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مصالح الصين في أفغانستان 
الدبلومــايس  يويشــياويونج،  يوليــو   21 يف  الصــن  عيّنــت 
املخــرم ذا الخــرة بالسياســة األمريكيــة والــرق أوســطية، 
ــن  ــر تعي ــتان. ويش ــا إىل أفغانس ــداً له ــاً جدي ــاً خاص مبعوث
ــراط  ــن يف االنخ ــة بك ــتان إىل رغب ــد ألفغانس ــوث جدي مبع
بشــكل أكــر يف أفغانســتان بعــد انســحاب القــوات األمريكية. 
ــن،  ــرة للص ــة كب ــل أهمي ــتان متث ــول إن أفغانس ــن الق وميك
ــي  ــاء الخلف ــا الفن ــي، باعتباره ــن منظــور أمن ــط م ــس فق لي
للصــن، ولكــن كذلــك العتبــارات اقتصاديــة، وهــو مــا ميكــن 

ــايل:  ــه عــى النحــو الت تفصيل

1- التخلــص مــن التهديــد األمرييك: شــكل الوجود العســكري 
األمريــي يف “الفنــاء الخلفــي” للصــن يف أفغانســتان تهديــداً 
اســراتيجياً خطــراً للصــن. وكانــت بكــن تأمــل بالتأكيــد 
ــت  ــا كان ــاك، ولكنه ــن هن ــات املتحــدة م أن تنســحب الوالي
ــد  ــم االنســحاب بشــكل منظــم، وبع ــط يف أن يت ــب فق ترغ
ــة  ــان والحكوم ــن طالب ــام ب ــاق س ــل إىل اتف ــم التوص أن يت

ــة.  األفغاني

وياحــظ أنــه يف مقــال رأي افتتاحــي نــر يف جريــدة 
“جلوبــال تاميــز” الصينيــة الحكوميــة، أرســل املقــال تهديــداً 
إىل تايــوان، التــي تعترهــا الصــن جــزءاً ال يتجــزأ مــن ترابهــا 
الوطنــي، إذ يؤكــد املقــال أن االنســحاب األمريــي مــن 
ــات املتحــدة، أقــرب وأقــوى  أفغانســتان قــد أظهــر أن الوالي
ــا تكــون يف أمــس  ــوان عندم ــن تســاعد تاي ــوان، ل ــاء تاي حلف
ــاح  ــم االرتي ــن حج ــر ع ــك األم ــف ذل ــا. ويكش ــة إليه الحاج
الصينــي لانســحاب األمريــي مــن أفغانســتان، والــذي عــرت 
عنــه كذلــك ترصيحــات املســؤولن الصينيــن، فقــد أكــد وزيــر 
الخارجيــة الصينــي وانــج يــي دعــم بــاده ألفغانســتان كدولــة 
مســتقلة ومحايــدة تنتهــج سياســة إســامية معتدلــة. وأضــاف 
أن بــاده تــويل اهتاممــاً كبــراً براكــة التعــاون االســراتيجية 
للتحضــر  للعمــل  ومســتعدة  وأفغانســتان،  الصــن  بــن 
التصــاالت رفيعــة املســتوى بــن البلديــن، وهــو مــا يعنــي أن 
بكــن تــرى أن حجــم الفــرص النابعــة مــن أفغانســتان بعــد 

ــدات.  ــي يفــوق التهدي االنســحاب األمري

2- عــدم تحــّول أفغانســتان إىل مــاذ آمــن لإلرهــاب: تعــد 
طالبــان مــن الجامعــات اإلرهابيــة االســراتيجية التــي توظــف 
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أكــدت هــوا تشــون ينــغ، المتحدثــة باســم الخارجيــة الصينيــة، فــي 16 أغســطس أن ســلطات بالدهــا تأمــل 
بــأن تفــي طالبــان بوعودهــا، وتوقــف الحــرب فــي أفغانســتان، وذلــك بعــد ســيطرة طالبــان علــى العاصمــة 
األفغانيــة كابــول، كمــا شــددت علــى ضــرورة أن يتــم تقريــر مصيــر هــذا البلــد، مــن جانــب الشــعب األفغانــي 
نفســه. وأكــدت المتحدثــة الصينيــة، أن الســفارة الصينيــة فــي كابــل تعمــل كالمعتــاد وأن معظــم مواطنــي 

الصيــن الذيــن كانــوا فــي أفغانســتان، عــادوا إلــى بالدهــم بمســاعدة الســفارة الصينيــة.

حسابات متغرية: 
هل تتجه الصني إىل احتواء حركة طالبان بعد سقوط كابول؟

حســابات متغيــرة: هــل تتجــه الصيــن إلــى احتــواء حركــة طالبــان بعــد ســقوط كابــول؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1310، 17 أغســطس 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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اإلرهــاب مــن أجــل تحقيــق أهــداف ضيقــة وواضحــة، فهي ال 
تســعى إىل إقامــة دولــة إســامية عامليــة عــى غــرار القاعــدة، 
ولكنهــا تســعى لحكــم أفغانســتان بصــورة أساســية، ولذلــك 
ميكــن للصــن أن تتواصــل معهــا لضبــط حركــة اإليجــور، 
ــان تســعى لحكــم أفغانســتان، وأن تكســب  خاصــة أن طالب

اعرافــاً دوليــاً.

ــو، أن  ــان، يف 28 يولي ــن متحــدث باســم حركــة طالب وأعل
وفــداً مــن قــادة طالبــان التقــى يف الصــن بوزيــر الخارجيــة 
الصينــي ومســؤولن مــن الدبلوماســية الصينيــة. وأكــدت 
طالبــان للصــن أن األرايض األفغانيــة لــن تُســتخدم ضــد أمــن 
أي بلــد كان. ويف املقابــل وعــد املســؤولون الصينيــون بعــدم 
التدخــل يف الشــؤون األفغانيــة، إمنــا عــى العكــس املســاعدة 

يف حــّل املشــاكل وإرســاء الســام. 

وتعــد قضيــة اإليجــور مــن القضايــا التــي تثــر هواجــس 
الصــن، وكانــت بكــن تســعى للتوصــل لتفاهــامت مــع 
طالبــان لتحجيــم حركــة املتطرفــن اإليجــور الصينيــن، حيــث 
ــن.  ــاور للص ــينجيانغ املج ــم ش ــة يف إقلي ــذه اإلثني ــز ه ترك
ــن  ــتان ميك ــان يف أفغانس ــاح طالب ــن أن نج ــم م ــى الرغ وع
أن ميثــل منوذجــاً يحتــذي بــه مقاتلــو اإليجــور، فــإن القبضــة 

ــاً. ــامل ضعيف ــذا االحت ــل ه ــل مث ــن تجع ــة للص األمني

ــة  ــى خلي ــض ع ــول القب ــت كاب ــر، ألق ــب آخ ــن جان وم
تجســس صينيــة يف فرايــر 2021، بنــاء عــى معلومــات 
ــي”،  ــن الوطن ــد، ووجــدت “إدارة األم ــن الهن اســتخباراتية م
ــم  ــض عليه ــى القب ــذي ألق ــاين، ال ــتخبارات األفغ ــاز االس جه
أن اثنــن منهــم كانــا عــى اتصــال بشــبكة حقــاين اإلرهابيــة. 
وكانــت بكــن تســتهدف مــن ذلــك توظيــف حقــاين لتعقــب 
املقاتلــن اإليجــور، وهــو مــا يــؤرش إىل نجــاح بكــن يف إدارة 
مصالحهــا يف أفغانســتان برجامتيــة شــديدة، وبصــورة متكنهــا 
مــن التوصــل لتفاهــامت مــع أي جامعــة داخــل أفغانســتان. 

3- إدمــاج أفغانســتان يف مبــادرة الحــزام والطريــق: يرتبــط 
اهتــامم الصــن بأفغانســتان كذلــك مببــادرة الحــزام والطريــق، 
باملبــادرة،  أفغانســتان  لربــط  رئيســيان  خيــاران  وهنــاك 
أحدهــام عــر ربــط أفغانســتان باملمــر االقتصــادي – الصينــي 
الباكســتاين، إذ ترتبــط أفغانســتان بباكســتان مــن خــال أربــع 
ــار  ــد وقنده ــات هلمن ــة يف مقاطع ــكك الحديدي ــاط للس نق
وخوســت وننكرهــار، والتــي ميكــن ربطهــا باملمــر االقتصــادي 

الصينــي – الباكســتاين.

ــزام  ــادرة الح ــتان مبب ــط أفغانس ــر لرب ــار آخ ــاك خي وهن
والطريــق الصينيــة، وذلــك من خال آســيا الوســطى. وكان قد 
تــم تحقيــق بعــض اإلنجــازات يف هــذا اإلطــار. ففــي ســبتمر 
2016، وصــل أول قطــار صينــي يحمــل بضائــع مــن الصــن إىل 

ــان  ــة حرات ــة الحدودي ــري واملدين ــر ال ــتان إىل املع وأفغانس
ــة  ــق الخدم ــم تعلي ــه ت ــر أن ــاملية، غ ــخ الش ــة بل يف مقاطع
ــط  ــة. ويرب ــة التحتي ــة وتراجــع البني بســبب املخــاوف األمني
ــة  ــر الســكك الحديدي ــق أفغانســتان بالصــن ع ــك الطري ذل
بآســيا الوســطى، حيــث ميــر أيضــاً الحــزام االقتصــادي لطريــق 
الحريــر التابــع ملبــادرة الحــزام والطريــق، ويوفــر املزيــد مــن 

اإلمكانــات ألفغانســتان لاندمــاج فيــه.

ــام  ــان، ك ــة طالب ــاً لحرك ــد حليف ــتان تع ــراً ألن باكس ونظ
أن إســام آبــاد تتهــم بدعــم الحركــة عســكرياً بالســاح 
واملنارصيــن، فــإن إمكانيــة نشــوء تعــاون صينــي – باكســتاين 
– أفغــاين أمــر ال ميكــن اســتبعاده، كــام أن مثــل هــذا التطــور 
ســوف تكــون لــه أبعــاد جيوسياســية، إذ إن الصــن وباكســتان 
تناصبــان الهنــد العــداء. كــام أن الربــط التجــاري بــن الــدول 
ــابهار  ــاء تش ــروع مين ــاب م ــى حس ــون ع ــد يك ــاث ق الث
ــاق  ــم تدشــن االتف ــذي ت ــد، وال ــن الهن ــوم م ــراين، املدع اإلي
الخــاص بــه يف مايــو 2016 بــن إيــران والهنــد وأفغانســتان. 

وترغــب الهنــد يف إقامــة ممــر جديــد لنقــل البضائــع إىل 
ــران،  ــة، عــر إي ــذ بحري ــا مناف ــي ال توجــد له أفغانســتان الت
ــاء  ــام أن املين ــتان، ك ــى باكس ــا ع ــص اعتامده ــورة تقل وبص
ــيا  ــي دول آس ــارة لباق ــك للتج ــاً كذل ــون مدخ ــن أن يك ميك
الوســطى، وهــو مــا يــأيت عــى حســاب باكســتان مــرة أخــرى، 
إذ إنهــا لعبــت عــى مــدار ســنوات دور املمــر إىل دول آســيا 
الوســطى عــر مينــاء كراتــي. وال شــك أن ربــط أفغانســتان 
مبــروع الطــوق والطريــق الصينــي ســوف ميكــن باكســتان 
مــن تأكيــد مركزيتهــا يف التجــارة، ســواء بالنســبة ألفغانســتان، 
أو دول آســيا الوســطى، وبصــورة تجــيء عــى حســاب إيــران. 

سياسات بكين األفغانية:
ــم  ــان، الحاك ــع طالب ــل م ــن يف التعام ــات بك ــل سياس تتمث

الفعــي ألفغانســتان، يف التــايل:  

1- االعــراف بطالبــان: يتوقــع أن تتجــه الصــن لاعــراف 
بطالبــان كحاكــم رشعــي ألفغانســتان، وهــو األمــر الــذي 
وضــح يف ترصيــح املتحدثــة باســم الخارجيــة الصينيــة، هــوا 
تشــون ينــغ، والتــي أكــدت أنــه يف حالــة إيفــاء طالبــان 
ــة”  ــات ودي ــة “عاق ــتعدة إلقام ــن مس ــإن الص ــا، ف بوعوده

ــان. ــة طالب ــع حرك م

2- تعزيــز التفاهــات الدبلوماســية: ســوف تواصــل الصــن 
تكثيــف لقاءتهــا مــع مســؤويل طالبــان، عــى غــرار االجتــامع 
ــان،  ــم طالب ــارادار، زعي ــي ب ــا عبدالغن ــن امل ــع ب ــذي جم ال
ووزيــر الخارجيــة الصينــي أواخــر يوليــو 2021، والتــي أكــدت 
فيهــا طالبــان أّن أفغانســتان لــن تشــكل قاعــدة لانفصاليــن 

اإليجــور.
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هل تتجه الصين إلى احتواء حركة طالبان بعد سقوط كابول؟

3- توجيــه اســتثارات صينيــة: قدمــت بكــن تلميحــات 
لطالبــان بتوجيــه اســتثامرات صينيــة إليهــا، مبــا يف ذلــك 
ــة”.  ــة التحتي ــة والبني ــاريع الطاق ــرة يف مش ــتثامرات كب “اس
ويف حــال نجــاح طالبــان يف تحقيــق االســتقرار يف أفغانســتان، 
ــا يف  ــوف تدمجه ــن س ــإن الص ــدة، ف ــح بش ــر مرج ــو أم وه
ــرق  ــط ط ــا برب ــمح له ــام يس ــق، م ــزام والطري ــادرة الح مب
التجــارة التــي متــر عــر آســيا الوســطى بتلــك التــي متــر عــر 

ــتان.  باكس

4- التنســيق مــع حليــف طالبــان: تعــد باكســتان أقــوى 
حلفــاء الصــن يف جنــوب آســيا، ونظــراً للعاقــات القويــة التي 
ــاد وطالبــان، فإنــه يحتمــل أن تحــدث  تجمــع بــن إســام آب
تفاهــامت بــن األطــراف الثاثــة، ليســت فقــط أمنيــة، ولكــن 

اقتصاديــة كذلــك. 

5- التدخــل العســكري املحــدود: تــدرك بكــن جيــداً مخاطــر 
التــورط عســكرياً يف أفغانســتان، والتــي يُنظــر إليهــا عــى أنهــا 
ــي  ــى األخــرى الت ــوى العظم ــف الق ــخ اســراتيجي” أضع “ف
احتلتهــا عــى مــدار التاريــخ. وتشــر التحليــات الصينيــة إىل 
أفغانســتان باعتبارهــا “مقــرة اإلمراطوريــات”. ويف ضــوء 

ذلــك، يتوقــع أال تتدخــل الصــن عســكرياً يف أفغانســتان، إال 
ــكل  ــا بش ــددون أمنه ــن يه ــور الذي ــي اإليج ــة إرهابي ملواجه
ــاذاً  ــر م ــك األم ــون ذل ــع أن يك ــن املتوق ــارش، وإن كان م مب
أخــراً، وبعــد توظيــف الــوكاء املســلحن عــى غــرار شــبكة 

حقــاين، ملواجهــة اإليجــور. 

6- دمــج كابــول يف الهيــاكل األمنيــة الصينيــة: ميكــن أن تدعم 
ــة  ــل منظم ــار عم ــات وإط ــتان يف آلي ــج أفغانس ــن دم الص
ــة  ــة مكرس ــة إقليمي ــي منظم ــي ه ــاون، والت ــنغهاي للتع ش
ــكرية  ــدرات عس ــك أي ق ــة، وال متتل ــا األمني ــة القضاي ملناقش
وكازاخســتان  وروســيا  الصــن  أسســتها  وقــد  جامعيــة. 
وقرغيزســتان وأوزبكســتان وطاجيكســتان يف عــام 2001. 
وانضمــت الهنــد وباكســتان كأعضــاء رســمين يف عــام 2017. 

الصينيــة  الحســابات  إن  القــول  ميكــن  املجمــل،  ويف 
تــرى أن أفغانســتان مــا بعــد االنســحاب األمريــي توفــر 
ــة، وأن  ــة الصيني ــة واألمني ــح االقتصادي ــق املصال فرصــاً لتحقي
ــون  ــوف تك ــتان س ــن أفغانس ــة م ــة نابع ــدات أمني أي تهدي

ــرة.  ــة كب ــدودة بدرج مح
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