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ــة  ــه وكال ــذي أعلنــت في ويجــيء هــذا التطــور يف الوقــت ال
االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة أن تقديراتهــا لســيطرة 
ــد  ــط بع ــاً فق ــال 30 يوم ــم خ ــد تت ــول ق ــى كاب ــان ع طالب
أن كانــت تقديراتهــا الســابقة تشــر إىل مــن 6 أشــهر لعــام، 
ــن  ــدي إضافي ــة آالف جن ــا أرســلت واشــنطن حــوايل ثاث ك
ــاهمة  ــتان للمس ــة ألفغانس ــة مؤقت ــطس يف مهم يف 13 أغس
يف تأمــن ســحب أعضــاء البعثــة الدبلوماســية األمريكيــة مــن 
الســفارة األمريكيــة يف كابــول، يف مــؤرش عــى حجــم االنهيــار 
يف صفــوف القــوات الحكوميــة، وكذلــك امليليشــيات التابعــة 

ألمــراء الحــرب. 

استراتيجية طالبان العسكرية
ــتان،  ــا يف أفغانس ــف هجاته ــان لتكثي ــة طالب ــت حرك اتجه
منــذ أن أعلنــت واشــنطن يف أبريــل اعتزامهــا ســحب جميــع 
قواتهــا مــن البــاد بحلــول 11 ســبتمرب 2021. واســتندت 
اســراتيجية طالبــان للســيطرة عــى كامــل األرايض األفغانيــة 

ــة:  ــارص التالي عــى العن

1- أولويــة شــال أفغانســتان: قامــت حركــة طالبــان بشــن 
هجــوم مباغــت عــى شــال أفغانســتان، املعقــل التاريخــي 

ألمــراء الحــرب املناهضــن لطالبــان، ومتكنــت يف 5 مايــو 
2021 مــن الســيطرة عــى إقليــم بغــان، ثــم مدينــة قنــدوز 
يف شــال أفغانســتان يف 8 أغســطس، كــا أنهــا تفــرض حاليــاً 
ــارة إىل أن  ــدر اإلش ــف. وتج ــزار رشي ــة م ــى مدين ــاراً ع حص
ــم  ــت تحك ــا كان ــا عندم ــيطرة عليه ــح يف الس ــان مل تنج طالب
أفغانســتان خــال الفــرة مــن عــام 1996، وحتــى عــام 2001. 

ــن  ــداً ع ــا، بعي ــيطرة عليه ــان للس ــاه طالب ــس اتج ويعك
ــدم  ــى ع ــة ع ــرص الحرك ــاد ح ــوب رشق الب ــا يف جن معاقله
تكــرار ســيناريو “التحالــف الشــايل”، والــذي كان عبــارة عــن 
جبهــة عســكرية مناهضــة لطالبــان تشــكلت عــام 1996، 
ــادة أحمــد شــاه مســعود، وحكمــت شــال أفغانســتان  بقي

ــول.  ــة عــن كاب بصــورة منفصل

2- الســيطرة عــى الحــدود األفغانيــة: ركــزت حركــة طالبــان 
ــة  ــر الحدودي ــى املعاب ــتياء ع ــى االس ــة ع ــة التالي يف املرحل

ــة: ــق األهــداف التالي لتحقي

 أ- تقليــص إيــرادات الحكومــة: متكــن ســيطرة طالبــان عــى 
املعابــر الحدوديــة مــن حصولهــا عــى العائــدات الجمركيــة، 
التــي كانــت الحكومــة األفغانيــة تحصلهــا، حيــث مُتثــل هــذه 
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ســيطرت طالبــان علــى أكثــر مــن 20 واليــة أفغانيــة البالــغ عددهــا حوالــي 34 فــي تســعة أيــام، كمــا باتــت 
تبتعــد عــن كابــول بحوالــي 50 كلــم. وتشــير تقديــرات بــأن طالبــان تســيطر على 85% من أراضي أفغانســتان، 

وأن ســقوط العاصمــة األفغانيــة كابــول باتــت مســألة وقــت.

سقوط حر!:
انهيار احلكومة األفغانية أمام طالبان بعد االنسحاب األمريكي

ســقوط حــر!: انهيــار الحكومــة األفغانيــة أمــام طالبــان بعــد االنســحاب األمريكــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1307، 15 أغســطس 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.



15 أغسطس 2021العدد 1307 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

العوائــد نحــو نصــف إجــايل اإليــرادات املحليــة ألفغانســتان، 
والتــي قــدرت بنحــو 216.5 مليــار “أفغــاين” 2021. 

واســتطاعت الحكومــة األفغانيــة جمــع حــوايل 4.6 مليــار 
أفغــاين فقــط، أي مــا يــوازي 58 مليــون دوالر، مــن الرســوم 
خــال يوليــو مقارنــة بـــ 7.3 مليــار أفغــاين يف يونيــو املــايض 
مــن جميــع املراكــز الجمركيــة الثاثــن الواقعــة عــى الحــدود 
واملــدن واملطــارات، وهــو مــا يعنــي متكــن الحركــة مــن 

ــار أفغــاين. الحصــول عــى أكــر مــن 2.7 ملي

مــن  طالبــان  متكنــت  االســراتيجية:  الســلع  منــع   ب- 
ــة  ــر حدودي ــة معاب ــل ثاث ــن أص ــن م ــى معربي ــيطرة ع الس
ــر  ــو ن ــة، وأب ــام قلع ــا إس ــران، وه ــتان وإي ــن أفغانس ب
فراهــي، وكانــت الحكومــة األفغانيــة تســتورد عربهــا وارداتهــا 

ــران.  ــن إي ــط م ــة النف ــلع، خاص ــن الس م

 ج- الحصــول عــى الدعــم العابــر للحــدود: متكنــت طالبــان 
ــع  ــدودي م ــداك الح ــبن بول ــرب س ــى مع ــيطرة ع ــن الس م
املعابــر  مــن  يعــد  يوليــو 2021، وهــو  باكســتان، يف 14 
الرئيســية، وتؤهــل الســيطرة عــى هــذا املعــرب طالبــان 
للحصــول عــى دعــم مــن الجاعــات الباكســتانية املتعاطفــة 
مــع الحركــة، خاصــة مع امتــداد إثنيــة البشــتون، التــي ينتمي 
ــتان.  ــتان وباكس ــن أفغانس ــان، ب ــارص طالب ــب عن ــا أغل إليه

3- االســتيالء عــى عواصــم املــدن: انتقلــت طالبــان مــن 
مرحلــة الســيطرة عــى املجتمعــات الريفيــة إىل هجوم شــامل 
عــى املــدن الرئيســية، مبــا يف ذلــك قندهــار وهــرات والشــكر 
جــاه. ومــن امللحــوظ أن حركــة طالبــان أظهــرت قــدرة عــى 
ــة، وهــو  ــات بصــورة متزامن ــدة جبه ــى ع شــن هجــات ع
مــا وضــح يف نجاحهــا يف الســيطرة عــى نصــف واليــات 

ــام.  ــة أي ــتان يف مثاني أفغانس

ــرات،  ــار وه ــى قنده ــيطرة ع ــان يف الس ــت طالب ونجح
ثــاين وثالــث أكــرب مــدن أفغانســتان عــى التــوايل. كــا 
ــن  ــة م ــة أفغاني ــى 20 والي ــيطرة ع ــة الس ــتطاعت الحرك اس
أصــل 34 واليــة. ويف هــذا الســياق، أفــادت بعــض املعلومــات 
االســتخباراتية األمريكيــة بــأن العاصمــة األفغانيــة كابــول قــد 

ــاً.  ــان خــال 30 يوم ــة طالب ــد حرك تســقط يف ي

4- عــزل العاصمــة األفغانيــة: تعمــل طالبــان عــى عــزل 
كابــول، وذلــك مــن خــال تطويقهــا مــن مختلــف الجهــات. 
ــة  ــة غزن ــى مدين ــتياء ع ــان باالس ــة طالب ــت حرك ــد قام وق
االســراتيجية، التــي تقــع جنــوب كابــول وتبعــد عنهــا بحــوايل 
150 كيلومــراً، كــا أنهــا متكنــت مــن الســيطرة عــى مدينــة 
ــي تقــع عــى بعــد 225 كيلومــراً شــال  ــل خمــري” والت “ب
ــا عــن  ــن عزله ــان م ــا مكــن طالب ــول، وهــو م ــة كاب العاصم
شــال وغــرب البــاد. وباملثــل، متكنــت طالبــان مــن الســيطرة 

يف 13 أغســطس عــى مدينــة بــويل علــم، عاصمــة واليــة 
ــول. ــم رشق كاب ــي تقــع عــى بعــد 50 كل لوغــار، والت

ومــن جهــة أخــرى، أحكمــت طالبــان ســيطرتها عــى مــزار 
ــخ، يف 14 أغســطس، وتعــد مــزار  ــة بل رشيــف، عاصمــة والي
ــا  ــيطرة عليه ــي الس ــاد. وتعن ــة للب ــة االقتصادي ــف الرئ رشي
ــات  ــن الجه ــول م ــة كاب ــى العاصم ــل ع ــار كام ــرض حص ف
كافــة. وتشــر تقديــرات أمريكيــة إىل أن ســيطرة طالبــان عــى 
واليــة بلــخ يجعــل كابــول تســقط يف حــدود 72 ســاعة فقــط. 

ــول اآلن،  ــان تتحــايش الســيطرة عــى كاب ــدو أن طالب ويب
حتــى تتمكــن الواليــات املتحــدة وحلــف الناتــو مــن إجــاء 
دبلوماســييها ورعاياهــا خــارج أفغانســتان. ولذلــك يتوقــع 
أن تتجــه الحركــة إلكــال ســيطرتها عــى مزيــد مــن الواليــات 
األخــرى، ثــم تــرع بعــد ذلــك يف الســيطرة عــى العاصمــة 

إن أرادت. 

5- مهاجمــة املطــارات والقواعــد: قامــت طالبــان باســتهداف 
املطــارات بصــورة منهجيــة، وذلــك بهــدف إعاقــة قــدرة 
الحكومــة عــى نــر القــوات، فضــاً عــن عــزل أفغانســتان 
ــان  ــة، ســيطرت طالب ــة ثاني عــن العــامل الخارجــي. ومــن جه
عــى عــدد مــن القواعــد العســكرية التابعــة للجيــش األفغاين، 
واســتولت عــى مــا بهــا مــن أســلحة دون أي قتــال يذكــر. 

أسباب االنهيار السريع
ميكــن إرجــاع عوامــل انهيــار القــوات األفغانيــة أمــام طالبــان 

إىل عــدد مــن العوامــل، تتمثــل يف التــايل: 

1- االنســحاب األمريــي مــن دون تســوية: أعلنــت الواليــات 
املتحــدة يف أبريــل 2021 انســحابها مــن أفغانســتان بحلــول 
ــن  ــك يف ظــل تعــر مفاوضــات الســام ب 31 أغســطس، وذل
الحكومــة األفغانيــة وطالبــان. وقــد أغــرى ذلــك الوضــع 
ــاء  ــع أنح ــا يف جمي ــوادة فيه ــات ال ه ــن هج ــان بش طالب
ــف  ــى توظي ــنطن ع ــدرة واش ــن ق ــد م ــا ح ــو م ــاد، وه الب
الرضبــات الجويــة إلعاقــة تقــدم طالبــان، خاصــة مــع إغــاق 
ــرام يف  ــار وباغ ــن يف قنده ــن أمريكيت ــن جويت ــم قاعدت أه
ــة ال تســتطيع  ــو املــايض، كــا أن القــوات األفغاني شــهر يولي
صيانــة املقاتــات، وهــو مــا حــد مــن توظيفهــم هــذا الســاح 

ــان.  ضــد طالب

القــوات األمريكيــة  ومل يتوقــف األمــر عنــد مغــادرة 
والقــوات التابعــة لحلــف الناتــو ألفغانســتان، بــل غــادر 
أيضــاً اآلالف مــن املتعاقديــن الذيــن يوفــرون الخدمــات 
ــة  ــة والربي ــة أنظمــة األســلحة الجوي ــل صيان اللوجســتية، مث

ــا.  ــدة له ــات املتح ــا الوالي ــي قدمته الت

2- انهيــار القــوات األفغانيــة: ظلــت القــوات األفغانيــة 
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معتمــدة عــى الدعــم األمريــي يف جميــع العمليــات تقريبــاً، 
وهــو مــا كان أحــد العوامــل التــي ســاهمت يف انهيارهــا 
فــور االنســحاب األمريــي. ومــن امللفــت هــذا األداء املتــدين 

ــة عــى الرغــم مــن الدعــم األمريــي.  للقــوات األفغاني

فقــد أكــد الرئيــس األمريــي جــو بايــدن يف 10 أغســطس 
أن “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 متتلــك القــدرة وامليــزة العدديــة والقوة 
الجويــة”، مشــراً إىل أن األمــر يعــود إىل القيــادة واإلرادة 
باســتخدام هــذه القــدرات. وتكشــف هــذه التريحــات 
وجــود إحبــاط مــن أداء القــوات األفغانيــة أمــام تقــدم 

ــان.  طالب

3- الدعــم الباكســتاين لطالبــان: تعــد باكســتان تاريخيــاً أحــد 
ــة  ــة األفغاني ــة أن الحكوم ــان، خاص ــة طالب ــن لحرك الداعم

ــاد.  ــام آب ــدود إلس ــم الل ــد، الخص ــن الهن ــة م ــت مقرب كان
وأكــدت األمــم املتحــدة يف 27 يوليــو أن جاعــة طالبــان 
ــا  ــراً له ــتان مق ــن باكس ــذ م ــي تتخ ــة الت ــتان اإلرهابي باكس
ــة، وأن  ــان األفغاني ــة طالب ــع حرك ــات م ــى عاق ــت ع حافظ
هنــاك مــا يقــرب مــن 6000 عضــو مــن أعضــاء حركــة طالبــان 
باكســتان يتمركــزون يف املنطقــة الرقيــة من أفغانســتان عى 
ــم العســكري  ــون الدع ــث يقدم ــع باكســتان، حي الحــدود م

ــة. ــة األفغاني ــان املســتمر ضــد الحكوم لهجــوم طالب

4- سياســات الرئيــس األفغــاين: أخفــق الرئيــس األفغــاين، 
ــان  ــرب األفغ ــراء الح ــد أم ــى اآلن يف توحي ــى، حت أرشف غن
ضــد حركــة طالبــان، إذ إن سياســته كانــت تقــوم عــى 
ــاين،  ــي األفغ ــش الوطن ــز الجي ــة لتعزي ــهم، يف محاول تهميش
وهــو مــا دفعهــم إىل تحــايش محاربــة طالبــان. غــر أنــه أمــام 
ــم  ــي إليه ــأ غن ــان، لج ــام طالب ــة أم ــوات األفغاني ــار الق انهي
مــن جديــد، حيــث وافــق يف مطلــع أغســطس، عــى تســليح 

ــة.  ــة للحكوم ــيات املوالي امليليش
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عن المركز
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وجــاء هــذا القــرار متأخــراً، فقــد ســافر غنــي، يف 11 
ــي تعــد  ــف الشــالية، والت ــزار رشي ــة م أغســطس، إىل مدين
معقــاً تقليديــاً مناهضــاً لطالبــان، وأجــرى محادثــات مع أمر 
الحــرب األوزبــي، عبــد الرشــيد دســتم، والزعيــم الطاجيــي 
البــارز، عطــا محمــد نــور، وذلــك لحثهــا عــى الدفــاع عــن 
ــان. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد  املدينــة يف مواجهــة طالب

ــطس. ــة يف 14 أغس ــقطت املدين س

سيناريوهات الصراع األفغاني
تتمثــل املســارات املحتملــة للــراع األفغــاين بعــد االنســحاب 

األمريــي مــن أفغانســتان يف الســيناريوهات التاليــة:  

1- ســيطرة كاملــة لطالبــان: ميكــن تصــور، وفــق هــذا 
ــة  ــة املبذول ــة والدولي ــود اإلقليمي ــاق الجه ــيناريو، إخف الس
ــة املفاوضــات والتوصــل  ــوس عــى طاول ــان للجل لدفــع طالب
ــة، وأن تتجــه  التفــاق تقاســم ســلطة مــع الحكومــة األفغاني
األرايض  كامــل  عــى  ســيطرتها  رقعــة  لتوســيع  طالبــان 
األفغانيــة، وليــس فقــط يف املناطــق ذات األغلبيــة البشــتونية. 

ويعــد هــذا الســيناريو هــو املرجــح بشــدة، خاصــة يف ظل 
االنهيــار الرسيــع لقــوات الحكومــة األفغانيــة عــى الجبهــات 
ــلحتهم  ــليم أس ــام وتس ــم إىل االستس ــة، واتجــاه بعضه كاف
إىل طالبــان مــن دون قتــال، ونجــاح الحركــة يف االســتياء 
ــات  ــن الدباب ــة م ــلحة األمريكي ــن األس ــم م ــدد ضخ ــى ع ع

واملدرعــات مــن طــراز هامفــي وغرهــا. 

ويضــاف إىل مــا ســبق متكــن طالبــان مــن الســيطرة عــى 
ــل  ــت معق ــي كان ــتان، والت ــال أفغانس ــعة ش ــق واس مناط
التحالــف الشــايل املنــاوئ لطالبــان. كــا تتفــاوض واشــنطن 
ــفارة  ــييها يف الس ــن دبلوماس ــان أم ــان لض ــع طالب ــاً م حالي
ــدي بشــكل  ــة آالف جن ــول، بالتزامــن مــع إرســال ثاث يف كاب
ــن،  ــول إلجــاء موظفــن ودبلوماســين أمريكي طــارئ إىل كاب
ــدوث  ــع ح ــة تتوق ــرات األمريكي ــي أن التقدي ــا يعن ــو م وه

ــك الســيناريو.  ذل

ــذا الســيناريو  ــاً له ــد وفق ــان: يعتق ــة لطالب 2- ســيطرة جزئي
ــان مــن الســيطرة عــى أجــزاء واســعة مــن  أن تتمكــن طالب
ــا تفشــل يف إحــكام ســيطرتها عــى  ــة، ولكنه األرايض األفغاني
كامــل أفغانســتان. فقــد تدفــع سلســلة االنتصــارات املتتاليــة 
لحركــة طالبــان أمــراء الحــرب، والذيــن ميثلــون مختلــف 
األقليــات األفغانيــة، إىل التوحــد مــع القــوات األفغانيــة ضــد 

ــان العســكرية.  ــف نجاحــات طالب ــان، ووق طالب

لهــذا  وفقــاً  األفغانيــة،  الحكومــة  تقــوم  أن  ويتوقــع 
الســيناريو، بحشــد مقاتليهــا كافــة والتحالــف مــع أمــراء 
الحــرب للدفــاع عــن العاصمــة األفغانيــة كابول، وبعــض املدن 
ــا،  ــاد، وغره ــال آب ــف وج ــزار رشي ــل م ــراتيجية، مث االس
ومنــع طالبــان مــن تحقيــق أي تقــدم عســكري إضــايف، وذلــك 
ــوس  ــان الجل ــق جمــود يف الــراع وتفــرض عــى طالب لتحقي

ــاوض. للتف

وتراجــع فــرص هــذا الســيناريو بشــدة يف ضــوء خســارة 
بالفعــل  نفوذهــم  مناطــق  الحــرب  أمــراء  مــن  العديــد 
لصالــح طالبــان، فضــاً عــن العاقــة املتوتــرة بــن الحكومــة 
ــع  ــة. وم ــنوات املاضي ــال الس ــرب خ ــراء الح ــة وأم األفغاني
ســيطرة طالبــان عــى مــزار رشيــف، فــإن فــرص تحقــق هــذا 

ــة. ــن منعدم ــدودة، إن مل تك ــون مح ــيناريو تك الس

3- التوصــل لتســوية ســلمية: يتمثــل يف إبــرام حكومــة 
ــدوث  ــرص ح ــر أن ف ــان، غ ــع طالب ــام م ــاق س ــول اتف كاب
هــذا الســيناريو ضعيفــة، فقــد رفضــت حركــة طالبــان 
ــي،  ــذي عرضــه الرئيــس أرشف غن اتفــاق تقاســم الســلطة ال
ــف  ــل وق ــك يف مقاب ــه، وذل ــن جانب ــة م ــول مانع ــد ط بع
ــام  ــاق س ــا أي اتف ــان رفضه ــدت طالب ــف. وأك ــان العن طالب
ال يتضمــن اإلشــارة رصاحــة إىل تطبيــق الريعــة اإلســامية. 
كــا أن طالبــان كانــت تضــع عراقيــل أمــام مفاوضــات الســام 

ــابقة.  الس


