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محددات العالقات الثنائية
ميكــن توضيــح بعــض املحــددات الحاكمــة للعالقــة بــن إيران 

وأفغانســتان عــى النحــو التايل:

1- الجــوار الجغــرايف: تعــد أفغانســتان جــارة رشقيــة إليــران، 
وتشــاركها يف حــدود ممتــدة بطــول 920 كــم، وهــو مــا جعــل 
ــود  ــدى العق ــى م ــتان ع ــتقرة يف أفغانس ــر املس ــاع غ األوض

املاضيــة مصــدر قلــق دائــم للنظــام الســيايس يف طهــران.

واألعــراق  القوميــات  تتشــابك  الدميوغــرايف:  التداخــل   -2
الحــدود  إيــران وأفغانســتان، الســيام عــى جانــب  بــن 
ــة البلوشــية يف محافظــة  ــم القومي ــث تقي ــن، حي ــن البلدي ب
ــا  ــد برتكيبته ــي متت ــران، والت ــتان رشق إي ــتان وبلوشس سيس

العرقيــة إىل داخــل املنطقــة الغربيــة األفغانيــة.

إيــران هــو مــن  جديــر بالذكــر أن هــذا اإلقليــم يف 
ــأوى للحــركات الســنية  ــد م ــث يع ــراً، حي ــر املناطــق توت أك

املناهضــة للنظــام يف طهــران.

القوميــات  ببعــض  إيــران  هــذا فضــالً عــن عالقــات 

ــا  ــة وغره ــة الطاجيكي ــل القومي ــتان، مث ــرى يف أفغانس األخ
ــا  ــو م ــاين، وه ــامل األفغ ــن الش ــي تقط ــات الت ــن القومي م
يفــرض عــى إيــران اهتاممــاً خاصــاً باألوضــاع يف أفغانســتان 

ــة. ــة والعرقي ــات القومي ــذه الرتابط ــة ه نتيج

3- حاميــة الشــيعة األفغــان: تقــدم إيــران نفســها باعتبارهــا 
حاميــة للشــيعة يف أفغانســتان والعــامل. وتُشــر تقديــرات إىل 
أن الشــيعة يف أفغانســتان يقــدرون بنحــو 15% إىل %29 
مــن الســكان ومعظمهــم مــن الطائفــة االثنــا عرشيــة التــي 
ــع  ــة م ــات قوي ــران بعالق ــع إي ــران. وتتمت ــى إي ــن ع تهيم
ــاك  ــام أن هن ــزارة، ك ــل اله ــة قبائ ــتان، خاص ــيعة أفغانس ش
قبائــل شــيعية أخــرى، مثــل قبيلــة الفرســيوان، وقبيلــة 

ــيدز. ــة الس ــاش وقبيل قيزلب

وتتخــوف إيــران مــن أن تقــوم حركــة طالبــان، بعــد 
ســيطرتها عــى األمــور يف أفغانســتان، مــن القيــام بعمليــات 
تنكيــل واســعة ضــد الشــيعة يف أفغانســتان، الســيام يف ضــوء 
ــام الحركــة عــام 1998 بشــن  الخــرة التاريخيــة الخاصــة بقي
هجــوم واســع عــى مدينــة مــزار رشيــف يف الجــزء الشــاميل 
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ســيطرت طالبــان علــى العاصمــة األفغانيــة كابــول، بالتزامــن مــع مغــادرة الرئيــس أشــرف غنــي البــاد فــي 
15 أغســطس الجــاري، وأصبحــت الحركــة تســيطر فعليــًا علــى أكثــر مــن 90% مــن مســاحة أفغانســتان 
بحلــول ذلــك التاريــخ. ويمثــل الملــف األفغانــي، ثانــي أهــم قضيــة فــي السياســة الخارجيــة يعالجهــا الرئيــس 

اإليرانــي الجديــد، إبراهيــم رئيســي، بعــد إحيــاء االتفــاق النــووي اإليرانــي مــع القــوى الدوليــة. 

تعاون حمتمل: 
اجتاه إيران لالنفتاح على طالبان وحتجيم التهديدات

تعــاون محتمــل: اتجــاه إيــران لالنفتــاح علــى طالبــان وتحجيــم التهديــدات، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1311، 18 أغســطس 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــل 10  ــة، وقت ــة اإليراني ــارصة القنصلي ــتان، ومح ــن أفغانس م
دبلوماســين إيرانيــن رداً عــى دعــم إيــران لتحالــف القبائــل 
الشــاملية بزعامــة برهــان الديــن ربــاين وقيــادة أحمــد شــاه 

مســعود.

إيــران  ترتبــط  املائيــة:  واملــوارد  التجــاري  التبــادل   -4
ــم  ــغ حج ــث بل ــعة، حي ــة واس ــات تجاري ــتان بعالق بأفغانس
التبــادل التجــاري بــن البلديــن العــام املــايض حــوايل 4 
ــة  ــر حدودي ــة معاب ــر ثالث ــا ع ــر أغلبه ــارات دوالر. ومي ملي
بــن الدولتــن. هــذا فضــالً عــام متثلــه أفغانســتان مــن منبــع 

ألنهــار تجــري يف إيــران وتحديــداً نهــر هلمنــد.

عالقات تعاونية مع طالبان
ســعت طهــران إىل فتــح قنــوات تواصــل مــع حركــة طالبــان 
وإقامــة عالقــات مصلحيــة معهــا، وهــو مــا يتضــح يف التــايل: 

إقامــة  يف  طهــران  نجحــت  عســكرياً:  طالبــان  دعــم   -1
عالقــات مــع حركــة طالبــان، وشــملت املســاعدات العســكرية 
ــادة  ــخ املض ــة والصواري ــلحة الخفيف ــان األس ــة لطالب اإليراني
ــى  ــان ع ــوات طالب ــب ق ــت بتدري ــا قام ــام أنه ــدروع، ك لل
األرايض اإليرانيــة. وتســتضيف طهــران عائــالت قــادة طالبــان 
يف مدينــة زاهــدان وزابــول ومشــهد وكرمــان وأصفهــان وقــم. 

كــام اُتهــم الحــرس الثــوري بإرســال طائــرات مســرة ملســح 
وتصويــر مديريــة جويــن وتزويــد طالبــان باإلحداثيــات، 
لدعــم طالبــان يف هجومهــا عــى الحكومــة األفغانيــة. ولكــن 

هــذا الدعــم ال يناظــر الدعــم اإليــراين للميليشــيات الشــيعية، 
كــام أن الدعــم االســتخبارايت اإليــراين لطالبــان محــدود. 

وميكــن تفســر الدعــم اإليــراين لطالبــان بالرجــوع إىل 
عوامــل عــدة، منهــا أنهــا جامعــة “ســنيّة”، وليســت شــيعية، 
كــام أنهــا تســعى مــن هــذا الدعــم املنضبــط لطالبــان تحقيق 
أهــداف نوعيــة، مثــل امتــالك قــدر مــن النفــوذ عــى حركــة 
طالبــان، والحصــول عــى ثقتهــا، ومحاربة الوجــود األمرييك يف 
أفغانســتان، فضــالً عــن امتــالك أوراق ضغــط عــى الحكومــة 
تتمتــع معهــا  إيــران  كانــت  والتــي  الســابقة،  األفغانيــة 

ــة. ــة قوي ــات اقتصادي بعالق

2- فتــح قنــوات دبلوماســية: بــدأت طهــران بالفعــل، يف 
ــث  ــان، حي ــع طالب ــراً م ــية مؤخ ــود الدبلوماس ــف الجه تكثي
ــداً  ــادة جــواد ظريــف وف ــة بقي ــة اإليراني اســتقبلت الخارجي
مــن الحركــة يف ينايــر 2021. والتقــى رئيــس املجلــس األعــى 
لألمــن القومــي اإليــراين، عــي شــمخاين، مــع املــال عبدالغنــي 
ــن  ــران م ــذي ســافر إىل طه ــان ال ــة طالب ــس حرك ــرادر، رئي ب
ــث أشــاد شــمخاين  ــر املــايض، حي ــه يف قطــر يف 27 يناي مكتب
بالجامعــة عــى صمودهــا يف املعــارك ضــد الواليــات املتحــدة.

3- ضبــط الهــزارة الشــيعة: حــذر حســام رضــوي، مديــر عــام 
ــاء تســنيم، إحــدى  ــة أنب ــة يف وكال ــب الشــؤون الخارجي مكت
ــزارة  ــيعة اله ــة، الش ــراين اإلعالمي ــوري اإلي ــرس الث أذرع الح
يف أفغانســتان مــن التطــوع للحــرب ضــد طالبــان، زاعــامً أن 
الشــيعة الذيــن يقتلــون ضــد طالبــان هــم امللومــون وليــس 
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طالبــان، وذلــك بالتزامــن مــع إشــادة صحيفــة كيهــان، التابعة 
للمرشــد اإليــراين عــي خامنئــي، يف 24 يوليو املــايض، بطالبان، 
ــارها ومل  ــرت مس ــان غ ــوان “طالب ــت عن ــاالً تح ــرش مق إذ ن
تعــد تذبــح”، ووصفــت طالبــان بـــ “طالبــان الجدد” يف إشــارة 

إىل أن حركــة طالبــان مل تعــد تســتهدف الشــيعة. 

القلق من سيطرة طالبان
ــة  ــدن األفغاني ــقاط امل ــاح وإس ــان يف اكتس ــن طالب ــع متك م
املدينــة تلــو األخــرى، بــرزت هواجــس إيرانيــة تجــاه طالبــان، 

وهــو مــا وضــح يف التــايل:

1- تحــّول أفغانســتان إىل حاضنــة لإلرهــاب: تتخــوف طهــران 
للتنظيــامت  آمــن  مــالذ  إىل  أفغانســتان  تتحــول  أن  مــن 
اإلرهابيــة، عــى غــرار القاعــدة أو داعش. وعــى الرغم من أن 
إيــران اســتضافت قيــادات القاعــدة عــى أراضيهــا، وتوصلــت 
معهــم التفاقــات برجامتيــة، تتمثــل يف الســامح لهــم بالعبــور 
اآلمــن مــن أفغانســتان إىل العــراق، عــر أراضيهــا، والســامح 
لهــم بجمــع األمــوال، مقابــل عــدم تنفيــذ عمليــات إرهابيــة 
داخــل إيــران، أو ضــد مصالحهــا يف الخــارج، فإنهــا مل تتوصــل 

بعــد لتفاهــامت مامثلــة مــع تنظيــم داعــش. 

قبضــة  األفغانيــة يف  املــدن  انهيــار  مــع  فإنــه  ولــذا، 
طالبــان، نــرشت طهــران الجيــش النظامــي والحــرس الثــوري 
ــابيع  ــتان يف األس ــع أفغانس ــرتكة م ــدود املش ــول الح ــى ط ع
ــة  ــة إمكاني ــة، خاص ــدات محتمل ــة أي تهدي ــرة ملواجه األخ
ــن  ــن م ــزوح الالجئ ــة ن ــط حرك ــة وس ــارص إرهابي ــلل عن تس

أفغانســتان. 

2- مركــز للجامعــات االنفصاليــة: تتخــوف طهــران مــن 
ــات  ــم الجامع ــدة لدع ــتان كقاع ــتغالل أفغانس ــة اس إمكاني
املتمــردة االنفصاليــة، عــى غــرار أقليــة البلــوش، والتــي متتــد 

يف البلديــن.

3- تدفــق الهجــرة األفغانيــة إىل األرايض اإليرانيــة: تتحســب 
إيــران مــن أن يــؤدي عــدم االســتقرار يف أفغانســتان إىل 
موجــات مــن الهجــرة إليهــا، حيــث تُشــر التقديــرات إىل أنــه 
مــن املتوقــع تدفــق مــا يصــل إىل مليــون أفغــاين عــر الحــدود 

لتجنــب القتــال أو حكــم طالبــان.

كــام تُشــر التقديــرات إىل أن إيــران تســتضيف مــا يقــارب 
ــجل. وال  ــر مس ــجل وغ ــن مس ــا ب ــاين م ــون أفغ الـــ2.5 ملي
شــك أن تلــك األعــداد الضخمــة تفــرض صعوبــات اقتصاديــة 
ــه اإليرانيــن أزمــات  ــذي يعــاين في ــران، يف الوقــت ال عــى إي
معيشــية صعبــة بســبب العقوبــات وأزمــات متكــررة بســبب 

نقــص امليــاه والكهربــاء.

هــذه  مــن  التخفيــف  محاولــة  إىل  إيــران  واتجهــت 

املشــكلة عــر توجيــه موجــات النــزوح إىل تركيــا، والتــي 
يرغــب أغلــب الالجئــن األفغــان يف التوجــه لهــا للعبــور منهــا 
إىل دول االتحــاد األورويب، وإن كانــت األخــرة بــدأت يف تبنــي 

ــن. ــة الالجئ ــا يف مواجه ــق حدوده ــراءات لغل إج

4- تــرر االقتصــاد اإليــراين مرحليــاً: اســتولت حركــة طالبــان 
عــى املعابــر الحدوديــة الرئيســية مــع إيــران، خاصــة معــري 
ــي،  ــر فراه ــو ن ــن، وأب ــن البلدي ــوي ب ــة الحي ــالم قلع إس
باإلضافــة إىل املــدن الحدوديــة املهمــة، مــام أدى إىل توقــف 
ــة  ــوايل أربع ــدر بح ــي تق ــن، والت ــن البلدي ــارة ب ــة التج حرك
العالقــات  تســتأنف  أن  املتوقــع  ومــن  دوالر.  مليــارات 

ــتان. ــاع يف أفغانس ــتقرار األوض ــع اس ــة م التجاري

ــؤدي  ــد ي ــر: ق ــة للخط ــة اإليراني ــح املائي ــرض املصال 5- تع
عــدم االســتقرار يف أفغانســتان إىل تعــرض مصالــح إيــران 
املائيــة فيهــا إىل الخطــر، حيــث يُرجــح أن يتــم التأكيــد عــى 
املبــدأ الــذي كان قــد أرســاه الرئيــس األفغــاين الســابق أرشف 
غنــي “النفــط مقابــل امليــاه”، عنــد افتتــاح ســد كــامل خــان 
مــارس املــايض، األمــر الــذي ســيؤثر عــى حصــص امليــاه التــي 

تصــل إليــران مــن نهــر هلمنــد. 

ويــأيت ذلــك يف الوقــت الــذي تعــاين فيــه إيــران مشــكلة 
جفــاف مل تتعــرض لهــا البــالد مــن أكــر مــن خمســن عامــاً 
ــن  ــدد م ــعة يف ع ــات واس ــببت يف احتجاج ــل، وتس ــن قب م

ــة. ــدن اإليراني امل

سيناريوهات متوقعة 
يبــدو أن أمــام طهــران ثالثــة خيــارات للتعامــل مــع األوضــاع 

يف أفغانســتان، والتــي ميكــن إبرازهــا عــى النحــو التــايل:

ــران  ــاد اإليجــايب: ســوف تتجــه إي 1- الســيناريو األول: الحي
ملراقبــة التطــورات األفغانيــة، وتقديــر ســلوك حركــة طالبــان، 
األمنيــة  مصالحهــا  تهديــد  إىل  ســتتجه  كانــت  إذا  وعــام 
واالقتصاديــة أم ال. ويالحــظ أن هــذا الســيناريو ســوف يكــون 
ــران  ــام إي ــون أم ــوف يك ــر، إذ س ــدى القص ــاً عــى امل قامئ

ــا. ــاون معه ــان، أو التع ــاداة طالب ــا مع ــام إم ــن، وه خياري

2- الســيناريو الثــاين: شــن حــرب بالوكالــة: ميكــن أن تتجــه 
إيــران إىل توظيــف امليليشــيات الشــيعية كورقــة ضغــط 
ــرة  ــعت األخ ــا س ــة إذا م ــان، خاص ــة طالب ــة حرك يف مواجه
لتهديــد مصالحهــا. وســوف يكــون أمــام طهــران خيــار إعــادة 
لــواء “فاطميــون” مــن ســوريا إىل أفغانســتان. ويضــم اللــواء 
الشــيعة األفغــان الذيــن تــم تدريبهــم عــى يــد الحــرس 
الثــوري اإليــراين ويحاربــون اآلن يف ســوريا منــذ العــام 2012. 

ــا مــزاري”، الذيــن  وهنــاك كذلــك ميليشــيات “فــدايئ باب
الخارجيــة  لوزيــر  وفقــاً  آالف،  بخمســة  عددهــم  يقــدر 
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اإليــراين الســابق محمــد جــواد ظريــف. كــام ميكــن أن تلجــأ 
ــان،  إىل دعــم بعــض أمــراء الحــرب الســابقن املناوئــن لطالب
ــالح  ــعود، وص ــاه مس ــد ش ــل أحم ــعود نج ــد مس ــل أحم مث

ــاين. ــن رب ــاين نجــل برهــان الدي ــن رب الدي

ــوف  ــة: س ــات تعاوني ــيس عالق ــث: تأس ــيناريو الثال 3- الس
ــه  ــذي قدمت ــابق ال ــكري الس ــم العس ــران الدع ــتغل طه تس
للحركــة لبنــاء عالقــات تعاونيــة تســتند إىل قاعــدة املصالــح 
املشــرتكة بينهــام، وتعمــل عــى اســتيعاب امللفــات الخالفيــة، 

ــة. ــي اإلرهــاب والحــركات االنفصالي خاصــة ملف

ويف الختــام، ميكــن القــول إن طهــران ســوف تســعى 

ــدم األخــرة  ــان، إذا مل تق ــع طالب ــة م ــات تعاوني ــة عالق إلقام

عــى اإلرضار مبصالحهــا، وســوف توظــف يف ذلــك ورقــة 

التعــاون االقتصــادي بــن الجانبــن، إىل جانــب اســتمرار 

ــي  ــا، تحســباً لتبن ــة له ــة املوالي ــا للميليشــيات األفغاني دعمه

حكومــة طالبــان الجديــدة سياســات مناوئــة لطهــران.
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