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ويف حــن قــد تتجــه الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب إىل 
توظيــف ســاح العقوبــات ضــد طالبــان، إذا مل تلتــزم األخــرة 
ــن  ــن املغادري ــن واألوروبي ــا األمريكي ــرض للرعاي ــدم التع بع
ــه مــن امللحــوظ أن أغلــب الــدول املجــاورة  أفغانســتان، فإن
ــة، وإن  ــة األفغاني ــار الحكوم ــع انهي ــت تتوق ألفغانســتان كان

ليــس بهــذه الرسعــة، ورشعــت يف االنفتــاح عــى طالبــان. 

انسحاب أمريكي بال رجعة 
مــن  انســحابها  قــرار  عــن  املتحــدة  الواليــات  دافعــت 
والخارجيــة،  الداخليــة  االنتقــادات  وجــه  يف  أفغانســتان، 
مؤكــدة أنهــا أمضــت يف هــذا البلــد ضعــف املــدة التــي 
ــة  ــر الخارجي ــد وزي ــا أك ــوفييتي، بين ــاد الس ــا االتح قضاه
األمريــي أنتــوين بلينكــن “ببســاطة ليــس مــن مصلحتنــا 
البقــاء يف أفغانســتان”، مضيفــاً أن “الواليــات املتحــدة نجحت 
يف مهمــة وقــف الهجــات عليهــا”. وســوف يــرك االنســحاب 

ــدويل.  ــي وال ــتوين اإلقليم ــى املس ــعة ع ــات واس تداعي

ــايك،  ــن س ــض، ج ــت األبي ــم البي ــة باس ــفت املتحدث وكش
أن اإلدارة األمريكيــة ال تتحمــل “الشــعور بخيبــة األمــل” 
مــن تراجــع األداء العســكري للجيــش األفغــاين، وهــي كلهــا 

ــة  ــى الحكوم ــوم ع ــي بالل ــنطن تلق ــى أن واش ــؤرشات ع م
األفغانيــة، وهــو املعنــى نفســه الــذي أكــده بلينكــن، إذ أشــار 
إىل أن “الفكــرة القائلــة بأنــه كان مــن املمكــن الحفــاظ عــى 
ــة”.  ــاك خاطئ ــا هن الوضــع الراهــن مــن خــال إبقــاء قواتن

ــوا  ــن كان ــكرين األمريكي ــادة العس ــا أن الق ــظ هن وياح
ــوات  ــراً ألن الق ــة، نظ ــة األفغاني ــقوط الحكوم ــون س يتوقع
األفغانيــة كانــت تعــاين مشــكات مزمنــة مل يتــم أبــداً عاجها، 
مثــل الفســاد العميــق، وإخفــاق كابــول يف دفــع رواتــب 
الجنــود وضبــاط الرشطــة ألشــهر، باإلضافــة إىل انشــقاق 
القــوات التــي يتــم إرســالها عــى الجبهــة، نظــراً ألنــه ال يتــم 
توفــر طعــام، أو مــاء كاٍف، ناهيــك عــن األســلحة. ويف ظــل 
هــذه الظــروف أدرك بايــدن أن بقــاء القــوات األمريكيــة 
لســنوات إضافيــة لــن يحــل مشــكلة انهيــار القــوات األفغانية، 
لــذا، رأى أن أفضــل الخيــارات هــو ســحب القــوات األمريكية. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن اإلدارة األمريكيــة الســابقة برئاســة 
ترامــب قــد وقعــت اتفــاق ســام مــع حركــة طالبــان يف 
فربايــر 2020 يف قطــر، والــذي تضمــن مغــادرة القــوات 
األمريكيــة للبــاد، يف حــال إيفــاء حركــة طالبــان بالتزاماتهــا، 
والتــي تتضمــن عــدم تحويــل أفغانســتان إىل مــاذ آمــن 
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غــادر الرئيــس الرئيــس أشــرف غنــي أفغانســتان فــي 15 أغســطس، وذلــك بالتزامــن مــع وصــول طالبــان إلــى 
مشــارف العاصمــة، فــي وقــت أكــد مصــدر مقــرب مــن طالبــان أن الطرفيــن توصــا إلــى اتفــاق علــى تــرك 

غنــي منصبــه وتســليم الســلطة إلــى حكومــة انتقاليــة. 
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ــت هــذا  ــدن تجاهل ــة، غــر أن إدارة باي للتنظيــات اإلرهابي
ــث  ــج، حي ــت النتائ ــا كان ــرشط، وعمــدت لانســحاب مه ال
ــاً  أكــدت األمــم املتحــدة أن أفغانســتان تعــد اآلن مــاذاً آمن
لحــوايل عــرشة آالف إرهــايب موزعــن عــى القاعــدة وداعــش، 

ــة.  ــات اإلرهابي ــن التنظي ــا م وغره

قلق أوروبي من ملف الهجرة
تتمثــل الهواجــس األوروبيــة مــن أفغانســتان يف بعديــن 
أساســين، وهــا اإلرهــاب، والاجئــن. ومتثــل القضيــة الثانيــة 
التهديــد األكــرب، بالنظــر إىل تدفــق الاجئــن األفغــان بالفعــل 
ــول إىل  ــة للوص ــران، يف محاول ــة إي ــوار، خاص ــى دول الج ع

ــا.  ــا إىل أوروب ــا، ومنه تركي

وياحــظ أن ملــف الهجــرة أحــد القضايــا التــي تثــر 
ــت  ــدول األعضــاء، ففــي حــن علّق ــن ال انقســامات حــادة ب
ــت  ــن رفض ــان الذي ــن األفغ ــل املهاجري ــدول ترحي ــض ال بع
ــدا، تــر دول  ــا وهولن طلبــات لجوئهــم، مثــل فرنســا وأملاني
أخــرى عــى ترحيلهــم، حتــى ال يرســل ذلــك رســالة خاطئــة 

ــتيعابهم.  ــة اس ــان بإمكاني ــن األفغ لاجئ

وال متتلــك أوروبــا مــن أدوات كافيــة للتأثــر عــى طالبــان، 
ــا ســوف  ــذا، فإنه ــات املتحــدة، ول ــل الوالي خاصــة بعــد رحي
تســعى إلدارة هــذا امللــف بالتعــاون مــع تركيــا، عــرب تقديــم 
حزمــة مســاعدات اقتصاديــة بهــدف اســتيعاب الاجئــن 
داخــل حدودهــا، ومنعهــم مــن االنتقــال إىل الــدول األوروبية. 

كــا يتوقــع أن تتجــه الــدول األوروبيــة إىل توظيــف 
ســاح العقوبــات، فقــد حــذر منســق السياســة الخارجيــة يف 
االتحــاد األورويب، جوزيــب بوريــل، يف بيــان “إذا تــم االســتياء 
عــى الســلطة بالقــوة وإعــادة تأســيس إمــارة إســامية، فــإن 
ــم  ــع الدع ــة وتراج ــراف والعزل ــدم االع ــتواجه ع ــان س طالب
ــى يف  ــه، حت ــد، فإن ــن هــذا التهدي ــم م ــدويل”. وعــى الرغ ال
حالــة تنفيــذه، لــن ميثــل تهديــداً خطــراً عــى حركــة طالبــان 

ــة.  بصــورة تدفعهــا للتجــاوب مــع املطالــب األوروبي

تأكيد المكاسب الباكستانية 
كانــت إســام آبــاد الداعــم الرئيــي لحركــة طالبــان يف أعقاب 
والحــرب  الثانينيــات  أواخــر  يف  الســوفييتي  االنســحاب 
ــا  ــن. ك ــرن العرشي ــن الق ــعينيات م ــل التس ــة يف أوائ األهلي
وفــرت باكســتان املــأوى ملجلــس قيــادة طالبــان، الــذي 
ــات  ــزال عائ ــه. وال ت ــراً ل ــتان مق ــن باكس ــذ م ــزال يتخ ال ي
ــش يف املحافظــات  ــان تعي ــي طالب ــادة ومقات ــد مــن ق العدي

ــتان. ــة لباكس الغربي

وكانــت باكســتان إحــدى ثــاث دول اعرفــت بنظــام 
ــل  ــام 1996، ب ــول يف ع ــى كاب ــيطرت ع ــا س ــان عندم طالب

وعــززت العاقــات مــع الحركــة ملواجهــة النفــوذ الهنــدي يف 
املنطقــة. وامتــد الــدور الباكســتاين املحــوري إلقنــاع طالبــان 
ــابقة يف  ــة الس ــع اإلدارة األمريكي ــات م ــاركة يف املحادث باملش

ــام 2020.  ع

ــان يف االســتياء عــى  ــع لحركــة طالب ومــع التقــدم الرسي
ــد  ــتان ق ــاين أن باكس ــس األفغ ــم الرئي ــم، زع ــم األقالي عواص
ــدود  ــرب الح ــادي ع ــن 10 آالف جه ــر م ــور أك ــمحت بعب س
ــدم  ــاد بع ــام آب ــه إس ــة إىل اتهام ــان، باإلضاف ــاعدة طالب ملس
مبســار  للقبــول  الحركــة  عــى  كافيــة  ضغــوط  مارســة 
التســوية الســلمية. وبطبيعــة الحــال، فقــد أنكــرت باكســتان 
هــذا الدعــم. غــر أن تقريــر األمــم املتحــدة، الســابقة اإلشــارة 
إليــه، والــذي أكــد دعــم عنــارص مــن طالبــان باكســتان 
لنظرتهــا األفغانيــة، يضفــي مصداقيــة عــى اتهامــات كابــول. 

ومــن جانــب آخــر، فقــد رفضــت باكســتان الســاح 
لواشــنطن باســتخدام قواعدهــا العســكرية لتوجيــه املقاتــات 
ــش  ــحاب الجي ــب انس ــان، عق ــات إىل طالب ــة رضب األمريكي
ــل دعــاً باكســتانياً غــر  ــاك، وهــو مــا ميث األمريــي مــن هن

ــان.  ــة طالب ــارش لحرك مب

وياحــظ أن باكســتان ســوف تتجــه إىل تعزيــز مكاســبها 
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــان م ــت طالب ــال متكن ــراتيجية يف ح االس
كامــل أفغانســتان، فــإىل جانــب وجــود حكومــة مواليــة لهــا 
ــك القــدرة عــى دعــم  ــإن باكســتان ســوف متتل ــول، ف يف كاب
حــركات املقاومــة الكشــمرية، والتــي كان بعضهــا يتخــذ مــن 
ــتان أدوات  ــب باكس ــا يكس ــو م ــا، وه ــراً له ــتان مق أفغانس

ــد. ــة الهن ــة يف مواجه ضغــط إضافي

فــإن  واألمنيــة،  االســراتجية  الحســابات  جانــب  وإىل 
هنــاك حســابات جيواقتصاديــة، إذ إن ســيطرة طالبــان عــى 
أفغانســتان ســوف يعصــف بخطــط الهنــد الراميــة إىل ربطهــا 
ــيا  ــط آس ــدف إىل رب ــذي يه ــوب، وال مبحــور الشــال – الجن
ــتان  ــل إن باكس ــران، ب ــروراً بإي ــاي م ــاء مومب ــطى مبين الوس
بالتعــاون مــع الصــن ســوف يتمكنــان مــن ربــط أفغانســتان 

ــي.   ــق” الصين ــزام والطري ــرشوع “الح مب

تعاون صيني محتمل
ــيطرتها  ــور س ــان ف ــراف بطالب ــن لاع ــه الص ــع أن تتج يتوق
عــى كامــل أفغانســتان، وزار فــد مــن طالبــان الصــن يف 28 
يوليــو املــايض، حيــث أكــد الوفــد لبكــن أن أفغانســتان لــن 
تكــون قاعــدة لشــن هجــات ضــد الصــن، إذ متتــد الحــدود 
ــارة عــن مرتفعــات  ــراً، وهــي عب املشــركة بطــول 76 كيلوم

ــة.  ــر حدودي ــا أي معاب شــاهقة ال تتخلله

وينبــع مصــدر قلــق بكــن مــن امتــداد الحــدود مبحــاذاة 
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منطقــة شــينجيانج ذات االغلبيــة املســلمة، وتتخــوف الصــن 
ــة  ــتان كنقط ــور أفغانس ــن األويج ــتخدام االنفصالي ــن اس م
الصينيــون  املســؤولون  انطــاق لشــن هجــات. وتعّهــد 

ــة. ــؤون األفغاني ــل يف الش ــدم التدخ ــم بع بدوره

ــدة،  ــنوات ع ــن إىل س ــن الجانب ــة ب ــذور العاق ــد ج ومتت
وذلــك عــرب باكســتان. ووفقــاً لحســابات الصــن، فــإن إقامــة 
عاقــات جيــدة مــع طالبــان، التــي تحظــى بدعــم باكســتان، 
حليــف بكــن، ســوف متهــد الطريــق أمــام توســيع “مبــادرة 
حــزام وطريــق” يف أفغانســتان وعــرب جمهوريــات آســيا 
الوســطى. مــن جانبهــا، تــرى طالبــان يف الصــن مصــدراً بالــغ 
األهميــة لاســتثار والدعــم االقتصــادي، إمــا مبــارشة أو مــن 

خــال باكســتان.

تأقلم هندي مع طالبان 
ــا  ــت دعمه ــي أعلن ــة، الت ــوى اإلقليمي ــن الق ــد م ــت الهن كان
حكومــة أرشف غنــي، ومــع ذلــك، فإنهــا اتجهــت لفتــح قنوات 
اتصــال رســمية مــع طالبان ألول مــرة يف يوليــو 2021 للتحوط 
مــن احتــال انهيــار الحكومــة األفغانيــة، وذلــك عــى الرغــم 
مــن أن نيودلهــي كانــت مــن الــدول التــي رحبــت بإطاحــة 

واشــنطن بحكــم طالبــان يف عــام 2001. 

وتســعى الهنــد حاليــاً إىل التنســيق مــع إيــران يف مواجهــة 
تطــورات الــراع األفغــاين، خاصــة يف ضــوء تشــارك الدولتــن 
مخــاوف بشــأن ســيطرة طالبــان عــى كابــول. لذلــك كثفــت 

نيودلهي بالفعل مشاوراتها مع طهران يف الفرة األخرة. 

تعاون روسي حذر 
تعمــل موســكو عــى تقديــم نفســها باعتبارهــا الضامــن 
األمنــي لــدول آســيا الوســطى بعــد االنســحاب األمريــي مــن 
أفغانســتان، ولذلــك اتجــه الجيــش الــرويس لتعزيــز وجــوده 
ــة إىل إجــراء  ــه العســكرية يف طاجيكســتان، باإلضاف يف قاعدت
تدريبــات عســكرية مشــركة مــع طاجيكســتان وأوزبكســتان 
ــة  ــة محتمل ــدات أمني ــة أي تهدي ــن يف مواجه ــن الدولت لتأم
ــزة يف أفغانســتان.  ــة املتمرك ــات اإلرهابي ــن التنظي نابعــة م

وعــى الرغــم مــن املخــاوف الروســية بشــأن تصاعــد 
مخاطــر اإلرهــاب مــن أفغانســتان، فــإن روســيا تعمــل عــى 
مــد أوارص التعــاون مــع حركــة طالبــان، التــي وصفهــا وزيــر 
الخارجيــة ســرجي الفــروف بـــ “األشــخاص العقــاء”، يف مؤرش 
عــى حــرص الحركــة عــى تقديــم نفســها كطــرف قــادر عــى 
حكــم أفغانســتان، والتوصــل لتفاهــات مــع الــدول املجــاورة 

تضمــن أمنهــم.  

بحث تركي عن أوراق للمساومة 
أجــرت تركيــا مــع الواليــات املتحــدة مفاوضــات مكثفــة، 
ــار  ــن مط ــب دور يف تأم ــام بلع ــرة القي ــت أنق ــث عرض حي
ــورة  ــك بص ــة، وذل ــوات األمريكي ــحاب الق ــد انس ــول بع كاب
تســاعد يف تأمــن البعثــات الدبلوماســية األمريكيــة والغربيــة 
ــادة  ــارص االســتخبارات والق ــن عن ــن تأم ــول، فضــاً ع يف كاب
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العســكرين األمريكيــن أثنــاء زيارتهــم كابــول لتقديــم الدعــم 
ــان. ــة طالب ــا يف مواجه العســكري له

وعرضــت أنقــرة لعــب هــذا الــدور مقابــل الحصــول عــى 
الدعــم الدبلومــايس واللوجســتي واملــايل للجانــب الــريك، 
ــا  ــريك نفســه. وتســتند تركي ــه الرئيــس ال ــاً ملــا أشــار إلي وفق
ــات  ــا بعاق ــل أبرزهــا متتعه ــن العوام ــك إىل عــدد م يف ذل
جيــدة مــع بعــض أمــراء الحــرب الســابقن، مثــل قلــب الديــن 
حكمتيــار، وزعيــم الحــزب اإلســامي، والــذراع السياســية 
لإلخــوان املســلمن، وكذلــك عبــد الرشــيد دوســتم، قائــد 
ــوي يف املجتمــع  ــوذ ق ــع بنف ــذي يتمت ــش”، وال ــة “جنبي حرك

ــي.   األوزب

وإىل جانــب هــؤالء، فــإن أنقــرة تعــول عــى دعــم إســام 
أبــاد، وهــو مــا وضــح مــن زيــارة وزيــر الدفــاع الــريك 
خلــويص أكار إىل إســام آبــاد، يف 11 أغســطس، حيــث طالــب 
بــأن تقــوم األخــرة بالضغــط عــى طالبــان، لدفعهــا للقبــول 
بالــدور الــريك يف تأمــن مطــار كابــول، كــا أعلــن أردوغــان 
اســتعداده للقــاء زعيــم حركــة طالبــان هبــة اللــه أخونــد زادة 
ــان  ــة إلرســاء الســام يف أفغانســتان. ورفضــت طالب يف محاول
ــاح ألي  ــا الس ــا رفضه ــددت تأكيده ــان، وج ــة أردوغ مقابل
“قــوات أجنبيــة” بالبقــاء يف أفغانســتان، يف إشــارة إىل القــوات 

ــة.  الركي

ــيطرة  ــة يف الس ــاح الحرك ــة نج ــوء إمكاني ــه يف ض ــا أن ك
عــى كامــل أفغانســتان يف غضــون ثاثــة أشــهر عــى أقــى 
ــة،  ــة األمريكي ــتخبارات املركزي ــات االس ــاً لتقيي ــر، وفق تقدي

ــرة لعــب دور يف أفغانســتان. ــدور أنق ــن يكــون مبق ــه ل فإن

إدارة إيرانية لتطورات الصراع األفغاني 
ــران مســتوين للتعامــل مــع تطــورات الوضــع يف  ــت طه تبن
أفغانســتان، وهــا املســتوى الدبلومــايس والعســكري. فقــد 
التقــى وزيــر الخارجيــة اإليــراين محمــد جــواد ظريــف عــدداً 

ــان يف طهــران عــدة مــرات مــن قبــل.  مــن قــادة طالب

ــان  ــراين، طالب ــادري، عضــو الربملــان اإلي ووصــف أحمــد ن
بـ“الحركــة األصليــة”. وأكــدت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة غداة 
ســيطرة طالبــان عــى هــرات يف 13 أغســطس أن طالبــان 
ــييها  ــة ودبلوماس ــة العام ــل للقنصلي ــن الكام ــة باألم “ملتزم

ــف.  ــزار رشي ــا” يف م وموظفيه

وســبق وأن تورطــت إيــران يف تقديــم الدعــم العســكري 
ــي يف  ــدف وضــع الوجــود األمري ــك به ــان، وذل ــة طالب لحرك
ــت  ــر، أسس ــب اآلخ ــى الجان ــط. وع ــت ضغ ــتان تح أفغانس
طهــران عــدداً مــن امليليشــيات الشــيعية املســلحة مــن 
أبنــاء إثنيــة الهــزارة الشــيعية، مثــل ميليشــيات “فــدايئ بابــا 
مــزاري”، الذيــن يقــدر عددهــم بخمســة آالف، وفقــاً لوزيــر 

ــف.  ــد جــواد ظري ــراين الســابق محم ــة اإلي الخارجي

كــا ســبق وأن شــكلت إيــران لــواء فاطميــون مــن 
الشــيعة األفغــان ونرشتهــم للقتــال يف ســوريا، وقــد زار القائــد 
ــراين،  ــوري اإلي ــرس الث ــن الح ــدس م ــق الق ــكري لفيل العس
إســاعيل قــاآين، منطقــة البوكــال الســورية عــدة مــرات يف 
اآلونــة األخــرة، حيــث ينتــرشون، وترجــح بعــض التقديــرات 
إىل أن ســبب هــذه الزيــارات هــو تفكــر إيــران يف نقلهــم إىل 

ــتان.   أفغانس


