عــام 1975، والتخــوف مــن تأثــر 
تلــك االنتقــادات عــى انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس 

 .2022 نوفمــرب  يف 

ـــآكل  ـــدأت تت ـــي ب ـــة الت ـــوة املصداقي ـــك، فج ـــاف إىل ذل ويُض
مـــع حلفـــاء واشـــنطن يف الخـــارج، بعـــد ترســـخ انطبـــاع كبـــر 
لـــدى الحلفـــاء اإلقليميـــني والدوليـــني بـــأن الواليـــات املتحـــدة 
ــن  ــاً عـ ــا، فضـ ــاد عليهـ ــن االعتـ ــي ميكـ ــوة التـ ــد القـ مل تعـ
أن قراراتهـــا يف التعامـــل مـــع امللـــف األفغـــاين، خاصـــة قـــرار 
ــذو  ــرى أن تحـ ــدول األخـ ــى الـ ــرض عـ ــكي، فـ ــحاب الـ االنسـ
ـــدرة  ـــر ق ـــوة األك ـــي الق ـــان ه ـــل طالب ـــذي جع ـــر ال ـــذوه، األم ح
ــة عـــدم  عـــى التأثـــر يف األحـــداث عـــى األرض يف ظـــل حالـ

ــاءة العســـكرية للقـــوات األفغانيـــة. الكفـ

تباينات داخلية:

اإلدارة  مؤسســـات  داخـــل  املواقـــف  تباينـــات  ســـاهمت 
األمريكيـــة، خاصـــة قبـــل التطـــورات األخـــرة وتحديـــداً يف 
ــي  ــكل رئيـ ــاري، بشـ ــطس الجـ ــن 12 إىل 16 أغسـ ــرة مـ الفـ

يف تـــأزم الوضـــع داخـــل أفغانســـتان. فعـــى الرغـــم مـــن 
وجـــود موقـــف موحـــد بـــني مجلـــس األمـــن القومـــي ووزارة 
الخارجيـــة ووزارة الدفـــاع، تجـــاه قـــرار االنســـحاب العســـكري 
مـــن أفغانســـتان، لكـــن مل يكـــن هنـــاك توافـــق حـــول مســـألة 
ـــة  ـــا األفغاني ـــاعدة نظرته ـــدودة ملس ـــة مح ـــوات أمريكي ـــاء ق بق
ـــذا  ـــة. ه ـــات اإلرهابي ـــودة التنظي ـــاالت ع ـــع احت ـــل م والتعام
باإلضافـــة إىل التقييـــات غـــر الدقيقـــة ألجهـــزة االســـتخبارات 
األمريكيـــة حـــول الوضـــع عـــى األرض، األمـــر الـــذي أدى إىل 
االنتقـــال مـــن إدارة عمليـــة االنســـحاب العســـكري والتحضـــر 
ـــان. ويف  ـــد طالب ـــول يف ي ـــة ســـقوط كاب ـــا بعدهـــا، إىل إدارة أزم مل

هـــذا اإلطـــار ميكـــن اإلشـــارة إىل الجوانـــب التاليـــة:

غرفــة  يف   :Voice of The president الرئيــس  صــوت   -1
ــا  ــي عقده ــات الت ــال االجتاع ــض وخ ــت األبي ــوارئ بالبي الط
فريــق األمــن القومــي )الرئيــس، ومستشــار األمــن القومــي 
واملســؤولون الرئيســيون يف فريقــه، ووزيــر الدفــاع واملســؤولون 
يف  الرئيســيون  واملســؤولون  الخارجيــة  ووزيــر  العســكريون، 
ــل  ــام األخــرة قب ــزة االســتخبارات(، يف األي ــو أجه فريقــه، وممثل
ســقوط كابــول، كان صــوت الرئيــس بايــدن هــو األهــم يف 
ــاً،  ــكرياً كام ــحاباً عس ــد انس ــس يري ــق. فالرئي ــداوالت الفري م

ملفات المستقبل
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ويدعمــه يف هــذا التوجــه فريــق مجلــس األمــن القومــي، وفريــق 
ــق العســكري كان  ــة. وعــى الرغــم مــن أن الفري وزارة الخارجي
ــاه رضورة  ــط يف اتج ــل، ويضغ ــحاب الكام ــرار االنس ــاً لق معارض
ــن  ــه مل يك ــة، لكن ــوات األمريكي ــن الق ــدود م ــدد مح ــاء ع إبق

ــف.  ــذا املوق ــدن به ــس باي ــاع الرئي ــى إقن ــادراً ع ق

ــن  ــني كان مـ ــكريني األمريكيـ ــن أن العسـ ــم مـ ــى الرغـ وعـ
القـــرارات  املؤثـــر يف  الصـــوت  يكونـــوا هـــم  أن  املفـــرض 
املرتبطـــة بأفغانســـتان؛ نظـــراً لألبعـــاد العســـكرية االحرافيـــة، 
ـــل  ـــة، يف ظ ـــاورات الداخلي ـــدوداً يف املش ـــم كان مح ـــن تأثره لك
عـــدم وجـــود دعـــم لهـــم مـــن ِقبـــل فريقـــي مجلـــس األمـــن 

ــة.  ــي والخارجيـ القومـ

2- دور أجهـــزة االســـتخبارات: يقـــع عاتـــق وضـــع التقييـــات 
االســـتخباراتية حـــول الوضـــع يف أفغانســـتان بشـــكل رئيـــي عـــى 
ـــتخبارات  ـــة اس ـــي وكال ـــة، وه ـــتخباراتية أمريكي ـــات اس 3 مؤسس
الدفـــاع Defense Intelligence Agency التابعـــة للبنتاجـــون 

الـــدور  تلعـــب  والتـــي 
تقييـــم  يف  واألهـــم  األكـــرب 
عـــى  العســـكري  الوضـــع 
ــة  ــل وكالـ ــة أقـ األرض، وبدرجـ
 C.I.A ــة ــتخبارات املركزيـ االسـ
والتـــي تركـــز عـــى نشـــاط 
ــا  ــة، فيـ ــات اإلرهابيـ التنظيـ
يقـــوم مكتـــب االســـتخبارات 
Office of the Di-  الوطنيـــة
rector of National Intelli-
gence بدرجـــة مـــن التنســـيق 
بينهـــم وبـــني البيـــت األبيـــض 
االســـتخبارات  ومؤسســـات 

األخـــرى.

تريحـــات  وتكشـــف 
املســـؤولني يف البنتاجـــون عـــن 
تقييـــم  يف  واضـــح  إخفـــاق 
الدفـــاع  اســـتخبارات  وكالـــة 
ــى  ــان عـ ــة طالبـ ــدرة حركـ لقـ
التقـــدم عســـكرياً عـــى األرض. 
وعـــى  التقييـــات  فهـــذه 
كانـــت  أنهـــا  مـــن  الرغـــم 
بعـــض  يف  جزئيـــاً  صحيحـــة 
بتوقـــع  املرتبطـــة  جوانبهـــا 
ســـقوط العاصمـــة كابـــول يف 
يـــد الحركـــة، فإنهـــا افتقـــدت 
يف  كبـــر  بشـــكل  الدقـــة  إىل 
الســـقوط.  توقيـــت  تحديـــد 
وبـــدا الفتـــاً أن هنـــاك إربـــاكاً 

يف املعلومـــات التـــي تضمنتهـــا تلـــك التقييـــات، ففـــي شـــهر 
أبريـــل 2021 كانـــت تقديـــرات أجهـــزة االســـتخبارات التابعـــة 
ـــنة  ـــال س ـــول خ ـــقوط كاب ـــع س ـــة تتوق ـــاع األمريكي ـــوزارة الدف ل
ــادت  ــايض عـ ــو املـ ــهر يوليـ ــاً يف شـ ــف، والحقـ ــنة ونصـ إىل سـ
لتتوقـــع ســـقوطها خـــال 6 أشـــهر. ومـــع تطـــور األحـــداث يف 
األيـــام األخـــرة، عـــادت لتتوقـــع ســـقوط العاصمـــة األفغانيـــة 
ـــك  ـــد ذل ـــامل بع ـــأ الع ـــابيع، ليتفاج ـــدة أس ـــهور إىل ع ـــال 3 ش خ

بســـقوط كابـــول يف يـــد طالبـــان يف أقـــل مـــن 3 أيـــام. 

إدارة األزمة: 

تعاملـــت إدارة الرئيـــس بايـــدن وفريـــق األمـــن القومـــي 
األمريـــي مـــع أزمـــة أفغانســـتان، عـــى مرحلتـــني؛ األوىل منـــذ 
ـــكري  ـــحاب العس ـــايض باالنس ـــل امل ـــة أبري ـــدن يف نهاي ـــرار باي ق
ــبتمرب  ــرى 11 سـ ــول ذكـ ــل حلـ ــتان قبـ ــن أفغانسـ ــل مـ الكامـ
2021. وخـــال هـــذه الفـــرة كان التعامـــل األمريـــي مـــع 
ــات  ــى ترتيبـ ــز عـ ــي، ويركـ ــار طبيعـ ــاين يف إطـ ــف األفغـ امللـ

كيف تعاملت إدارة »بايدن« مع أزمة سقوط كابول؟
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ــن  ــان الذيـ ــف األفغـ ــع ملـ ــل مـ ــط التعامـ ــحاب وخطـ االنسـ
تعاونـــوا مـــع القـــوات األمريكيـــة، والعمـــل مـــع الكونجـــرس 

ــؤالء. ــتقدام هـ ــراءات اسـ ــع إجـ لترسيـ

واملرحلـــة الثانيـــة هـــي يف الفـــرة مـــن 12 أغســـطس 
ـــة  ـــذه املرحل ـــدن يف ه ـــل إدارة باي ـــى اآلن، وتتعام ـــاري وحت الج
باعتبـــار أن التطـــورات يف أفغانســـتان متثـــل أزمـــة طارئـــة 
ـــذا  ـــة يف ه ـــع األزم ـــل م ـــم التعام ـــة، وت ـــح أمريكي ـــق مبصال تتعل

اإلطـــار عـــرب عـــدة مســـتويات، شـــملت مـــا يـــي: 

1- املســـتوى العســـكري: ركـــزت واشـــنطن يف هـــذا املســـتوى 
ـــات إجـــاء عســـكرية رسيعـــة، تتضمـــن  ـــذ عملي عـــى إدارة وتنفي
اســـتكال االنســـحاب للقـــوات األمريكيـــة والتعجيـــل بـــه، 
ـــني يف  ـــا األمريكي ـــيني والرعاي ـــاء الدبلوماس ـــات إخ ـــني عملي وتأم
ـــة.  ـــوات األمريكي ـــع الق ـــان م ـــن األفغ ـــني م أفغانســـتان، واملتعاون
ـــادة  ـــون« والقي ـــل »البنتاج ـــن ِقب ـــتوى م ـــذا املس ـــت إدارة ه ومت
 US »املركزيـــة األمريكيـــة يف الـــرق األوســـط »ســـنتيكوم
Central Command USCENTCOM. ويف هـــذا الســـياق، 
تـــم التنســـيق مـــع بعـــض الوحـــدات العســـكرية يف القـــوات 
ـــاء،  ـــط اإلخ ـــذ خط ـــوات لتنفي ـــال ق ـــة، إلرس ـــلحة األمريكي املس
املرتبطـــة  التنســـيق  عمليـــات  املركزيـــة  القيـــادة  وإدارة 

بعمليـــات اإلخـــاء. 

ــياً  ــة سياسـ ــت اإلدارة األمريكيـ ــيايس: تعاملـ ــتوى السـ 2- املسـ
مـــع أزمـــة ســـقوط كابـــول، وفقـــاً لثاثـــة مســـتويات فرعيـــة، 

هـــي: 

ـــان  ـــة طالب ـــع حرك ـــل م ـــن إدارة التواص ـــتوى األول: تضم أ- املس
ـــات الدوحـــة، إلرســـال رســـائل  عـــرب املبعـــوث األمريـــي يف محادث
ــد  ــات ضـ ــة عمليـ ــذ أيـ ــدم تنفيـ ــة بعـ ــادة الحركـ محـــددة لقـ
الســـفارة األمريكيـــة أو ضـــد عســـكريني ومدنيـــني أمريكيـــني، 
وعـــدم القيـــام بأيـــة عمليـــات عســـكرية يف مطـــار العاصمـــة 

كابـــول.

ــة  ــات عامـ ــة عاقـ ــل يف إدارة حملـ ــاين: متثـ ــتوى الثـ ب- املسـ
ـــن  ـــة م ـــا ثاث ـــي، قاده ـــام األمري ـــرأي الع ـــة ال ـــة ملخاطب داخلي
ــة  ــر الخارجيـ ــدن، ووزيـ ــس بايـ ــؤويل اإلدارة )الرئيـ ــى مسـ أعـ
ـــوليفان(.  ـــك س ـــي جي ـــن القوم ـــار األم ـــن، ومستش ـــوين بلينك أنت
ـــام  ـــرأي الع ـــة ال ـــدن مخاطب ـــس باي ـــوىل الرئي ـــار، ت ـــذا اإلط ويف ه
ـــت  ـــن البي ـــادر م ـــي ص ـــان صحف ـــرب بي ـــة ع ـــي، يف البداي األمري
ـــا  ـــاري، وبعده ـــطس الج ـــوم 14 أغس ـــس ي ـــم الرئي ـــض باس األبي
ـــوم 16  ـــي ي ـــعب األمري ـــة إىل الش ـــة عام ـــدن يف كلم ـــرج باي خ
ـــدن  ـــس باي ـــز الرئي ـــة، رك ـــان والكلم ـــاري. ويف البي ـــطس الج أغس
ـــراره باالنســـحاب  ـــن ق ـــاع ع ـــا الدف ـــائل محـــددة، أبرزه ـــى رس ع

ـــرار.  ـــذا الق ـــربرات له ـــم م ـــتان، ورشح وتقدي ـــن أفغانس م

بينـــا تـــوىل كل مـــن وزيـــر الخارجيـــة ومستشـــار األمـــن 
القومـــي مســـؤولية الظهـــور يف شـــبكات األخبـــار التلفزيونيـــة 

ـــا  ـــة في ـــه، خاص ـــاع عن ـــة والدف ـــف اإلدارة األمريكي ـــرح موق ل
يتعلـــق بالتأكيـــد عـــى أن لحظـــة ســـقوط كابـــول، والخـــروج 
األمريـــي مـــن أفغانســـتان، ال يتشـــابهان مطلقـــاً مـــع مـــا 
ـــكل  ـــدن بش ـــز إدارة باي ـــل تركي ـــدو يف ظ ـــام. ويب ـــدث يف فيتن ح
رئيـــي عـــى الـــرأي العـــام يف الداخـــل األمريـــي، مل تقـــم بجهـــود 
واضحـــة عـــى املســـتوى الدبلومـــايس يف التنســـيق والتواصـــل 
مـــع الـــدول الحليفـــة، خاصـــة األوروبيـــة، خـــال إدارة أزمـــة 
ســـقوط كابـــول؛ رمبـــا نظـــراً لضغـــوط األحـــداث والوقـــت، أو 
ألن الحلفـــاء كانـــوا يتعاملـــون أيضـــاً مـــع املوقـــف باعتبـــاره 

أزمـــة طارئـــة. 

ج- املســـتوى الثالـــث: يرتبـــط هـــذا املســـتوى أيضـــاً بالجبهـــة 
الداخليـــة، ويتعلـــق بشـــكل رئيـــي بالكونجـــرس. فتطـــور 
ـــا يف  ـــدن، وضعه ـــأ إدارة باي ـــذي فاج ـــتان ال ـــداث يف أفغانس األح
ـــع  ـــى م ـــرس، وحت ـــني يف الكونج ـــع الجمهوري ـــب م ـــف صع موق
الدميقراطيـــني أنفســـهم، الذيـــن وجـــدوا أنفســـهم يف موقـــف 
ـــة  ـــات اإلدارة الحالي ـــن سياس ـــاع ع ـــة الدف ـــق بكيفي ـــرج يتعل ح
ــاهد  ــي، واملشـ ــحاب األمريـ ـــردي لانسـ ــع امل ــل الوضـ يف ظـ

املؤســـفة مـــن العاصمـــة كابـــول. 

وبالتــايل فــإن مجمــل الدميقراطيــني، وبعضهــم خاصــة الجناح 
التقدمــي الــذي مل يكــن مؤيــداً لقــرار االنســحاب الكامــل، وكان 
ــاء عــى عــدد  ــي موقــف البنتاجــون نفســه يف رضورة اإلبق يتبن
محــدود مــن القــوات األمريكيــة يف أفغانســتان، وجــدوا أنفســهم 
ــوم  ــل الهج ــة يف ظ ــدن، خاص ــن إدارة باي ــاع ع ــن للدف مضطري
ــة  ــن أي ــتفادة م ــدون االس ــن يري ــني الذي ــن الجمهوري ــاد م الح
ــات  ــة انتخاب ــراً يف معرك ــا مبك ــة لتوظيفه ــإلدارة الحالي أخطــاء ل
ــف البيــت  ــد النصفــي للكونجــرس. ويف هــذا اإلطــار، كل التجدي
األبيــض عــدداً مــن مســؤويل اإلدارة األمريكيــة بتقديــم إحاطــة 
ألعضــاء الكونجــرس الرئيســيني خــال وجودهــم خــارج العاصمــة 
ــة يف  ــاءات مكثف ــم لق ــدوا معه ــرر أن يعق ــن املق ــنطن، وم واش

مبنــي الكونجــرس بعــد عــودة األعضــاء مــن اإلجــازة. 

ــق بانســحاب  ــدن املتعل ــس باي ــرار الرئي الخاصــة، ســاهم ق
ــة مــن أفغانســتان، وعــدم اإلبقــاء عــى عــدد  القــوات األمريكي
محــدود منهــا لدعــم الجيــش األفغــاين، ضمــن عوامــل وأســباب 
وســقوط  طالبــان  حركــة  بانتصــارات  التعجيــل  يف  أخــرى، 
ــة نفســها فجــأة يف  ــول. ووجــدت اإلدارة األمريكي ــة كاب العاصم
خضــم أزمــة طارئــة تتعلــق بــرضورة حايــة املصالــح األمريكيــة 
يف أفغانســتان، وعــدم تعــرض الســفارة هنــاك لســيناريو اقتحــام 
ــران  ــني يف إي ــن األمريكي ــة الرهائ ــدث يف أزم ــا ح ــان مثل طالب
عــام 1979؛ لتقــوم واشــنطن بتنفيــذ خطــط تأمــني وإجــاء 
عاجــل، وشــن حملــة عاقــات عامــة داخليــة للدفــاع عــن قــرار 
الرئيــس بايــدن ومربراتــه. لكــن نجــاح بايــدن وفريقــه يف إدارة 
ــة  ــا الســلبية والصــورة املخزي ــي أن تداعياته ــك األزمــة ال يعن تل
ــزول  ــوف ت ــتان س ــن أفغانس ــل م ــي املتعج ــحاب األمري لانس

ــخ. مــن التاري

ملفات المستقبل
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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 العاقــة والتشــكيك 
يف كفــاءة هــذه األجهــزة مــن ِقبــل ســلفه دونالــد ترامــب. لكــن 
أحــداث ســقوط العاصمــة األفغانيــة كابــول الرسيع خــال 11 يوماً 
فقــط، عــى الرغــم مــن توقعــات أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة 
بــأن ذلــك قــد يســتغرق شــهوراً أو أســابيع، ومــا تاهــا مــن 
ــو التشــكيك  ــع األول وه ــادت الوضــع إىل املرب ــد أع ــات، ق تداعي
يف مصداقيــة مؤسســات االســتخبارات األمريكيــة، خاصــة بعــد 
إخفاقهــا بشــكل واضــح يف توقــع هــذا الســقوط الرسيــع؛ نتيجــة 
ــر  ــزة غ ــذه األجه ــة ه ــت رؤي ــي جعل ــل الت ــن العوام ــة م جمل

مكتملــة.

ــة  ــر األمريكي ــة الذهــول داخــل الدوائ وعــى الرغــم مــن حال
مــن تطــور األحــداث يف أفغانســتان، والجــدل املتصاعــد يف الدوائــر 
ــه  السياســية واإلعاميــة حــول الفشــل االســتخبارايت؛ فــإن تداعيات
ســوف تســتمر لفــرة وطويلــة وســيكون لهــا تأثــر كبــر عــى هــذه 

املؤسســات االســتخباراتية.

األجهزة الرئيسية:
تعــد أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة جــزءاً مــن إطــار أوســع هــو 
ــارش عــن  مؤسســات األمــن القومــي، وهــي املســؤولة بشــكل مب
حايــة األمــن واملصالــح األمريكيــة ضــد أيــة تهديــدات محتملــة. 
Intelli- ــة ــتخبارات األمريكي ــع االس ــن أن مجتم ــم م ــى الرغ  وع
ــة  gence Community املعــروف اختصــاراً يف األوســاط األمريكي
ــا مؤسســات رئيســية  ــازاً اســتخباراتياً، بعضه بـــ IC يضــم 18 جه

مســتقلة، واآلخــر يخضــع لــوزارات وإدارات فيدراليــة؛ فإنــه ميكــن 
القــول إن مســؤولية التعامــل مــع امللــف األفغــاين تقــع عــى عاتــق 
ــا  ــوم بدوره ــنطن، تق ــية يف واش ــتخباراتية رئيس ــات اس 3 مؤسس
بالتعــاون مــع بقيــة مؤسســات األمــن القومــي، وذلــك عــى النحــو 

التــايل: 

 Office of the Director of ــة ــتخبارات الوطني ــب االس 1- مكت
National Intelligence: يُعــرف يف األوســاط األمريكيــة اختصــاراً 
ــوم  ــي، ويق ــتخبارايت أمري ــاز اس ــى جه ــرب أع بـــ )ODNI(، ويعت
مبهــام اإلدارة واإلرشاف عــى األجهــزة االســتخباراتية كافــة وتنســيق 
التعــاون بينهــا، ومنهــا تنســيق الجوانــب املرتبطــة باملســائل 
االســتخباراتية املتعلقــة بامللــف األفغــاين. وقــد لعبــت مديــرة 
ــرة يف  ــهور األخ ــال الش ــياً خ ــز، دوراً رئيس ــل هاين ــب، إفري املكت
ــات  ــة األزم ــات غرف ــال اجتاع ــتخبارايت خ ــق االس ــادة الفري قي
بالبيــت األبيــض إلدارة التطــورات املرتبطــة بالوضــع يف أفغانســتان 

ــتخباراتية.  ــات االس ــات املؤسس ــم تقيي وتقدي

 The Central Intelligence 2- وكالــة االســتخبارات املركزيــة
ــذي  ــاز الرئيــي واملهــم ال ــة الـــ C.I.A الجه Agency: تعــد وكال
يقــود األنشــطة االســتخباراتية لواشــنطن يف أفغانســتان، ســواء مــن 
ــذ الغــزو  ــاً من الداخــل أو مــن دول الجــوار. وعــى مــدار 20 عام
ــن  ــد م ــة بالعدي ــت الوكال ــام 2001، قام ــتان ع ــي ألفغانس األمري
األدوار، ســواء يف جمــع املعلومــات االســتخباراتية وتحليهــا وإنتــاج 
التقديــرات االســتخباراتية، أو مراقبــة أنشــطة حركــة طالبــان 
ــى األرض  ــات ع ــذ عملي ــرى، أو تنفي ــة األخ ــات اإلرهابي والتنظي
ــن دون  ــرات م ــال الطائ ــن خ ــة م ــارص اإلرهابي ــتهداف العن الس

ــج مكافحــة اإلرهــاب. ــز« ضمــن برنام ــار »الدرون طي

البقعة العمياء:
لماذا لم تتوقع االستخبارات األمريكية سقوط كابول سريعًا؟

حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل، ورئيس برنامج الدراسات األمريكية
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واضطلــع مديــر وكالــة االســتخبارات 
ــدور مهــم خــال  ــز، ب ــام برن ــة، ولي املركزي
تحــرك  إطــار  ففــي  األخــرة.  الشــهور 
مبكــر لاســتعداد لــدور جديــد للوكالــة يف 
امللــف األفغــاين بعــد قــرار الرئيــس بايــدن 
باالنســحاب مــن أفغانســتان والــذي أعلنــه 
يف أواخــر شــهر أبريل 2020، أشــارت تقارير 
صحفيــة أمريكيــة إىل أن برنــز 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 برنــز غــر املعلنــة إىل 
أفغانســتان، يــوم 24 أغســطس الجــاري، 
ولقــاءه قــادة طالبــان بعــد ســقوط كابــول، 
ــع  ــة م ــات اإلجــاء األمريكي لتنســيق عملي
الحركــة، جــزءاً مــن الــدور األوســع للوكالــة 

ــاين.  ــف األفغ يف املل

 Defense 3- وكالــة اســتخبارات الدفــاع
وزارة  تتبــع   :Intelligence Agency
ــاط  ــرف يف األوس ــون، وتُع ــاع »البنتاج الدف
وترفــع   ،)DIA(بـــ اختصــاراً  األمريكيــة 
تقاريرهــا لوزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة 
األركان، وقــد لعبــت دوراً رئيســياً يف امللــف 
األفغــاين، ودورهــا يقــرب إىل حــد مــا مــن 
ــة، خاصــة  ــة االســتخبارات املركزي دور وكال
ــات  ــل املعلوم ــع وتحلي ــق بجم ــا يتعل في

وإنتــاج التقديــرات االســتخباراتية، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى 
القــدرات العســكرية لحركــة طالبــان، والتنظيــات اإلرهابيــة، 
وأيضــاً تقديــم الدعــم العمليــايت واملعلومــايت للعمليــات العســكرية 
عــى األرض. وعــى الرغــم مــن هــذا الــدور الــذي تقــوم بــه وكالــة 
ــة  ــس هيئ ــات رئي ــر تريح ــاً للنظ ــاع، كان الفت ــتخبارات الدف اس
األركان األمريكيــة املشــركة، الجــرال مــارك ميــي، يف مؤمتر صحفي 
بالبنتاجــون يــوم 18 أغســطس الجــاري، والتــي قــال فيهــا »بينــا 
ــاالت،  ــن االحت ــة م ــتخباراتية مجموع ــات االس ــرت املعلوم أظه
ــار الرسيــع للقــوات  ــان عــى الســلطة، واالنهي منهــا اســتياء طالب
األفغانيــة، لكنهــا افتقــدت تحديــد الرسعــة التــي ميكــن أن يحــدث 
بهــا هــذا االنهيــار«، مضيفــاً: »مل يكــن هنــاك يشء رأيتــه أنــا أو أي 
ــار هــذا الجيــش وهــذه الحكومــة يف  شــخص آخــر يشــر إىل انهي

ــاً«.    11 يوم

وباإلضافــة إىل هــذه املؤسســات الرئيســية الثــاث، لعبــت 
أجهــزة ومؤسســات اســتخباراتية أخــرى دوراً يف التعامــل مــع 
ــوث يف  ــتخبارات والبح ــب االس ــا مكت ــن بينه ــاين، م ــف األفغ املل
 Department of State’s Bureau األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
ــر  ــره لوزي ــع تقاري ــذي يرف of Intelligence and Research، وال
الخارجيــة. وكانــت جميــع هــذه املؤسســات تنســق مــع مجلــس 
ــائل ذات  ــي National Security Council، يف املس ــن القوم األم

ــرة. ــهور األخ ــال الش ــة خ ــاين، خاص ــف األفغ ــة باملل الصل

التقديرات السابقة:  
ــتخبارايت  ــل االس ــة الفش ــد مناقش ــرضوري عن ــن ال ــون م ــد يك ق
ــول، الحديــث بشــكل دقيــق عــن  األمريــي يف توقــع ســقوط كاب
طبيعــة مــا حــدث، والــذي يجعــل التقييــم موضوعيــاً، ألن ما حدث 
هــو فشــل يف جانــب واحــد يتعلــق بتحديــد مــدى رسعــة ســقوط 
ــرات  ــن تقدي ــب م ــك. وإذا كان جان ــي لذل ــدى الزمن ــول، وامل كاب
أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة صحيحــاً، إال أن التداعيات الســلبية 
الســتياء طالبــان عــى كابــول جعلــت هــذا الخطــأ مبنزلــة فشــل 
ــع  ــت لصان ــتخباراتية قُدم ــات اس ــة تقيي ــة أن ثاث ــع، خاص ذري
ــع  ــطس 2020، مل تتوق ــو وأغس ــل ويولي ــي يف أبري ــرار األمري الق
الســقوط الرسيــع للعاصمــة األفغانيــة خــال 11 يومــاً. ويف هــذا 
األمريكيــة  االســتخبارات  أجهــزة  تقييــات  تضمنــت  اإلطــار، 
للوضــع يف أفغانســتان والتــي تــم تقدميهــا قبــل ســقوط كابــول، 4 

ســيناريوهات، هــي مــا يــي: 

االســتخبارات  أجهــزة  تقديــرات  أشــارت  كابــول:  ســقوط   -1
األمريكيــة إىل احتــاالت ســقوط العاصمــة كابــول واستســام 
الحكومــة األفغانيــة، لكــن هــذه التقديــرات وضعــت املــدى 
الزمنــي لســقوطها مــا بــني عــام ونصــف إىل 3 شــهور. وآخــر تقديــر 
ــة  ــاالت ســقوط العاصم ــن احت يف أغســطس الجــاري تحــدث ع
األفغانيــة يف غضــون أســابيع. وتطرقــت هــذه التقديــرات إىل عــدم 
قــدرة القــوات األفغانيــة عــى الصمــود، لكنهــا مل تتوقــع انهيارهــا 
ــرات  ــض التقدي ــة، أن بع ــر صحفي ــاً لتقاري ــدو، وفق ــع. ويب الرسي

ملفات المستقبل
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كانــت متفائلــة بشــأن قــدرة القــوات 
ــال. ــود والقت ــى الصم ــة ع األفغاني

2- انــدالع حــرب أهليــة: وفقــاً لهــذا 
ــرب  ــدوث ح ــاً ح ــيناريو، كان متوقع الس
أهليــة يف أفغانســتان، يف ظــل دخــول 
طالبــان يف رصاع مســلح مــع القــوات 
األفغانيــة، وعــدم قــدرة الحركــة عــى 
تحقيــق انتصــارات عســكرية بســهولة 

األرض.  عــى 

3- توقيــع اتفــاق ســالم: توقــع هــذا 
ــان يف  ــة طالب ــل حرك ــيناريو أن تدخ الس
مفاوضــات مــع الحكومــة األفغانيــة، وأن 
ينتــج عــن هــذه املفاوضــات اتفاق ســام 

ــني الطرفــني.  ب

4- تنفيــذ عمليــات إرهابيــة: يف ضــوء 
توقــع تقــدم طالبــان وإمكانيــة ســيطرتها 
عــام  خــال  كابــول  العاصمــة  عــى 

ونصــف، تنبــأ هــذا الســيناريو باحتــاالت عــودة أفغانســتان كماذ 
آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة خاصــة القاعــدة وداعــش، وأن تكــون 

ــام. ــال ع ــة خ ــات إرهابي ــاك عملي هن

أسباب اإلخفاق:
ــن  ــن م ــي ميك ــل الت ــن العوام ــة م ــاك مجموع ــام، هن ــكل ع بش
ــع  ــة يف توق ــتخبارات األمريكي ــزة االس ــل أجه ــر فش ــا تفس خاله
الســقوط الرسيــع لكابــول خــال 11 يومــاً، وليــس شــهوراً أو 
ــأت هــذه األجهــزة، وتشــمل هــذه العوامــل مــا  أســابيع كــا تنب

ــي:  ي

ــب  ــق جان ــايئ: يتعل ــر النه ــات والتقدي ــن املعلوم ــوة ب 1- الفج
ــني  ــوة ب ــي، بالفج ــتخبارايت األمري ــل االس ــر الفش ــي يف تفس رئي
املعلومــات التــي حصلــت عليهــا العنــارص العملياتيــة عــى األرض 
وتــم اســتنتاجها مــن مصــادر املعلومــات املختلفــة، وبــني التحليــل 
النهــايئ لهذه املعلومــات. فالتقييــات االســتخباراتية النهائية والتي 
هــي خاصــة مــا يقــوم بــه فريــق التحليــل، تختلــف عــا قدمــه 
فريــق العمليــات عــى األرض. ويــرى بعــض املحللــني األمريكيــني 
ــا  ــا، ألنه ــة يف تقيياته ــت معتدل ــات االســتخباراتية كان أن التقيي
كانــت تتوافــق مــع السياســة التــي تبناهــا الرئيــس بايــدن يف قــراره 

بإعــان االنســحاب مــن أفغانســتان.   

2- الــراع بــن أجهــزة االســتخبارات: تذهــب بعــض االتجاهــات 
إىل أن الــراع التقليــدي بــني مؤسســات االســتخبارات 
األمريكيــة، خاصــة بــني وكالــة االســتخبارات املركزيــة 
ــكل  ــطت بش ــي نش ــاع الت ــتخبارات الدف ــة اس ووكال
ــادة دورهــا بصــورة  واضــح يف الســنوات األخــرة لزي
مهــاً  عنــراً  يعــد   ،C.I.A الـــ ومنافســة  كبــرة 
يف تفســر مــا حــدث. وهنــا يشــر البعــض إىل أن 
تقديــرات وكالــة اســتخبارات الدفــاع رمبــا تكــون 
قدمــت صــورة مبالغــاً فيهــا عــن قــوات الدفــاع 
ــك  ــان؛ وذل ــدي لطالب ــى التص ــا ع ــة وقدرته األفغاني
التــي قامــت بهــا وزارة الدفــاع  نتيجــة الجهــود 

ــوات.  ــذه الق ــليح ه ــب وتس ــة يف تدري األمريكي

التفســرات إلخفــاق  أحــد  بالتمنــي:  التفكــر   -3
ــقوط  ــع الس ــة يف توق ــتخبارات األمريكي ــزة االس أجه
الرسيــع لكابــول، يتعلــق بتداعيــات اتفــاق ترامــب يف 
فربايــر 2020، والــذي اتفقــت مبوجبــه واشــنطن مــع 
طالبــان عــى االنســحاب مــن األرايض األفغانية مقابل 
ــات  ــن للتنظي ــاذ آم ــتان مل ــل أفغانس ــدم تحوي ع
اإلرهابيــة، وعــدم تنفيــذ عمليــات ضــد القــوات 
ــا مــن يــرى أن هــذا االتفــاق جعــل  األمريكيــة. وهن
ــان  ــع أن طالب ــة تتوق ــتخبارات األمريكي ــزة االس أجه

لماذا لم تتوقع االستخبارات األمريكية سقوط كابول سريعًا؟
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ــن دون  ــدي وم ــكل تقلي ــى األرض بش ــا ع ــل تقدمه ــوف تواص س
ترسيــع لعملياتهــا. ولذلــك كانــت الســيناريوهات تركــز عــى مــا 

ــول.  ــع رسعــة ســقوط كاب بعــد االنســحاب، ومل تتوق

4- الزوايــا الغائبــة: املعلومــات املتاحــة عــن الســيناريوهات 
ــة  ــتخبارات األمريكي ــزة االس ــرات أجه ــا تقدي ــت عنه ــي تحدث الت
ــات  ــة أو تحلي ــر صحفي ــة منشــورة يف تقاري ــات عام هــي معلوم
ــم  ــن تقدي ــتخباراتية، وال ميك ــؤون االس ــني يف الش ــرباء متخصص خ
ــل  ــن املحتم ــن م ــيناريوهات. لك ــذه الس ــن ه ــة ع ــورة كامل ص
ــذه  ــرات ه ــهد يف تقدي ــن املش ــة ع ــا غائب ــاك زواي ــون هن أن تك
األجهــزة، وأبرزهــا يتعلــق باالســراتيجية العســكرية لطالبــان 
ــال وعواصــم  ــى الشم ــز ع ــا العســكري، والركي ــادة متوضعه وإع
األقاليــم املؤثــرة، فضــاً عــن إغفــال عنــر الدعايــة يف تحــركات 
طالبــان والــذي كان لــه تأثــر ســيكولوجي عــى القــوات األفغانيــة 
وجعلهــا تستســلم بســهولة بفعــل الدعايــة عــن انتصــارات طالبان 
ــا التــي رمبــا تكــون غابــت  املتتاليــة. وبالتــوازي مــع هــذه الزواي
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 

ــوات. ــذه الق ــوف ه ــة يف صف ــة حقيقي احرافي

ــدن باالنســحاب  ــرار الرئيــس باي ــة االخــراق: بعــد ق 5- محدودي
ــل 2021، ويف  ــه يف أبري ــذي أعلن ــتان وال ــن أفغانس ــكري م العس
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 رسيعــاً نحــو كابــول. وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح 
يف اجتاعــات فريــق األمــن القومــي األمريــي يف غرفــة األزمــات 

بالبيــت األبيــض خــال الشــهور األخــرة والتــي كانــت تركز 
عــى ترتيبــات االنســحاب العســكري، وليــس وضــع خطــط 
ــايل  ــول. وبالت ــف يف حــال ســقوط كاب ــع املوق ــل م للتعام
ــدول  ــى ج ــن ع ــع مل يك ــقوط الرسي ــيناريو الس ــإن س ف
ــام  ــة عــى اإلطــاق إال يف األي أعــال املؤسســات األمريكي
األخــرة قبــل ســقوط كابــول. والســؤال املطــروح هنــا هــو 
إىل أي مــدى كانــت أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة قــادرة 

عــى اخــراق طالبــان مــن الداخــل؟ 

تداعيات ُمحتملة:
ســواء كان فشــل أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة يف توقــع 
مــا جــرى يف أفغانســتان خــال األيــام األخــرة، يعــد فشــاً 
ــع،  ــول الرسي ــد توقيــت ســقوط كاب ــق بتحدي ــاً يتعل جزئي
أو فشــاً كليــاً يرتبــط بإظهــار مواطــن ضعــف حقيقيــة يف 
ــدة األمــن القومــي  التعامــل مــع ملــف رئيــي عــى أجن
ــتمر  ــوف تس ــل س ــذا الفش ــات ه ــإن تداعي ــي؛ ف األمري

لفــرة، وتتمثــل هــذه الجوانــب فيــا يــي: 

1- اهتــزاز الثقــة يف أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة: يركز 
جانــب مــن الجــدل الداخــي حــول أفغانســتان يف الدوائــر 
األمريكيــة عــى الفشــل االســتخبارايت. وتضمــن هــذا 
ــتخبارات،  ــزة االس ــادات ألجه ــن االنتق ــد م ــدل العدي الج

ســواء مــن السياســيني الذيــن ألقــوا باللــوم عــى هــذه األجهــزة، 
أو األجهــزة ذاتهــا التــي حاولــت الدفــاع عــن نفســها، وقالــت إنهــا 
ال تصنــع القــرار الســيايس الخــاص باالنســحاب، والــذي كان أحــد 
ــة هــي  ــع. لكــن املحصل ــي أدت إىل الســقوط الرسي ــل الت العوام

تــرضر جــزيئ يف ســمعة مؤسســات االســتخبارات األمريكيــة. 

2- املحاســبة مــن الكونجرس: إن التعامل مع الفشــل االســتخبارايت 
األمريــي يف أفغانســتان، لــن يتجــاوز مجــرد الجــدل والنقــاش يف 
ــه ســيتطور إىل تحــرك فعــي  ــة، لكن ــر السياســية واإلعامي الدوائ
مــن الكونجــرس إلجــراء محاســبة وتدقيــق فيــا حــدث، وملعرفــة 

إذا كان هنــاك تقصــر مــن أجهــزة االســتخبارات. 

ــزة االســتخبارات  ــة االســتخباراتية: تخضــع أجه ــادة الهيكل 3- إع
ــق  ــا يتعل ــة، بعضه ــادة الهيكل ــات إع ــرة لعملي ــة كل ف األمريكي
العنــارص  قــدرات  بتطويــر  يتعلــق  واآلخــر  العمــل،  بآليــات 
ــن  ــف م ــة وتختل ــة ومتاحق ــات رسيع ــذه العملي ــة. وه البري
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. 

الخاصــة، تعــد تقديــرات أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة عــن 
احتــاالت ســقوط كابــول خــال شــهور أو أســابيع، والتــي ثبــت 
ــان  ــة طالب ــد حرك ــة يف ي ــة األفغاني ــار العاصم ــد انهي ــلها بع فش
ــرة  ــة الكث ــب الفشــل األمريكي ــاً مــن جوان ــاً، جانب خــال 11 يوم
يف أفغانســتان، وذلــك ســتكون لــه تداعياتــه عــى مصداقيــة تلــك 

األجهــزة، وعــى آليــات وطــرق عملهــا خــال الفــرة القادمــة. 

ملفات المستقبل
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ــو  ــي، ج ــس األمري ــع الرئي ــني م ــن األمريكي ــر م ــف الكث ال يختل
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 األكــرب حجــاً واألكــر كفــاءة مــن 
بعــض دول حلــف شــال األطلــي، أمــام طالبــان ومــن دون قتــال 
يذكــر، فضــاً عــن مشــاهد االنســحاب األمريــي الفوضــوي، والذعــر 
أثنــاء عمليــات األجــاء يف مطــار كابــول قــد أثــارت اســتياًء شــعبياً 

أمريكيــاً. 

االرتدادات الداخلية:
ــة،  ــه االنتخابي ــاء حملت ــدن، أثن ــو باي ــي ج ــس األمري ــد الرئي تعه
ــن  ــهر م ــبعة أش ــد س ــكا، وبع ــا أمري ــرب خاضته ــول ح ــاء أط بإنه
توليــه الحكــم، وســحبه القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان بشــكل 
كامــل، تعرضــت واشــنطن لحــرج كبــر، يف ضــوء انهيــار مؤسســات 
ــكرياً،  ــاً وعس ــنطن، اقتصادي ــا واش ــي دعمته ــة الت ــة األفغاني الدول
ــدد  ــان. وته ــة طالب ــام حرك ــان، أم ــن الزم ــن م ــدار عقدي ــى م ع
مشــاهد االنســحاب األمريــي غــر املنظــم، بهيمنــة هــذه القضيــة 
عــى فــرة رئاســة بايــدن، بــل وعــى انتخابــات التجديــد النصفــي 
يف عــام 2022.وال تــزال اإلدارة األمريكيــة تُصمــم عــى أنهــا مل تكــن 
مخطئــة يف حســاباتها بشــأن انســحابها مــن أفغانســتان قبــل ذكــرى 
11 ســبتمرب؛ فقــد أكــد وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتــوين بلينكــن، 
أنــه »ليــس مــن مصلحتنــا ببســاطة البقــاء يف أفغانســتان«، محمــاً 
املســؤولية إىل القــوات األفغانيــة التــي مل تتمكــن مــن الدفــاع عــن 
البــاد، وباملثــل، خــرج الرئيــس األمريــي »جــو بايــدن« عــن صمتــه 
يف 16 أغســطس 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 

ــض:  ــت األبي ــا األول يف البي عامه

1- ســوء تقديــرات الرئيــس األمريــي: قــال الرئيــس األمريــي، جــو 
بايــدن، يف 9 يوليــو املــايض أنــه مــن غــر املرجــح أن تتغلــب طالبان 
ــوة  ــداً أن »ق ــا، مؤك ــة بأكمله ــى الدول ــيطر ع ــى كل يشء، وتس ع
طالبــان التــي يبلــغ قوامهــا حــوايل 75 ألــف مقاتــل ال تضاهــي 300 

ألــف مــن قــوات األمــن األفغانيــة«. 

ــد 31  ــل موع ــلطة قب ــى الس ــان ع ــة طالب ــتياء حرك ــع اس وم
أغســطس، يتضــح تضليــل الخطــاب الرئــايس األمريــي املوجــه إىل 
الداخــل، إذ تكشــف تقاريــر املعهــد الدويل للدراســات االســراتيجية 
ــدي، كــا أن  أن حجــم الجيــش األفغــاين ال يتجــاوز 178 ألــف جن
الحجــم اإلجــايل لهــذه القــوات قــد شــهد انخفاضــاً بحــوايل %25 
يف عــام 2020 وحــده، بســبب الخســائر يف صفــوف هــذه القــوات، 
فضــاً عــن انشــقاق بعضهــا أثنــاء املواجهــات مــع طالبــان، وهــو ما 
يعنــي يف النهايــة أن حجــم قــوات الجيــش األفغــاين مل تفــق بنســبة 

كبــرة حجــم نظرتهــا يف طالبــان.  

ــة يف  ــول املبالغ ــتفهام ح ــات االس ــن عام ــر م ــار الكث ــا تث ك
التقديــرات التــي تؤكــد أن الواليــات املتحدة أنفقــت 83 مليار دوالر 
منــذ عــام 2001 عــى تدريــب قــوات األمــن األفغانيــة وتجهيزهــا، 

ثــم مــا لبثــت أن انهــارت بهــذه الســهولة. 

2- فشــل تحقيــق الهــدف الرئيــي: أكــد الرئيــس بايــدن أن املهمــة 
الرئيســية للجيــش األمريي يف أفغانســتان هو القضاء عــى القاعدة، 
التــي شــّنت هجــات الحــادي عــر مــن ســبتمرب ضــد واشــنطن. 

متالزمة أفغانستان:
هل يؤثر االنسحاب األمريكي من أفغانستان على شعبية الديمقراطيين؟

l مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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وعــى الرغــم مــن التدخــل العســكري األمريــي عــى مــدار ثاثــة 
ــي،  ــدي أمري ــو 2400 جن ــدان نح ــة، وفق ــة متعاقب إدارات أمريكي
وأكــر مــن 20 ألــف مصــاب، مل تتمكــن هــذه اإلدارات مــن دحــر 
تنظيــم القاعــدة، والحــد من قــدرة التنظيم عــى اســتهداف األرايض 
ــركة،  ــة املش ــة األركان األمريكي ــس هيئ ــد رئي ــد أك ــة. فق األمريكي
الجــرال 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« احتاليــة قيــام الجاعــات اإلرهابيــة مثــل 
»القاعــدة« و«داعــش«، بإعــادة تشــكيل نفســها داخــل أفغانســتان 
يف ضــوء اســتياء طالبــان عــى الســلطة، بينــا أشــار البنتاجــون يف 
تقريــره الربــع ســنوي للكونجــرس األمريــي أن طالبــان: »واصلــت 
الحفــاظ عــى العاقــات مــع القاعــدة، وتوفــر مــاذ آمــن لجاعــة 

إرهابيــة يف أفغانســتان«.

التقييــات  كل  ركــزت  األمريكيــة:  االســتخبارات  3-حــرج 
ــدن  ــس باي ــدم إىل الرئي ــت تق ــي كان ــة الت ــتخباراتية األمريكي االس
أثنــاء اتخــاذ قــرار االنســحاب مــن أفغانســتان، عــى مقــدار قــوة 
الجيــش األفغــاين املــدرب واملســلح أمريكيــاً، وصمــوده أمــام تقــدم 
طالبــان.  وذهبــت أكــر تقديــرات االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة 
ــاج إىل عــام ونصــف للســيطرة  ــان ســوف تحت تشــاؤماً إىل أن طالب
عــى كابــول، قبــل أن تعــدل تقييمهــا مــع توســع ســيطرة طالبــان 
ــهر  ــوايل ش ــد ح ــا عن ــطس، وتضعه ــع أغس ــتان مطل ــى أفغانس ع
واحــد، لتســتويل بعدهــا طالبــان عــى كابــول بــد صــدور التقييــم 
األخــر بعــدة أيــام.  ومل تأخــذ تقديــرات 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 الثاثــة الســابقة، مــن املتوقــع أن يواجــه 

الرئيــس األمريــي جــو بايــدن داخليــاً ثــاث مشــكات رئيســة:  

ــرأي يف  ــتطاعات ال ــدث اس ــاد أح ــس: أف ــعبية الرئي ــع ش 1- تراج
الواليــات املتحــدة أن معــدل التأييــد للرئيــس جــو بايــدن تراجــع 
ســبع نقــاط مئويــة، ووصــل إىل أدىن مســتوى لــه تزامنــاً مــع انهيــار 

الحكومــة األفغانيــة املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة.

وقــد كشــف االســتطاع يف 16 أغســطس الجــاري أن 46% مــن 
األمريكيــني البالغــني يوافقــون عــى أداء بايــدن يف منصبــه، وهــي 
ــرأي األســبوعية التــي  ــم تســجيلها يف اســتطاعات ال أقــل نســبة ت
ــراً ألن  ــايض، نظ ــر امل ــه يف يناي ــدن منصب ــوىل باي ــا ت ــدأت عندم ب
اســتياء طالبــان عــى الســلطة كشــف عــن ســوء تخطيــط اإلدارة 

ــة االنســحاب.  ــة لعملي األمريكي

2- تداعيــات محتملــة عــى انتخابــات التجديــد النصفــي: يســعى 
ــتان  ــن أفغانس ــي م ــحاب األمري ــتغال االنس ــون الس الجمهوري
لشــن هجــوم عــى الرئيــس بايــدن، وإضعــاف الدميقراطيــني 
الذيــن يســيطرون عــى مقاعــد الكونجــرس، وبالتــايل، خســارتهم 
انتخابــات التجديــد النصفــي عــام 2022 أمــام الجمهوريــني. 
ووضــح ذلــك يف الراشــق بــني الجمهوريــني والدميقراطيــني حــول 

تحميــل كل طــرف مســؤولية االنســحاب مــن أفغانســتان لآلخــر. 

كابــول  ســقوط  مقارنــة  األمريكيــني  مــن  الكثــر  ويعقــد 
الفيتناميــني الشــاليني عــام 1975،  بســقوط ســايغون يف يــد 
ويحــاول الجمهوريــون الرويــج لفكــرة أن بايــدن خــرس الحــرب يف 
ل املســؤولية املبــارشة، إذا نكلــت طالبــان  أفغانســتان، وأنــه ســيتحمَّ

ــي. ــش األمري ــع الجي ــوا م ــن تعاون ــان الذي باألفغ

3- تنامــي فــرص وقــوع هجــات إرهابيــة: يــرى بعــض األمريكيــني 
أن اســتياء طالبــان عــى الســلطة يف أفغانســتان مــن شــأنه إعــادة 
ــان  ســيناريو مــا قبــل أحــداث 11 ســبتمرب، إذ ســتوفر حركــة طالب
ــة، الســيّا تنظيــم القاعــدة، وهــو  ــاً للجاعــات اإلرهابي مــاذاً آمن
مــا يضــع عــى واشــنطن مزيــداً مــن العــبء لحايــة أمنهــا قومــي، 

خشــية مــن تكــرار ســيناريو هجــات 11 ســبتمرب. 

ــن  ــنطن م ــحاب واش ــاب انس ــه يف أعق ــرون إىل أن ــر آخ ويش
أفغانســتان، فــإن القــدرات االســتخباراتية األمريكيــة ســوف تراجع، 
ولــن تتمكــن مــن مراقبــة تنظيــم القاعــدة أو توجيــه رضبــات لــه، 
كــا أن التنظيــم قــد يكــون اســتفاد مــن التطــورات األخــرة، ومتكن 
ــك املركــزي  ــة مــن البن مــن االســتياء عــى بعــض األمــوال املنهوب

األفغــاين، واألســلحة األمريكيــة مــن الجيــش األفغــاين املهــزوم.

كوابح التأثير:
ــع أن تكــون يف  ــه يتوق ــات الســابقة، فإن ــن التداعي ــم م عــى الرغ
ــني أساســيني:  ــط بعامل ــا يرتب ــدن، وهــو م حدهــا األدىن عــى باي

ــض  ــت األبي ــؤولو البي ــع مس ــي: يتوق ــعب األمري ــيان الش 1- نس
ــواء يف  ــني، س ــراره بالدميقراطي ــرض ق ــدن، أال ي ــن باي ــون م واملقرب
انتخابــات التجديــد النصفــي العــام املقبــل، وال بالســباق الرئــايس 
يف 2024، ألنهــم يــرون أن القــرار حقــق مــا تعهــد بايــدن بتنفيــذه 
ــم  ــا أنه ــة«. ك ــاء »الحــروب األبدي ــام 2020 بإنه ــة ع خــال حمل
يراهنــون كذلــك عــى نســيان أفغانســتان، فالناخبــون يهتمــون، يف 

ــر فيهــم ويف أرسهــم. ــي تؤث ــة املطــاف، باألشــياء الت نهاي

2- برجاتيــة حركــة طالبــان: تســعى طالبــان لتقديــم نفســها 
ــن،  ــط األم ــادرة عــى ضب ــة ق ــدويل باعتبارهــا حكوم ــع ال للمجتم
ــا  ــف أبرزه ــدة مواق ــك يف ع ــح ذل ــة. واتض ــات دولي ــة عاق وإقام
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 
ــا عــى  ــة تجعــل مــن قدرته ــات اقتصادي ــا عقوب ــد تفــرض عليه ق
إدارة أفغانســتان أمــراً شــديد الصعوبــة. ولــذا، فإنــه يتوقــع أن تقوم 
بتحجيــم التنظيــات اإلرهابيــة عــى أراضيهــا، نظــراً لســعيها لعــدم 
اســتعداء واشــنطن، أو القــوى الدوليــة املجــاورة، واملعنيــة بعاقــة 

طالبــان بالتنظيــات اإلرهابيــة، عــى غــرار الصــني وروســيا.  

ــوي  ــي الفوض ــحاب األمري ــاهد االنس ــإن مش ــر، ف ويف التقدي
مــن أفغانســتان قــد ال تكــون لهــا تداعيــات ممتــدة عــى شــعبية 
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن، أو الدميقراطيــني، ســواء يف انتخابــات 
ــا أن  ــا، وطامل ــي تليه ــة الت ــات الرئاس ــي، أو انتخاب ــد النصف التجدي
الواليــات املتحــدة مل تشــهد وقــوع عمليــات إرهابيــة يتــم التخطيط 

لهــا مــن أفغانســتان.

ملفات المستقبل
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مــع خــروج آخــر جنــدي أمريــي مــن أفغانســتان يــوم 30 
أغســطس 2021 بعــد 20 عامــاً مــن التدخــل العســكري، وتحــول 
تركيــز واشــنطن مــن الحــرب األطــول يف تاريخهــا إىل مهمــة 
ــن  ــر م ــتنزف الكث ــذي اس ــد ال ــذا البل ــدة يف ه ــية جدي دبلوماس
املــوارد األمريكيــة؛ مثــة ســؤال رئيــي يطــرح نفســه عــن مســتقبل 
العاقــة بــني واشــنطن وطالبــان، وهــو هــل ســتعرف إدارة الرئيس 

ــة؟ ــان املقبل ــة طالب ــدن بحكوم ــي جــو باي األمري

وعــى الرغــم مــن أنــه مــن املبكــر اإلجابــة عــى هــذا الســؤال، 
لكــن عــدة عوامــل ومتغــرات ســوف تحكــم تقييــم دوائــر ُصنــع 
ــه،  ــن عدم ــراف م ــذا االع ــة ه ــدى أهمي ــنطن مل ــرار يف واش الق
وســيكون أمــام إدارة بايــدن بديــان؛ األول عــدم االعــراف بطالبان 
ــاين  ــب، والث ــدى القري ــل يف امل ــى األق ــل ع ــل املحتم ــو البدي وه

االعــراف بهــا مبــا يرتــب عليــه مــن التزامــات قانونيــة.

تطور العالقة:
مــرت العاقــة بــني واشــنطن وحركــة طالبــان بثــاث مراحــل 
ــداء  ــة الع ــم مرحل ــان، ث ــور طالب ــد لظه رئيســية؛ شــملت التمهي
ــاون  ــيق والتع ــرار إىل التنس ــة االضط ــوالً إىل مرحل ــرب، وص والح

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــة، وذل ــع الحرك م

1- مرحلــة “التمهيــد لظهــور طالبــان”: تذهــب بعــض التقديــرات 
ــارش يف  ــر مب ــت دوراً غ ــة لعب ــدة األمريكي ــات املتح إىل أن الوالي
ــت  ــذي قام ــدور ال ــار ال ــان، يف إط ــة طالب ــور حرك ــد لظه التمهي
ــايض  ــرن امل ــات الق ــان يف مثانيني ــن األفغ ــليح املجاهدي ــه يف تس ب

يف إطــار الحــرب البــاردة ضــد االتحــاد الســوفييتي يف ظــل إداريت 
ــايكلون  ــة س ــج “عملي ــال برنام ــن خ ــك م ــان، وذل ــر وريج كارت
ــه  ــت علي ــه وأرشف ــذي أدارت ــار” Operation Cyclone ال اإلعص
املجاهديــن  ومتويــل  لتدريــب  املركزيــة  االســتخبارات  وكالــة 
األفغــان يف الفــرة مــن عــام 1979 إىل عــام 1989، وكان مــن 
بينهــم املــا محمــد عمــر الــذي أســس طالبــان بعــد ذلــك يف عــام 
1994. وتشــر التقديــرات أيضــاً إىل أن الواليــات املتحــدة لعبــت 
ــان خــال الســنوات مــن 1994  ــارش يف صعــود طالب دوراً غــر مب
ــتان،  ــلطة يف أفغانس ــة إىل الس ــت الحرك ــا وصل إىل 1996، بعده
وخاضــت تجربتهــا األوىل للحكــم يف الفــرة مــن أواخــر عــام 1996 

إىل أكتوبــر 2001.

ــن  ــامة ب ــان ألس ــواء طالب ــرب”: أدى إي ــداء والح ــة “الع 2- مرحل
الدن، زعيــم تنظيــم القاعــدة، عــى األرايض األفغانيــة ورفــض 
تســليمه إىل الواليــات املتحــدة، ثــم وقــوع أحــداث هجــات 11 
ــن  ــان م ــني واشــنطن وطالب ــة ب ــال العاق ســبتمرب 2001، إىل انتق
الدعــم غــر املبــارش إىل “عاقــة عــداء وحــرب عســكرية” امتــدت 
لنحــو 20 عامــاً، بدأتهــا الواليــات املتحــدة بعملياتهــا العســكرية 
ــة  ــيتني؛ األول عملي ــني رئيس ــرت مبرحلت ــي م ــة، والت ــد الحرك ض
ــرة  ــة الدامئــة” Operation Enduring Freedom يف الف “الحري
مــن عــام 2001 إىل عــام 2014، والثانيــة عمليــة “حــارس الحريــة” 
الفــرة  يف  اســتمرت  التــي   Operation Freedom’s Sentinel
مــن عــام 2015 إىل أغســطس 2021 مــع انســحاب آخــر جنــدي 

ــي مــن أفغانســتان. أمري

محددات حاكمة:
هل تعترف واشنطن بحكومة طالبان المقبلة؟

حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل، ورئيس برنامج الدراسات األمريكية
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ــة الدامئــة” “وحــارس الحريــة” التــي  وخــال عمليتــي “الحري
امتــدت لنحــو 20 عامــاً، ركــزت الواليــات املتحــدة عــى تحقيــق 3 
مهــام رئيســية؛ وهــي إســقاط طالبــان يف الســنتني األوليــني للحرب، 
ــن  ــرة م ــة يف الف ــة األفغاني ــات الدول ــاء مؤسس ــا وبن ــم هزميته ث
ــادة انتشــارها  ــان إع ــة طالب ــم مكافحــة محاول 2002 إىل 2008، ث
التمــرد”  “مكافحــة  باســراتيجية  ُعــرف  فيــا  قواتهــا  وبنــاء 
Counterinsurgency Operations يف الفــرة مــن عــام 2008 إىل 
عــام 2014، وصــوالً إىل الركيــز عــى عمليــات مكافحــة اإلرهــاب 
للقــوات  الدعــم  وتقديــم   Counterterrorism Operations
األفغانيــة. لكــن تطــورات األحــداث األخــرة وســقوط أفغانســتان 
يف يــد طالبــان واالنســحاب األمريــي، أثبتــت فشــل كل تلــك 

ــداف. األه

ــارة  ــن اإلش ــاون”: ميك ــيق والتع ــرار إىل التنس ــة “االضط 3- مرحل
ــني واشــنطن  ــرز التطــورات املرتبطــة بالتنســيق والتعــاون ب إىل أب

ــة: ــب التالي ــان يف الجوان وطالب

ــام 2009  ــراً ع ــني مبك ــني الجانب ــاون ب ــدأ التع ــا: ب أ- إدارة أوبام
حينــا ســعت إدارة الرئيــس األمريــي األســبق، بــاراك أوبامــا، إىل 
 Afghan ”إدخــال عنــارص طالبــان ضمــن برنامــج “إعــادة الدمــج
ــدف  ــذه اإلدارة ويه ــت تنف ــذي كان Reintegration Program ال

إىل إعــادة دمــج املقاتلــني مــن الحــركات املســلحة 
األفغانيــة ضمــن قــوات الجيــش األفغــاين، وتقديم 
القبــول بإعــادة  دعــم مــايل للذيــن يقــررون 
التأهيــل ودخــول القــوات األفغانيــة، لكن فشــلت 

ــة يف هــذا الصــدد. محــاوالت اإلدارة األمريكي

ممثــي  بــني  رسيــة  مفاوضــات  وأعقبتهــا 
ــان وبعــض املســؤولني األمريكيــني يف أواخــر  طالب
عــام 2010، وكان هدفهــا فصــل طالبــان عــن 
ــادل  ــا تب ــة، ومناقشــة قضاي ــاء الثق ــدة، وبن القاع
يف  للحركــة  ســيايس  مكتــب  وافتتــاح  األرسى، 
الدوحــة. ولكــن مفاوضــات الطرفــني فشــلت 
ــس  ــا؛ لعــدة أســباب أبرزهــا معارضــة الرئي حينه
ــرازي. وأدت الوســاطة  ــد ك ــذاك، حام ــاين آن األفغ
القطريــة والباكســتانية إىل اتفــاق الطرفــني يف 
بفتــح  بطالبــان  الســاح  عــى   2013 يونيــو 
مكتــب لهــا يف الدوحــة، الــذي أُغلــق بعدهــا 
بفــرة بســيطة بســبب عــدم التــزام الحركــة ببنــود 
االتفــاق، حيــث إن املكتــب رُفــع عليــه علــم 
طالبــان وكأنــه ســفارة متثيــل، لكنــه عــاد بعدهــا 

ــرى. ــرة أخ ــل م للعم

ب- إدارة ترامــب: وصــل التنســيق بــني واشــنطن 
ــس الســابق،  ــرة إدارة الرئي ــه يف ف ــان ذروت وطالب
ــني  ــات ب ــدأت مفاوض ــث ب ــب، حي ــد ترام دونال
ــع  الطرفــني يف أواخــر عــام 2018، وانتهــت بتوقي
الجانبــني اتفــاق فربايــر 2020، والــذي نــص عــى 
عــدد مــن البنــود؛ أبرزهــا أن تلتــزم الواليــات 
بســحب  الــدويل  التحالــف  وقــوات  املتحــدة 
الدبلوماســيني  غــر  املدنيــني  األفــراد  جميــع 

واملتعاقديــن األمنيــني الخاصــني واملدربــني واملستشــارين وموظفــي 
خدمــات الدعــم مــن أفغانســتان، يف غضــون 14 شــهراً بعــد إعــان 
ــحاب  ــك االنس ــا يف ذل ــو 2021، مب ــة ماي ــاق؛ أي بنهاي ــذا االتف ه
القــوات  عليهــا  تســيطر  كان  التــي  قواعــد عســكرية  مــن 5 
ــجناء  ــاق رساح الس ــة إلط ــدء يف خط ــف، والب ــة والتحال األمريكي
ــات  ــاء الثقــة، ومراجعــة العقوب ــر لبن ــني كتدب السياســيني واملقاتل
ــة  ــل أن تتخــذ حرك ــك يف مقاب ــان. وجــاء ذل ــة ضــد طالب األمريكي
طالبــان خطــوات ملنــع أي جاعــة إرهابيــة مــن اســتخدام األرايض 
األفغانيــة لتهديــد أمــن الواليــات املتحــدة وحلفائهــا، مبــا يف ذلــك 
ــل هــذه التنظيــات يف أفغانســتان. ــد ومتوي ــع تدريــب وتجني من

ج- إدارة بايــدن: بعــد دخــول الرئيــس جــو بايــدن البيــت األبيــض 
ــة  ــر 2021، وجــد نفســه مضطــراً إىل التعامــل مــع االتفاقي يف يناي
التــي وقعتهــا ترامــب مــع طالبــان، خاصــة يف ظــل إعــان بايــدن 
ــتان  ــن أفغانس ــايئ م ــكل نه ــكري بش ــحاب العس ــتكال االنس اس
بحلــول نهايــة أغســطس مــن هذا العــام، والــذي كان أحد األســباب 
الرئيســية يف ترسيــع طالبــان مــن وتــرة عملياتهــا العســكرية 

للســيطرة عــى العاصمــة كابــول.

ــام  ــات إمت ــت عملي ــة، فرض ــة األفغاني ــقوط العاصم ــع س وم
ــار  ــني مط ــم، وتأم ــني معه ــني واملتعاون ــاء األمريكي ــات إخ عملي

ملفات المستقبل
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األمنــي  والتعــاون  التنســيق  رضورة  كابــول، 
واالســتخبارايت مــع عنــارص طالبــان. وتــم هــذا 
والقــوات  الســفارة  مســؤويل  بــني  التنســيق 
األمريكيــة يف أفغانســتان وعنــارص الحركــة، وصــوالً 
إىل أعــى مســتوى خــال الزيــارة الرسيــة غــر 
ــة االســتخبارات  ــر وكال ــز، مدي ــام برن ــة لولي املُعلن
أغســطس   23 يــوم  أفغانســتان  إىل  املركزيــة، 
ــي  ــان، عبدالغن ــادي يف طالب ــه القي ــايض، ولقائ امل
ــم نقــل التنســيق والتعــاون بــني  ــرادر. والحقــاً ت ب

الدوحــة. إىل  واشــنطن وطالبــان 

محددات ثالثة:
ــتحكم  ــي س ــددات الت ــن املح ــة م ــاك مجموع هن
ــد إمكانيــة  ــر ُصنــع القــرار األمريــي يف تحدي دوائ
االعــراف رســمياً بحكومــة طالبــان يف أفغانســتان، 

وتشــمل هــذه املحــددات اآليت:

ــكيل  ــل تش ــان: ميث ــة طالب ــكل وأداء حكوم 1- ش
ــياً يف  ــاراً رئيس ــة معي ــان املقبل ــة طالب وأداء حكوم
ــة،  ــايس بالحرك ــراف الدبلوم ــي لاع ــرار األمري الق
ــل  ــى متثي ــدة ع ــة الجدي ــدرة الحكوم ــث إن ق حي

كافــة أطيــاف الشــعب األفغــاين، خاصــة املــرأة واألقليات، ســتكون 
محــل اعتبــار شــديد، باإلضافــة إىل أداء هــذه الحكومــة يف ملفــات 
ــوق  ــا حق ــتلتزم بقضاي ــل س ــة، وه ــة والخارجي ــة الداخلي السياس
اإلنســان، الســيا املــرأة والحريــات بشــكل عــام؟ فضــاً عــن أدائها 
االقتصــادي، وعاقاتهــا الخارجيــة، وهــل ســتقوم الحركــة بشــكل 
حقيقــي مبنــع تحــول أفغانســتان إىل مــاذ للتنظيــات اإلرهابيــة 
ــتقرار يف  ــق االس ــي يف تحقي ــكل حقيق ــتنجح بش ــل س أم ال؟ وه
ــن عــدم االســتقرار  ــة م أفغانســتان أم ســتؤدي سياســتها إىل حال

ــد؟ والفــوىض املســتمرة يف هــذا البل

ــة واشــنطن ملصالحهــا االســراتيجية: ينصــب جانــب مــن  2- رؤي
ــان  ــة طالب ــة االعــراف بحرك ــي عــى مــدى أهمي ــم األمري التقيي
يف تحقيــق مصالــح واشــنطن، وهــل سيســاعد ذلــك عــى ضبــط 
توجهــات الحركــة وتحولهــا مــن جاعــة مســلحة متشــددة 
ــتقرار  ــم اس ــاعد يف دع ــل سيس ــة؟ وه ــية معتدل ــوة سياس إىل ق
ــذا  ــل ه ــيخدم مث ــل س ــر، ه ــب آخ ــن جان ــتان أم ال؟ وم أفغانس
القــرار االســراتيجية األمريكيــة تجــاه آســيا الوســطي؟ خاصــة مــا 
يتعلــق باالحتــواء األمريــي للصــني، التــي صــدرت منهــا إشــارات 

ــان. ــة طالب ــني بحكوم ــراف بك ــة اع ــس احتالي تعك

فقــد تــرى إدارة بايــدن أن االعــراف بطالبــان سيســاعد عــى 
تحجيــم تقــارب طالبــان مــع الصــني، ويف الوقــت نفســه رمبــا تــرى 
واشــنطن أن أفغانســتان مل تعــد بــؤرة اهتــام اســراتيجي يف ظــل 
ــز  ــه مــن غــر الــرضوري الركي ــا، وأن الخــربة الســيئة املرتبطــة به
عليهــا يف ظــل وجــود بدائــل أخــرى الحتــواء الصــني وأهمهــا 
تعزيــز الــراكات يف املنطقــة الحيويــة للمصالــح األمريكيــة، 
Indo- ”ــادرة “املحيطــني الهنــدي والباســيفك ــك يف إطــار مب وذل
Pacific Initiative، أو ضمــن التحالــف األمنــي الرباعــي “كــواد” 

.Quadrilateral Security Dialogue

3- محــددات قانونيــة: مــن ضمــن محــددات اتخــاذ إدارة بايــدن 
لقــرار االعــراف بطالبــان، الجوانــب القانونيــة التــي ترتبــط بكيفية 
ــة بفــرض  ــة وأمريكي إعــان هــذا االعــراف يف ظــل قــرارات دولي
عقوبــات عــى الحركــة، فضــاً عــن مســألة قبــول األمــم املتحــدة 
ــنطن  ــا إىل أن واش ــارة هن ــدر اإلش ــا. وتج ــراف به ــان واالع لطالب
ــان، مل  ــاً ضــد طالب ــتمرت 20 عام ــي اس ــا الت ــن حربه ــم م وبالرغ

تقــم بتصنيــف األخــرة كحركــة إرهابيــة.

سيناريوهان:
ــة  ــدى أهمي ــي مل ــرار األمري ــع الق ــر ُصن ــم دوائ ــتناداً إىل تقيي اس
االعــراف الدبلومــايس بحكومــة طالبــان املقبلــة مــن عدمــه، فإنــه 
مــن املحتمــل أن يكــون هنــاك بديــان أمــام إدارة بايــدن؛ األول 
هــو عــدم االعــراف بطالبــان مــع االحتفــاظ بدرجــة مــن التنســيق 
ــة،  ــمياً بالحرك ــراف رس ــاين االع ــا، والث ــيايس معه ــل الس والتواص

وذلــك عــى النحــو التــايل:

1- ســيناريو عــدم االعــراف األمريــي بطالبــان: وفقــاً لهــذا 
 Wait & ”الســيناريو، ســتتبع اإلدارة األمريكيــة “اســراتيجية التــأين
See، للحكــم عــى تشــكيل وأداء حكومــة طالبــان، وهــل ســتفي 
ــاملة  ــة ش ــكيل حكوم ــة بتش ــواء املتعلق ــة س ــر األمريكي باملعاي
Inclusive Government تضــم متثيــاً عــادالً لعرقيــات وطوائــف 
الشــعب األفغــاين كافــة أم ال؟ وأيضــاً األداء الفعي لهــذه الحكومة، 
 National Plan مبعنــي هــل ســتكون لديهــا خطــة عمــل واضحــة
ــا السياســات  ــة حقيقــة للتعامــل مــع قضاي تضــم خطــوات فعلي
ــن  ــداً ع ــا بعي ــات وغره ــاد وانتخاب ــم واقتص ــن تعلي ــة م العام
رؤى دينيــة متشــددة؟ وحتــى يف حالــة عــدم االعــراف بطالبــان، 
ــة،  ــع الحرك ــايس م ــال دبلوم ــى اتص ــة ع ــتظل اإلدارة األمريكي س

وذلــك مــن خــال وســطاء دوليــني ســواء قطــر أو باكســتان.

ومــا يدعــم تحقــق هــذا الســيناريو أنــه مــن غــر املرجــح أن 

هل تعترف واشنطن بحكومة طالبان المقبلة؟
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ــا  ــة، ك ــر األمريكي ــك املعاي ــدة تل ــان الجدي ــة طالب ــي حكوم تُلب
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 
ــذي  ــة ويشــبه الســيناريو ال ــد يســتمر لفــرة طويل ــول ق مــن كاب
حــدث عندمــا تــم إغــاق الســفارة األمريكيــة يف كابــول يف الفــرة 

مــن ينايــر 1989 وحتــى عــام 2001؛ وذلــك العتبــارات أمنيــة.

ــاً لهــذا الســيناريو، ســتتبنى  ــان: وفق 2- ســيناريو االعــراف بطالب
 Give ”اســراتيجية “إعطــاء طالبــان فرصــة األمريكيــة  اإلدارة 
ــيناريو إىل  ــذا الس ــح له ــرأي املرج ــيذهب ال Them Chance. وس
ــزاً  ــد يكــون حاف ــو بعــد شــهور، ق ــى ل ــان، حت أن االعــراف بطالب
للحركــة لتبنــي مواقــف وسياســات أكــر اعتــداالً، عــاوة عــى أن 
ــات  ــكل السياس ــة بش ــة املرتبط ــر األمريكي ــة للمعاي ــة الحرك تلبي
ــيدخل  ــاً. وس ــاً طوي ــتغرق وقت ــد يس ــا ق ــب أن تتبناه ــي يج الت
ضمــن تقييــم هــذا الســيناريو الجانــب املتعلــق بالعامــل الصينــي، 
ورضورة أن يكــون هنــاك مميــزات أمريكيــة يف التعامــل مــع 
طالبــان American Leverage، تجعــل لواشــنطن وزنــاً يف التأثــر 

عــى الحركــة أكــر مــن بكــني.

ــذي  ــي ال ــم األمري ــة للتقيي ــددات الحاكم ــن املح ــداً ع وبعي
ــراف  ــرار االع ــة اتخــاذ ق ــإن عملي ــد يرجــح هــذا الســيناريو، ف ق
بحركــة طالبــان ســتخضع ملشــاورات مكثفــة بــني البيــت األبيــض 
ــيتم  ــني، وس ــة األمريكي ــي ووزارة الخارجي ــن القوم ــس األم ومجل
ــدن،  ــم النهــايئ للرئيــس باي ــم مذكــرة سياســية بشــأن التقيي تقدي

الــذي يقــع عليــه وحــده مســؤولية اتخــاذ قــرار االعــراف بطالبــان 
مــن عدمــه، دون الحاجــة للرجــوع إىل الكونجــرس. لكــن الرئيــس 
ــاد  ــال اعت ــرس يف ح ــوع إىل الكونج ــيحتاج إىل الرج ــي س األمري
ســفر لتمثيــل الواليــات املتحــدة لــدى أفغانســتان، كــا أن 
ــة  ــط العاق ــع يحــدد شــكل ومن ــه إصــدار تري الكونجــرس ميكن
مــع حكومــة طالبــان املقبلــة. ويف ظــل افــراض تبنــي إدارة بايــدن 
ــى  ــح ع ــر مرج ــر غ ــو أم ــان، وه ــة طالب ــراف بحرك ــراراً باالع ق
األقــل يف املــدى القريــب أو املتوســط، ســيرتب عــى هــذا القــرار 
مجموعــة مــن اآلثــار القانونيــة؛ أهمهــا متثيــل طالبــان الدبلومــايس 
ووجــود ســفارة لهــا يف واشــنطن، وأيضــاً حجــم الســفارة األمريكيــة 
يف كابــول والجوانــب التــي ســيتم االتفــاق عليهــا بــني الجانبــني، مبــا 

ــي واالســتخبارايت. ــك التنســيق األمن يف ذل

الخاصــة، شــهدت العاقــة بــني واشــنطن وحركــة طالبــان 
خــال الســنوات األخــرة خاصــة يف الفــرة مــن عــام 2018 وحتــى 
ــارات  عــام 2021، درجــة مــن التنســيق والتعــاون، فرضتهــا االعتب
ــع  ــة. وأفــى هــذا التنســيق إىل توقي ــح األمريكي املتعلقــة باملصال
الجانبــني اتفاقــاً يف فربايــر 2020 خــال إدارة الرئيــس الســابق 
ترامــب، فضــاً عــن التنســيق والتعــاون األمنــي واالســتخبارايت بــني 
ــن  ــم م ــني وغره ــاء األمريكي ــات إخ ــهيل عملي ــني يف تس الجانب
قــوات التحالــف الــدويل واملتعاونــني معهــم بعــد ســيطرة طالبــان 
عــى العاصمــة كابــول يف 15 أغســطس 2021. وبالرغــم مــن هــذا 
التنســيق والتعــاون، فإنــه مــن غــر املرجــح أن تعــرف واشــنطن 

ــاً. ــان قريب رســمياً بطالب

ملفات المستقبل
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لماذا تنشط “اقتصادات التهريب” في األزمات التونسية؟

ــة  ــه رئاسـ ــد توليـ ــدن عنـ ــو بايـ ــي جـ ــس األمريـ ــد الرئيـ تعهـ
الواليـــات املتحـــدة بـــأن يتبـــع سياســـات مغايـــرة لســـلفه 
ــل  ــكا أوالً«، بـ ــعار »أمريـ ــع شـ ــذي رفـ ــب، والـ ــس ترامـ الرئيـ
ـــحاب  ـــة االنس ـــر أن طريق ـــادت«، غ ـــكا ع ـــدن أن »أمري ـــد باي أك
ـــد أن  ـــني للتأكي ـــض املحلل ـــت بع ـــتان دفع ـــن أفغانس ـــي م األمري
ــا ال  ــن ترامـــب، أو أنهـ ــراً عـ ــدن ال تختلـــف كثـ ــات بايـ سياسـ
ـــكا أوالً« يف  ـــدأ »أمري ـــن مب ـــة م ـــخة مخفف ـــون نس ـــدو أن تك تع

أحســـن األحـــوال.

تداعيات االنسحاب األمريكي: 

ميكـــن أن يؤثـــر االنســـحاب األمريـــي غـــر املخطـــط مـــن 
ـــايل:   ـــو الت ـــى النح ـــدة ع ـــات املتح ـــوذ الوالي ـــى نف ـــتان ع أفغانس

ــدة  ــات املتحـ ــت الواليـ ــة: كانـ ــة الغربيـ ــدان املصداقيـ 1- فقـ
حريصـــة عـــى تصويـــر تدخلهـــا يف أفغانســـتان عـــى أنـــه 
ـــياً،  ـــكرياً وسياس ـــلة« عس ـــاء »دول فاش ـــادة بن ـــى إع ـــاعدة ع مس
ـــنطن  ـــي واش ـــتان، وتخ ـــن أفغانس ـــي م ـــحاب األمري إال أن االنس
ــر  ــف غـ ــا حليـ ــت أنهـ ــل أثبـ ــا يف الداخـ ــرب حلفائهـ ــن أقـ عـ
موثـــوق فيـــه، وهـــو األمـــر الـــذي قـــد تكـــون لـــه تداعيـــات 

مؤثـــرة عـــى رؤيـــة حلفـــاء واشـــنطن حـــول العـــامل لهـــا. 

ـــة  ـــف الحكومي ـــرأي يف الصح ـــاالت ال ـــض مق ـــد بع ـــل عق ولع
ـــوان، وأن واشـــنطن  ـــة بـــني وضـــع أفغانســـتان وتاي ـــة مقارن الصيني
ـــا الصـــني عســـكرياً،  ـــب لنجـــدة األخـــرة يف حـــال اجتاحته ـــن ته ل
ـــن  ـــة م ـــة ثق ـــة تعـــرض واشـــنطن ألزم ـــؤرشاً عـــى إمكاني ـــدم م يق

ـــامل.  ـــا حـــول الع ـــب حلفائه جان

ـــن أفغانســـتان  ـــإن خـــروج واشـــنطن م ـــة أخـــرى، ف ـــن جه وم
ـــدن«  ـــي »جـــو باي ـــس األمري ـــه الرئي ـــذي رفع يدحـــض الشـــعار ال
منـــذ توليـــه الســـلطة يف ينايـــر املـــايض بـــأن »أمريـــكا عـــادت«، يف 
إشـــارة إىل اتجـــاه واشـــنطن للعـــب دور دويل فاعـــل بالتعـــاون 

ـــاء.  ـــع الحلف م

النفـــوذ األمريـــي عامليـــاً: يرســـخ االنســـحاب  2- تراجـــع 
ــات  ــة الواليـ ــة أحاديـ ــأن مرحلـ ــائد بـ ــاد السـ ــي االعتقـ األمريـ
ـــا،  ـــى نهايته ـــارفت ع ـــد ش ـــامل ق ـــى يف الع ـــوة عظم ـــدة كق املتح
خاصـــة أن واشـــنطن انســـحبت مـــن أفغانســـتان مـــن دون 
ـــم  ـــتان. فل ـــد أفغانس ـــرب ض ـــن الح ـــا م ـــن أهدافه ـــق أي م تحقي
ـــى  ـــاء ع ـــاك، أو القض ـــتقرة هن ـــة مس ـــة حكوم ـــن إقام ـــن م تتمك

تهديـــد اإلرهـــاب. 

ـــن  ـــة م ـــة األمريكي ـــس أدل عـــى حجـــم الراجـــع يف املكان ولي

أمريكا أواًل:
تداعيات انسحاب واشنطن من أفغانستان على نفوذها الدولي

l مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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ـــوم 31  ـــد ي ـــتان بع ـــا يف أفغانس ـــاء قواته ـــنطن ببق ـــة واش مطالب
ـــع  ـــني م ـــان املتعاون ـــراج األفغ ـــن إخ ـــن م ـــى تتمك أغســـطس، حت
القـــوات الغربيـــة ومراجعـــة ملفاتهـــم يف مطـــار كابـــول، قبـــل 
ـــه  ـــان، وتتج ـــه طالب ـــا رفضت ـــو م ـــة، وه ـــدول الغربي ـــم إىل ال نقله
ـــل  ـــا ميث ـــو م ـــة، وه ـــب الحرك ـــان ملطال ـــدة لإلذع ـــات املتح الوالي

ـــر.  ـــل تقدي ـــى أق ـــنطن ع ـــاً لواش ـــاً محرج موقف

3- توتـــر العالقـــات عـــرب األطلســـية: عـــى الرغـــم مـــن 
ـــية،  ـــرب األطلس ـــات ع ـــاح العاق ـــدن إص ـــو باي ـــاوالت إدارة ج مح
والتـــي وصلـــت إىل أدىن مســـتوياتها يف عهـــد الرئيـــس الســـابق 
ـــن  ـــر املخطـــط م ـــي غ ـــإن االنســـحاب األمري ـــب، ف ـــد ترام دونال
أفغانســـتان ميكـــن أن يكـــون حجـــر عـــرة يف تحســـن العاقـــة 

بـــني ضفتـــي األطلـــي يف عهـــد بايـــدن.

فقـــد تســـبب االنســـحاب األمريـــي يف تهديـــد األمـــن 
ـــوزراء الربيطـــاين،  ـــال، انتقـــد رئيـــس ال األورويب، فعـــى ســـبيل املث
ـــه »خطـــأ  بوريـــس جونســـون، االنســـحاب األمريـــي، ووصفـــه بأن
ـــن  ـــة م ـــدول األوروبي ـــى ال ـــاً«. وتخ ـــه جميع ـــع عواقب ـــد ندف ق
تنامـــي ظاهـــريت اإلرهـــاب واللجـــوء مـــن أفغانســـتان، والتـــي 
ـــرات إىل أن  ـــر التقدي ـــا، إذ تش ـــى أوروب ـــك ع ـــا ش ـــر ب ـــد تؤث ق
ـــاوالت  ـــتتبعه مح ـــوار، س ـــان إىل دول الج ـــني األفغ ـــق الاجئ تدف

للوصـــول إىل تركيـــا ومنهـــا إىل أوروبـــا.

واألهـــم مـــن هـــذا أن الاجئـــني قـــد يتـــم اخراقهـــم مـــن 
قبـــل العنـــارص اإلرهابيـــة، الســـاعية للوصـــول إىل الـــدول 
ـــال  ـــذا االحت ـــد ه ـــة. ومل يع ـــات إرهابي ـــذ عملي ـــة لتنفي األوروبي
نظريـــاً، فقـــد كشـــفت لنـــدن، يف 23 أغســـطس، أنهـــا منعـــت 
أربعـــة أشـــخاص موضوعـــني عـــى قوائـــم املنـــع مـــن الســـفر 
ــول إىل  ــار كابـ ــن مطـ ــفر مـ ــن السـ ــدة مـ ــة املتحـ إىل اململكـ
ــا ألقـــت القبـــض عـــى شـــخص خامـــس  ــا، كـــا أنهـ بريطانيـ
متكـــن مـــن الوصـــول إىل لنـــدن عـــى إحـــدى طائـــرات إجـــاء 

األفغـــان الذيـــن عملـــوا مـــع الجيـــش الربيطـــاين.

ـــة  ـــدول األوروبي ـــات مـــن الواضـــح أن ال ـــة، ب ومـــن جهـــة ثالث
ــو  ــى لـ ــكرية، حتـ ــة عسـ ــذ أي عمليـ ــى تنفيـ ــادرة عـ ــر قـ غـ
متثلـــت يف مجـــرد عمليـــات إجـــاء، مـــن دون االعتـــاد عـــى 
ـــات اإلجـــاء يف مطـــار  ـــك يف عملي ـــة. ووضـــح ذل ـــة األمريكي املظل
ـــد  ـــد املوع ـــى متدي ـــدن لحـــث واشـــنطن ع ـــول، إذ تســـعى لن كاب
النهـــايئ لإلجـــاء مـــن أفغانســـتان، حتـــى تتمكـــن مـــن نقـــل 
املتعاونـــني معهـــا مـــن األفغـــان، ويف حالـــة رفـــض واشـــنطن، 
ـــات اإلجـــاء،  ـــع عملي ـــا ترسي ـــا، إم ـــم عـــى بريطاني فســـوف يتحت

أو وقفهـــا متامـــاً. 

ـــن  ـــث ع ـــدد الحدي ـــتان ســـوف تج ـــة أفغانس ـــإن أزم ـــذا، ف ول
Stra- ـــراتيجية«  ـــتقالية االس ـــا لــــ »االس ـــق أوروب )رضورة تحقي
ـــات املتحـــدة، أي لعـــب االتحـــاد  tegic Autonomy( عـــن الوالي

ـــتقالية.  ـــر اس ـــكرية أك األورويب أدواراً عس

ــؤولو الجيـــش  ــابق مسـ ــاب: يتسـ ــدات اإلرهـ ــودة تهديـ 4- عـ
واملخابـــرات األمريكيـــون لوضـــع خطـــط الحتـــواء التهديـــدات 

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 
ــر 2020،  ــة يف فربايـ ــنطن والحركـ ــني واشـ ــة بـ ــام املوقعـ السـ
والتـــي تنـــص عـــى عـــدم الســـاح بـــأن تصبـــح أفغانســـتان 

قاعـــدة لإلرهابيـــني الذيـــن قـــد يهـــددوا الغـــرب.

ـــة إىل أن أفغانســـتان تحولـــت بالفعـــل  ـــرات أولي وتشـــر تقدي
إىل مـــاذ آمـــن للقاعـــدة وداعـــش، إذ أبلـــغ خـــرباء مســـتقلون 
ـــم  ـــأن تنظي ـــايض، ب ـــو امل ـــن يف يولي ـــس األم ـــم املتحـــدة مجل باألم
ـــاً  ـــن 34 إقلي ـــل م ـــى األق ـــاً ع ـــود يف 15 إقلي ـــه وج ـــدة ل القاع
يف أفغانســـتان، كـــا أن ســـيطرة طالبـــان عـــى كامـــل األرايض 
ـــن  ـــدة م ـــان والقاع ـــجناء طالب ـــاق س ـــاهمت يف إط ـــة س األفغاني

ـــة.  ـــجون األفغاني الس

أدوار دولية بديلة:

ســـيرك االنســـحاب األمريـــي فراغـــاً أمنيـــاً يف وســـط وجنـــوب 
ـــدول املجـــاورة ألفغانســـتان  ـــاً عـــى ال آســـيا، وســـوف يكـــون لزام
التعامـــل معـــه، خاصـــة روســـيا والصـــني وباكســـتان والهنـــد، 
ـــوذ  ـــتعادة النف ـــنطن اس ـــى واش ـــب ع ـــن الصع ـــون م وســـوف يك
ـــاورة  ـــدول املج ـــض ال ـــح يف رف ـــا وض ـــو م ـــطى، وه ـــيا الوس يف آس
لجمـــع  ســـواء  أمريكيـــة،  قواعـــد  اســـتضافة  ألفغانســـتان 
معلومـــات اســـتخباراتية عـــن أفغانســـتان، أو تنفيـــذ رضبـــات 

ضـــد القاعـــدة هنـــاك. 

واللتـــان  وقرغيزســـتان،  طاجيكســـتان  رفضـــت  فقـــد 
تتمتعـــان بعاقـــات أمنيـــة قويـــة مـــع روســـيا، اســـتضافة 
ـــت  ـــان، رفض ـــة طالب ـــتان، حليف ـــل إن باكس ـــة، ب ـــد أمريكي قواع
ـــه  ـــع أن تتج ـــا. ويتوق ـــى أراضيه ـــة ع ـــد أمريكي ـــتضافة قواع اس
باكســـتان والصـــني إىل إقامـــة عاقـــات أمنيـــة واقتصاديـــة مـــع 
ــوق  ــات الطـ ــض مروعـ ــة أن بعـ ــتان، خاصـ ــان أفغانسـ طالبـ

ــتان.  والطريـــق الـــربي متـــر عـــرب أفغانسـ

ولعـــل اســـتمرار عمـــل الســـفارات التابعـــة لـــكل مـــن 
الصـــني وروســـيا وباكســـتان يف العاصمـــة األفغانيـــة كابـــول، يف 
ـــا  ـــة أبوابه ـــب الســـفارات الغربي ـــه أغل ـــذي أغلقـــت في الوقـــت ال
هنـــاك، يحمـــل داللـــة رمزيـــة عـــى القـــوى املســـتفيدة مـــن 
ـــل أن  ـــك يف املجم ـــي ذل ـــتان. ويعن ـــع يف أفغانس ـــورات الوض تط
ـــة  ـــوى الدولي ـــح الق ـــاك لصال ـــد خـــرست نفوذهـــا هن واشـــنطن ق
واإلقليميـــة األخـــرى، وهـــو مـــا ميكـــن تفصيلـــه عـــى النحـــو 

التـــايل: 

ـــية  ـــاوف الروس ـــد املخ ـــرويس: تتزاي ـــي ال ـــدور األمن ـــز ال 1- تعزي
ـــددة يف  ـــامية املتش ـــات اإلس ـــع الجاع ـــان م ـــف طالب ـــن تحال م
ـــاح  ـــية يف االنفت ـــراتيجية الروس ـــت االس ـــك اتجه ـــان، ولذل الشيش
ــاً عـــن تقديـــم  ــا، فضـ ــتقبال وفـــود منهـ ــان، واسـ عـــى طالبـ
ــة  ــة األمنيـ ــا املظلـ ــطى باعتبارهـ ــيا الوسـ ــدول آسـ ــها لـ نفسـ

ملفات المستقبل
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الرئيســـية لهـــم يف مواجهـــة تهديـــدات اإلرهـــاب املحتمـــل 
النابـــع مـــن أفغانســـتان. 

ووضـــح ذلـــك األمـــر يف التدريبـــات العســـكرية املشـــركة 
ــتان يف 2  ــع أفغانسـ ــدود مـ ــى الحـ ــتان عـ ــيا وأوزبكسـ لروسـ
أغســـطس، كـــا أجريـــت تدريبـــات ثاثيـــة مشـــركة مـــع 
طاجيكســـتان وأوزبكســـتان يف الفـــرة مـــن 5 إىل 10 أغســـطس 
يف »حـــرب ميـــدون« الطاجيـــي عـــى بعـــد 20 كيلومـــراً مـــن 
الحـــدود مـــع أفغانســـتان. كـــا كشـــفت موســـكو يف مطلـــع 

ــلحة إىل الدولتـــني. ــدادات األسـ ــا إمـ ــن زيادتهـ أغســـطس عـ

كـــا أن هنـــاك توقعـــات بزيـــادة التعـــاون الـــرويس مـــع 
الصـــني وباكســـتان حـــول أفغانســـتان، وهـــو مـــا يضعـــف 
ــذه  ــة يف هـ ــدول األوروبيـ ــدة أو الـ ــات املتحـ ــوذ للواليـ أي نفـ

ــة.   املنطقـ

2- دعـــم الهيمنـــة االقتصاديـــة الصينيـــة: تحتفـــظ بكـــني 
ــن  ــدار عقديـ ــى مـ ــان عـ ــة طالبـ ــع حركـ ــال مـ ــوات اتصـ بقنـ
ـــن  ـــة م ـــاوف صيني ـــود مخ ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ـــان. وع ـــن الزم م
ـــتان  ـــور أفغانس ـــن اإليج ـــة م ـــارص متطرف ـــتغال عن ـــة اس إمكاني
لتنفيـــذ  منهـــا  واالنطـــاق  والتجنيـــد  للتدريـــب  كقاعـــدة 
ـــغ  ـــه ياحـــظ أن هـــذه املخـــاوف مبال ـــات ضـــد الصـــني، فإن عملي
ـــكل  ـــتان بش ـــع أفغانس ـــدود م ـــني الح ـــاق الص ـــراً إلغ ـــا، نظ فيه
ـــن  ـــارص م ـــال أي عن ـــتحيل انتق ـــن املس ـــون م ـــكاد يك ـــل، وي كام

ــة.  ــة إىل األرايض الصينيـ ــان األفغانيـ بدخشـ

كــا فضلــت بكــني أيضــاً عــدم بنــاء أي بنيــة تحتيــة تربــط 
بــني الصــني وأفغانســتان مــن خــال ممــر واخــان، وذلــك 
ــني.  ــني الدولت ــة ب ــة عازل ــر كمنطق ــى املم ــاء ع ــا اإلبق لتفضيله
ويف حالــة متكــن طالبــان مــن تحقيــق االســتقرار األمنــي يف 
أفغانســتان، فــإن الصــني ســوف تكــون أكــرب املســتفيدين، إذ إنهــا 
ــرب  ــربي ع ــق ال ــوق والطري ــروع الط ــل م ــه لتفعي ــوف تتج س
ــي توقفــت يف  ــة الت أفغانســتان، واســتئناف االســتثارات الصيني

ــا. ــة يف أموداري ــات الطاق ــاس ومروع ــك للنح ــم عين منج

كــا أن هنــاك أخبــاراً متداولــة حــول مناقشــة الصــني تشــييد 
ــة بيشــاور شــال غــرب  ــني أفغانســتان ومدين ــي ب ــق رئي طري
ــاً انضــام أفغانســتان الرســمي  باكســتان، وهــو مــا يعنــي عملي
إىل املمــر االقتصــادي الصينــي الباكســتاين. وياحظ أن االنســحاب 
ــح بكــني فرصــة اســراتيجية غــر  ــي مــن أفغانســتان، مين األمري

مســبوقة لتنفيــذ مشــاريعها االقتصاديــة يف املنطقــة. 

ونظـــراً ألن باكســـتان تعـــد حليـــف طالبـــان، باإلضافـــة إىل رغبـــة 
ـــوذج ناجـــح  ـــم من ـــراف دويل، وتقدي ـــى اع األخـــرة يف الحصـــول ع
ـــه ال يســـتبعد تعـــاون أفغانســـتان والصـــني  لحكـــم أفغانســـتان، فإن
اقتصاديـــاً، خاصـــة يف الوقـــت الـــذي ال تتمتـــع فيـــه أفغانســـتان 
بـــروات طبيعيـــة ميكـــن أن تســـتغلها كإيـــرادات لبنـــاء الدولـــة 
ـــان بالفعـــل  بعـــد 20 عامـــاً مـــن الحـــرب. وقـــد عـــربت حركـــة طالب
ـــادة إعـــار أفغانســـتان يف  ـــا باســـتثارات بكـــني يف إع عـــن ترحيبه

ـــة«. ـــة »الصديق ـــني بالدول ـــة الص ـــو، واصف ـــف يولي منتص

3- خســـارة النفـــوذ الهنـــدي: تتزايـــد مخـــاوف نيودلهـــي 
مـــن التداعيـــات املرتبـــة عـــى اســـتياء حركـــة طالبـــان عـــى 
ــع  ــة مـ ــات قويـ ــع بعاقـ ــد تتمتـ ــت الهنـ ــد كانـ ــلطة، فقـ السـ
الحكومـــة األفغانيـــة الســـابقة، فقـــد بلغـــت االســـتثارات 
يف  دوالر  مليـــارات   3 مـــن  أكـــر  أفغانســـتان  يف  الهنديـــة 
ـــك أكـــر مـــن 400 مـــروع  ـــة، مبـــا يف ذل ـــي التحتي قطاعـــات البن
ــول  ــع وصـ ــددة مـ ــارت مهـ ــي صـ ــتان، والتـ ــاء أفغانسـ يف أنحـ

ــم.  ــان للحكـ طالبـ

ـــودة  ـــي ع ـــتان يعن ـــان يف أفغانس ـــوذ طالب ـــي نف ـــا أن تنام ك
ـــش  ـــة وجي ـــكر طيب ـــل عس ـــة، مث ـــات اإلرهابي ـــدات الجاع تهدي
محمـــد، واللتـــني تنتـــران عـــى طـــول الحـــدود األفغانيـــة – 
ـــات  ـــن هج ـــاك، وتش ـــكرات هن ـــدرب يف معس ـــتانية، وتت الباكس
ــوف  ــة. وتتخـ ــة الحدوديـ ــن املنطقـ ــاً مـ ــد انطاقـ ــى الهنـ عـ
ــرأة  ــات جـ ــذه الجاعـ ــلحو هـ ــب مسـ ــن أن يكتسـ ــد مـ الهنـ
ـــم  ـــذ هجاته ـــرب لتنفي ـــوذ أك ـــق نف ـــى مناط ـــون ع ـــر ويحصل أك

عقـــب ســـيطرة طالبـــان عـــى أفغانســـتان. 

ـــن  ـــة م ـــراتيجية النابع ـــات الجيواس ـــد التداعي ـــت الهن وأدرك
ـــة  ـــا معالج ـــات عليه ـــه ب ـــا، وأن ـــى أمنه ـــي ع ـــحاب األمري االنس
ـــاث  ـــي ث ـــت نيودله ـــك اتبع ـــا، ولذل ـــة مبفرده ـــها األمني هواجس
ـــم  ـــان، ودعـــوة األم ـــة طالب ـــاح عـــى حرك سياســـات، وهـــي االنفت
ـــن التنســـيق  ـــرب يف أفغانســـتان، فضـــاً ع املتحـــدة للعـــب دور أك
مـــع إيـــران. والتـــزال جـــدوى هـــذه السياســـات محـــل شـــك 

ـــر.  كب

ــب  ــتان تناصـ ــت باكسـ ــتانية: كانـ ــح الباكسـ ــن املصالـ 4- تأمـ
الحكومـــة األفغانيـــة الســـابقة العـــداء، كـــا أنهـــا كانـــت 
واحـــدة مـــن الـــدول القليلـــة التـــي اعرفـــت بنظـــام طالبـــان 
ــام 1996، وتتهـــم بصـــورة  ــا ســـيطر عـــى كابـــول يف عـ عندمـ
ـــان. ـــة طالب ـــاً لحرك ـــكرياً واقتصادي ـــاً عس ـــا دع ـــة بتقدميه دوري

ـــا  ـــيع نفوذه ـــاد إىل توس ـــام آب ـــعى إس ـــح أن تس ـــن املرجَّ وم
ـــب  ـــة، ترغ ـــة االقتصادي ـــن ناحي ـــان، وم ـــرب طالب ـــتان ع يف أفغانس
باكســـتان يف إفســـاد الخطـــط الهنديـــة، التـــي كانـــت ترغـــب 
ـــرب  ـــك ع ـــوب، وذل ـــال – جن ـــر ش ـــتان يف مم ـــاج أفغانس يف إدم
ـــراين، والـــذي تســـعى نيودلهـــي  ـــاء تشـــابهار اإلي االســـتثار يف مين
ـــايل،  ـــتاين، وبالت ـــودار الباكس ـــاء ج ـــة مين ـــه إىل منافس ـــن خال م
ـــتثارات  ـــتقوض االس ـــتان س ـــى أفغانس ـــان ع ـــيطرة طالب ـــإن س ف

ـــراين.  ـــابهار اإلي ـــاء تش ـــة يف مين الهندي

أمـــام  األفغانيـــة  الحكومـــة  انهيـــار  أكـــد  الختـــام،  ويف 
ـــراً يف  ـــاً مؤث ـــد فاع ـــدة مل تع ـــات املتح ـــان أن الوالي ـــة طالب حرك
ـــاك، وأن  ـــا هن ـــرست نفوذه ـــا خ ـــطى، وأنه ـــيا الوس ـــات آس تفاع
القـــوى الدوليـــة واإلقليميـــة املعنيـــة ســـوف تتبـــع سياســـات 
جديـــدة ملـــلء فـــراغ االنســـحاب األمريـــي، وإقامـــة ترتيبـــات 
ـــة التفكـــر يف تحقيـــق  ـــدول األوروبي ـــات عـــى ال ـــدة، كـــا ب جدي

»االســـتقالية االســـراتيجية« عـــن واشـــنطن.

تداعيات انسحاب واشنطن من أفغانستان على نفوذها الدولي
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أثـــارت ســـيطرة حركـــة طالبـــان عـــى العاصمـــة األفغانيـــة 
ــد  ــتان بعـ ــم أفغانسـ ــى معظـ ــيادتها عـ ــط سـ ــول«، وبسـ »كابـ
انســـحاب القـــوات األمريكيـــة منهـــا الجـــدل حـــول مصـــر القـــوات 
ـــن  ـــحاب م ـــنطن لانس ـــه واش ـــل تتج ـــراق، وه ـــة يف الع األمريكي
هنـــاك كذلـــك، خاصـــة يف ضـــوء وجـــود تهديـــدات أمريكيـــة 
ـــرار  ـــحة للتك ـــر مرش ـــة غ ـــة األفغاني ـــك، أم أن التجرب ـــابقة بذل س

يف العـــراق. 

مؤشرات جدية:

ـــل  ـــى قب ـــة، حت ـــؤرشات املقلق ـــن امل ـــدداً م ـــاك ع ـــظ أن هن ياح
انســـحاب الواليـــات املتحـــدة مـــن أفغانســـتان، عـــى إمكانيـــة 
ـــو  ـــراق، وه ـــن الع ـــي م ـــش األمري ـــحب الجي ـــنطن س ـــاه واش اتج

ـــايل: ـــو الت ـــى النح ـــه ع ـــن توضيح ـــا ميك م

ـــبق  ـــي األس ـــس األمري ـــرم الرئي ـــابق: أب ـــا الس ـــحاب أوبام 1- انس
بـــاراك أوبامـــا اتفاقـــاً مـــع حكومـــة رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
ـــم  ـــا ت ـــو م ـــراق، وه ـــن الع ـــحاب م ـــي لانس ـــوري املال ـــبق ن األس
ـــن أن هـــذا االنســـحاب  ـــم م ـــول ديســـمرب 2011. وعـــى الرغ بحل
ـــام 2003،  ـــدأ يف ع ـــذي ب ـــراق، وال ـــي للع ـــال األمري ـــى االحت أنه
ـــام  ـــه النظ ـــذي كان في ـــت ال ـــحبت يف الوق ـــنطن انس ـــر أن واش غ
ــود  ــبب وجـ ــة، بسـ ــات عميقـ ــاين أزمـ ــي يعـ ــيايس العراقـ السـ
خافـــات بـــني معظـــم الكتـــل واألحـــزاب السياســـية العراقيـــة 
عـــى أمـــور جوهريـــة، مثـــل طريقـــة إدارة الدولـــة، وتوزيـــع 

املـــوارد وغرهـــا. 

ــت  ــذي كان ــت ال ــاء يف الوق ــنطن ج ــحاب واش ــا أن انس ك
ــي  ــف األمن ــى إدارة املل ــادرة ع ــر ق ــة غ ــوات العراقي ــه الق في
والعســكري، وضــان قدرتهــا عــى ردع التدخــات اإليرانيــة. وقــد 
وضــح ذلــك يف عــام 2014، عندمــا انهــارت هــذه القــوات أمــام 
تنظيــم داعــش اإلرهــايب، والــذي متكــن مــن الســيطرة عــى مــا 

ــة.  ــة العراقي ــث مســاحة الدول يقــرب مــن ثل

2- ترسيبــات املســؤولن األمريكيــن: رسب مســؤولون أمريكيــون 
قبيــل جولــة الحــوار االســراتيجي الرابعــة بــني الرئيــس األمريــي 
ــي يف  ــى الكاظم ــي مصطف ــوزراء العراق ــس ال ــدن ورئي ــو باي ج
ــن  ــأن واشــنطن مســتاءة م ــد ب ــات تفي ــو 2021، معلوم 23 يولي
عجــز القــوات العســكرية واألمنيــة العراقيــة عــى تأمــني الســفارة 
ــن  ــدد م ــرة يف ع ــة املنت ــوات األمريكي ــك الق ــة، وكذل األمريكي
ــعبي  ــد الش ــيات الحش ــات ميليش ــن هج ــة، م ــد العراقي القواع

ــران.  ــة املرتبطــة بإي العراقي

وهــددت واشــنطن حينهــا العــراق بــأن الجيــش األمريــي قــد 
يتجــه لانســحاب بصــورة كاملــة مــن العــراق، مــا مل توفــر األخرة 
حايــة أفضــل، وتكبــح جــاح ميليشــيات طهــران. وقــد أخفقــت 
العراقيــة، حتــى اآلن، يف كبــح جــاح ميليشــيات  الحكومــة 
ــن اســتهداف مثــاين هجــات  ــك م ــس أدل عــى ذل ــران، ولي طه
بطائــرات مســرة عــى األقــل الوجــود األمريــي منــذ تــوىل بايــدن 
ــة إىل 17  ــو، باإلضاف ــع يولي ــى مطل ــر 2021 وحت ــه يف يناي منصب
هجومــاً صاروخيــاً، وفقــاً ملســؤويل التحالــف الــدويل يف العــراق.

توابع أفغانستان:
هل يمكن أن تنسحب الواليات المتحدة من العراق؟

l مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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3- إنهـــاء املهـــام القتاليـــة: اتفـــق بايـــدن والكاظمـــي يف واشـــنطن 
ـــن  ـــي م ـــحاب األمري ـــة االنس ـــى جدول ـــة ع ـــة الرابع ـــد الجول بع
العـــراق، فضـــاً عـــن إنهـــاء العمليـــات القتاليـــة للجيـــش األمريـــي 
بنهايـــة العـــام الحـــايل، وأن يقتـــر دور القـــوات األمريكيـــة يف 
ـــادل  ـــاعدة وتب ـــورة واملس ـــم املش ـــب وتقدي ـــى التدري ـــراق ع الع

ـــتخباراتية.  ـــات االس املعلوم

فقـــد اتفـــق الجانبـــان عـــى العـــودة إىل تطبيـــق »قانـــون 
ـــون  ـــراق« و«قان ـــدة والع ـــات املتح ـــني الوالي ـــة ب ـــة األمني االتفاقي
ــة يف  ــوات األمريكيـ ــل القـ ــراتيجي لعمـ ــار االسـ ــة اإلطـ اتفاقيـ
ـــى  ـــوده ع ـــد بن ـــص أح ـــذي ين ـــام 2008، وال ـــع ع ـــراق« املوق الع
ــد  ــراق بعـ ــى يف العـ ــي تبقـ ــة التـ ــوات األمريكيـ ــام القـ أن مهـ
ـــة ال املشـــاركة  ـــوات العراقي ـــب الق ـــة 2011 تنحـــر يف تدري نهاي

يف مهـــام قتاليـــة. 

ـــراق  ـــي يف الع ـــكري األمري ـــدور العس ـــع ال ـــظ أن تراج وياح
ــة،  ــي يف النهايـ ــش األمريـ ــحاب الجيـ ــه انسـ ــب عليـ ــد يرتـ قـ
ـــي يتجـــه  ـــار أن الكونجـــرس األمري ـــا أخـــذ يف االعتب خاصـــة إذا م
ـــتخدام  ـــى اس ـــة ع ـــة مفتوح ـــان موافق ـــني، مينح ـــاء تفويض إىل إلغ
القـــوة العســـكرية يف العـــراق، وهـــا التفويـــض الصـــادر عـــام 
ـــراق  ـــراج الع ـــاً إلخ ـــاً دولي ـــنطن تحالف ـــادت واش ـــا ق 1991، حين
مـــن الكويـــت، وتفويـــض 2002 الـــذي منـــح الضـــوء األخـــرض 

لواشـــنطن الحتـــال العـــراق عـــام 2003. 

ويعنـــي ذلـــك أن قـــدرة إدارة بايـــدن عـــى توجيـــه أي 
ــة  ــاج إىل موافقـ ــوف تحتـ ــراق سـ ــتقبلية يف العـ ــات مسـ رضبـ
ــدرة  ــى قـ ــراً عـ ــداً كبـ ــر قيـ ــذا األمـ ــد هـ ــرس. وال يعـ الكونجـ
بايـــدن عـــى توجيـــه رضبـــات عســـكرية يف العـــراق يف حالـــة 
ــس  ــه يعكـ ــت نفسـ ــه يف الوقـ ــر أنـ ــك، غـ ــر ذلـ ــى األمـ اقتـ
املـــزاج العـــام الســـائد يف واشـــنطن، لـــدى الكونجـــرس واإلدارة 
األمريكيـــة عـــى حـــد ســـواء، والراغبتـــني يف تحـــايش أي تـــورط 

ــة.  ــات قتاليـ ــكري يف عمليـ عسـ

4- خـــروج الـــركات األمريكيـــة: قـــرر عـــدد مـــن الـــركات 
ــة  ــط العراقيـ ــول النفـ ــض حقـ ــه يف بعـ ــع حصتـ ــة بيـ األمريكيـ
ــل«  ــون موبيـ ــة »إكسـ ــت رشكـ ــد أعلنـ ــة. فقـ ــركات أجنبيـ لـ
األمريكيـــة االنســـحاب مـــن العمـــل يف أحـــد أكـــرب حقـــول 
ـــة 1- النفطـــي، وهـــو  ـــرب القرن ـــل غ ـــة، وهـــو حق ـــط العراقي النف
مـــا يرجـــع إىل اضطـــراب األوضـــاع األمنيـــة يف العـــراق، خاصـــة 
ــد املصالـــح  ــران ضـ ــنها وكاء إيـ ــد الهجـــات التـــي يشـ تصاعـ

ــراق.  ــة يف العـ األمريكيـ

وقـــد ســـعى العـــراق ملحاولـــة اســـتيعاب تداعيـــات هـــذا 
القـــرار، وذلـــك مـــن خـــال رفـــض عـــرض صينـــي لاســـتحواذ 
ـــات  ـــدء مباحث ـــة إىل ب ـــة، باإلضاف ـــة األمريكي ـــب الرك ـــى نصي ع
مـــع رشكات أمريكيـــة أخـــرى لـــراء حصـــة إكســـون موبيـــل، 
ـــة  ـــاع سياس ـــة يف اتب ـــط العراقي ـــة وزارة النف ـــبب رغب ـــك بس وذل
تنويـــع يف طبيعـــة الـــركات املســـتثمرة. ومـــن غـــر الوضـــح، 
حتـــى اآلن، مـــدى نجـــاح هـــذه الجهـــود، غـــر أنهـــا تـــؤرش يف 

ـــحاب  ـــة لانس ـــركات األمريكي ـــاه ال ـــة اتج ـــى إمكاني ـــة ع النهاي
بشـــكل كامـــل مـــن العـــراق. 

تداعيات استراتيجية: 

إن االنســـحاب األمريـــي يف حالـــة تحققـــه يف العـــراق ســـوف 
تكـــون لـــه تداعيـــات اســـراتيجية ممتـــدة، ليـــس فقـــط عـــى 
العـــراق، ولكـــن كذلـــك عـــى الوجـــود األمريـــي يف املنطقـــة، 

وهـــو مـــا يتضـــح يف التـــايل: 

ــامات  ــراق انقسـ ــاين العـ ــي: يعـ ــان الداخـ ــد االحتقـ 1- تصاعـ
ـــك  ـــرز هـــذه االنقســـامات هـــي تل ـــة عـــدة، ولعـــل أحـــد أب داخلي
التـــي توجـــد بـــني القـــوى الشـــيعية املناهضـــة إليـــران وتلـــك 
ـــني  ـــل أحـــد هـــذه االنقســـامات يف الخـــاف ب ـــا. ويتمث ـــة له املوالي
ـــة  ـــة الديني ـــن املرجعي ـــة م ـــكرية القريب ـــل العس ـــة والفصائ األلوي
ــل  ــني الفصائـ ــعبي، وبـ ــد الشـ ــة يف الحشـ ــف املنخرطـ يف النجـ

املواليـــة إليـــران يف الحشـــد أيضـــاً. 

ـــواء أنصـــار  ـــد »ل ـــد اليـــارسي، قائ ووضـــح ذلـــك يف اتهـــام حمي
ـــة  ـــل والخيان ـــراق بــــ »الدج ـــران يف الع ـــني إلي ـــة«، املوال املرجعي
العظمـــى«، وذلـــك يف رد ضمنـــي عـــى تريحـــات فالـــح 
ـــن  ـــا م ـــي أطلقه ـــعبي، والت ـــد الش ـــة الحش ـــس هيئ ـــاض، رئي الفي
ـــوري يف العـــراق.  ـــق منـــوذج الحـــرس الث ـــا لتطبي ـــا فيه ـــران ودع إي

ــدى  ــراق، مقتـ ــدري يف العـ ــار الصـ ــم التيـ ــد زعيـ ــا أكـ كـ
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 
ـــى تســـحب  ـــراق، حت ـــي يف الع رضورة اســـتهداف الوجـــود األمري
ــم  ــوم بتقديـ ــي تقـ ــك التـ ــى تلـ ــة، حتـ ــا كافـ ــنطن قواتهـ واشـ

ــارية للجيـــش العراقـــي. ــات استشـ خدمـ

ويبـــدو أن الصـــدر يـــدرك أن الوجـــود األمريـــي يف العـــراق 
ــراين،  ــوذ اإليـ ــلبية للنفـ ــات السـ ــن التداعيـ ــد مـ ــن أن يحـ ميكـ
ـــام 2019 بتلقـــي الصـــدر  ـــت يف ع ـــار تداول ـــاك أخب خاصـــة أن هن
ــابق  ــد السـ ــلياين، القائـ ــم سـ ــن قاسـ ــة مـ ــدات بالتصفيـ تهديـ
ــه  ــراين، بســـبب تبنيـ لفيلـــق القـــدس يف الحـــرس الثـــوري اإليـ

سياســـات مناوئـــة لطهـــران. 

ـــن  ـــحاب م ـــنطن لانس ـــت واش ـــة اتجه ـــه يف حال ـــك أن وال ش
العـــراق، فـــإن إيـــران ســـوف تســـعى مـــن خـــال ميليشـــياتها 
ـــة  ـــك القـــوى املناوئ ـــة عـــى العـــراق، وإقصـــاء تل املســـلحة للهيمن
ــدرات  ــد القـ ــك بعـ ــي ال ميتلـ ــش العراقـ ــة أن الجيـ ــا، خاصـ لهـ
ــي  ــهد األمنـ ــى املشـ ــيطرة عـ ــوة، والسـ ــكار القـ ــة الحتـ الكافيـ

الداخـــي. 

ــة.  ــة مخــاوف ماثل ــدي القــوى الســنية والكردي ــل، تب وباملث
ــوى والشــخصيات  ــن الق ــة م ــو، أصــدرت مجموع ــي 24 يوني فف
ــال  ــاً خ ــة بيان ــنية العراقي ــة الس ــائرية العربي ــية والعش السياس

ملفات المستقبل
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ــا،  ــل أكــدت رفضه مؤمتــر صحفــي يف أربي
القــوات  انســحاب  قاطــع،  وبشــكل 
األمريكيــة مــن العــراق اآلن، وذلــك ألن 
ــوىض،  ــراق يف ف ــيدخل الع ــر س ــذا األم ه
ــعبي، إذ  ــد الش ــيات الحش ــبب ميليش بس
أكــد البيــان أنــه »ال ســلطة للحكومــة 
عــى امليليشــيات التابعــة إليــران«، والتــي 
قامــت بـــ »اســتعراضات باألســلحة الثقيلــة 
والطائــرات املســرة«، وهــددت الكاظمــي 

ــه«. ــع أذني »بقط

ــات  ــرة العاق ــى دائ ــى املعن ــد ع وأك
كردســتان  إقليــم  يف  نفســه  الخارجيــة 
العــراق، إذ أكــدت يف بيــان صحفــي يف 26 
ــاب  ــاين غي ــزال يع ــراق ال ي ــو إن »الع يولي
يف  األخــرى  الــدول  وتدخــل  االســتقرار، 
شــؤونه الداخليــة« يف إشــارة إىل إيــران، 
عســكرية  قــوة  إىل  »يفتقــر  أنــه  كــا 
منــع  تســتطيع  بحيــث  األركان  ثابتــة 
ــارة إىل  ــابقة«، يف إش ــارب الس ــرار التج تك
قيــام داعــش باحتــال أجــزاء واســعة مــن 

العراقيــة.  األرايض 

ــرى  ــرة ألخ ــن ف ــراق م ــهد الع ــش: يش ــم داع ــود تنظي 2- صع
تصاعــد وتــرة العمليــات اإلرهابيــة التــي يقــوم بتنفيذهــا تنظيــم 
داعــش، وبــات التنظيــم قــادراً عــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة يف 
محافظــات األنبــار وكركــوك وديــاىل ونينــوى وصــاح الديــن، إىل 

جانــب العاصمــة العراقيــة بغــداد. 

وســوف يرتــب عــى االنســحاب األمريــي مــن العــراق 
تشــجيع التنظيــم عــى التمــدد يف العــراق، ومحاولــة تجنيــد 
ــش  ــن بط ــوف م ــل الخ ــة يف ظ ــه، خاص ــار ل ــن األنص ــد م مزي
ميليشــيات الحشــد الشــعبي املواليــة إليــران، وهــو مــا قــد يعيــد 
ســيناريو 2014 مــن جديــد، عندمــا ســيطرت داعــش عــى أجــزاء 

ــاد.  ــال رشق الب ــال وش ــن ش ــعة م واس

ــان يف الســيطرة عــى أفغانســتان  ــة طالب كــا أن متكــن حرك
ــراق  ــه يف الع ــوذج نفس ــرار النم ــش لتك ــم داع ــري تنظي ــد يغ ق
مــن جديــد، خاصــة أن التنظيــم كان يتبــع اســراتيجيات ماثلــة 

ــان.  لحركــة طالب

3- اإلخفــاق يف منــع الهيمنــة اإلقليميــة: تتمثــل إحــدى مصالــح 
ــة  ــدويل يف منــع ظهــور قــوة إقليمي القــوى الكــربى يف النظــام ال
مناوئــة لهــا تســعى لتحقيــق وضــع املهيمــن اإلقليمــي. ويصــدق 
هــذا الحكــم عــى السياســة األمريكيــة تجــاه إيــران، والتــي 
ســعت للســيطرة عــى عــدة دول عربيــة، خاصــة العــراق وســوريا 
ــر ميليشــياتها املســلحة  ــن خــال ن ــك م ــن، وذل ــان واليم ولبن
ــن  ــنطن م ــحاب واش ــك أن انس ــر. وال ش ــالفة الذك ــدول س يف ال

ــز نفوذهــا اإلقليمــي. ــران مــن تعزي العــراق ســوف ميكــن إي

ـــى  ـــر ع ـــى التأث ـــا ع ـــد قدرته ـــوف تفق ـــنطن س ـــا أن واش ك
تطـــورات الـــراع الســـوري، إذ إن االنتشـــار العســـكري األمريـــي 
يف ســـوريا يعتمـــد عـــى قواعدهـــا املوجـــودة يف إقليـــم كردســـتان 
العـــراق. ويف حالـــة حـــدوث هـــذا، فـــإن قـــدرة الواليـــات 
املتحـــدة يف لعـــب دور أمنـــي يف تفاعـــات الـــرق األوســـط، 
ـــوف  ـــاً س ـــق فراغ ـــوف تخل ـــا س ـــا أنه ـــدة، ك ـــع بش ـــوف تراج س
ـــه، خاصـــة روســـيا والصـــني.  ـــة األخـــرى مللئ تســـعى القـــوى الدولي

ـــه  ـــة تحقق ـــإن هـــذا االنســـحاب يف حال ـــة أخـــرى، ف ومـــن جه
ـــاء  ـــني للبحـــث عـــن حلف ـــاء واشـــنطن اإلقليمي ـــع حلف ســـوف يدف
آخريـــن، إىل جانـــب مواصلتهـــم لعـــب دور فاعـــل يف تحجيـــم 

ـــة.  ـــراين يف املنطق ـــوذ اإلي النف

ـــحاب  ـــة يف انس ـــاك صعوب ـــول إن هن ـــن الق ـــام، ميك ويف الخت
ــذا االنســـحاب ســـوف  ــة أن هـ ــراق، خاصـ ــنطن مـــن العـ واشـ
ـــح  ـــة يف الـــرق األوســـط، ويفت ـــح األمريكي ـــة واملصال يهـــدد املكان
البـــاب أمـــام القـــوى الدوليـــة، خاصـــة روســـيا والصـــني للعـــب 
ـــوذ  ـــة النف ـــى مواجه ـــراق ع ـــدرة الع ـــر إن ق ـــرب، غ ـــي أك دور أمن
اإليـــراين ســـوف يتوقـــف ليـــس فقـــط عـــى اســـتمرار الوجـــود 
ـــوزراء  ـــس ال ـــدرة رئي ـــى ق ـــك ع ـــن كذل ـــراق، ولك ـــي يف الع األمري
العراقـــي الحـــايل عـــى االســـتمرار يف منصبـــه، إذ إن نجـــاح القـــوى 
السياســـية املواليـــة إليـــران عـــى تصـــدر االنتخابـــات الربملانيـــة 
يف أكتوبـــر القـــادم، قـــد يغـــري إيـــران والقـــوى املرتبطـــة بهـــا 
عـــى مطالبـــة واشـــنطن االنســـحاب مـــن العـــراق، مبـــا يكفـــل 

ـــر.   ـــابقة الذك ـــراتيجية س ـــات االس ـــق التداعي تحقي

هل يمكن أن تنسحب الواليات المتحدة من العراق؟
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رابعًا: حسابات الجوار األفغاني والشرق األوسط
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ــك  ــطس، وذل ــتان يف 15 أغس ــي أفغانس ــس أرشف غن ــادر الرئي غ
بالتزامــن مــع وصــول طالبــان إىل مشــارف العاصمــة، يف وقــت أكــد 
ــاق عــى  ــني توصــا إىل اتف ــان أن الطرف مصــدر مقــرب مــن طالب

تــرك غنــي منصبــه وتســليم الســلطة إىل حكومــة انتقاليــة. 

ــاد األورويب إىل  ــات املتحــدة واالتح ــه الوالي ــد تتج ويف حــني ق
توظيــف ســاح العقوبــات ضــد طالبــان، إذا مل تلتــزم األخــرة بعدم 
ــن أفغانســتان،  ــني املغادري ــني واألوروبي ــا األمريكي التعــرض للرعاي
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 قــرار انســحابها مــن أفغانســتان، 
ــا أمضــت  ــة، مؤكــدة أنه ــة والخارجي ــادات الداخلي يف وجــه االنتق
ــاد الســوفييتي،  ــا االتح ــي قضاه ــدة الت ــد ضعــف امل يف هــذا البل
ــوين بلينكــن »ببســاطة  ــي أنت ــة األمري ــر الخارجي ــد وزي ــا أك بين
ليــس مــن مصلحتنــا البقــاء يف أفغانســتان«، مضيفــاً أن »الواليــات 
املتحــدة نجحــت يف مهمــة وقــف الهجــات عليهــا«. وســوف يــرك 
االنســحاب تداعيــات واســعة عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل. 

ــايك، أن  ــني س ــض، ج ــت األبي ــم البي ــة باس ــفت املتحدث وكش
اإلدارة األمريكيــة ال تتحمــل »الشــعور بخيبــة األمــل« مــن تراجــع 

األداء العســكري للجيــش األفغــاين، وهــي كلهــا مــؤرشات عــى أن 
ــى  ــة، وهــو املعن ــة األفغاني ــوم عــى الحكوم ــي بالل واشــنطن تلق
نفســه الــذي أكــده بلينكــن، إذ أشــار إىل أن »الفكــرة القائلــة بأنــه 
كان مــن املمكــن الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن مــن خــال إبقــاء 

قواتنــا هنــاك خاطئــة«. 

كانــوا  األمريكيــني  العســكريني  القــادة  أن  هنــا  وياحــظ 
يتوقعــون ســقوط الحكومــة األفغانيــة، نظــراً ألن القــوات األفغانيــة 
كانــت تعــاين مشــكات مزمنــة مل يتــم أبــداً عاجهــا، مثــل الفســاد 
العميــق، وإخفــاق كابــول يف دفــع رواتــب الجنود وضبــاط الرطة 
ــى  ــالها ع ــم إرس ــي يت ــوات الت ــقاق الق ــة إىل انش ــهر، باإلضاف ألش
الجبهــة، نظــراً ألنــه ال يتــم توفــر طعــام، أو مــاء كاٍف، ناهيــك عــن 
األســلحة. ويف ظــل هــذه الظــروف أدرك بايــدن أن بقــاء القــوات 
ــوات  ــار الق ــكلة انهي ــل مش ــن يح ــة ل ــنوات إضافي ــة لس األمريكي
األفغانيــة، لــذا، رأى أن أفضــل الخيــارات هــو ســحب القــوات 

ــة.  األمريكي

وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلدارة األمريكيــة الســابقة برئاســة 
ــر  ــان يف فرباي ــة طالب ــع حرك ــام م ــاق س ــت اتف ــد وقع ــب ق ترام
2020 يف قطــر، والــذي تضمــن مغــادرة القــوات األمريكيــة للبــاد، 
ــدم  ــن ع ــي تتضم ــا، والت ــان بالتزاماته ــة طالب ــاء حرك يف حــال إيف
تحويــل أفغانســتان إىل مــاذ آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة، غــر أن 
إدارة بايــدن تجاهلــت هــذا الــرط، وعمــدت لانســحاب مهــا 

تكّيف برجماتي:
استسالم أمريكي وتقبل إقليمي بسيطرة طالبان على أفغانستان

l مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة



65العدد 2 ــ سبتمبر 2021

كانــت النتائــج، حيــث أكــدت األمــم املتحــدة أن أفغانســتان تعــد 
اآلن مــاذاً آمنــاً لحــوايل عــرة آالف إرهــايب موزعــني عــى القاعــدة 

وداعــش، وغرهــا مــن التنظيــات اإلرهابيــة. 

قلق أوروبي من ملف الهجرة:
تتمثــل الهواجــس األوروبيــة مــن أفغانســتان يف بعديــن أساســيني، 
وهــا اإلرهــاب، والاجئــني. ومتثــل القضيــة الثانيــة التهديــد األكرب، 
ــوار،  ــى دول الج ــل ع ــان بالفع ــني األفغ ــق الاجئ ــر إىل تدف بالنظ
خاصــة إيــران، يف محاولــة للوصــول إىل تركيــا، ومنهــا إىل أوروبــا. 

وياحــظ أن ملــف الهجــرة أحــد القضايــا التــي تثــر انقســامات 
ــدول  ــض ال ــت بع ــني علّق ــي ح ــاء، فف ــدول األعض ــني ال ــادة ب ح
ترحيــل املهاجريــن األفغــان الذيــن رفضــت طلبــات لجوئهــم، 
مثــل فرنســا وأملانيــا وهولنــدا، تــر دول أخــرى عــى ترحيلهــم، 
ــة  ــني األفغــان بإمكاني ــة لاجئ ــك رســالة خاطئ ــى ال يرســل ذل حت

ــتيعابهم.  اس

ــان،  ــى طالب ــر ع ــة للتأث ــن أدوات كافي ــا م ــك أوروب وال متتل
خاصــة بعــد رحيــل الواليــات املتحــدة، ولــذا، فإنهــا ســوف 
ــم  ــرب تقدي ــا، ع ــع تركي ــاون م ــف بالتع ــذا املل ــعى إلدارة ه تس
ــني داخــل  ــة بهــدف اســتيعاب الاجئ حزمــة مســاعدات اقتصادي

حدودهــا، ومنعهــم مــن االنتقــال إىل الــدول األوروبيــة. 

ــاح  ــف س ــة إىل توظي ــدول األوروبي ــه ال ــع أن تتج ــا يتوق ك
ــاد  ــة يف االتح ــة الخارجي ــق السياس ــذر منس ــد ح ــات، فق العقوب
األورويب، جوزيــب بوريــل، يف بيــان »إذا تــم االســتياء عــى 
ــان  ــإن طالب ــارة إســامية، ف ــادة تأســيس إم الســلطة بالقــوة وإع
ســتواجه عــدم االعــراف والعزلــة وتراجــع الدعــم الــدويل«. وعــى 
الرغــم مــن هــذا التهديــد، فإنــه، حتــى يف حالــة تنفيــذه، لــن ميثل 
تهديــداً خطــراً عــى حركــة طالبــان بصــورة تدفعهــا للتجــاوب مــع 

ــة.  ــب األوروبي املطال

تأكيد المكاسب الباكستانية: 
ــاب  ــان يف أعق ــة طالب ــي لحرك ــم الرئي ــاد الداع ــام آب ــت إس كان
االنســحاب الســوفييتي يف أواخــر الثانينيــات والحــرب األهليــة يف 
أوائــل التســعينيات مــن القــرن العريــن. كــا وفــرت باكســتان 

ــزال  ــذي ال ي ــان، ال ــادة طالب ــس قي ــأوى ملجل امل
يتخــذ مــن باكســتان مقــراً لــه. وال تــزال عائــات 
ــان تعيــش يف  العديــد مــن قــادة ومقاتــي طالب

املحافظــات الغربيــة لباكســتان.

وكانــت باكســتان إحــدى ثــاث دول اعرفت 
بنظــام طالبــان عندمــا ســيطرت عــى كابــول يف 
عــام 1996، بــل وعــززت العاقــات مــع الحركــة 
ملواجهــة النفــوذ الهنــدي يف املنطقــة. وامتــد 
طالبــان  إلقنــاع  املحــوري  الباكســتاين  الــدور 
ــة  ــع اإلدارة األمريكي ــات م باملشــاركة يف املحادث

ــام 2020.  ــابقة يف ع الس

ومــع التقــدم الرسيــع لحركــة طالبــان يف 
االســتياء عــى عواصــم األقاليــم، زعــم الرئيــس 

ــن 10 آالف  ــر م ــور أك ــمحت بعب ــد س ــتان ق ــاين أن باكس األفغ
ــه  ــة إىل اتهام ــان، باإلضاف ــاعدة طالب ــدود ملس ــرب الح ــادي ع جه
إســام آبــاد بعــدم مارســة ضغــوط كافيــة عــى الحركــة للقبــول 
أنكــرت  فقــد  الحــال،  وبطبيعــة  الســلمية.  التســوية  مبســار 
ــر األمــم املتحــدة، الســابقة  باكســتان هــذا الدعــم. غــر أن تقري
ــان باكســتان  ــارص مــن طالب ــذي أكــد دعــم عن ــه، وال اإلشــارة إلي
ــول.  ــات كاب ــى اتهام ــة ع ــي مصداقي ــة، يضف ــا األفغاني لنظرته

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 دعــاً باكســتانياً غــر مبــارش لحركــة طالبان. 

وياحــظ أن باكســتان ســوف تتجــه إىل تعزيــز مكاســبها 
االســراتيجية يف حــال متكنــت طالبــان مــن الســيطرة عــى كامــل 
ــول،  ــا يف كاب ــة له ــب وجــود حكومــة موالي ــإىل جان أفغانســتان، ف
فــإن باكســتان ســوف متتلــك القــدرة عــى دعــم حــركات املقاومــة 
الكشــمرية، والتــي كان بعضهــا يتخــذ مــن أفغانســتان مقــراً لهــا، 
ــة  ــة يف مواجه ــط إضافي ــتان أدوات ضغ ــب باكس ــا يكس ــو م وه

الهنــد.

وإىل جانــب الحســابات االســراتجية واألمنيــة، فــإن هنــاك 
حســابات جيواقتصاديــة، إذ إن ســيطرة طالبــان عــى أفغانســتان 
مبحــور  ربطهــا  إىل  الراميــة  الهنــد  بخطــط  يعصــف  ســوف 
الشــال – الجنــوب، والــذي يهــدف إىل ربــط آســيا الوســطى 
ــع  ــاون م ــتان بالتع ــل إن باكس ــران، ب ــروراً بإي ــاي م ــاء مومب مبين
الصــني ســوف يتمكنــان مــن ربــط أفغانســتان مبــروع »الحــزام 

والطريــق« الصينــي.  

تعاون صيني محتمل: 
ــور ســيطرتها عــى  ــان ف ــع أن تتجــه الصــني لاعــراف بطالب يتوق
كامــل أفغانســتان، وزار فــد مــن طالبــان الصــني يف 28 يوليــو 
املــايض، حيــث أكــد الوفــد لبكــني أن أفغانســتان لــن تكــون قاعدة 
ــد الحــدود املشــركة بطــول  لشــن هجــات ضــد الصــني، إذ متت
76 كيلومــراً، وهــي عبــارة عــن مرتفعــات شــاهقة ال تتخللهــا أي 

ــة.  معابــر حدودي

ملفات المستقبل
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وينبــع مصــدر قلــق بكــني مــن امتــداد الحــدود مبحــاذاة 
منطقــة شــينجيانج ذات االغلبيــة املســلمة، وتتخــوف الصــني مــن 
اســتخدام االنفصاليــني األويجــور أفغانســتان كنقطــة انطــاق لشــن 
هجــات. وتعّهــد املســؤولون الصينيــون بدورهــم بعــدم التدخــل 

ــة. يف الشــؤون األفغاني

ومتتــد جــذور العاقــة بــني الجانبــني إىل ســنوات عــدة، وذلــك 
ــات  ــة عاق ــإن إقام ــني، ف ــابات الص ــاً لحس ــتان. ووفق ــرب باكس ع
جيــدة مــع طالبــان، التــي تحظــى بدعــم باكســتان، حليــف بكــني، 
ــق«  ــزام وطري ــادرة ح ــيع »مب ــام توس ــق أم ــد الطري ــوف مته س
ــا،  ــن جانبه ــطى. م ــيا الوس ــات آس ــرب جمهوري ــتان وع يف أفغانس
تــرى طالبــان يف الصــني مصــدراً بالــغ األهميــة لاســتثار والدعــم 

ــن خــال باكســتان. ــارشة أو م ــا مب االقتصــادي، إم

تأقلم هندي مع طالبان: 
التــي أعلنــت دعمهــا  القــوى اإلقليميــة،  الهنــد مــن  كانــت 
ــوات  ــح قن ــت لفت ــا اتجه ــك، فإنه ــع ذل ــي، وم ــة أرشف غن حكوم
ــوط  ــو 2021 للتح ــرة يف يولي ــان ألول م ــع طالب ــمية م ــال رس اتص
مــن احتــال انهيــار الحكومــة األفغانيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن 
ــدول التــي رحبــت بإطاحــة واشــنطن  أن نيودلهــي كانــت مــن ال

ــام 2001.  ــان يف ع ــم طالب بحك

ــة  ــران يف مواجه ــع إي ــيق م ــاً إىل التنس ــد حالي ــعى الهن وتس
تطــورات الــراع األفغــاين، خاصــة يف ضــوء تشــارك الدولتــني 
مخــاوف بشــأن ســيطرة طالبــان عــى كابــول. لذلــك كثفــت 
نيودلهــي بالفعــل مشــاوراتها مــع طهــران يف الفــرة األخــرة. 

تعاون روسي حذر: 
ــي  ــم نفســها باعتبارهــا الضامــن األمن تعمــل موســكو عــى تقدي
لــدول آســيا الوســطى بعــد االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان، 
قاعدتــه  لتعزيــز وجــوده يف  الــرويس  الجيــش  اتجــه  ولذلــك 
تدريبــات  إجــراء  إىل  باإلضافــة  طاجيكســتان،  يف  العســكرية 
عســكرية مشــركة مــع طاجيكســتان وأوزبكســتان لتأمــني الدولتني 
يف مواجهــة أي تهديــدات أمنيــة محتملــة نابعــة مــن التنظيــات 

ــتان.  ــزة يف أفغانس ــة املتمرك اإلرهابي

وعــى الرغــم مــن املخــاوف الروســية بشــأن تصاعــد مخاطــر 
ــد أوارص  ــى م ــل ع ــيا تعم ــإن روس ــتان، ف ــن أفغانس ــاب م اإلره
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، 

ــم.   ــدول املجــاورة تضمــن أمنه ــع ال والتوصــل لتفاهــات م

بحث تركي عن أوراق للمساومة: 
ــث  ــة، حي ــات املتحــدة مفاوضــات مكثف ــع الوالي ــا م أجــرت تركي
ــد  ــول بع ــار كاب ــني مط ــب دور يف تأم ــام بلع ــرة القي ــت أنق عرض
ــني  ــاعد يف تأم ــورة تس ــك بص ــة، وذل ــوات األمريكي ــحاب الق انس
البعثــات الدبلوماســية األمريكيــة والغربيــة يف كابــول، فضــاً عــن 
تأمــني عنــارص االســتخبارات والقــادة العســكريني األمريكيــني أثنــاء 
زيارتهــم كابــول لتقديــم الدعــم العســكري لهــا يف مواجهــة طالبان.

ــى  ــول ع ــل الحص ــدور مقاب ــذا ال ــب ه ــرة لع ــت أنق وعرض
ــاً  ــريك، وفق ــب ال ــايل للجان ــايس واللوجســتي وامل ــم الدبلوم الدع
ملــا أشــار إليــه الرئيــس الــريك نفســه. وتســتند تركيــا يف ذلــك إىل 
عــدد مــن العوامــل أبرزهــا متتعهــا بعاقــات جيــدة مــع بعــض 
ــم  ــار، وزعي ــن حكمتي ــب الدي ــل قل ــراء الحــرب الســابقني، مث أم
املســلمني،  لإلخــوان  السياســية  والــذراع  اإلســامي،  الحــزب 
ــذي  ــد حركــة »جنبيــش«، وال ــد الرشــيد دوســتم، قائ ــك عب وكذل

ــي.   ــع األوزب ــوي يف املجتم ــوذ ق ــع بنف يتمت

ـــام  ـــم إس ـــى دع ـــول ع ـــرة تع ـــإن أنق ـــؤالء، ف ـــب ه وإىل جان
ــريك  ــاع الـ ــر الدفـ ــارة وزيـ ــن زيـ ــح مـ ــا وضـ ــو مـ ــاد، وهـ أبـ
ـــب  ـــث طال ـــطس، حي ـــاد، يف 11 أغس ـــام آب ـــويص أكار إىل إس خل
بـــأن تقـــوم األخـــرة بالضغـــط عـــى طالبـــان، لدفعهـــا للقبـــول 
بالـــدور الـــريك يف تأمـــني مطـــار كابـــول، كـــا أعلـــن أردوغـــان 
ـــد زادة  ـــه أخون ـــة الل ـــان هب ـــة طالب ـــم حرك ـــاء زعي ـــتعداده للق اس
يف محاولـــة إلرســـاء الســـام يف أفغانســـتان. ورفضـــت طالبـــان 
ــاح ألي  ــا السـ ــا رفضهـ ــددت تأكيدهـ ــان، وجـ ــة أردوغـ مقابلـ
ـــوات  ـــارة إىل الق ـــتان، يف إش ـــاء يف أفغانس ـــة« بالبق ـــوات أجنبي »ق

الركيـــة. 

أنـــه يف ضـــوء إمكانيـــة نجـــاح الحركـــة يف الســـيطرة عـــى 
ـــر،  ـــى تقدي ـــى أق ـــهر ع ـــة أش ـــون ثاث ـــتان يف غض ـــل أفغانس كام
ـــاً لتقييـــات االســـتخبارات املركزيـــة األمريكيـــة، فإنـــه لـــن  وفق

يكـــون مبقـــدور أنقـــرة لعـــب دور يف أفغانســـتان.

إدارة إيرانيـــة لتطورات الصراع األفغاني: 
تبنـــت طهـــران مســـتويني للتعامـــل مـــع تطـــورات الوضـــع يف 
أفغانســـتان، وهـــا املســـتوى الدبلومـــايس والعســـكري. فقـــد 
ـــدداً  ـــف ع ـــواد ظري ـــد ج ـــراين محم ـــة اإلي ـــر الخارجي ـــى وزي التق

مـــن قـــادة طالبـــان يف طهـــران عـــدة مـــرات مـــن قبـــل. 

ووصـــف أحمـــد نـــادري، عضـــو الربملـــان اإليـــراين، طالبـــان 
ـــداة  ـــة غ ـــة اإليراني ـــدت وزارة الخارجي ـــة«. وأك ـــة األصلي بـ«الحرك
ســـيطرة طالبـــان عـــى هـــرات يف 13 أغســـطس أن طالبـــان 
ــييها  ــة ودبلوماسـ ــة العامـ ــل للقنصليـ ــن الكامـ ــة باألمـ »ملتزمـ

ــزار رشيـــف.  ــا« يف مـ وموظفيهـ

وســـبق وأن تورطـــت إيـــران يف تقديـــم الدعـــم العســـكري 
لحركـــة طالبـــان، وذلـــك بهـــدف وضـــع الوجـــود األمريـــي يف 
ــر، أسســـت  ــتان تحـــت ضغـــط. وعـــى الجانـــب اآلخـ أفغانسـ
طهـــران عـــدداً مـــن امليليشـــيات الشـــيعية املســـلحة مـــن 
ـــا  ـــدايئ باب ـــيات »ف ـــل ميليش ـــيعية، مث ـــزارة الش ـــة اله ـــاء إثني أبن
ـــر  ـــاً لوزي ـــة آالف، وفق ـــم بخمس ـــدر عدده ـــن يق ـــزاري«، الذي م

الخارجيـــة اإليـــراين الســـابق محمـــد جـــواد ظريـــف. 

ـــواء فاطميـــون مـــن الشـــيعة  كـــا ســـبق وأن شـــكلت إيـــران ل
األفغـــان ونرتهـــم للقتـــال يف ســـوريا، وقـــد زار القائـــد العســـكري 
ـــاآين،  ـــراين، إســـاعيل ق ـــوري اإلي ـــن الحـــرس الث ـــق القـــدس م لفيل
منطقـــة البوكـــال الســـورية عـــدة مـــرات يف اآلونـــة األخـــرة، 
ــبب  ــرات إىل أن سـ ــض التقديـ ــح بعـ ــرون، وترجـ ــث ينتـ حيـ
ـــتان.   ـــم إىل أفغانس ـــران يف نقله ـــر إي ـــو تفك ـــارات ه ـــذه الزي ه

استسالم أمريكي وتقبل إقليمي بسيطرة طالبان على أفغانستان
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أكــدت هــوا تشــون ينــغ، املتحدثة باســم الخارجيــة الصينيــة، يف 16 
أغســطس أن ســلطات بادهــا تأمــل بــأن تفــي طالبــان بوعودهــا، 
وتوقــف الحــرب يف أفغانســتان، وذلــك بعــد ســيطرة طالبــان عــى 
العاصمــة األفغانيــة كابــول، كــا شــددت عــى رضورة أن يتــم 
ــب الشــعب األفغــاين نفســه.  ــد، مــن جان ــر مصــر هــذا البل تقري
وأكــدت املتحدثــة الصينيــة، أن الســفارة الصينيــة يف كابــل تعمــل 
كاملعتــاد وأن معظــم مواطنــي الصــني الذيــن كانــوا يف أفغانســتان، 

عــادوا إىل بادهــم مبســاعدة الســفارة الصينيــة.

مصالح الصين في أفغانستان: 

ــايس املخــرضم  ــو يويشــياويونج، الدبلوم ــت الصــني يف 21 يولي عيّن
مبعوثــاً  أوســطية،  والــرق  األمريكيــة  بالسياســة  الخــربة  ذا 
مبعــوث  تعيــني  ويشــر  أفغانســتان.  إىل  لهــا  جديــداً  خاصــاً 
ــرب يف  ــكل أك ــراط بش ــني يف االنخ ــة بك ــتان إىل رغب ــد ألفغانس جدي
ــة. وميكــن القــول إن  أفغانســتان بعــد انســحاب القــوات األمريكي
أفغانســتان متثــل أهميــة كبــرة للصــني، ليــس فقــط مــن منظــور 
أمنــي، باعتبارهــا الفنــاء الخلفــي للصــني، ولكــن كذلــك العتبــارات 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا ميك ــو م ــة، وه اقتصادي

ــكري  ــود العس ــكل الوج ــي: ش ــد األمري ــن التهدي ــص م 1- التخل
األمريــي يف »الفنــاء الخلفــي« للصــني يف أفغانســتان تهديــداً 
اســراتيجياً خطــراً للصــني. 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 

ــة.  ــان والحكومــة األفغاني ســام بــني طالب

وياحـظ أنـه يف مقـال رأي افتتاحـي نـر يف جريـدة »جلوبـال 
تاميـز« الصينيـة الحكوميـة، أرسـل املقـال تهديـداً إىل تايـوان، التـي 
تعتربهـا الصـني جـزءاً ال يتجزأ مـن ترابها الوطنـي، إذ يؤكد املقال أن 
االنسـحاب األمريـي من أفغانسـتان قـد أظهر أن الواليـات املتحدة، 
أقـرب وأقـوى حلفـاء تايـوان، لـن تسـاعد تايـوان عندمـا تكـون يف 
االرتيـاح  األمـر عـن حجـم  ذلـك  إليهـا. ويكشـف  الحاجـة  أمـس 
الصينـي لانسـحاب األمريـي مـن أفغانسـتان، والـذي عـربت عنـه 
كذلـك تريحـات املسـؤولني الصينيـني، فقـد أكـد وزيـر الخارجيـة 
الصينـي وانـج يـي دعم باده ألفغانسـتان كدولة مسـتقلة ومحايدة 
تنتهج سياسـة إسـامية معتدلة. وأضاف أن باده تويل اهتاماً كبراً 
براكـة التعـاون االسـراتيجية بـني الصـني وأفغانسـتان، ومسـتعدة 
للعمـل للتحضـر التصـاالت رفيعـة املسـتوى بـني البلديـن، وهـو ما 
يعنـي أن بكـني تـرى أن حجـم الفـرص النابعة مـن أفغانسـتان بعد 

االنسـحاب األمريـي يفـوق التهديـدات. 

2- عــدم تحــّول أفغانســتان إىل مــالذ آمــن لإلرهــاب: تعــد طالبــان 
مــن الجاعــات اإلرهابيــة االســراتيجية التــي توظــف اإلرهــاب مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف ضيقــة وواضحــة، فهــي ال تســعى إىل إقامــة 
دولــة إســامية عامليــة عــى غــرار القاعــدة، ولكنهــا تســعى لحكــم 
ــل  ــني أن تتواص ــن للص ــك ميك ــية، ولذل ــورة أساس ــتان بص أفغانس
ــان تســعى لحكــم  ــة اإليجــور، خاصــة أن طالب ــط حرك ــا لضب معه

أفغانســتان، وأن تكســب اعرافــاً دوليــاً.

وأعلـن متحـدث باسـم حركة طالبـان، يف 28 يوليـو، أن وفداً من 
قـادة طالبـان التقـى يف الصـني بوزيـر الخارجيـة الصيني ومسـؤولني 
األرايض  أن  للصـني  طالبـان  وأكـدت  الصينيـة.  الدبلوماسـية  مـن 

حسابات متغيرة:
هل تتجه الصين إلى احتواء حركة طالبان بعد سقوط كابول؟
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األفغانيـة لـن تُسـتخدم ضـد أمـن أي بلـد كان. ويف املقابـل وعـد 
املسـؤولون الصينيـون بعـدم التدخل يف الشـؤون األفغانيـة، إمنا عى 

العكـس املسـاعدة يف حـّل املشـاكل وإرسـاء السـام. 

وتعـد قضيـة اإليجـور مـن القضايـا التـي تثـر هواجـس الصني، 
وكانـت بكني تسـعى للتوصـل لتفاهات مع طالبـان لتحجيم حركة 
املتطرفـني اإليجـور الصينيـني، حيـث تركـز هـذه اإلثنيـة يف إقليـم 
شـينجيانغ املجـاور للصـني. وعـى الرغـم مـن أن نجـاح طالبـان يف 
أفغانسـتان ميكـن أن ميثـل منوذجـاً يحتذي بـه مقاتلو اإليجـور، فإن 

القبضـة األمنيـة للصـني تجعـل مثـل هـذا االحتـال ضعيفاً.

ومـن جانـب آخـر، ألقـت كابـول القبـض عـى خليـة تجسـس 
صينيـة يف فربايـر 2021، بناء عـى معلومات اسـتخباراتية من الهند، 
ووجـدت »إدارة األمـن الوطنـي«، جهاز االسـتخبارات األفغاين، الذي 
ألقـى القبـض عليهـم أن اثنـني منهم كانـا عى اتصال بشـبكة حقاين 
اإلرهابيـة. وكانـت بكني تسـتهدف من ذلك توظيـف حقاين لتعقب 
املقاتلـني اإليجـور، وهـو ما يـؤرش إىل نجـاح بكـني يف إدارة مصالحها 
التوصـل  يف أفغانسـتان بربجاتيـة شـديدة، وبصـورة متكنهـا مـن 

لتفاهـات مـع أي جاعـة داخل أفغانسـتان. 

3- إدمـاج أفغانسـتان يف مبـادرة الحـزام والطريـق: يرتبـط اهتـام 
الصـني بأفغانسـتان كذلك مببـادرة الحـزام والطريق، وهنـاك خياران 
رئيسـيان لربـط أفغانسـتان باملبـادرة، أحدها عرب ربط أفغانسـتان 
أفغانسـتان  ترتبـط  إذ  الباكسـتاين،  الصينـي   – االقتصـادي  باملمـر 
بباكسـتان مـن خـال 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 خـال آسـيا الوسـطى. وكان قـد تـم تحقيـق 
بعـض اإلنجـازات يف هـذا اإلطـار. ففـي سـبتمرب 2016، وصـل أول 
قطـار صينـي يحمـل بضائـع مـن الصـني إىل وأفغانسـتان إىل املعـرب 
الـربي واملدينـة الحدوديـة حراتـان يف مقاطعـة بلـخ الشـالية، غر 
أنـه تـم تعليـق الخدمـة بسـبب املخـاوف األمنيـة وتراجـع البنيـة 
التحتيـة. ويربـط ذلـك الطريـق أفغانسـتان بالصـني عـرب السـكك 
الحديدية بآسـيا الوسـطى، حيث مير أيضاً الحزام االقتصادي لطريق 
الحريـر التابـع ملبادرة الحـزام والطريق، ويوفر املزيـد من اإلمكانات 
ألفغانسـتان لاندمـاج فيـه. ونظـراً ألن باكسـتان تعـد حليفـاً لحركة 
طالبـان، كـا أن إسـام آبـاد تتهـم بدعـم الحركة عسـكرياً بالسـاح 
واملنارصيـن، فـإن إمكانية نشـوء تعـاون صيني – باكسـتاين – أفغاين 
أمـر ال ميكـن اسـتبعاده، كـا أن مثـل هـذا التطور سـوف تكـون له 
أبعـاد جيوسياسـية، إذ إن الصـني وباكسـتان تناصبـان الهنـد العداء. 
كـا أن الربـط التجـاري بـني الـدول الثـاث قـد يكـون عى حسـاب 
مروع ميناء تشـابهار اإليراين، املدعوم من الهند، والذي تم تدشـني 
االتفـاق الخـاص بـه يف مايـو 2016 بـني إيـران والهند وأفغانسـتان. 

وترغـب الهنـد يف إقامة ممر جديد لنقل البضائع إىل أفغانسـتان 
التـي ال توجـد لها منافذ بحرية، عرب إيـران، وبصورة تقلص اعتادها 
عـى باكسـتان، كـا أن امليناء ميكـن أن يكون مدخـاً كذلك للتجارة 
لباقـي دول آسـيا الوسـطى، وهـو ما يأيت عى حسـاب باكسـتان مرة 
أخـرى، إذ إنهـا لعبـت عـى مـدار سـنوات دور املمـر إىل دول آسـيا 
الوسـطى عـرب مينـاء كراتـي. وال شـك أن ربـط أفغانسـتان مبروع 

الطـوق والطريق الصيني سـوف ميكن باكسـتان مـن تأكيد مركزيتها 
الوسـطى،  آسـيا  دول  أو  ألفغانسـتان،  بالنسـبة  سـواء  التجـارة،  يف 

وبصـورة تجـيء عى حسـاب إيران. 

سياسات بكين األفغانية:
تتمثـل سياسـات بكـني يف التعامـل مـع طالبـان، الحاكـم الفعـي 

التـايل:   يف  ألفغانسـتان، 

1- االعـراف بطالبـان: يتوقـع أن تتجـه الصـني لاعـراف بطالبـان 
كحاكـم رشعـي ألفغانسـتان، وهـو األمـر الـذي وضـح يف تريـح 
املتحدثـة باسـم الخارجيـة الصينيـة، هـوا تشـون ينغ، والتـي أكدت 
أنـه يف حالـة إيفـاء طالبـان بوعودهـا، فـإن الصـني مسـتعدة إلقامة 

»عاقـات وديـة« مـع حركـة طالبـان.

2- تعزيـز التفاهـات الدبلوماسـية: سـوف تواصـل الصـني تكثيف 
لقاءتهـا مـع مسـؤويل طالبـان، عـى غـرار االجتـاع الـذي جمع بني 
املـا عبدالغنـي بـارادار، زعيـم طالبـان، ووزيـر الخارجيـة الصينـي 
أواخـر يوليـو 2021، والتـي أكـدت فيهـا طالبـان أّن أفغانسـتان لـن 

تشـكل قاعـدة لانفصاليـني اإليجور.

3- توجيـه اسـتثارات صينيـة: قدمـت بكـني تلميحـات لطالبـان 
بتوجيـه اسـتثارات صينيـة إليهـا، مبا يف ذلـك »اسـتثارات كبرة 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، مـا يسـمح لهـا بربـط طرق 
التجـارة التـي متـر عـرب آسـيا الوسـطى بتلك التـي متر عرب باكسـتان. 

4- التنسـيق مـع حليـف طالبان: تعد باكسـتان أقـوى حلفاء الصني 
يف جنـوب آسـيا، ونظـراً للعاقات القويـة التي تجمع بني إسـام آباد 
وطالبـان، فإنـه يحتمـل أن تحـدث تفاهـات بـني األطـراف الثاثة، 

ليسـت فقط أمنيـة، ولكن اقتصاديـة كذلك. 

5- التدخـل العسـكري املحـدود: تـدرك بكـني جيداً مخاطـر التورط 
عسـكرياً يف أفغانسـتان، والتي يُنظر إليها عى أنها »فخ اسـراتيجي« 
أضعـف القـوى العظمـى األخـرى التـي احتلتها عـى مـدار التاريخ. 
»مقـربة  باعتبارهـا  أفغانسـتان  إىل  الصينيـة  التحليـات  وتشـر 
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 ماذاً أخراً، 
وبعـد توظيـف الـوكاء املسـلحني عـى غرار شـبكة حقـاين، ملواجهة 

اإليجور. 

6- دمـج 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 جاعيـة. وقـد أسسـتها الصني وروسـيا 
وكازاخسـتان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان يف عام 2001. 

وانضمـت الهنـد وباكسـتان كأعضاء رسـميني يف عـام 2017. 

أن  تـرى  الصينيـة  الحسـابات  إن  القـول  ميكـن  املجمـل،  ويف 
أفغانسـتان ما بعد االنسـحاب األمريي توفر فرصـاً لتحقيق املصالح 
االقتصاديـة واألمنيـة الصينيـة، وأن أي تهديـدات أمنيـة نابعـة مـن 

أفغانسـتان سـوف تكـون محـدودة بدرجـة كبـرة. 

ملفات المستقبل
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سـيطرت طالبـان عـى العاصمـة األفغانيـة كابـول، بالتزامـن مـع 
الجـاري،  أغسـطس   15 يف  البـاد  غنـي  أرشف  الرئيـس  مغـادرة 
وأصبحـت الحركـة تسـيطر فعليـاً عـى أكر مـن 90% من مسـاحة 
أفغانسـتان بحلـول ذلـك التاريـخ. وميثـل امللـف األفغاين، ثـاين أهم 
قضيـة يف السياسـة الخارجيـة يعالجهـا الرئيـس اإليـراين الجديـد، 
إبراهيـم رئيـي، بعـد إحيـاء االتفـاق النـووي اإليـراين مـع القـوى 

الدوليـة. 

محددات العالقات الثنائية:
إيـران  بـني  للعاقـة  الحاكمـة  املحـددات  بعـض  توضيـح  ميكـن 

التـايل: النحـو  عـى  وأفغانسـتان 

1- الجـوار الجغرايف: تعد أفغانسـتان جارة رشقية إليران، وتشـاركها 
يف حـدود ممتـدة بطـول 920 كـم، وهـو مـا جعـل األوضـاع غـر 
املسـتقرة يف أفغانسـتان عـى مـدى العقـود املاضيـة مصـدر قلـق 

دائـم للنظـام السـيايس يف طهـران.

2- التداخـل الدميوغـرايف: تتشـابك القوميـات واألعـراق بـني إيـران 
وأفغانسـتان، السـيا عـى جانب الحـدود بني البلديـن، حيث تقيم 
القوميـة البلوشـية يف محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان رشق إيـران، 
والتـي متتـد بركيبتهـا العرقية إىل داخـل املنطقة الغربيـة األفغانية.

جديـر بالذكـر أن هـذا اإلقليـم يف إيـران هـو مـن أكـر املناطق 
توتـراً، حيـث يعـد مـأوى للحـركات السـنية املناهضـة للنظـام يف 

طهران.

هـــذا فضـــاً عـــن عاقـــات إيـــران ببعـــض القوميـــات 
ـــة وغرهـــا مـــن  ـــة الطاجيكي ـــل القومي األخـــرى يف أفغانســـتان، مث
القوميـــات التـــي تقطـــن الشـــال األفغـــاين، وهـــو مـــا يفـــرض 
عـــى إيـــران اهتامـــاً خاصـــاً باألوضـــاع يف أفغانســـتان نتيجـــة 

هـــذه الرابطـــات القوميـــة والعرقيـــة.

3- حايـــة الشـــيعة األفغـــان: تقـــدم إيـــران نفســـها باعتبارهـــا 
حاميـــة للشـــيعة يف أفغانســـتان والعـــامل. وتُشـــر تقديـــرات إىل 
أن الشـــيعة يف أفغانســـتان يقـــدرون بنحـــو 15% إىل 29% مـــن 
ـــي تهيمـــن  ـــة الت ـــا عري ـــة االثن ـــن الطائف ـــم م الســـكان ومعظمه
ــيعة  ــع شـ ــة مـ ــات قويـ ــران بعاقـ ــع إيـ ــران. وتتمتـ ــى إيـ عـ
ــل  ــاك قبائـ ــا أن هنـ ــزارة، كـ ــل الهـ ــة قبائـ ــتان، خاصـ أفغانسـ
ــاش  ــة قيزلبـ ــيوان، وقبيلـ ــة الفرسـ ــل قبيلـ ــرى، مثـ ــيعية أخـ شـ

وقبيلـــة الســـيدز.

وتتخـــوف إيـــران مـــن أن تقـــوم حركـــة طالبـــان، بعـــد 
ســـيطرتها عـــى األمـــور يف أفغانســـتان، مـــن القيـــام بعمليـــات 
ـــوء  ـــيا يف ض ـــتان، الس ـــيعة يف أفغانس ـــد الش ـــعة ض ـــل واس تنكي
الخـــربة التاريخيـــة الخاصـــة بقيـــام الحركـــة عـــام 1998 بشـــن 
ـــايل  ـــزء الش ـــف يف الج ـــزار رشي ـــة م ـــى مدين ـــع ع ـــوم واس هج
ــل 10  ــة، وقتـ ــة اإليرانيـ ــارصة القنصليـ ــتان، ومحـ ــن أفغانسـ مـ
ـــل  ـــف القبائ ـــران لتحال ـــم إي ـــى دع ـــني رداً ع ـــيني إيراني دبلوماس
الشـــالية بزعامـــة برهـــان الديـــن ربـــاين وقيـــادة أحمـــد شـــاه 

مســـعود.

تعاون محتمل:
اتجاه إيران لالنفتاح على طالبان وتحجيم التهديدات

l مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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إيـــران  ترتبـــط  املائيـــة:  واملـــوارد  التجـــاري  التبـــادل   -4
ــم  ــغ حجـ ــث بلـ ــعة، حيـ ــة واسـ ــات تجاريـ ــتان بعاقـ بأفغانسـ
التبـــادل التجـــاري بـــني البلديـــن العـــام املـــايض حـــوايل 4 
ــة  ــر حدوديـ ــة معابـ ــرب ثاثـ ــا عـ ــر أغلبهـ ــارات دوالر. وميـ مليـ
ـــع  ـــن منب ـــتان م ـــه أفغانس ـــا متثل ـــاً ع ـــذا فض ـــني. ه ـــني الدولت ب

ــد. ــر هلمنـ ــداً نهـ ــران وتحديـ ــري يف إيـ ــار تجـ ألنهـ

عالقات تعاونية مع طالبان:
ســـعت طهـــران إىل فتـــح قنـــوات تواصـــل مـــع حركـــة طالبـــان 
ـــايل:  ـــح يف الت ـــا يتض ـــو م ـــا، وه ـــة معه ـــات مصلحي ـــة عاق وإقام

ـــات  ـــة عاق ـــران يف إقام ـــان عســـكرياً: نجحـــت طه ـــم طالب 1- دع
ـــة  ـــان، وشـــملت املســـاعدات العســـكرية اإليراني ـــة طالب ـــع حرك م
ـــا  ـــدروع، ك ـــخ املضـــادة لل ـــة والصواري ـــان األســـلحة الخفيف لطالب
أنهـــا قامـــت بتدريـــب قـــوات طالبـــان عـــى األرايض اإليرانيـــة. 
ـــدان  ـــة زاه ـــان يف مدين ـــادة طالب ـــات ق ـــران عائ ـــتضيف طه وتس

ـــم.  ـــان وق ـــان وأصفه ـــهد وكرم ـــول ومش وزاب

ـــرات مســـرة ملســـح  ـــوري بإرســـال طائ ـــم الحـــرس الث ـــا اُته ك
ـــات، لدعـــم  ـــان باإلحداثي ـــد طالب ـــن وتزوي ـــة جوي ـــر مديري وتصوي
طالبـــان يف هجومهـــا عـــى الحكومـــة األفغانيـــة. ولكـــن هـــذا 
ـــا  ـــيعية، ك ـــيات الش ـــراين للميليش ـــم اإلي ـــر الدع ـــم ال يناظ الدع

ـــدود.  ـــان مح ـــراين لطالب ـــتخبارايت اإلي ـــم االس أن الدع

وميكـــن تفســـر الدعـــم اإليـــراين لطالبـــان بالرجـــوع إىل 
ـــيعية،  ـــت ش ـــنيّة«، وليس ـــة »س ـــا جاع ـــا أنه ـــدة، منه ـــل ع عوام
ـــق  ـــان تحقي ـــط لطالب ـــا تســـعى مـــن هـــذا الدعـــم املنضب كـــا أنه
ـــة  ـــى حرك ـــوذ ع ـــن النف ـــدر م ـــاك ق ـــل امت ـــة، مث ـــداف نوعي أه
ـــة الوجـــود األمريـــي يف  ـــا، ومحارب ـــان، والحصـــول عـــى ثقته طالب

ـــة  ـــى الحكوم ـــط ع ـــاك أوراق ضغ ـــن امت ـــاً ع ـــتان، فض أفغانس
األفغانيـــة الســـابقة، والتـــي كانـــت إيـــران تتمتـــع معهـــا 

بعاقـــات اقتصاديـــة قويـــة.

2- فتـــح قنـــوات دبلوماســـية: بـــدأت طهـــران بالفعـــل، يف 
ــان، حيـــث  ــراً مـــع طالبـ تكثيـــف الجهـــود الدبلوماســـية مؤخـ
اســـتقبلت الخارجيـــة اإليرانيـــة بقيـــادة جـــواد ظريـــف وفـــداً 
ـــى  ـــس األع ـــس املجل ـــى رئي ـــر 2021. والتق ـــة يف يناي ـــن الحرك م
ـــي  ـــا عبدالغن ـــع امل ـــمخاين، م ـــي ش ـــراين، ع ـــي اإلي ـــن القوم لألم
بـــرادر، رئيـــس حركـــة طالبـــان الـــذي ســـافر إىل طهـــران مـــن 
مكتبـــه يف قطـــر يف 27 ينايـــر املـــايض، حيـــث أشـــاد شـــمخاين 
ـــدة. ـــات املتح ـــد الوالي ـــارك ض ـــا يف املع ـــى صموده ـــة ع بالجاع

ـــام  ـــر ع ـــوي، مدي ـــام رض ـــذر حس ـــيعة: ح ـــزارة الش ـــط اله 3- ضب
مكتـــب الشـــؤون الخارجيـــة يف وكالـــة أنبـــاء تســـنيم، إحـــدى 
أذرع الحـــرس الثـــوري اإليـــراين اإلعاميـــة، الشـــيعة الهـــزارة يف 
ــاً أن  ــان، زاعـ ــد طالبـ ــرب ضـ ــوع للحـ ــن التطـ ــتان مـ أفغانسـ
الشـــيعة الذيـــن يقتلـــون ضـــد طالبـــان هـــم امللومـــون وليـــس 
ـــة  ـــان، التابع ـــة كيه ـــع إشـــادة صحيف ـــن م ـــك بالتزام ـــان، وذل طالب
ـــان،  ـــو املـــايض، بطالب ـــي، يف 24 يولي ـــراين عـــي خامنئ للمرشـــد اإلي
ــارها ومل  ــان غـــرت مسـ ــوان »طالبـ ــاالً تحـــت عنـ إذ نـــر مقـ
تعـــد تذبـــح«، ووصفـــت طالبـــان بــــ »طالبـــان الجـــدد« يف إشـــارة 

إىل أن حركـــة طالبـــان مل تعـــد تســـتهدف الشـــيعة. 

القلق من سيطرة طالبان:

ــة  ــدن األفغانيـ ــقاط املـ ــاح وإسـ ــان يف اكتسـ ــن طالبـ ــع متكـ مـ
ـــان،  ـــاه طالب ـــة تج ـــس إيراني ـــرزت هواج ـــرى، ب ـــو األخ ـــة تل املدين

وهـــو مـــا وضـــح يف التـــايل:

ملفات المستقبل
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ـــران  ـــوف طه ـــاب: تتخ ـــة لإلره ـــتان إىل حاضن ـــّول أفغانس 1- تح
للتنظيـــات  مـــن أن تتحـــول أفغانســـتان إىل مـــاذ آمـــن 
اإلرهابيـــة، عـــى غـــرار القاعـــدة أو داعـــش. وعـــى الرغـــم مـــن أن 
ـــت  ـــا، وتوصل ـــى أراضيه ـــدة ع ـــادات القاع ـــتضافت قي ـــران اس إي
ـــور  ـــم بالعب ـــاح له ـــل يف الس ـــة، تتمث ـــات برجاتي ـــم التفاق معه
اآلمـــن مـــن أفغانســـتان إىل العـــراق، عـــرب أراضيهـــا، والســـاح 
ـــة  ـــات إرهابي ـــذ عملي ـــدم تنفي ـــل ع ـــوال، مقاب ـــع األم ـــم بجم له
ـــل  ـــا مل تتوص ـــارج، فإنه ـــا يف الخ ـــد مصالحه ـــران، أو ض ـــل إي داخ

ـــش.  ـــم داع ـــع تنظي ـــة م ـــات ماثل ـــد لتفاه بع

ـــان،  ـــة يف قبضـــة طالب ـــدن األفغاني ـــار امل ـــع انهي ـــه م ـــذا، فإن ول
ــى  ــوري عـ ــرس الثـ ــي والحـ ــش النظامـ ــران الجيـ ــرت طهـ نـ
ـــرة  ـــابيع األخ ـــتان يف األس ـــع أفغانس ـــركة م ـــدود املش ـــول الح ط
ملواجهـــة أي تهديـــدات محتملـــة، خاصـــة إمكانيـــة تســـلل 
عنـــارص إرهابيـــة وســـط حركـــة نـــزوح الاجئـــني مـــن أفغانســـتان. 

2- مركـــز للجاعـــات االنفصاليـــة: تتخـــوف طهـــران مـــن 
ــات  ــم الجاعـ ــدة لدعـ ــتان كقاعـ ــتغال أفغانسـ ــة اسـ إمكانيـ
ـــد  ـــي متت ـــوش، والت ـــة البل ـــرار أقلي ـــى غ ـــة، ع ـــردة االنفصالي املتم

يف البلديـــن.

3- تدفـــق الهجـــرة األفغانيـــة إىل األرايض اإليرانيـــة: تتحســـب 
إيـــران مـــن أن يـــؤدي عـــدم االســـتقرار يف أفغانســـتان إىل 
ـــه  ـــرات إىل أن ـــر التقدي ـــث تُش ـــا، حي ـــرة إليه ـــن الهج ـــات م موج
ـــاين عـــرب الحـــدود  ـــون أفغ ـــا يصـــل إىل ملي ـــق م ـــع تدف ـــن املتوق م

لتجنـــب القتـــال أو حكـــم طالبـــان.

ـــارب  ـــا يق ـــتضيف م ـــران تس ـــرات إىل أن إي ـــر التقدي ـــا تُش ك
الــــ2.5 مليـــون أفغـــاين مـــا بـــني مســـجل وغـــر مســـجل. وال 
ـــة  ـــات اقتصادي ـــرض صعوب ـــة تف ـــداد الضخم ـــك األع ـــك أن تل ش
عـــى إيـــران، يف الوقـــت الـــذي يعـــاين فيـــه اإليرانيـــني أزمـــات 
ـــبب  ـــررة بس ـــات متك ـــات وأزم ـــبب العقوب ـــة بس ـــية صعب معيش

نقـــص امليـــاه والكهربـــاء.

ـــة التخفيـــف مـــن هـــذه املشـــكلة  ـــران إىل محاول واتجهـــت إي
ـــب  ـــب أغل ـــي يرغ ـــا، والت ـــزوح إىل تركي ـــات الن ـــه موج ـــرب توجي ع
الاجئـــني األفغـــان يف التوجـــه لهـــا للعبـــور منهـــا إىل دول االتحـــاد 
ـــق  ـــراءات لغل ـــي إج ـــدأت يف تبن ـــرة ب ـــت األخ األورويب، وإن كان

ـــني. ـــة الاجئ ـــا يف مواجه حدوده

ـــان  ـــة طالب ـــتولت حرك ـــاً: اس ـــراين مرحلي ـــاد اإلي ـــرضر االقتص 4- ت
ـــربي  ـــة مع ـــران، خاص ـــع إي ـــية م ـــة الرئيس ـــر الحدودي ـــى املعاب ع
ــي،  ــر فراهـ ــو نـ ــن، وأبـ ــني البلديـ ــوي بـ ــة الحيـ ــام قلعـ إسـ
باإلضافـــة إىل املـــدن الحدوديـــة املهمـــة، مـــا أدى إىل توقـــف 
حركـــة التجـــارة بـــني البلديـــن، والتـــي تقـــدر بحـــوايل أربعـــة 
ـــة  ـــات التجاري ـــع أن تســـتأنف العاق ـــارات دوالر. ومـــن املتوق ملي

مـــع اســـتقرار األوضـــاع يف أفغانســـتان.

ـــؤدي عـــدم  ـــد ي ـــة للخطـــر: ق ـــة اإليراني ـــح املائي 5- تعـــرض املصال
ــة  ــران املائيـ ــح إيـ ــرض مصالـ ــتان إىل تعـ ــتقرار يف أفغانسـ االسـ

ـــم التأكيـــد عـــى املبـــدأ  ـــث يُرجـــح أن يت فيهـــا إىل الخطـــر، حي
الـــذي كان قـــد أرســـاه الرئيـــس األفغـــاين الســـابق أرشف غنـــي 
ـــارس  ـــان م ـــال خ ـــاح ســـد ك ـــد افتت ـــاه«، عن ـــل املي ـــط مقاب »النف
ـــل  ـــي تص ـــاه الت ـــص املي ـــى حص ـــيؤثر ع ـــذي س ـــر ال ـــايض، األم امل

ـــد.  ـــر هلمن ـــن نه ـــران م إلي

ويـــأيت ذلـــك يف الوقـــت الـــذي تعـــاين فيـــه إيـــران مشـــكلة 
ـــاد مـــن أكـــر مـــن خمســـني عامـــاً  جفـــاف مل تتعـــرض لهـــا الب
ــن  ــدد مـ ــعة يف عـ ــات واسـ ــببت يف احتجاجـ ــل، وتسـ ــن قبـ مـ

املـــدن اإليرانيـــة.

سيناريوهات متوقعة: 

ـــاع  ـــع األوض ـــل م ـــارات للتعام ـــة خي ـــران ثاث ـــام طه ـــدو أن أم يب
ـــايل: ـــو الت ـــى النح ـــا ع ـــن إبرازه ـــي ميك ـــتان، والت يف أفغانس

ــران  ــه إيـ ــايب: ســـوف تتجـ ــاد اإليجـ ــيناريو األول: الحيـ 1- السـ
ـــان،  ـــة طالب ـــلوك حرك ـــر س ـــة، وتقدي ـــورات األفغاني ـــة التط ملراقب
األمنيـــة  تهديـــد مصالحهـــا  كانـــت ســـتتجه إىل  إذا  وعـــا 
ـــون  ـــوف يك ـــيناريو س ـــذا الس ـــظ أن ه ـــة أم ال. وياح واالقتصادي
ــران  ــام إيـ ــون أمـ ــوف يكـ ــر، إذ سـ ــدى القصـ ــى املـ ــاً عـ قامئـ

ــا. ــاداة طالبـــان، أو التعـــاون معهـ ــا معـ خياريـــن، وهـــا إمـ

2- الســـيناريو الثـــاين: شـــن حـــرب بالوكالـــة: ميكـــن أن تتجـــه 
إيـــران إىل توظيـــف امليليشـــيات الشـــيعية كورقـــة ضغـــط 
ــرة  ــعت األخـ ــا سـ ــة إذا مـ ــان، خاصـ ــة طالبـ ــة حركـ يف مواجهـ
ـــادة  ـــار إع ـــران خي ـــام طه ـــون أم ـــوف يك ـــا. وس ـــد مصالحه لتهدي
ـــواء  ـــم الل ـــتان. ويض ـــوريا إىل أفغانس ـــن س ـــون« م ـــواء »فاطمي ل
ــرس  ــد الحـ ــى يـ ــم عـ ــم تدريبهـ ــن تـ ــان الذيـ ــيعة األفغـ الشـ
ـــام 2012.  ـــذ الع ـــوريا من ـــون اآلن يف س ـــراين ويحارب ـــوري اإلي الث

وهنـــاك كذلـــك ميليشـــيات »فـــدايئ بابـــا مـــزاري«، الذيـــن 
ـــراين  ـــة اإلي ـــر الخارجي ـــاً لوزي ـــدر عددهـــم بخمســـة آالف، وفق يق
ـــم  ـــأ إىل دع ـــن أن تلج ـــا ميك ـــف. ك ـــواد ظري ـــد ج ـــابق محم الس
ـــل أحمـــد  ـــان، مث ـــني لطالب ـــراء الحـــرب الســـابقني املناوئ بعـــض أم
مســـعود نجـــل أحمـــد شـــاه مســـعود، وصـــاح الديـــن ربـــاين 

ـــاين. ـــن رب ـــان الدي ـــل بره نج

ــيناريو الثالـــث: تأســـيس عاقـــات تعاونيـــة: ســـوف  3- السـ
ــه  ــذي قدمتـ ــابق الـ ــكري السـ ــم العسـ ــران الدعـ ــتغل طهـ تسـ
للحركـــة لبنـــاء عاقـــات تعاونيـــة تســـتند إىل قاعـــدة املصالـــح 
ـــة،  ـــات الخافي ـــتيعاب امللف ـــى اس ـــل ع ـــا، وتعم ـــركة بينه املش

خاصـــة ملفـــي اإلرهـــاب والحـــركات االنفصاليـــة.

ويف الختـــام، ميكـــن القـــول إن طهـــران ســـوف تســـعى 
إلقامـــة عاقـــات تعاونيـــة مـــع طالبـــان، إذا مل تقـــدم األخـــرة 
عـــى اإلرضار مبصالحهـــا، وســـوف توظـــف يف ذلـــك ورقـــة 
ـــا  ـــني، إىل جانـــب اســـتمرار دعمه ـــني الجانب التعـــاون االقتصـــادي ب
للميليشـــيات األفغانيـــة املواليـــة لهـــا، تحســـباً لتبنـــي حكومـــة 

ــران. ــة لطهـ ــات مناوئـ ــدة سياسـ ــان الجديـ طالبـ

اتجاه إيران لالنفتاح على طالبان وتحجيم التهديدات
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ــد  ــتان بعـ ــا يف أفغانسـ ــدم لهـ ــئ قـ ــن موطـ ــا عـ ــث تركيـ تبحـ
ــة كابـــول يف منتصـــف  ــان عـــى العاصمـ ســـيطرة حركـــة طالبـ
أغســـطس الجـــاري، وهـــي يف بحثهـــا عـــن دور إقليمـــي يف 
ـــة،  ـــا الذاتي ـــة وإمكاناته ـــا اإلقليمي أفغانســـتان تســـتنفر كل أوراقه
ــدويل؛  ــع الـ ــى املجتمـ ــاح عـ ــان لانفتـ ــة طالبـ ــتغلة حاجـ مسـ
ـــد  ـــاين الجدي ـــم األفغ ـــا يف الحك ـــراف دويل برعيته ـــاً إىل اع تطلع

الـــذي مل يتشـــكل بعـــد.

وعـــى الرغـــم مـــن إعـــان وزارة الدفـــاع الركيـــة، يـــوم 25 
ـــتان،  ـــن أفغانس ـــا م ـــحب قواته ـــدأت س ـــا ب ـــطس 2021، أنه أغس
إال أن الـــوزارة تركـــت البـــاب مفتوحـــاً أيضـــاً لخيـــار القيـــام بـــدور 
ـــتبقى  ـــا س ـــأن »تركي ـــادت ب ـــا، وأف ـــة م ـــول يف مرحل ـــي يف كاب أمن
مـــع الشـــعب األفغـــاين طاملـــا أراد ذلـــك«. وبعدهـــا بيومـــني، 
كشـــف الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان، يف 27 أغســـطس 
ـــا تشـــغيل مطـــار  ـــان عرضـــت عـــى تركي ـــة طالب الجـــاري، أن حرك

ـــول. ـــدويل يف كاب ـــرزاي ال ـــد ك حام

وأمـــام هـــذا الســـعي الـــريك لـــدور إقليمـــي مســـتقبي يف 
ـــرة،  ـــام أنق ـــة أم ـــرص املتاح ـــار إىل الف ـــه األنظ ـــتان، تتوج أفغانس
ـــات  ـــك إىل الصعوب ـــان، وكذل ـــع طالب ـــة م ـــد العاق ـــا مل وإىل أوراقه

والعقبـــات والتحديـــات التـــي تعـــرض هـــذا املســـعى.

أوراق أنقرة:
ــة  ــيطرة حرك ــد س ــة بع ــة املتبع ــة الركي ــع السياس ــراءة واق إن ق
طالبــان عــى العاصمــة كابــول ومعظــم أفغانســتان، تضعنــا أمــام 

ــة:  العوامــل التالي

1- االســتعداد للتعامــل مــع حكــم طالبــان: منــذ ســيطرة حركــة 
طالبــان عــى كابــول، تحــاول تركيــا إرســال رســائل إيجابيــة 
للحركــة، ويف هــذا اإلطــار ينبغــي النظــر إىل التريحــات الصــادرة 
عــن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إزاء طالبــان، يــوم 18 
أغســطس الجــاري، وقولــه إن تريحــات الحركــة معتدلــة، مؤكــداً 
ــان  ــرّب أردوغ ــبق أن ع ــا س ــا، ك ــاون معه ــى التع ــح ع ــه منفت أن
عــن اســتعداده للقــاء زعيــم طالبــان. وانطاقــاً مــن هــذا الخطــاب 
الــريك اإليجــايب إزاء الحركــة األفغانيــة، فــإن مثــة اســتعداداً لــدى 

ــان.     أنقــرة لاعــراف بحكــم طالب

2- اســتغالل الُبعــد الدينــي: مــن يدقــق يف الصحافــة الركيــة 
وتريحــات بعــض املســؤولني األتــراك، ســيجد العديــد مــن 
والدينيــة  الثقافيــة  العوامــل  عــى  تركــز  التــي  التريحــات 
والحضاريــة التــي تتحــدث عــن توافقــات وتقاطعــات بــني تركيــا 
وأفغانســتان، وذلــك يف رســائل غــزل واضحــة لحركــة طالبــان بــأن 
أنقــرة ميكــن أن تلعــب دوراً يف تقديــم طالبــان للمجتمــع الــدويل. 

منافذ صعبة:
فرص التمدد التركي في أفغانستان عبر بوابة طالبان

خورشيد دلي
كاتب وباحث متخصص في الشؤون التركية والكردية
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ولعــل هــذا مــا ميكــن فهمــه مــن حديــث 
املتحــدث باســم حركــة طالبــان، ســهيل 
»خــرب«  قنــاة  مــع  مقابلــة  يف  شــاهني، 
الجــاري،  أغســطس   16 يــوم  الركيــة، 
وقولــه »إن طالبــان تتوقــع عاقــات جيــدة 
ــف مــع  ــا تســعى إىل التكي ــا ألنه مــع تركي
ــة شــقيقة  ــا دول النظــام العاملــي، وأن تركي

ــه.  ــد وصف ــى ح ــة«، ع ــامية عظيم إس

القطــري  الدوريــن  عــى  الرهــان   -3
ــكل  ــداً أن ل ــا جي ــدرك تركي والباكســتاين: ت
مــن قطــر وباكســتان عاقــات جيــدة مــع 
عرابــة  كانــت  فــاألوىل  طالبــان،  حركــة 
املفاوضــات بــني اإلدارة األمريكيــة وطالبــان 
يف الدوحــة طــوال الفــرة املاضيــة، كــا أن 
باكســتان كانــت مبنزلــة الحديقــة الخلفيــة 
ولوجســتياً  لطالبــان ودعمتهــا عســكرياً 
وتنظيميــاً منــذ هزميتهــا عــى يــد القــوات 
األمريكيــة قبــل عقديــن. وهنــا فــإن أنقــرة 
بحكــم عاقتهــا الجيــدة بــكل مــن الدوحــة 
ــاد، تراهــن عــى هــذه العاقــة  وإســام آب
حركــة  مــع  وبوابــات  منافــذ  فتــح  يف 
ــا  ــاد م ــة، وإيج ــة املقبل ــان يف املرحل طالب
ــق  ــامي متواف ــاء إس ــميته بفض ــن تس ميك

ــة. ــة اإلقليمي ــة الركي ــع السياس م

األفغــان:  الالجئــن  ورقــة  توظيــف   -4
ــا أكــر  ــه يوجــد يف تركي ــر إن تقــول التقاري
مــن 300 ألــف الجــئ أفغــاين، كــا أن 
التطــورات امليدانيــة األخــرة يف أفغانســتان 

ــان إىل  ــني األفغ ــني والاجئ ــن النازح ــدة م ــات جدي ــت مبوج دفع
تركيــا عــرب األرايض اإليرانيــة. وعــى الرغــم مــن أن قضيــة الاجئــني 
األفغــان أثــارت موجــة مــن الســخط يف الداخــل الــريك ضــد حكــم 
ــني  ــاء عــن تفاهــم حــدث ب ــب أنب ــان، الســيا بعــد ترسي أردوغ
ــن  ــة م ــل؛ إال أن مث ــا يف بروكس ــال لقائه ــدن خ ــان وباي أردوغ
ــح  ــواء بفت ــة، س ــذه القضي ــتغال ه ــد اس ــان يري ــرى أن أردوغ ي
قنــوات اتصــال مــع حركــة طالبــان مــن بوابــة بحــث مصــر هــؤالء 
الاجئــني يف املرحلــة املقبلــة أو مــن خــال اســتغال وابتــزاز 
الــدول األوروبيــة للحصــول عــى املزيــد مــن األمــوال، كــا حصــل 

ــا.   ــوريني يف تركي ــني الس ــة الاجئ يف قضي

5- اســتغالل حاجــة طالبــان لالنفتــاح عــى الخارج: يعــرف الجميع 
الحاجــة املاســة لحركــة طالبــان إىل اعــراف دويل بهــا بعــد وصولها 
إىل الســلطة بالقــوة، ومثــل هــذا األمــر يــزداد أهميــة ورضورة مــع 
غيــاب ثقــة املجتمــع الــدويل يف الحركــة، خاصــة يف ظل مارســاتها 
ــد  ــددة. وق ــا املتش ــابقة وعقيدته ــل الس ــال املراح ــة خ الدموي
ــاح  ــان مدخــاً لانفت ــع الصعــب لطالب ــا يف هــذا الواق تجــد تركي
عليهــا، خاصــة أن لــدى أنقــرة تجربــة طويلــة يف دعــم التنظيــات 
املتشــددة، كــا هــي حــال الجاعــات الســورية املســلحة، وكذلــك 
ــراً  ــس مق ــن طرابل ــذ م ــي تتخ ــلحة الت ــة املس ــات الليبي التنظي

ــات  ــة لجاع ــا الداعم ــة تركي ــار سياس ــك يف إط ــاطاتها، وذل لنش
ــة يف  ــوان اإلرهابي ــة اإلخ ــها جاع ــى رأس ــيايس، وع ــام الس اإلس

ــريب. ــامل الع الع

صعوبات ثالث:
يف ظــل املنافــذ أعاهــا، قــد تجــد تركيــا أنهــا أمــام فرصــة مهمــة 
إلقامــة عاقــة مــع حركــة طالبــان، وتحقيــق نفــوذ ودور يف هــذه 
ــا  ــق م ــق لتحقي ــاً، إال أن الطري ــاً ودولي ــة الحساســة إقليمي املنطق
ــات  ــات وتحدي ــة عقب ــث إن مث ــورد، حي ــاً بال ــس مفروش ســبق لي
تواجــه التطلعــات الركيــة يف أفغانســتان، ولعــل أبرزهــا مــا يــي:  

1- رفــض طالبــان وجــود قــوات أجنبيــة عــى أرايض أفغانســتان: 
ــا ألي  ــة رفضه ــرة املاضي ــال الف ــراراً خ ــان م ــة طالب ــت حرك أعلن
وجــود أجنبــي عــى األرايض األفغانيــة يف املرحلــة املقبلــة. وعندمــا 
قدمــت تركيــا يف وقــت ســابق مقرحهــا لــإلدارة األمريكيــة بتأمــني 
الحايــة ملطــار حامــد كــرزاي، كان جــواب طالبان بالرفــض القاطع، 
الســيا أن تركيــا دولــة يف حلــف شــال األطلــي »الناتــو«. ويبــدو 
أنــه أمــام هــذا الرفــض، أعلنــت تركيــا يــوم 25 أغســطس الجــاري 
ــاع  ــوزارة الدف ــان ل ــاء يف بي ــتان. وج ــن أفغانس ــا م ــحب قواته س
ــن  ــتعود إىل أرض الوط ــة س ــلحة الركي ــوات املس ــة أن »الق الركي
معتــزة بنجاحهــا يف إمتــام املهــام املوكلــة إليهــا«، عــى حــد وصفهــا. 

ملفات المستقبل
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 27 يــوم  أردوغــان،  الرئيــس  إعــان  مــع  وحتــى 
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 
ــار.  ــن املط ــؤولية أم ــان مس ــوىل طالب ــى أن تت ــار، ع املط
ــدى  ــوالً ل ــد ال يلقــى قب ــك املقــرح ق ــدو أن ذل ولكــن يب
أنقــرة، حيــث نقلــت وكالــة »رويــرز«، يــوم 27 أغســطس 
الجــاري، عــن مســؤولني أتــراك أن بادهــم »لــن تســاعد 
يف إدارة املطــار بعــد انســحاب قــوات حلــف شــال 
األطلــي، إال إذا وافقــت طالبــان عــى وجــود أمنــي 
ــذي  ــزدوج ال ــايب امل ــوم اإلره ــد الهج ــة بع ــريك«، وخاص ت
ــاري، وأدى  ــطس الج ــوم 26 أغس ــول، ي ــار كاب رضب مط
إىل ســقوط أكــر مــن 170 قتيــاً، مــن بينهــم 13 جنديــا 
ــوات  ــه الق ــرض ل ــوم تتع ــوأ هج ــك يف أس ــاً، وذل أمريكي

ــذ 2011. ــتان من ــة يف أفغانس الغربي

2- مخاطــر التحــرك خــارج حلــف »الناتــو«: عندمــا دخلــت 
تركيــا أفغانســتان عســكرياً كان مــن خــال حلــف »الناتــو« 
باعتبارهــا عضــواً يف الحلــف. وبهــذه املشــاركة، أمنــت تركيــا 
ــا  ــة، بين ــرة املاضي ــوال الف ــتان ط ــا يف أفغانس ــة لقواته الحاي
لــو تراجعــت أنقــرة عــن فكــرة االنســحاب مثــاً وقــررت البقــاء 
فهــذا ســيعرضها ملخاطــر  لوحدهــا،  أفغانســتان  يف  عســكرياً 
جســيمة، ليــس فقــط بســبب قلــة اإلمكانــات، وإمنــا قــد يعرضهــا 
ــات  ــن التنظي ــا م ــان أو غره ــة طالب ــع حرك ــة م ــر ملواجه األم
املتشــددة يف أفغانســتان، والتــي مــن الصعــب ضــان أفعالهــا يف 
املرحلــة املقبلــة. كذلــك فــإن املعارضــة الركيــة الداخليــة كانــت 
رافضــة بقــوة لبقــاء أي وجــود عســكري تــريك يف أفغانســتان أو 
ــل  ــد تحــدث، ولع ــار تفاهــات ق ــدة يف إط ــوات جدي ــال ق إرس
لســان املعارضــة الركيــة يقــول ألردوغــان، كيــف لركيــا أن 
ــا فشــلت  ــن واالســتقرار يف أفغانســتان، في ــق األم ــوم بتحقي تق
الواليــات املتحــدة والناتــو يف تحقيــق ذلــك، بالرغــم مــن الوجــود 

ــن؟  ــن الزم ــن م ــاك لعقدي ــكري هن العس

ــك، أي  ــن دون ش ــاين: م ــوار األفغ ــة للج ــية اإلقليمي 3- الحساس
تفاهــات حــول دور تــريك مســتقبي يف أفغانســتان ســيخرج 
هنــاك،  الســيايس  املشــهد  ســدة  إىل  اإلقليميــة  الحساســيات 
ــى  ــية ع ــية وتنافس ــة وجيوسياس ــباب طائفي ــران ألس ــيا إي الس
بالنســبة ملوســكو،  األمــر  الجغــرايف. كذلــك  الجــوار  مناطــق 
ــوالً  ــتان وص ــن أفغانس ــدة م ــة املمت ــركات الركي ــث إن التح حي
إىل أوكرانيــا مــروراً مبناطــق النــزاع بــني أذربيجــان وأرمينيــا، تثــر 
الريبــة والحساســية الروســية. كــا أن الصــني لــن تكــون مرتاحــة 
ــارات  ــه يصــب يف دعــم التي ــدور الــريك، خاصــة أن ملثــل هــذا ال
اإلســامية املتشــددة، الســيا أن مثــل هــذا الــدور قــد يقــوي ولــو 
ــور يف الصــني، فضــاً  ــات اإليغ ــن جاع ــارشة م ــة غــر مب بطريق
عــن أنــه يُصعــد النــزاع بــني الهنــد وباكســتان، يف ظــل الجاعــات 

ــمر.  ــد يف كش ــم الهن ــة لحك ــامية الرافض اإلس

وعليـــه، فـــإن أي تحـــرك عمـــي تـــريك يف أفغانســـتان قـــد 
ــة  ــة املعنيـ ــدول اإلقليميـ ــن الـ ــة مـ ــركات ماثلـ ــه بتحـ يواجـ
بالشـــأن األفغـــاين، وهـــو مـــا قـــد يُصعـــد الحساســـية الكامنـــة 

بـــني 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 ميدانــاً خارجيــاً جديــداً 
لسياســتها، ومنطلقــاً لتعزيــز أوراقهــا اإلقليميــة، والتعويــض عــن 
خســارات إقليميــة لحقــت بهــا، الســيا بعــد مــا جــرى يف تونــس 
بعــد إخــراج حركــة النهضــة مــن الســلطة، وتعــر جهــود املصالحــة 

مــع مــر لفتــح صفحــة جديــدة يف العاقــات بــني البلديــن.

ولعــل ذلــك مــا جعــل الرئيــس أردوغــان يؤكــد، بالتزامــن مــع 
ــوم 25 أغســطس  ــول، ي ــن كاب ــة م ــوات الركي ــان ســحب الق إع
الجــاري، أن أنقــرة ال تــزال مهتمــة بلعــب دور يف أفغانســتان وترك 
قنــوات االتصــال مفتوحــة مــع قــادة طالبــان، ثــم تأكيــده الحقــاً 
ــرض  ــأن ع ــد بش ــراراً بع ــذ ق ــاده مل تتخ ــطس أن ب ــوم 27 أغس ي
طالبــان عــى تركيــا تشــغيل مطــار حامــد كــرزاي الــدويل، وتركــه 
ــة أخــرى  ــاالت لحــني عقــد جول ــام كل االحت ــاب مفتوحــاً أم الب
مــن املحادثــات مــع طالبــان. ويف نفــس الســياق، قــال املتحــدث 
باســم الرئاســة الركيــة، إبراهيــم كالــني، يف تغريــدة عــى تويــر، 
يــوم 25 أغســطس الجــاري، إن »تركيــا ســتواصل املســاهمة بــكل 
الُســبل يف ســام الشــعب األفغــاين وازدهــاره«. وبالتــايل فــإن مثــل 
هــذا امليــدان األفغــاين قــد يصبــح رضورة داخليــة ألردوغــان الــذي 
كثــراً مــا يلجــأ إىل قضايــا خارجيــة؛ بحثــاً عــن شــعبية تتــأكل يف 

الداخــل عــى وقــع األزمــات املتفاقمــة. 

ختامــاً، إذا كان املنطــق يقــول إنــه يف السياســة ينبغــي عــدم 
اســتبعاد كل الفرضيــات، فإنــه ينبغــي النظــر إىل املســعى الــريك 
ــيايس  ــا الجيوس ــع تركي ــيا أن موق ــة، الس ــتان بدق ــو أفغانس نح
والحضــاري وعضويتهــا يف حلــف »الناتــو« يرشــحها باســتمرار 
للقيــام بــأدوار إقليميــة هنــا أو هنــاك. ولعــل مــا قــد يســاعد تركيا 
ــة  ــة املاس ــو الحاج ــدور، ه ــذا ال ــل ه ــعيها ملث ــة س ــى مواصل ع

ــة. ــة املقبل ــا يف املرحل ــاح دويل عليه ــان ألي انفت ــة طالب لحرك

فرص التمدد التركي في أفغانستان عبر بوابة طالبان
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ــاً فاعــاً يف أفغانســتان بعــد انســحاب  ــا لتكــون طرف ســعت تركي
القــوات األمريكيــة، وســيطرة طالبــان عــى الحكــم. وتواجــه تركيــا 
تحديــاً كبــراً يف هــذا اإلطــار، خاصــة بعــد إعــان حركــة طالبــان 
ــراك  ــكريني أت ــود أي عس ــا وج ــة رفضه ــف منفصل ــة مواق يف ثاث
يف أفغانســتان، وكان آخــر ذلــك يف 28 أغســطس 2021، وهــو مــا 
دفــع تركيــا يف النهايــة لإلعــان يف 27 أغســطس عــن إجــاء قواتهــا 

كافــة مــن أفغانســتان.

أدوار تركية سابقة:
لعبــت تركيــا أدواراً متعــددة يف أفغانســتان، خــال الفــرة املاضيــة، 

والتــي ميكــن اإلشــارة إىل أهمهــا عــى النحــو التــايل: 

ــا بأفغانســتان  1- تدريــب القــوات األفغانيــة: ترتبــط عاقــة تركي
مــن خــال حلــف شــال األطلــي )الناتــو(، إذ كانــت تركيــا 
ــدي،  ــو 500 جن ــا بنح ــدر عدده ــة يق ــر قتالي ــوات غ ــارك بق تش
وذلــك أثنــاء وجــود »الناتــو« يف أفغانســتان. وكان الجيــش الــريك 

ــة.  ــوات األفغاني ــب الق ــز عــى تدري يرك

2- تقديــم الخدمــات الطبيــة: ســعت أنقــرة خــال فــرة وجودهــا 
ــات  ــم خدم ــرب تقدي ــة، ع ــا الناعم ــم قوته ــتان إىل دع يف أفغانس
طبيــة للمواطنــني يف مناطــق نفــوذ طالبــان، يف محاولــة مــن أنقــرة 
ــاظ  ــم الحف ــن ث ــع األخــرة، وم ــدة م ــات جي ــاظ عــى عاق للحف

عــى عاقــات مــع مختلــف أطــراف الــراع األفغــاين. 

3- تأمــن مطــار كابــول: ســعت أنقــرة لتوســيع دورهــا يف أعقــاب 

ــرض  ــرب ع ــك ع ــتان، وذل ــن أفغانس ــا م ــنطن قواته ــحب واش س
مشــاركة قواتهــا يف تأمــني مطــار كابــول، مبــا يســتتبعه ذلــك مــن 
ــادرة  ــررت مغ ــال ق ــة يف ح ــية الغربي ــات الدبلوماس ــني البعث تأم
كابــول، باإلضافــة إىل تأمــني أي عنــارص مــن االســتخبارات أو 
الجيــش األمريــي عنــد زيارتهــم كابــول للقــاء املســؤولني األفغــان 
ــان. وســعت أنقــرة للحصــول  ومســاعدتهم يف حربهــم ضــد طالب
عــى تنــازالت دبلوماســية واقتصاديــة مــن واشــنطن مقابــل هــذا 

ــدور.  ال

ــريك، رجــب طيــب أردوغــان، واألمريــي  واتفــق الرئيســان ال
جــو بايــدن، عــى هامــش قمــة الناتــو يف 14 يونيــو 2021، عــى 
ــل  ــل تحم ــول، مقاب ــار كاب ــني مط ــة لتأم ــوات الركي ــاء الق أن بق
الواليــات املتحــدة و«الناتــو« الكلفــة االقتصاديــة للقــوات الركيــة، 
ــتي  ــايس أو لوجس ــم دبلوم ــى دع ــا ع ــول تركي ــن حص ــاً ع فض
ــول  ــل ح ــة بالفع ــات جاري ــاك مفاوض ــت هن ــادي. وكان أو اقتص
مضمــون هــذا الدعــم، غــر أن تســارع األحــداث ومتكــن طالبــان 
مــن الســيطرة عــى كابــول يف 15 أغســطس أجهــض هــذه الخطط. 

ويف 16 أغســطس، أعلنــت تركيــا اســتعدادها لتقديــم مــا 
ــيطرة  ــل الس ــن أج ــان م ــي لطالب ــي واألمن ــم الفن ــمته الدع أس
ــادت  ــة ع ــر أن الحرك ــك، غ ــة ذل ــت الحرك ــو طلب ــار ل ــى املط ع
ــطس 2021، إذ  ــدور يف 24 أغس ــذا ال ــا ه ــد رفضه ــدداً لتؤك مج
قــال املتحــدث باســم الحركــة، ذبيــح اللــه مجاهــد: »نريــد 
ــد وجــود عســكريني لهــا  ــا ال نري ــا لكنن ــدة مــع تركي عاقــات جي

أفغانســتان«. يف 

مخاوف الجوار:
تحديات النفوذ التركي في أفغانستان
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العدد 2 ــ سبتمبر 2021 76

ــان  ــان إن حركــة طالب ــال مســؤوالن تركي ويف 25 أغســطس، ق
ــول بعــد  ــة لتشــغيل مطــار كاب ــا مســاعدة فني ــن تركي ــت م طلب
رحيــل القــوات األجنبيــة، غــر أنهــا أرصت، يف الوقــت ذاتــه، عــى 
ــة يف  ــة النهائي ــول املهل ــل بحل ــة بالكام ــوات الركي ــحاب الق انس
أواخــر أغســطس. وأشــار أحــد املســؤولني إىل أن »ضــان ســامة 
العــال مــن دون القــوات املســلحة الركيــة هــو عمــل محفــوف 
باملخاطــر«، خاصــة أن تفجــر مطــار كابــول االنتحــاري كشــف عن 
ضعــف إجــراءات التأمــني لطالبــان. وأشــار إىل أن املحادثــات مــع 

ــان« بشــأن هــذه املســألة مســتمرة. »طالب

مــن جانبــه، أشــار متحــدث الرئاســة الركيــة إبراهيــم قالــن، 
يف لقــاء متلفــز، إىل إمكانيــة مواصلــة أنقــرة مهمــة تشــغيل مطــار 
ــود  ــاء الجن ــد إج ــول بع ــة كاب ــدويل يف العاصم ــرزاي ال ــد ك حام
األتــراك منــه، إذا تــم التفاهــم عــى الــروط والتوصــل إىل اتفــاق 

يف هــذا االتجــاه. 

أهداف أنقرة في أفغانستان:
يف  وجودهــا  مــن  األهــداف  بعــض  لتحقيــق  تركيــا  تســعى 
أفغانســتان، وترتبــط بشــكل أســايس باملصالــح الركيــة، ومــن 

األهــداف: هــذه 

ــم  ــا لتقدي ــريك يف وســط آســيا: تســعى تركي ــز النفــوذ ال 1- تعزي
نفســها كبديــل لروســيا، باعتبارهــا الريــك الســيايس واالقتصــادي 
التقــارب  املنطقــة، خاصــة يف ضــوء  لــدول هــذه  التقليــدي 
والتداخــل اإلثنــي بــني أفغانســتان والعديــد مــن دول آســيا 
الوســطى املتأثــرة دينيــاً ولغويــاً وتاريخيــاً بركيــا، وكذلــك نتيجــة 
مــا تحتويــه املنطقــة مــن ثــروات اقتصاديــة ضخمــة، خاصــة مــن 
النفــط، والغــاز الطبيعــي، واحتياطــات املعــادن، والفحــم، واملــوارد 

ــة. ــة والجوفي ــة العذب املائي

2- تحســن العالقــات مــع واشــنطن: ترغــب أنقــرة يف إيجــاد 
ــني  ــة ب ــا الخافي ــة القضاي ــنطن ملوازن ــع واش ــة م ــات تعاوني ملف
ــزاع  ــة األخــرة، فضــاً عــن انت ــي تعــددت يف اآلون ــني، والت الجانب

ــا.  ــنطن يف بعضه ــن واش ــازالت م تن

ــة  ــا منظوم ــاك تركي ــة يف امت ــا الخافي ــت هــذه القضاي ومتثل
الدفــاع الصاروخــي الــرويس »إس – 400«، وتعليــق واشــنطن 
مشــاركة أنقــرة يف برنامــج تصنيــع املقاتلــة »إف – 35«، والدعــم 
ــن،  ــه كول ــح الل ــامي فت ــة اإلس ــوريا والداعي ــراد س ــي ألك األمري
والــذي تتهمــه أنقــرة بالتــورط يف االنقــاب العســكري عــام 2016 

ضــد أردوغــان. 

كــا يجــيء مــن ضمــن امللفــات الخافيــة تحــرش تركيــا 
بحقــوق كل مــن اليونــان وقــربص يف غاز رشق املتوســط. وتســببت 
هــذه الخافــات يف تعــرض أنقــرة لعقوبــات أمريكيــة وأوروبيــة. 

3- مواجهــة أزمــة الالجئــن: تواجــه تركيــا أزمــة الجئــني بــدأت يف 
ــرات إىل  ــول، إذ تشــر التقدي ــي ســبقت ســقوط كاب األســابيع الت
اســتقبال تركيــا مــا بــني 500 و2000 أفغــاين يصلــون إىل أراضيهــا 
كل يــوم يف مســعى للعبــور منهــا إىل أوروبــا. وســعت أنقــرة 
ملواجهــة هــذا التهديــد عــرب اســتكال جــدار رشعــت يف بنائــه منذ 

العــام 2017، عــى طــول حدودهــا مــع إيــران، وتعتــزم إضافــة 64 
كيلومــراً أخــرى بحلــول نهايــة العــام، إضافــة إىل خنــادق وأســاك 
ــا يف  ــد أن بقاءه ــا للتأكي ــعى تركي ــدود. وتس ــة الح ــائكة ببقي ش
أفغانســتان، ومحاولــة دعــم التســوية الســلمية ســوف يســاعدان 
ــاك، مبــا يســاعد يف الحــد مــن موجــة  عــى اســتقرار الوضــع هن

الاجئــني الحاليــة. 

أدوات الحركة التركية:
ــا يف  ــز مهمته ــتخدمها لتعزي ــن أن تس ــاً ميك ــرة أوراق ــك أنق متتل

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي ميك ــتان، والت أفغانس

1- العالقــات مــع اإلخــوان واألوزبــك: ترتبــط تركيــا ببعــض أمــراء 
ــزب  ــم الح ــار، زعي ــن حكمتي ــب الدي ــل قل ــان، مث ــرب األفغ الح
ــتان،  ــلمني يف أفغانس ــوان املس ــية لإلخ ــذراع السياس ــامي، ال اإلس
ــذي  ــتم، وال ــيد دس ــي عبدالرش ــرب األوزب ــر الح ــب أم إىل جان
ــا إىل أفغانســتان يف 6 أغســطس 2021، يف خطــوة  عــاد مــن تركي
هدفــت تركيــا مــن خالهــا 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 

ــة. ــة األفغاني سلســلة الحــروب األهلي

ــة مــع  ــات قوي ــع بعاق ــه يتمت ــار، فإن ــق بحكمتي ــا يتعل وفي
ــتار  ــي س ــدة الدي ــرت جري ــذي ن ــان، وال ــب أردوغ ــب طي رج
الركيــة يف 10 يوليــو 2003، صــورة لــه وهــو يجلــس عــى يســار 
قلــب الديــن حكمتيــار، وعــى ميينــه زعيــم حــزب النهضــة، راشــد 
ــى  ــن ع ــيطرة املجاهدي ــة س ــورة إىل حقب ــود الص ــويش. وتع الغن
أفغانســتان، وهــو مــا يؤكــد عمــق الرابــط بــني األطــراف الثاثــة. 

ــني  ــة ب ــخصية القوي ــات الش ــذه العاق ــن ه ــم م ــى الرغ وع
ــة  ــة بحرك ــدودة، مقارن ــعبيته مح ــإن ش ــار، ف ــان وحكمتي أردوغ
الباكســتانية.  باملخابــرات  كذلــك  مرتبــط  أنــه  كــا  طالبــان، 
ــح  ــا يتض ــو م ــه، وه ــرب علي ــوذاً أك ــك نف ــرة متتل ــدو أن األخ ويب
ــي  ــطس، والت ــراً، يف 22 أغس ــا مؤخ ــي أدىل به ــات الت يف التريح

ــرضاوة.  ــد ب ــم الهن ــتان، وهاج ــا باكس ــدح فيه امت

ــان، إذ  ــام طالب ــن الصمــود أم ــه مل يتمكــن م ــا دســتم، فإن أم
رسعــان مــا انهــارت قواتــه أمــام طالبــان يف مدينــة مــزار رشيــف، 
ثــم مــا لبــث أن هــرب إىل دولــة أوزبكســتان املجــاورة. ومــن ثــم، 
ــداء  ــل الع ــة يف ظ ــه، خاص ــرة ل ــف أنق ــة توظي ــت إمكاني تراجع

الشــديد بــني دســتم وطالبــان. 

ــة  ــم الخارجي ــدث باس ــد املتح ــريب: أك ــي والغ ــم األمري 2- الدع
األمريكيــة نيــد برايــس، يف 27 أغســطس، أن إدارة مطــار ليســت 
أمــراً بســيطاً، بينــا طــرح وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتــوين 
بلينكــن، فرضيــة إغــاق مؤقــت للمطــار اعتبــاراً مــن 1 ســبتمرب. 
ــاء  ــدول إلبق ــض ال ــع بع ــوارات م ــرى ح ــه أج ــن أن ــد بلينك وأك
ــان عــن  ــادة فتحــه يف حــال عجــزت طالب املطــار مفتوحــاً، أو إع
إدارتــه. وتســعى واشــنطن إلقنــاع طالبــان بالقبــول بــدور أجنبــي، 
ــي  ــان الت ــق مصلحــة طالب ــاً يحق ــار مفتوح ــاء املط خاصــة أن بق
ــامل ووصــول املســاعدات  ــن الع ــة أفغانســتان ع ال ترغــب يف عزل

ــاد. ــة إىل الب الدولي

ملفات المستقبل
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ويبــدو أن واشــنطن تقــرح عــى طالبــان، أن تقــوم تركيــا، أو 
قطــر بلعــب دور يف تأمــني املطــار، بالنظــر إىل أنهــا مــن الــدول 
اإلســامية املقربــة مــن الحركــة، فيــا يطالــب األمركيــون بــدور 
»امليرّسيــن«، غــر أن طالبــان أرصت عــى أن تؤمــن بنفســها مطــار 
ــا مســؤولة املســائل اللوجســتية. ويهــدد  ــوىل تركي ــول، وأن تت كاب
األمريــكان، بشــكل رصيــح، طالبــان موضحــني أن الكثــر مــن 
الطائــرات ســوف ترفــض الهبــوط يف كابــول مــا دامــت طالبــان مل 
تعــِط ضانــات حقيقيــة لألمــن وحســن تشــغيل البنــى التحتيــة، 

وذلــك يف محاولــة للضغــط عــى طالبــان للقبــول بــدور تــريك. 

ــن  ــحابها م ــة انس ــوات الركي ــت الق ــد أكمل ــك فق ــع ذل وم
ــة. وأشــار  ــوة فني ــول 27 مــارس، وأبقــت عــى ق أفغانســتان بحل
متحــدث حركــة طالبــان، ذبيــح اللــه مجاهــد، يف تريــح يــوم 28 
مــارس، إن »هنــاك تقاريــر تحدثــت عــن تــويل تركيــا تأمــني 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 
التأمــني يف ظــل قــوة عاقاتهــا بحركــة طالبــان، يف حــني أن تركيــا 
ــادل املعلومــات االســتخباراتية مــع  ــاً لتب ســوف تكــون أكــر تقب
ــان  ــق طالب ــا يقل ــول، وهــو م واشــنطن حــول الحركــة مبطــار كاب

ــا باكســتان. ــن ورائه وم

3- الدعــم مــن باكســتان وقطــر: ســعى الرئيــس الــريك لاســتعانة 
ــا دوراً يف  ــب تركي ــى لع ــة ع ــان باملوافق ــاع طالب ــتان إلقن بباكس
ــد  ــي. وق ــش األمري ــحاب الجي ــب انس ــول عق ــار كاب ــني مط تأم
ــكار إىل  ــويص ع ــريك خل ــاع ال ــر الدف ــارة وزي ــك يف زي ــح ذل وض
باكســتان يف 11 أغســطس، والتــي حــاول خالهــا إقنــاع املســؤولني 
الباكســتانيني بالضغــط عــى طالبــان للقبــول بــدور تــريك يف مطــار 

كابــول، وهــو مــا رفضتــه طالبــان يف حينــه. 

كــا أن أنقــرة تتمتــع بعاقــات جيــدة مــع قطــر، والتــي 
بــني طالبــان والحكومــة  الحــوار، ســواء  اســتضافت جــوالت 
األمريكيــة، أو بــني طالبــان وحكومــة أرشف غني، وذلك يف مســعى 
للتوصــل لتســوية ســلمية لألزمــة األفغانيــة قبــل ســقوط األخــرة 
يف 15 أغســطس. ويبــدو أن الدوحــة قــد تســعى إلقنــاع طالبــان 

ــا. ــدور تركي ــول ب بالقب

4- مدخــل إعــادة اإلعــار: تســعى تركيــا إىل إعــادة إعــار البنــى 
ــد  ــا ق ــا أنه ــرب، ك ــة الح ــار نتيج ــت للدم ــي تعرض ــة الت التحتي
الصينيــة  املشــاريع  الدخــول طرفــاً يف  أو  للمشــاركة،  تســعى 

ــتان.   ــق يف أفغانس ــوق والطري ــة بالط الخاص

عقبات رئيسية:
ــارة  ــابق اإلش ــارص الس ــرة العن ــاك أنق ــن امت ــم م ــى الرغ ع
إليهــا، فــإن هنــاك بعــض املعوقــات التــي تحــول دون ذلــك، ومــن 

أهمهــا مــا يــي:

1- رفــض طالبــان: ظهــر رفــض طالبــان الواضــح بشــأن بقــاء 
ــا.  ــك تركي ــة داخــل أفغانســتان، مبــا يف ذل ــة أجنبي ــوات أي دول ق

وتــربر طالبــان ذلــك بــأن القــوات الركيــة هــي جــزء مــن قــوات 
حلــف الناتــو، وبالتــايل يعــد بقاؤهــا خرقــاً لاتفــاق الــذي تــم بــني 
طالبــان واإلدارة األمريكيــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن رفــض طالبــان 
يعنــي انســحاب القــوات الركيــة مــن أفغانســتان نهائيــاً، وهــو مــا 

فعلتــه أنقــرة يف النهايــة. 

ــة  ــة باألزم ــوى املعني ــظ أن الق ــة: ياح ــوى املعني ــس الق 2- توج
األفغانيــة، ســواء القــوى الدوليــة، مثــل الصــني وروســيا، أو القــوى 
اإلقليميــة، مثــل باكســتان، ترفــض أن تلعــب تركيــا دوراً مؤثــراً يف 
أفغانســتان. فمــن جانــب، تنظــر الصــني إىل الــدور الــريك بقلــق 
ــة. كــا  ــا بتنظيــات إرهابي ــاط تركي شــديد، خاصــة يف ضــوء ارتب
ــريك رجــب طيــب أردوغــان الصــني،  ســبق أن هاجــم الرئيــس ال
وأعلــن بصراحــة دعمــه ألقليــة اإليجــور يف الصــني، ألنهــم جــزء 
ــاً  ــا كان رئيس ــام 2009، عندم ــف يف ع ــريك، ووص ــرق ال ــن الع م
ــة«. ــادة جاعي ــة ضــد اإليجــور: »إب ــوزراء اإلجــراءات الصيني لل

كــا أعلنــت روســيا رصاحــة رفضهــا تأمــني تركيــا مطــار كابول، 
ــن  ــو 2021، ع ــة الروســية، يف يولي ــت وزارة الخارجي ــث أعرب حي
ــس الجيــش  ــريك ولي ــش ال ــف الجي ــال تكلي اســتغرابها إزاء احت
األفغــاين مبهمــة تأمــني مطــار كابــول الــدويل بعــد انســحاب 
ــت »نســتغرب  ــو. وأضاف ــف النات ــات املتحــدة وحل ــوات الوالي ق
كيــف مل يســتطع كل هــذا الحشــد العســكري األمريــي األطلــي 
ــى  ــن ع ــوا قادري ــاين ليكون ــدرب 600 أفغ ــا أن ي ــال 20 عام خ

ضــان تشــغيل مطــار كابــول؟ هــذا ســؤال كبــر«.

ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــه يف الوق ــر، فإن ــب اآلخ ــى الجان وع
ــت  ــتان كان ــإن باكس ــي، ف ــال األطل ــف ش ــواً يف حل ــا عض تركي
ــة  ــادات الحرك ــت قي ــا كان ــاً وعســكرياً، ك ــان، مادي ــم طالب تدع
وأرسهــم يجــدون مــاذاً آمنــاً يف أفغانســتان، وال يتوقــع أن تقــدم 
باكســتان عــى اســتثاراتها لصالــح دولــة أخــرى، ومــن دون 

ــل.  مقاب

ــة بشــدة،  ــة: ترفــض املعارضــة الركي 3- موقــف املعارضــة الركي
ــعوب  ــزب الش ــوري، وح ــعب الجمه ــزب الش ــهم ح ــى رأس وع
الدميقراطــي، وحــزب الخــر، ســواء إرســال قــوات تركيــة جديــدة 
إىل أفغانســتان، أو حتــى بقــاء القــوات الركيــة املوجــودة يف 
العاصمــة كابــول لحايــة املطــار الــدويل، وتطالــب بعــودة 
الجنــود األتــراك إىل تركيــا، ويرجــع ذلــك بشــكل أســايس لخوفهــم 
مــن تــورط القــوات الركيــة يف مواجهــات عســكرية مــع فصائــل 
وتنظيــات إرهابيــة يف أفغانســتان، وعــى رأســها »داعــش«. 
وياحــظ أن موقــف الــرأي العــام يتفــق مــع رأي املعارضــة، 

ــم.  ــراك إىل باده ــود األت ــودة الجن ــادون بع ــث ين حي

ــاك  ــه عــى الرغــم مــن أن هن وختامــاً، تجــدر اإلشــارة إىل أن
ــز وجودهــا داخــل  ــن تعزي ــا م ــي متكــن تركي ــرص الت بعــض الف
أفغانســتان، فــإن هنــاك العديــد مــن املعوقــات التــي تحــد مــن 
ــاً  ــا عــى دعــم وجودهــا يف أفغانســتان، ســواء داخلي ــدرة تركي ق
ــا  ــى تركي ــل ع ــنطن يف التعوي ــتمر واش ــوف تس ــاً. وس أو خارجي
أو قطــر يف لعــب دور يف إدارة مطــار كابــول بعــد انســحاب 

ــو. ــف النات ــنطن وحل واش

تحديات النفوذ التركي في أفغانستان
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اســتضاف مركــز »املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة«، 
ــور عبداملنعــم ســعيد، يف حلقــة نقاشــية،  املفكــر الســيايس الدكت
بحضــور خــرباء وباحثــي املركــز، للحديــث عــن تطــورات األوضــاع 
ــم  ــط. وت ــرق األوس ــة ال ــى منطق ــا ع ــتان وتداعياته يف أفغانس
خالهــا التحذيــر مــن احتاليــة تأثــر صعــود حركــة طالبــان عــى 
مناطــق الراعــات باإلقليــم، يف ظــل الدفعــة املعنويــة التــي قــد 

ــة. تحصــل عليهــا التنظيــات املســلحة يف هــذه البــؤر الراعي

صدمة كابول:
أشــار الدكتــور عبداملنعــم ســعيد يف بدايــة حديثــه إىل حالــة 
يف  حــدث  مــا  بشــأن  العــامل  يف  ســادت  التــي  »الصدمــة« 
أفغانســتان، عــى الرغــم مــن املعرفــة املســبقة بانســحاب القــوات 
ــد إدارة  ــك يف عه ــن ذل ــان ع ــد، واإلع ــذا البل ــن ه ــة م األمريكي
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، ولكــن التصــور الــذي كان ســائداً 
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 

ــراً. ــارت جــدالً كب ــام، مل تكــن متوقعــة وأث بشــكل ع

حسابات الجوار األفغاني:
أوضــح ســعيد أنــه حتــى ميكــن فهــم أهميــة التطــورات الجاريــة 
يف أفغانســتان، يتعــني النظــر إىل »الخريطــة« أوالً لتحديــد ســات 

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 
ــور  ــش يف العص ــا تعي ــا وكأنه ــي تجعله ــية والت ــة والقاس التقليدي

الوســطى، وقامئــة عــى التقســيم القبــي بصــورة أساســية. 

ــد  ــث يوج ــة، حي ــط عالق ــتان وس ــع أفغانس ــل، تق يف املقاب
عــى شــالها دول االتحــاد الســوفييتي الســابق، تركانســتان 
وطاجيكســتان وأوزبكســتان، وتحدهــا الصــني مــن الــرق، وإيران 
ــا  ــن اقرابه ــاً ع ــتان، فض ــد باكس ــا توج ــرب، ويف جنوبه ــن الغ م
مــن الهنــد. وهــذه التوليفــة املحيطــة بأفغانســتان تنطــوي عــى 
عــدد مــن التناقضــات التــي تجعــل هــذا البلــد يحظــى بأهميــة 

ــايل: ــدول الجــوار، كالت جيواســراتيجية ل

1- الصــن: ال تريــد أن ينفــذ إليهــا تأثــر التيــار اإلســامي الُســني، 
خاصــة ألقليــة اإليجــور التــي حاولــت بكــني 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 الصــني مرحبــة بذلــك عــى اعتبــار أن واشــنطن تقــوم بــدور 
يف درء اإلرهــاب والتطــرف املحتمــل أن يهــدد الصــني مــن الحــدود 
األفغانيــة. وبالتأكيــد فــإن الصــني ســتكون صارمــة إىل أبعــد حــد يف 
التعامــل مــع أي تهديــدات مســتقبلية لهــا مــن جانــب أفغانســتان.

ارتدادات إقليمية:
انعكاسات صعود حركة “طالبان” على الشرق األوسط
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2- روســيا: مــازال لديهــا إرث أو ُعقــدة الهزميــة الســابقة 
ــه  ــم في ــذي يت ــوار ال ــدة الج ــك ُعق ــتان، وكذل يف أفغانس
عمليــات التجنيــد والتطــرف. وعــى الرغــم مــن اختــاف 
الوضــع الحــايل عــن الوقــت الــذي ذهبــت فيــه موســكو 
إىل أفغانســتان يف الســبعينيات، فــإن مثــة قلقــاً روســياً مــن 

الوضــع الحــايل بطبيعــة األمــر.

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، فع ــأيت بحســاباتها املختلف ــران: ت 3- إي
ــن  ــع م ــران تنتف ــإن طه ــة، ف ــيعية املختلف ــا الش تركيبته
األهــداف املشــركة مــع حركــة طالبــان املتمثلــة يف مقاومة 
»العــدو األمريــي«. ولكــن إيــران تعــي جيــداً األيدولوجيــا 
بعــض  تتضمــن يف  والتــي  لطالبــان  املتطرفــة  الُســنية 

تطبيقاتهــا العــداء للشــيعة. وعــى الجانــب اآلخــر، ال تخلــو 
ــا وزن  ــون له ــد يك ــي ق ــيعية، والت ــة الش ــن األقلي ــتان م أفغانس
وســط التيــار الُســني الغالــب، وهــو مــا ســتحاول إيــران توظيفــه 

ــا.   ــراتيجية له ــدة اس ــه لقاع وتحويل

4- الهنــد: رمبــا تكــون أكــر الخارسيــن مــن التطــورات األخــرة يف 
أفغانســتان وصعــود حركــة طالبــان. فمــن منظــور نيودلهــي، مــا 
حــدث يعتــرب انتصــاراً 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، 
ــواد« )هــو  ــل العســكري »ك ــوى أخــرى التكت وتؤســس ضمــن ق
الواليــات  الهنــد كاً مــن  تحالــف رباعــي يضــم إىل جانــب 
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:

1- اتجــاه »اإلنقــاذ«: ميثلــه الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، وهــو 
ــاء  ــا حــدث هــو إنه ــار أن م ــه، باعتب ــذي يتحــدث ب املنظــور ال
ــتان  ــدة يف أفغانس ــات املتح ــاء الوالي ــة«، وأن بق ــرب األبدي »الح
ــرة جــداً عــى حــرب ال  ــة إنفــاق كب ــي اســتمراراً لعملي كان يعن
توجــد فيهــا إمكانيــة لتحقيــق األهــداف، وهــي حــرب مســتمرة 
أبديــة لــن تصــل فيهــا الواليــات املتحــدة إىل نتيجــة، مــن وجهــة 

نظــر بايــدن.

ــات املتحــدة،  ــذ الوالي ــه أنق ــدن أيضــاً، فإن ــن منظــور باي وم
ــى  ــامل، ع ــا يف الع ــادة متوضعه ــر يف إع ــرة التفك ــى األخ وأن ع
ــف  ــي، والتحال ــامل الدميقراط ــط الع ــو وس ــا ه ــار أن مكانه اعتب
ــاس،  ــة باألس ــدول الدميقراطي ــع ال ــون م ــب أن يك ــايس يج األس

ــر.  ــكان آخ ــورط يف م ــدم الت ــا ع وعليه

يــرددون  حيــث  الجمهوريــون،  ميثلــه  »الهزميــة«:  اتجــاه   -2
مقــوالت مفادهــا أن الواليــات املتحــدة أخفقــت يف تحقيــق 
أن  دون  مــن  شــعباً  تركــت  وأنهــا  أفغانســتان،  يف  أهدافهــا 
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 3 ســنوات مــن التدخــل األمريــي يف أفغانســتان 
عــام 2001 أن هــذه حــرب ال ميكــن تحقيــق االنتصــار فيهــا. 
ــم  ــون إنه ــف يقول ــم يف كل املواق ــكريني بطبيعته ــر أن العس غ
ــوا بالفعــل  ــق االنتصــار، وكان ــة لتحقي ــات إضافي بحاجــة إلمكاني
ــارات  ــون انتص ــل يحقق ــم، ويف املقاب ــم ضخ ــى دع ــون ع يحصل
مؤقتــة، ورسيعــاً مــا كان يعــود الوضــع ملــا كان عليــه. وكان يتــم 
ــان، وكأن  ــم األفغ ــني لتعلي ــني ومحرف ــن معلم ــات م ــال بعث إرس
الدميقراطيــة ميكــن تحقيقهــا مــن خــال هــذه الطــرق الشــكلية، 
متجاهلــني التطــور الطبيعــي الــذي تحتاجــه الــدول يف هــذا 

الشــأن. 

تأثيرات إقليمية: 
ــات  شــدد ســعيد عــى أن الــرق األوســط ال يبتعــد عــن تداعي
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 
ــران،  ــا وإي ــل تركي ــة، مث ــر العربي ــة غ ــدول اإلقليمي ــت ال حاول
االســتفادة منهــا، إذ متســكت طهــران بســلوك »توظيــف األقليــة 
الشــيعية« يف دول املنطقــة، بينــا تصاعــد »الســلوك التوســعي« 
ألنقــرة. وقــد ســاعدهم عــى ذلــك عــدم وجــود تحالــف إقليمــي 
ــة يف  ــدول املهم ــة لل ــات الثنائي ــن العاق ــداً ع ــوي، بعي ــريب ق ع

املنطقــة.

ــيطرة  ــد س ــران بع ــا وإي ــن تركي ــات ع ــدرت تريح ــد ص وق
طالبــان مؤخــراً عــى أفغانســتان، وهــي التريحــات التــي 
عكســت مواقــف الدولتــني مــن هــذه األحــداث، إذ تريــد أنقــرة 
أن تــرث الواليــات املتحــدة يف أفغانســتان، فيــا تحــاول طهــران 
ضــم طالبــان إىل قامئــة تحالفاتهــا، واســتخدامها كورقــة للضغــط 

ــا، وعــى رأســهم واشــنطن.  عــى خصومه

وهنــا يتمثــل القلــق العــريب الحــايل يف الخــوف مــن أن 
تعطــي ســيطرة حركــة طالبــان عــى أفغانســتان، دفعــة معنويــة 
للجاعــات والتنظيــات املتشــددة واملســلحة يف املنطقــة، وذلــك 
ــل، أن  ــى األق ــكرياً ع ــة، عس ــة بدائي ــتطاعت جاع ــد أن اس بع
تهــزم قــوى كــربى ذات قــدرات نوويــة، وهــو مــا قــد يعيــد إىل 

ــاين.  ــوذج الطالب ــاخ النم ــاوالت استنس ــاوف مح ــة مخ املنطق

ملفات المستقبل
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