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االفتتاحية
يتطلــع العالــم إلــى مــا بعــد الحقبــة األمريكيــة فــي أفغانســتان ،ومصيــر
أفغانســتان فــي ظــل العهــد الجديــد لحركــة طالبــان .وبينمــا تراهــن بعــض
األطــراف الدوليــة واإلقليميــة علــى أن الطبعــة الجديــدة مــن طالبــان مختلفــة
عــن الســابقة مــا بيــن منتصــف عقــد التســعينيات وحتــى ســقوط كابــول عقــب
هجمــات  11ســبتمبر  ،2001فإنــه ال يــزال مــن المبكــر إثبــات صحــة هــذه الفرضيــة،
حيــث ال تــزال هنــاك حالــة مــن الاليقيــن تســيطر علــى التكهنــات بشــأن مســتقبل
أفغانســتان  -طالبــان .ورغــم اإلشــارات األولــى التــي أطلقتهــا طالبــان بهــذا
المفهــوم ،إال أن اإلطــار األيديولوجــي الحاكــم لمظلــة حكــم “اإلمــارة اإلســامية”
الجديــدة ومؤسســاتها -إن جــاز التعبيــر -ربمــا يقلــص مــن وجاهــة التفــاؤل بهــذا
المســار ،كمــا أن اختبــار الثقــة فــي الحركــة سيســتغرق بعــض الوقــت للحكــم
علــى مــدى التغيــر ليــس فقــط علــى مســتوى الحركــة ،ولكــن علــى مســتوى البــاد
التــي عانــت لعقــود مــن الحــروب مــا بيــن العهديــن الســوفيتي واألمريكــي ،ولــم
تعــرف علــى مــدار مــا يقــارب مــن  7عقــود تقريبــً حالــة االســتقرار.
مــن جانــب آخــر ،يمكــن التنبــؤ -مبدئيــً -بــأن الخــروج األمريكــي مــن أفغانســتان
ســيعيد تشــكيل محــور جيوسياســي فــي أقاليــم شــرق وجنــوب آســيا ،بالنظــر
إلــى األهميــة الجيوســتراتيجية للموقــع األفغانــي بيــن قــوى دوليــة مثــل الصيــن
وروســيا وأخــرى إقليميــة علــى غــرار باكســتان والهنــد وإيــران ،والتــي تمثــل أقاليــم
الجــوار المباشــر ألفغانســتان.
فــي هــذا الســياق ،يســلط هــذا الملــف الضــوء علــى مــا جــرى فــى رحلــة الخــروج
األمريكــي مــن أفغانســتان ،ورحلــة عــودة طالبــان إلــى كابــول ،كمــا يقــدم رؤى
أوليــة الستشــراف المشــهد التالــي فــي أفغانســتان علــى المســتويات المختلفــة
ّ
السياســية واالجتماعيــة واألمنيــة واالقتصاديــة.

المحرر

تراجــع الثقــة :انعكاســات االنســحاب
األمريكــي مــن أفغانســتان
د .معتز سالمة
خبير  -مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

تراجع الثقة :انعكاسات االنسحاب األمريكي من أفغانستان

مل يرتك االنسحاب األمريكي الدراماتيكي من أفغانستان ،ومشاهد األفغان الذين يتشبثون بعجالت وأجنحة الطائرة
 C-17 Globe masterاألمريكية يف مطار كابول ،ثم يسقطون بشكل مأساوي من هيكلها السفيل وهي يف اجلو
(يف صورة قد متثل صورة العام وربام العقد أو القرن) ،أي شك يف تراجع الثقة بالدور األمريكي ،وترضر املكانة
األمريكية يف العامل .هناك حوادث قريبة لذلك وقعت من قبل يف فيتنام والصومال ،لكن سياق االنسحاب األمريكي
من أفغانستان وكيفيته يشري إىل أبعد من جمرد هزيمة وانسحاب عسكري ،وإنام قد يؤرش النتهاء عرص من اهليمنة
واملكانة والدور ،وقد جيري التأريخ له الحق ًا باعتباره املحطة الكربى الفارقة بني العرص األمريكي والعرص الصيني.
هناك جوانب أربعة لرتاجع الثقة بالواليات املتحدة األمريكية بعد االنسحاب من أفغانستان:

 - 1تراجع الثقة يف التقارير واالسرتاتيجيات األمريكية :فلقد تأسس املوقف األمريكي من غزو أفغانستان عام
 2001عىل دراسات وتقارير واسرتاتيجيات قام عىل صياغتها أجهزة ومراكز أبحاث وتقارير حزبية وجمموعات
تفكري ومهام ولوبيات .وهناك عرشات التقارير التي ّ
نظرت السرتاتيجيات وأهداف الغزو األمريكي لكل من
أفغانستان والعراق ،ومن تلك التقارير من حظى بأصداء واسعة ،ولكن تبني مع السنني أن كثري ًا منها مل يكن سوى
انحيازات للنموذج األمريكي ،وافتقد الدراسة اجلادة لطبيعة املجتمعات األخرى.
وكان الفت ًا قبل أيام معدودة من االنسحاب من أفغانستان ،أن يفشل الرئيس األمريكي جو بايدن نفسه يف تقدير
توقع سقوط أفغانستان بيد طالبان ،وأن يفشل ثانية حني دعا قيادة اجليش األفغاين إىل "القتال من أجل أنفسهم ومن
أجل أمتهم" ،يف دعوة إىل احلرب األهلية ،وكان مثري ًا أن تتبنى وزارة الدفاع (البنتاجون) منطق الرئيس نفسه ،ففي
املؤمترات الصحفية الثامنية التي عقدها املتحدث باسم الوزارة جون كرييب بني  12يوليو و 13أغسطس ،2021
استخدم كلمة "قيادة" أفغانستان  40مرة ،وذلك يف الوقت الذي زاد عدد املناطق التي تسيطر عليها طالبان يف
الفرتة الزمنية نفسها من  216إىل  ،265واستولت اجلامعة عىل  25من عواصم املقاطعات البالغ عددها  34مقاطعة
أفغانية( ،)1مما يعني أن الرئيس ووزارة الدفاع مل يكونا عىل علم بأن املؤسسات التي بنتها بالدهم عىل مدى  20عام ًا يف
أفغانستان مل تكن سوى كيانات هالمية .ويؤكد ذلك أن الدراسات والتقارير واالسرتاتيجيات ،مل تستطع أن تتجنب
االنحياز والتفكري البعيد عن الواقع.

 - 2تراجع الثقة يف املظلة األمريكية العسكرية واألمنية :ظلت املظلة العسكرية واألمنية التي قدمتها الواليات املتحدة
األمريكية حللفائها عىل مدى العقود ،أهم عنرص ثقة يف الدور األمريكي عاملي ًا .ولقد تعددت مستويات هذه املظلة،
بدء ًا برابطة حلف األطليس ،الذي يمثل مركز الدائرة األمنية الغربية ،ومرور ًا باملظلة األمنية األمريكية لليابان وكوريا
اجلنوبية وتايوان ،ثم إرسائيل ،ثم روابط أمنية وعسكرية خاصة مع الدول التي خضعت للغزو (العراق وأفغانستان)،
ثم ارتباطات أمنية خمتلفة مع دول حليفة .وهذه املستويات مجيعها للروابط األمنية األمريكية أصبحت بعد أفغانستان
حمل شك وتراجع ثقة.
وعىل غرار نظرية الدومينو الديمقراطي ،يتخوف البعض اآلن من أن حيدث دومينو عكيس ،يتمثل يف سقوط متعدد
حللفاء الواليات املتحدة األمريكية ،عىل أثر كابول وأفغانستان ،التي قد ال تكون قطعة الدومينو األخرية التي تسقط
يف العامل ،حيث سترتدد توابع االنسحاب األمريكي لبعض الوقت( .)2وهنا يشري البعض إىل أن "سقوط أفغانستان
1- Ryan Heath, What Biden lost in Afghanistan, Politico, 08/16/2021. https://www.politico.com/newsletters/
politico-nightly/2021/08/16/what-biden-lost-in-afghanistan-493977
2- Derek Miller, Opinion: Afghanistan’s fall may trigger other dominoes, Ng Han Guan, Associated Press,
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ستكون له تداعيات مؤملة عىل التصورات حول فعالية القوة والقيادة األمريكية ،وذلك ما يتضح من تسليط األنظار
مبارشة عىل تايوان ،فتساءل فرانز جيل يف "جلوبال تايمز" يف عنوان مقالته" :باستخدام أفغانستان كمثال ..هل ستكون
معاملة الواليات املتحدة جلزيرة تايوان خمتلفة"( ،)3كام تساءل كاتب عراقي مهم يف اليوم التايل لسقوط كابول ،عىل
صدر الصفحة األوىل لصحيفة الزمان العراقية" :ما الذي يمنع أمريكا ،وهي تنسحب من العراق ،أن تفعل ما فعلته يف
أفغانستان ،فتتفق مع داعش للسيطرة عىل العراق ،مع ضامن سيطرهتا عىل النفط؟"( .)4صحيح أن وضع العراق خيتلف
كثري ًا عن أفغانستان ،ولكن هذا يعكس نوعية التفكري واملخاطر التي تطرحها العقول وتستشعرها الدول -املرتبطة
بالواليات املتحدة األمريكية -يف مثل هذه اللحظات .بل وصل األمر إىل تشكك حلفاء واشنطن األطلسيني؛ فأشار
عدد من الدبلوماسيني السابقني للمملكة املتحدة إىل أن طريقة تعامل الرئيس بايدن مع االنسحاب من أفغانستان هتدد
بتدهور العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا إىل أدنى مستوياهتا منذ  25عاما(.)5

 - 3تراجع الثقة يف النموذج األمريكي والديمقراطية :فمن املقوالت التي راجت يف غضون الغزو األمريكي ألفغانستان
ثم العراق ،املجادالت التي طرحها منظرو نظرية الدومينو الديمقراطي ،والذين أشاروا إىل أنه إذا أطاحت الواليات
املتحدة األمريكية باألنظمة االستبدادية ،وأنشأت نظام ًا ديمقراطي ًا موالي ًا للغرب فيها ،فإن ذلك سيجعل األنظمة
االستبدادية األخرى تسقط مثل قطع الدومينو ،ولقد ُطرحت هذه النظرية باعتبارها التربير األسايس للحرب ،خاصة
من جانب املحافظني اجلدد يف ظل إدارة الرئيس األسبق جورج دبليو بوش( .)6واآلن مع سقوط أفغانستان ،يتأكد أن
هذه األفكار مل تكن سوى أمنيات كارثية ،متا ًما كام حدث قبل  40عام ًا يف فيتنام(.)7
وبعد يوم من سيطرة طالبان عىل العاصمة األفغانية ،أصدرت الصني حتذير ًا خفي ًا لألصوات املؤيدة للديمقراطية يف
هونغ كونغ؛ حيث أشارت صحيفة "جلوبال تايمز" ،الناطقة بلسان الصني ،إىل الوضع احلايل يف أفغانستان ،داعية
نشطاء الديمقراطية يف هونغ كونغ إىل عدم االلتفات إىل الواليات املتحدة .األمريكية وأكد تعليق الصحيفة أن "أي ًا
كان من يدعي السياسيون األمريكيون الوقوف معه ،سيواجهون سوء احلظ  ..ويعانون من عواقب وخيمة"(.)8
ويرتبط بذلك تراجع الثقة بام سمى بتحالف الديمقراطيات ،وفتح الباب لعودة املقوالت حول االنتهازية األخالقية
واإلمربيالية األمريكية ،التي غزت الدول حتت ذرائع التهديد الوجودي الراديكايل للحضارة الغربية ،ثم تركتها
مفككة ومنهارة.

Deseret News, Aug 19, 2021. https://www.deseret.com/opinion/2021/8/19/22633283/afghanistan-talibandominoes-america-return-to-basic-values
3- Franz Gayl, Using Afghanistan as a guide, will US treatment of Taiwan island be any different?, Global
Times, Aug 16, 2021. https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231566.shtml

 -4محسن حسين ،سؤال بريء ،صحيفة الزمان العراقية .17/8/2021

 -5سفراء بريطانيون :تعامل بايدن مع االنسحاب من أفغانستان يهدد بتدهور العالقات بين البلدين،RT ،

https://bit.ly/386aV4K

https://bit.ly/3klgNNn
6 - Ronald Brownstein, Still a Few Dots to Connect in Iraq Domino Theory , Los Angeles Times, 23 sep 2002.
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-sep-23-na-outlook23-story.html
7- Matt Bai, Both parties failed on Afghanistan — in entirely different ways, The Washington Post, August
17, 2021. https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/08/17/both-parties-failed-afghanistan-entirelydifferent-ways/
8- Chinese Mouthpiece Warns Hong Kong Over US Ties; Cites Taliban's Takeover Of Afghanistan, 16/8/
2021. https://www.republicworld.com/world-news/china/chinese-mouthpiece-warns-hong-kong-over-us-tiescites-talibans-takeover-of-afghanistan.html
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 - 4تراجع الثقة يف العمليات األمريكية إلعادة بناء الدول :كان أهم ما ارتبط بنموذج الغزو األمريكي ألفغانستان
والعراق هو أنه كان نموذج ًا لالحتالل واحلكم وإلعادة بناء الدولة؛ فلم تنته عالقة الواليات املتحدة األمريكية هبذه
الدول عند حد حرب أمريكية إلسقاط النظام ،بمنارصة قوى اجتامعية أو جمموعات طائفية أو قبلية ،وإنام أعقب
الغزو وسقوط النظام عملية تفكيك داخيل شامل ،هبدف إعادة البناء الوطني اجلديد بإرشاف أمريكي ،لعبت فيها
رشكات املقاوالت املتخصصة والفنيون والتكنوقراط األمريكيون دور ًا كبري ًا مقابل نفقات باهظة ،مع تشييد نموذج
للحكم جرى االستثامر فيه لسنوات طويلة؛ فتم وضع دستور وطني جديد ،وبناء نظام حكم قائم عىل املحاصصات
الطائفية والقبلية ،أحيان ًا بحاكم أمريكي مبارش عىل نحو ما حدث يف العراق (بول بريمر) ،وأحيان ًا من خالل
شخصيات وطنية كام حدث يف أفغانستان (حامد كرزاي ،الذي توىل منصب رئیس مجهورية أفغانستان ،منذ 22
ديسمر  ،2001إىل أن خلفه أرشف غني يف  29سبتمرب .)2014

هذه العملية بكاملها تبني أهنا مل تكن سوى غطاءات مصطنعة عىل واقع جمتمعات ،مل تتغري كثري ًا بوالءاهتا القبلية
واالجتامعية ،وهى الوالءات التي اضطرت ألن تدفن رؤوسها مدة  20عام ًا مستفيدة باملكاسب ،لكن ما أن توافرت
هلا الفرصة للعودة ملاضيها حتى عادت رسيع ًا ،ومن ثم فشل الرهان عىل التغيري االجتامعي القرسي ،وفشلت عملية
بناء جيش وطني حديث عىل غرار اجليش األمريكي ،بعد أن أنفقت الواليات املتحدة األمريكية عليه ما يزيد عىل 80
مليار دوالر( ،)9واألمر نفسه لفت إليه مقال لكاتب عراقي ،نرش قبل أيام ،أشار إىل واقع املؤسسة األمنية والعسكرية
العراقية ،وسلط الضوء عىل جوانب تشابه خمتلفة مع تأسيس اجليش األفغاين( .)10ويثري االنتباه أن يتالشى جيش
قوامه يزيد عىل  300ألف ،أمام مجاعة قوامها  70ألف ًا ،ما يطرح عالمات استفهام كبرية بشأن عمليات الفساد
والكذب وخمادعات الذات( .)11فوفق املفتش العام يف هيئة إعادة إعامر أفغانستان (سيغار) جون سوبكو ،فإنه يف
يغي املعايري ،وجيعل إظهار النجاح أسهل،
كل مرة حاول فيها إعداد تقييم للجيش األفغاين «كان اجليش األمريكي ّ
وعندما مل يعد بإمكاهنم القيام حتى بذلك ،ص ّنفوا وسيلة التقييم رسية»(.)12
ً
إمجاال ،يصعب القياس أو التحديد احلرصي لنتائج االنسحاب من أفغانستان عىل حجم تراجع الثقة بالواليات
املتحدة األمريكية ،ذلك أن نتائج وتبعات ما جرى سوف تستمر تتكشف لفرتة مقبلة ،وقد جيري التأريخ لالنسحاب
األمريكي من أفغانستان ،عىل أنه كان بداية النتهاء العرص األمريكي وبداية العرص الصيني ،وعالمة فارقة نحو نظام
دويل جديد ونموذج جديد للقوة الدولية.

 -9ما أسباب االنهيار السريع للجيش األفغاني أمام طالبان؟ ،فرنس .2021/8/17 ،24

https://bit.ly/386sT76

.عماد علوّ ،مالحظات على األسس الدستورية :تنظيم المؤسسة العسكرية واألمنية ،صحيفة الزمان العراقية 19 ،أغسطس 10- 2021
 - 11ما أسباب االنهيار السريع للجيش األفغاني أمام طالبان؟ ،مرجع سابق.
" -12االختفاء المريب» ..كيف تسببت أمريكا في انهيار الجيش األفغاني؟ ،العين اإلخبارية.2021/8/16 ،

https://bit.ly/3gqfkEe

https://al-ain.com/article/how-did-america-cause-the-collapse-of-the-afghan-army
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رهانــات فاشــلة :الخــروج األمريكــي مــن
أفغانســتان ونهايــة تغيير األنظمــة بالقوة
د .كريم القاضي
خبير  -مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

رهانات فاشلة :الخروج األمريكي من أفغانستان ونهاية تغيير األنظمة بالقوة

يمثل انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من
أفغانستان اعرتاف ًا سياسي ًا بفشلها يف سياسة تغيري
األنظمة بالقوة العسكرية وإعادة بناء الدول عىل أسس
ديمقراطية ،وسيشكل هذا الفشل عقدة سياسية جديدة
لواشنطن مماثلة لعقدة حرب فيتنام .وبالرغم من أن هذا
الفشل لن يغري من هيمنة الواليات املتحدة األمريكية
عىل النظام الدويل واستمرارية تفوقها عىل بقية الدول
الكربى ،إال إنه يدشن ملرحلة جديدة يف سياستها الدولية
تتجنب فيه تغيري األنظمة السياسية بالقوة العسكرية إال
للرضورة القصوى وتصوب إمكانياهتا الشاملة نحو
منافسيها الرئيسيني الصني وروسيا وتعيد بناء حتالفاهتا
االسرتاتيجية.

ولعله من األمهية بمكان أن ندرك أن اخلروج األمريكي
من أفغانستان قد سبقته جتارب أمريكية مثيلة من الفشل
عىل مر تاريخ تدخالهتا العسكرية الطويل ،وأن نضع هذا
االنسحاب يف سياقه االسرتاتيجي ،وبالتايل ندرك أنه يف
جوهره إعادة ترتيب ألولويات واشنطن االسرتاتيجية،
هبدف محاية مصاحلها العليا وجتنب إهدار الوقت واملوارد
واملجهود السيايس عىل دولة تستطيع الواليات املتحدة
األمريكية أن تتعايش دون تواجدها يف دائرة نفوذها.
يف هذا السياق ،من املتصور أن املرحلة املقبلة ستشهد
عزوف ًا أمريكي ًا عن تغيري األنظمة بالقوة يف ظل عدد من
األسباب ومنها عىل سبيل املثال-:

 - 1متغري املدرك األمريكي :أدركت واشنطن من خالل
جتربتها يف بناء أفغانستان والعراق أيض ًا صعوبة بناء
الدول ،بل ربام استحالته ،ليس ملجرد كلفتها العسكرية
واملادية الضخمة ،بل األهم بسبب افتقار بعض هذه
الدول ملقومات ما ،مثل غياب التامسك املجتمعي
وافتقار القوى السياسية ملفهوم الدولة احلديثة ،وهى
عوائق أدركت واشنطن أن قوهتا العسكرية وإمكانياهتا
االقتصادية لن تتغلبا عيل غياهبم إال حتت رشوط معينة
مل تتوفر يف أفغانستان بالرغم من مرور عرشون عام ًا
عىل حالة االحتالل .كام أن نجاح الواليات املتحدة
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األمريكية يف إعادة بناء دول مثل املانيا الغربية واليابان
بعد احتالهلام يف أعقاب احلرب العاملية الثانية كان بسبب
املقومات الداخلية لتلك الدولتني وحتالف بعض القوى
السياسية الرشعية داخلهم مع املحتل األمريكي يف إعادة
بناء دولتيهم.
وقد مرت الواليات املتحدة األمريكية بتجربة فشل مماثلة
كانت أكثر رضاوة عندما حاولت بناء دولة حليفة هلا يف
فيتنام اجلنوبية ،ومل تنجح بالرغم من توفريها ألكثر من
نصف مليون جندي أمريكي يف فرتة ما بعد عام ،1965
وخسارهتا ألكثر من  58ألف جندي ،وهى موارد مل
يشهد مرسح عمليات أفغانستان مثلها من قريب أو
بعيد .وبالتايل كان عىل واشنطن بقيادة الرئيس جو بايدن
اختيار ما بني إبقاء الوضع عىل ما هو عليه  -ال نجاح
وال فشل -أو االنسحاب واالعرتاف بالفشل أو زيادة
التواجد العسكري إىل ربام مئة ألف جندي مرة أخرى،
كام حدث حتت إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما
وحماولة التخلص من طالبان ،وهى اجلهود التي مل تسفر
ال عن هزيمة طالبان وال عن حتسن األوضاع األمنية يف
افغانستان.

 - 2الدرس األفغاين :كان االحتالل األمريكي
ألفغانستان ناجت ًا عن رعاية نظام طالبان للجامعات
اإلرهابية وتنظيم القاعدة الذي هاجم الواليات
املتحدة األمريكية يف احلادي عرش من سبتمرب عام
 ،2001واستطاعت األخرية أن تطور من إمكانياهتا
يف مكافحة اإلرهاب عىل مدى العرشين عام ًا املاضية،
ال فعا ً
بحيث نجحت يف أن جتد بدي ً
ال بكفاءة عالية يف
مواجهة اإلرهاب ،وبتكلفة برشية ومادية وسياسية أقل
بكثري باملقارنة بتكلفة احتالل دولة ما وإعادة بناءها.
فلقد متكنت واشنطن من تطوير أدواهتا يف مكافحة
اإلرهاب بالتوسع يف استخدام الطائرات من دون
طيار ،وتكنولوجيتها االستخباراتية وقواهتا اخلاصة التي
تتسلل عرب حدود الدول الفاشلة والضعيفة ملكافحة
اجلامعات اإلرهابية يف سهولة ويرس ،وتسخري قواهتا
اجلوية ومنصاهتا الصاروخية هلذا الغرض.

الاليقين :مستقبل أفغانستان بعد هيمنة طالبان

وجاءت هذه التطورات العسكرية والتقنية تأكيد ًا للقيادة
السياسية يف واشنطن بأهنا ال حتتاج ألن حتتل أفغانستان
من أجل مكافحة اإلرهاب أو أى دولة أخرى ،وأن
نفوذها العسكري املتمثل يف قواعدها يف مناطق العامل
املختلفة وحامالت طائراهتا سيمكنها من الوصول إىل
اجلامعات اإلرهابية يف أى مكان .أضف إىل ذلك أن
تعاوهنا الدبلومايس مع حلفاءها والدول الصديقة هلا
يف مكافحة اإلرهاب بات وثيق ًا لدرجة عالية بحيث
تستطيع االطمئنان إىل تقاسم األدوار وتبادل املعلومات
يف اسرتاتيجيتها ملكافحة اإلرهاب .كام أن متكن واشنطن
من مكافحة اإلرهاب يف دول مثل سوريا والعراق وليبيا
واليمن والصومال والنيجر وباكستان كان أقوى دليل
مادي عىل عدم احتياجها الحتالل أفغانستان والتغايض
أيض ًا عن سياسة تغيري األنظمة السياسية بالقوة العسكرية
يف املرحلة القادمة.
 - 3تعقيدات السياسة الدولية :يدلل االنسحاب
األمريكي عىل اجتاه إدارة بايدن إىل إزاحة تكاليف
وأعباء إدارة عدم االستقرار يف أفغانستان إىل منافسيها
الرئيسيني :الصني وروسيا ،حيث تتشارك أفغانستان يف
حدودها الشاملية الرشقية مع الصني وبقية حدودها مع
دول آسيا الوسطى الواقعة داخل مناطق النفوذ التقليدي
لروسيا.
وعىل الرغم من أن الصني وروسيا تسعيان لتأسيس نفوذ
سيايس هلام يف أفغانستان ،باإلضافة إىل تفوقهام العسكري،
إال أن األوىل تتجنب املغامرات العسكرية يف الدول
الفاشلة والضعيفة ،والثانية ال متتلك القدرات العسكرية
الكافية واملوارد املادية التي تتيح هلا بسط االستقرار يف
أفغانستان مثلام فشلت إىل يومنا هذا يف فرض االستقرار
يف سوريا منذ تدخلها عام  ٢٠١٥كام فشلت الواليات
املتحدة األمريكية يف أفغانستان والعراق من قبل .هذا

باإلضافة إىل عقدة موسكو السياسية من هزيمتها يف
أفغانستان يف العهد السوفيتي السابق.

وعىل ضوء ذلك ،قد يدفع عدم االستقرار يف أفغانستان
إىل تورط ما للصني وروسيا مما يفرض عليهام أعباء ًا
إضافية سواء سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ،وهو ما
تسعى إليه واشنطن يف املرحلة القادمة ،أو عىل أقل تقدير
تتعاون القوى الثالثة فيام بينها الحتواء عدم االستقرار
يف أفغانستان ومؤرشات احلرب األهلية القادمة وتنامي
اإلرهاب مرة أخرى ،إال أن هذه املرة لن تكون أفغانستان
مشكلة أمريكية خالصة بقدر ما ستكون مشكلة دولية
الصني وروسيا مها األقرب هلا.
وأخري ًا ،فإن تداعيات االنسحاب األمريكي من
أفغانستان هذا العام ال تزال يف مراحلها األوىل سواء
دولي ًا أو إقليمي ًا أو داخلي ًا يف أفغانستان ،ويمكن أن تسفر
هذه التداعيات عن أزمات جديدة ،إال أن جزء ًا كبري ًا
من النخبة السياسية األمريكية بات شديد االقتناع بأن
الواليات املتحدة األمريكية قد أضاعت عىل نفسها فرص ًا
اسرتاتيجية كربى بعد انتهاء احلرب الباردة بالتورط
عسكري ًا يف دول غري ذات أمهية ،ومنها أفغانستان ملدة
عرشين عام ًا ،أضاعتها يف حماولة بناء ديموقراطية هناك
وتشكيل الدولة اجلديدة عىل أسس غربية ،وأهدرت
موارد كثرية يف حماوالت بناء جيش أفغاين .وبالتايل تريد
هذه النخبة ،ومنها إدارة بايدن ،اختاذ خطوات تعيد هبا
واشنطن تصحيح مسار سياستها اخلارجية لتصبح
أكثر واقعية وحرص ًا عىل مواردها ومالئمة لتحديات
الفرتة احلالية وباألخص التنافس الصيني ،وأوىل هذه
اخلطوات أن تتخلص من سياسة تغيري األنظمة واحتالل
الدول التي ال متثل بالنسبة هلا أمهية اسرتاتيجية كربى
مثل أفغانستان!
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توجهات متباينة :كيف تعامل الرأي العام األمريكي
مع عملية االنسحاب العسكري من أفغانستان؟
د .دينا شحاتة
رئيس وحدة الدراسات المصرية  -مركز األهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية

الاليقين :مستقبل أفغانستان بعد هيمنة طالبان

تناول العديد من املحللني مسألة االنسحاب األمريكي من أفغانستان ،وعودة حركة طالبان ايل السلطة ،من منظور
العالقات الدولية ،والتنافس بني القوى العظمى يف عامل متعدد األقطاب .فالبعض رأى أن عودة طالبان جاءت
بتخطيط من الواليات املتحدة األمريكية هبدف زعزعة استقرار منطقة جماورة لكل من الصني وروسيا وإيران،
والبعض رأى أهنا ال تزال تدعم حركات اإلسالم السيايس لإلبقاء عىل حالة عدم االستقرار واالستقطاب السيايس
يف العاملني العريب واإلسالمي .إال أن االنسحاب األمريكي من أفغانستان كان يف جزء كبري منه استجابة لتحوالت
مهمة يف الداخل األمريكي يف السنوات األخرية ،وهى حتوالت دفعت ك ً
ال من دونالد ترامب خالل فرتة رئاسته،
وجو بايدن من بعده ،إىل العمل عىل إهناء التواجد العسكري األمريكي يف عدد من الرصاعات املمتدة ،ويف مقدمتها
احلرب يف أفغانستان ،وهى أطول حرب شنتها الواليات املتحدة األمريكية عىل اإلطالق ،حيث امتد التواجد
العسكري األمريكي يف أفغانستان لـ 20عام ًا ،وتكلف حوايل  2تريليون دوالر ،وأدى إىل مقتل اآلالف عىل اجلانبني.

نتائج متباينة

ويرى العديد من املحللني األمريكيني أنه بالنسبة للرأى العام األمريكي ،فإن اهلدف الرئييس للحرب عىل أفغانستان قد
حتقق منذ سنوات مع تدمري البنية التحتية لتنظيم القاعدة يف أفغانستان ومقتل أسامة بن الدن عام  ،2011أما أهداف
بناء دولة ديمقراطية حديثة ومؤسسة عسكرية نظامية يف أفغانستان فهى أهداف مل حتظ بتأييد واسع من قبل الرأى
العام األمريكي وأدت إىل تراجع التأييد الشعبي للعمليات العسكرية يف أفغانستان .وقد كان تزايد الرفض الشعبي
للتورط العسكري األمريكي يف دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا من األسباب التي سامهت يف صعود دونالد
ترامب إىل السلطة عام  ،2016حيث رأى قطاع كبري من الناخبني أن هذه احلروب البعيدة واملمتدة تستنزف األموال
واألرواح األمريكية دون أن حتقق أى أهداف واضحة للمواطن األمريكي ،خاصة مع تراجع اعتامد الواليات املتحدة
األمريكية عىل النفط العريب وبالتايل تراجع أمهية منطقة الرشق األوسط للمصالح األمريكية ،وهو توجه بدأ يظهر يف
إدارة أوباما وتبلور بشكل واضح يف برنامج ترامب االنتخايب ويف سياساته اخلارجية خالل فرتة رئاسته ،حيث قام
بإهناء التواجد العسكري األمريكي يف سوريا وبدء عملية االنسحاب الكامل من العراق وأفغانستان .ودخل ترامب
يف مفاوضات مبارشة مع قادة طالبان ،وتم إبرام اتفاقية تسمح بوقف إطالق النار بني الطرفني وخروج القوات
األمريكية من أفغانستان بدون خسائر إضافية ،وهو ما قد حتقق بالفعل يف ظل إدارة بايدن.
ومن املالحظ أن القوى الصاعدة داخل احلزبني الديمقراطي واجلمهوري جعلت من قضية إهناء العمليات العسكرية
األمريكية يف اخلارج جزء ًا من برناجمها وأهدافها األساسية .ففي إطار احلزب اجلمهوري ،قام تيار اليمني املتطرف
بقيادة دونالد ترامب بانتقاد تيار املحافظني اجلدد الذين قاموا بتوريط الواليات املتحدة األمريكية يف عدد من
الرصاعات حتت شعار حماربة اإلرهاب ونرش الديمقراطية وحقوق اإلنسان .ويتبنى أنصار اليمني املتطرف شعار
«الواليات املتحدة األمريكية أو ً
ال» وهو شعار يشري إىل رفض املنظومة الليربالية والعوملة والتمدد األمريكي خارجي ًا
عىل املستويات املختلفة السياسية واالقتصادية والعسكرية .ويف احلزب الديمقراطي ،تصاعد يف االنتخابات األخرية
تيار اليسار بقيادة برين سندرز ،وهو يطالب أيض ًا بإهناء التورط العسكري خارجي ًا واعتامد األدوات الدبلوماسية
واالقتصادية بدي ً
ال هلا .وانعكس ذلك عىل برامج املرشحني الرئاسيني يف االنتخابات األخرية ،حيث أكد ترامب عىل
ً
شعار «الواليات املتحدة األمريكية أوال» وعىل أمهية إهناء الوجود العسكري األمريكي يف أفغانستان والعراق ،بينام
أكد بايدن يف برناجمه االنتخايب عىل رضورة إهناء التورط العسكري األمريكي يف احلروب األبدية ،كام سامها ،وتنشيط
األدوات الدبلوماسية يف السياسة اخلارجية األمريكية .وحتقيق ًا لوعوده االنتخابية ،قام بايدن بتنفيذ االتفاق الذي
أبرمه ترامب مع طالبان وسحب القوات األمريكية من أفغانستان بداية من أغسطس .2021
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أزمة سياسية داخلية
وبالرغم من التأييد الشعبي الواسع لقرار بايدن بسحب القوات االمريكية ،إال أن اهنيار احلكومة والقوات العسكرية
األفغانية خالل أيام ،وعودة حركة طالبان إىل احلكم ،وحالة الفوىض التي صاحبت عملية إجالء موظفي السفارة
األمريكية يف كابول ،حتولت إىل أزمة سياسية إلدارة بايدن .ويرى العديد من املحللني أن عملية االنسحاب متت
بشكل غري مدروس وغري منظم وأن تداعيات هذا االنسحاب ستعود بالسلب عىل إدارة بايدن وبالفعل يقوم
خصومه السياسيون ،رغم اتساق مواقفهم مع اإلدارة يف هذا امللف ،بتوظيف هذه األزمة لتصوير بايدن كرئيس
مرتبك وضعيف.

ومع ذلك ،فإنه ليس من املتوقع أن يكون لألزمة احلالية تأثري مهم عىل االنتخابات النيابية النصفية القادمة عام
 ،2022حيث حتتل السياسة اخلارجية عامة ،وأفغانستان خاصة ،مرتبة متدنية يف سلم اهتاممات الناخب األمريكي.

حتوالت الرأى العام األمريكي جتاه احلرب يف أفغانستان

وفق ًا الستطالعات الرأى ،فقد شهد التأييد الشعبي للتواجد العسكري األمريكي يف أفغانستان تراجع ًا كبري ًا يف
السنوات األخرية ،خاصة منذ عام  ،2014فاحلرب عىل أفغانستان كانت يف بداياهتا عام  2001عقب أحداث 11
سبتمرب ،حتظى بتأييد شعبي واسع وصل إىل  ،93٪وظل هذ التأييد يتجاوز األغلبية حتى مقتل بن الدن عام ،2011
ثم بدأ عدد من يرون أن احلرب عىل أفغانستان كانت خاطئة يف التصاعد حتى تساوى عدد املؤيدين مع عدد الرافضني
ألول مرة عام  ،2014ثم انخفض التأييد ألدنى مستوياته عام  2021توافق ًا مع االنسحاب األمريكي من أفغانستان.
ومن املالحظ أنه بالرغم من اتساق مواقف وسياسات إدارة بايدن مع إدارة ترامب فيام خيص امللف األفغاين ،إال أن
أنصار احلزب اجلمهوري مازالوا األكثر تأييد ًا للحرب عىل أفغانستان ،حيث يرى ٪ 29من اجلمهوريني أنه كان من
اخلطأ إرسال قوات أمريكية إىل أفغانستان مقارنة بـ ٪ 56من الديمقراطيني و ٪ 54من املستقلني.
نسبة األمريكيني الذين يرون أنه كان من اخلطأ إرسال قوات أمريكية إلى أفغانستان

Source: https://news.gallup.com/poll/352793/americans-split-whether-afghanistan-war-mistake.aspx

وفيام خيص قرار االنسحاب العسكري الكامل من أفغانستان ،فقد وصلت نسبة التأييد هلذا القرار إىل  ٪ 70من
األمريكيني يف يوليو  ،2021ثم انخفضت إىل  ٪ 49يف أغسطس  ،2021عقب تقدم قوات طالبان جتاه كابول وحالة
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الفوىض التي تلت عملية االنسحاب .إال أنه يف املجمل ،فإن قطاع ًا واسع ًا من الرأى العام األمريكي يظل مؤيد ًا
النسحاب القوات األمريكية ويف أوساط احلزب الديمقراطي تصل النسبة إىل الثلثني.
نسبة األمريكيني الذين يؤيدون قرار االنسحاب من أفغانستان منذ  1يوليو  2021وفق ًا ألحدث االستطالعات املتاحة

Source: https://fivethirtyeight.com/features/afghanistan-has-fallen-to-the-taliban-how-will-americans-judgebidens-decision-to-withdraw/

نسب تأييد قرار االنسحاب من أفغانستان وفق ًا لالنتماء احلزبي

Source:https://www.thechicagocouncil.org/commentary-and-analysis/blogs/us-public-supports-withdrawalafghanistan
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تداعيات قرار االنسحاب عىل شعبية بايدن واحلزب اجلمهوري
رغم الصخب اإلعالمي املصاحب لعملية االنسحاب األمريكي ،واالنطباع السائد بأن إدارة بايدن تواجه أزمة سياسية
بسبب حالة الفوىض املصاحبة لعملية االنسحاب والصعود الرسيع حلركة طالبان ،إال أن العديد من املراقبني يرون أن
هذه األزمة ستزول بمجرد تراجع االهتامم اإلعالمي املصاحب هلا ،وأهنا لن يكون هلا تأثري عىل توجهات الناخبني يف
االنتخابية النصفية عام  2022لسببني رئيسينيً :
أوال ،إن أنصار احلزب الديمقراطي واملستقلني يؤيدون بأغلبية كبرية
قرار االنسحاب بالرغم من تداعياته السلبية ،وإن تنفيذ هذا القرار لن يؤثر بالسلب عىل توجهاهتم االنتخابية ،بل ربام
يعزز من شعبية احلزب الديمقراطي .وثاني ًا ،إن السياسة اخلارجية بشكل عام ،واحلرب عىل أفغانستان بشكل خاص،
ال حتظى باهتامم كبري من قبل الناخب األمريكي .ووفق ًا الستطالع للناخبني عام  ،2020فإن السياسة اخلارجية تأيت
يف املرتبة السادسة يف سلم اهتاممات الناخب األمريكي ،كام أن أفغانستان متثل واحدة من عدة قضايا خارجية هيتم هبا
()1
الناخب األمريكي.
وبشكل عام ،فإن احلرب عىل أفغانستان مل حتظ باهتامم واسع من قبل اإلعالم والرأى العام األمريكي ،ووفق ًا الستطالع
آخر تم يف  ،2020فإن  ٪ 12فقط من األمريكيني قالوا إهنم يتابعون أخبار الوجود األمريكي يف أفغانستان( )2ولكن
من املمكن أن تتحول أفغانستان إىل قضية حمورية عىل املدى املتوسط والبعيد يف حالة واحدة وهى إعادة متركز مجاعات
إسالمية متطرفة مثل «داعش» و»القاعدة» يف أفغانستان مرة أخرى ،وقيامها بشن هجامت إرهابية عىل أهداف أمريكية،
وهو ما قد يعطي هلذه القضية وزن ًا أكرب يف االنتخابات النيابية القادمة.

1- https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/03/19/americans-are-not-unanimously-war-weary-on-afghanistan/
2- https://www.nytimes.com/2021/04/15/us/politics/afghanistan-polling.html
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تحوالت جيوستراتيجية :أفغانستان كمنطقة
تقاطع للمشروعات الدولية واإلقليمية
د .محمد فايز فرحات
مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

تحوالت جيوستراتيجية :أفغانستان كمنطقة تقاطع للمشروعات الدولية واإلقليمية

طرحت سيطرة حركة طالبان عىل أفغانستان سؤا ً
ال مه ًام حول مستقبل أفغانستان عىل خريطة الرصاع العاملي بني القوى
الصاعدة ،وعىل رأسها الصني ،والقوة املهيمنة عىل النظام العاملي حتى اآلن ،ممثلة يف الواليات املتحدة األمريكية،
كجزء من الرصاع حول إعادة بناء مناطق النفوذ وإعادة هيكلة النظام العاملي .وقد اكتسب هذا السؤال أمهيته يف ضوء
وجود مؤرشات حول توافق كبري حمتمل بني الصني وطالبان ،أبرزها االجتامعات التي متت بني احلكومة الصينية
وطالبان ،والتي بدأت قبل سيطرة األخرية عىل كابول ،باإلضافة إىل الترصحيات املهمة التي صدرت عن اجلانبني
والتي أشارت إىل وجود فرصة كبرية للتوافق بينهام.

واقع األمر إن أفغانستان باتت بالفعل مربع ًا مه ًام يف إطار االسرتاتيجية الصينية العاملية ،بشكل عام ،ويف إقليمى وسط
وجنوب آسيا بشكل خاص .أضف إىل ذلك الدور املهم الذي باتت تكتسبه أفغانستان يف إطار التنافس الصيني -اهلندي
عىل النفوذ وطرق التجارة الدولية اجلديدة ،األمر الذي خلق فرصة كبرية لتوافق صيني -باكستاين حول أفغانستان.

املصالح الصينية يف أفغانستان
تعود املصالح الصينية يف أفغانستان إىل ما قبل سيطرة طالبان عىل كابول ،وهي مصالح اسرتاتيجية ضخمة ،تدفع
ببكني إىل جتاوز هوية وطبيعة النظام احلاكم يف أفغانستان .كام تعد مبادرة «احلزام والطريق» هي املصلحة الصينية
األبرز يف أفغانستان ،وقد عرب عن أمهية أفغانستان يف هذا السياق اجتاه الصني إىل ربط أفغانستان بمسارات ثالثة
ضمن مسارات املبادرة ،هي «املمر االقتصادي الصني -باكستان» ،و»ممر الصني -غرب آسيا» ،باإلضافة إىل «طريق
احلرير الرقمي» .يف هذا السياق ،اتفقت الدول الثالث (الصني ،باكستان ،أفغانستان) يف يونيو  2017عىل إنشاء آلية
«احلوار الثالثي» عىل مستوى وزراء اخلارجية ،والذي ُعقدت جولته األوىل يف بكني يف  26ديسمرب  .2017وقد
أشار وزير اخلارجية الصيني وانغ يي يف املؤمتر الصحفي الذي ُعقد عقب هذه اجلولة إىل أن الصني وباكستان تدرسان
توسيع نطاق املمر االقتصادي بني البلدين ليضم أفغانستان.

يف هذا السياق ،جرى ربط أفغانستان بالصني عرب خط السكك احلديدية «هيامن ( Hymanرشق الصني) -هرياتان
( Hairatanالتابعة لوالية بالك  Balkاألفغانية)” ،حيث وصل بالفعل أول قطار صيني إىل هرياتان يف سبتمرب
 .2016هناك أيض ًا مرشوع خط السكك احلديدية الذي يربط بني الصني وإيران مرور ًا بكل من قريغزستان
وطاجكستان وأفغانستان .ويبدأ اخلط من مدينة كشغر (شامل غرب الصني) ،وصو ً
ال إىل مدينتي مشهد وطهران
اإليرانيتني ،ومرور ًا بكل من قريغيزستان ،وطاجكستان ،وأفغانستان .ويمر هذا اخلط املقرتح بست واليات أفغانية
(قندوز ،بالك ،جوزجان  ،Jawozjanوفارياب  ،Faryabوبادغيس ،وهريات) ،بطول إمجايل قدره  2100كيلو
مرت .ويبلغ طول اجلزء األفغاين منه حوايل  1148كيلو مرت .وتكمن أمهية هذا اخلط يف أنه يربط أفغانستان باملوانئ
البحرية اإليرانية (بندر عباس ،تشاهبار) .كذلك ،وقعت الصني وأفغانستان يف أبريل  2017اتفاق ًا لربط أفغانستان
بـ”طريق احلرير الرقمي” من خالل “ممر وخان”  Wakhan Corridorو”ممر الصني -باكستان لأللياف البرصية”
 ،CPEC Fibre Optic Connectivityوالذي يساهم البنك الدويل يف متويله.

املوقع اجليوسرتاتيجي :أهداف ومرشوعات
مل تقترص عالقة أفغانستان باملرشوعات الدولية واإلقليمية بمبادرة احلزام والطريق ،فقد سعت حكومة أرشف غني
إىل االلتحاق بعدد من املرشوعات الدولية واإلقليمية العابرة ألفغانستان ،لدوافع اقتصادية وأخرى جيو-سياسية
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تتعلق ببناء إطار إقليمي يضمن حالة من التوازن وتعددية األطراف حول أفغانستان .وبشكل عام ،كانت هناك ثالثة
أهداف أساسية حكمت هذا التوجه من جانب حكومة غني.

اهلدف األول ،هو استغالل املوقع اجلغرايف ألفغانستان لتحويلها من دولة حبيسة ومرسح تارخيي للرصاعات
الداخلية واإلقليمية ،إىل ساحة للتعاون اإلقليمي ،ومنطقة عبور بني إقليمني مهمني ،أحدمها يتسم بوفرة يف مصادر
الطاقة (وسط آسيا) بينام يعاين اآلخر من عجز يف الطاقة (جنوب آسيا) ،وذلك من خالل االندماج يف مرشوعات
الطاقة اإلقليمية املطروحة للربط بني اإلقليمني عرب أفغانستان .وتشمل هذه املرشوعات ما ييل:

 - 1مرشوع نقل العاز بني تركمنستان إىل باكستان واهلند :واملعروف باسم “تايب”  ،TAPIبطول  1600كيلومرت،
وبتكلفة أولية قدرها  10باليني دوالر أمريكي .ومن املتوقع أن ينقل هذا اخلط حوايل  33بليون مرت مكعب سنوي ًا
من الغاز من حقل جالكينش  Galkynshيف تركمنستان إىل كل من أفغانستان وباكستان واهلند .وقد تم توقيع مذكرة
تفاهم بني الدول األربع يف ديسمرب  2015أثناء وضع حجم األساس للجزء الرتكمنستاين من املرشوع .كام تم وضع
حجر أساس اجلزء الواقع داخل األرايض األفغانية يف فرباير  .2018ووفق ًا لتصميم املرشوع ،من املخطط أن حتصل
أفغانستان سنوي ًا عىل مخسة باليني مرت مكعب ،بينام حتصل كل من باكستان واهلند عىل  14بليون مرت مكعب سنوي ًا.
وقد تم االتفاق عىل مسار اخلط ونقاط املرور ،حيث يمر يف أفغانستان بكل من هريات ،ونيمروز  Nimruzوقندهار،
وملتان  ،Multanوصو ً
ال إىل
ويمر يف باكستان بكل من كويتا  ،Quettaوديرا غازي خان ُ ،Dera Ghazi Khan
فاضيلكا  Fazilkaيف اهلند (انظر خريطة رقم .)1

لكن تظل هناك عدد من املشكالت التي أدت إىل بطء تنفيذ املرشوع ،وعىل رأسها املشكالت السياسية واألمنية (الرصاع
اهلندي -الباكستاين ،الوضع األمني املعقد يف أفغانستان) ،ونقص التمويل الالزم لتنفيذ بعض أجزاء املرشوع .كام أدى
االنخفاض يف أسعار الغاز والنفط إىل إحجام اهلند عن توقيع عقود توريد طويلة األجل مع تركمنستان عرب اخلط .أضف
إىل ذلك أن مرشوعات توليد الطاقة املخططة داخل باكستان يف إطار “املمر االقتصادي الصني -باكستان” قد تؤدي إىل
إحجام باكستان عن االرتباط باملرشوع ،وربام أيض ًا تفضيلها عدم االلتحاق به كنوع من حماولة إحلاق الرضر باالقتصاد
اهلندي .وجتدر اإلشارة إىل أن عدم تنفيذ األجزاء الواقعة داخل اهلند وباكستان سوف يؤدي بالتبعية إىل عدم تنفيذ اجلزء
()1
الواقع داخل األرايض األفغانية الفتقاده يف هذه احلالة جزء ًا كبري ًا من جدواه االقتصادية.

 -1لمزيد من التفصيل انظر:
-Asian Development Bank, TAPI Gas Pipeline”, | 8 April 2016. Avaialble at:
https://www.adb.org/news/infographics/tapi-gas-pipeline (accessed on 12 March 2020).
-Mohammad Reyaz, “Prospects of Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) Pipeline for India”,
AVRASYA DÜNYASI, Eurasian World, Year 2, no. 3, October 2018, pp. 47-51.
-Asian Development Bank, “Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India Natural Gas Pipeline Project, Phase
3 (Financed by the Regional Cooperation and Integration Fund)”, May 2012. Available at:
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/73061/44463-013-reg-tar.pdf (accessed on 12
March 2020).
-Sandesh Tukaram Ghandat, “Risk analysis of TAPI pipeline: A detailed report with research work dedicated
to analyze India’s potential in natural gas import from Turkmenistan through cross country pipeline “,
University of Petroleum and Energy Studies (UPES), November 8, 2016. Available at: https://cutt.us/4HgxJ
(accessed on 12 March 2020).
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خريطة رقم ( :)1مشروع تابي  TAPIلنقل الغاز من تركمنستان إلى الهند مرور ًا بأفغانستان

 - 2مرشوع “سوق وسط آسيا -جنوب آسيا للطاقة اإلقليمية” :واملعروف باسم Central Asia- South Asia

) ،Regional Energy Market (CASAREMوهيدف إىل ربط أسواق الطاقة عىل مستوى إقليم وسط آسيا،
جنب ًا إىل جنب مع الربط بني أسواق الطاقة يف وسط آسيا وجنوب آسيا )2(.ومن بني خطوط نقل الطاقة املطروحة يف
إطار هذا املرشوع الضخم نقل الغاز من قريغيزستان إىل طاجكستان ،وإىل باكستان عرب أفغانستان واملعروف باسم
( CASA-1000انظر خريطة رقم  .)2وقد تم بالفعل توقيع االتفاق بني الدول األربع يف أبريل  ،2015وتم وضع
()3
حجم أساس اجلزء املار بأفغانستان من املرشوع يف فرباير .2018

 -2هو شبكة لنقل الطاقة الكهربائية من دول الفائض الكهربائي خالل فصل الصيف (قيرغيزستان ،وطاجيكستان) إلى كل من أفغانستان
وباكستان .وهو واحد من أكبر مشروعات نقل الطاقة في المنطقة ،بطول إجمالي حوالي  1277كيلومتر ،حيث يقع الجزء األكبر منه داخل
أفغانستان ( 560كيلومتر) ،وبتكلفة إجمالية حوالي  1.2بليون دوالر .ويتضمن المشروع نقل حوالي  1.3جيجاوات سنوياً من الكهرباء
من دولتي الفائض ،تحصل منها أفغانستان على  300ميجاوات سنوياً ،وينقل الباقي ( 1جيجاوات سنوياً) إلى باكستان .وباإلضافة إلى ما
ً
دخال سنوياً في شكل رسوم المرور تبلغ حوالي 88-
يتضمنه المشروع من مساعدة أفغانستان على سد العجز في الكهرباء ،فإنه يوفر لها
 175مليون دوالر .ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بنهاية عام .2022
لمزيد من التفصيل انظر الموقع اإللكتروني الخاص بالمشروع.)https://www.casa-1000.org/ (accessed on 12 March 2020 :
3-Mariam Safi and Bismellah Alizada, “Integrating Afghanistan into the Belt and Road Initiative, Review,
Analysis, and Prospects”, Friedrich Ebert Stiftung, August 2018. Available at: http://library.fes.de/pdf-files/
bueros/kabul/15587.pdf (accessed on March 20, 2019).
-"The smart use of mother nature is the objective of the CASA-1000 Project". https://policy.asiapacificenergy.
org/sites/default/files/CASA-1000_About%20us%20%28EN%29.pdf
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خريطة رقم ()2
مشروع  CASA-1000لنقل الكهرباء من وسط آسيا إلى جنوب آسيا مرور ًا بأفغانستان

Source: “Central Asia Electricity Trade Brings Economic Growth and Fosters Regional Cooperation”, The
World Bank, OCTOBER 20, 2020. Available at: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/20/
central-asia-electricity-trade-brings-economic-growth-and-fosters-regional-cooperation

 - 3مرشوع “تركمنستان -أفغانستان -باكستان” لنقل الكهرباء :واملعروف باسم  ،TAP500 KV lineوهيدف إىل
نقل الكهرباء طوال العام من تركمنستان إىل أفغانستان وباكستان .وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بني الدول الثالث يف
ديسمرب  .2015وال زال املرشوع قيد الدراسات الفنية ،بالتنسيق مع بنك التنمية اآلسيوي.
اهلدف الثاين ،هو حتويل أفغانستان إىل منطقة عبور للتجارة اإلقليمية وعرب اإلقليمية من خالل االرتباط بخطوط
السكك احلديدية وطرق التجارة الدولية؛ فباإلضافة إىل التحاق أفغانستان بشبكة خطوط السكك احلديدية بني
الصني ووسط آسيا يف إطار “احلزام والطريق” السابق اإلشارة إليها ،طمحت النخبة األفغانية إىل االلتحاق
باملرشوعات األخرى.
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لقد دفع هذا الطموح بحكومة أرشف غني إىل االنفتاح عىل عدد من املرشوعات األخرى خارج احلزام والطريق .من
ذلك -عىل سبيل املثال -االلتحاق بـ“ممر البيس الزويل للتجارة والعبور” Lapis Lazuli Trade and Transit
 ،Corridorوالذي هيدف إىل ربط إقليمي جنوب ووسط آسيا بأوروبا ،من خالل شبكة من الطرق الربية واحلديدية
واملائية ،حيث يبدأ من مدينة “تورغوندي” ( Torghundiغرب أفغانستان) ،وصو ً
ال إىل ميناء “توركمينبايس”
 Türkmenbaşyالرتكمنستاين عىل بحر قزوين ،يف اجتاه العاصمة اآلذرية باكو بعد عبور بحر قزوين ،ثم إىل
العاصمة اجلورجية تبلييس ،ومينائي بويت وباتومي اجلورجيني؛ وصو ً
ال إىل مدينتي كارس وإسطنبول برتكيا .وقد تم
توقيع االتفاق اخلاص باملمر بني الدول اخلمس يف  15نوفمرب  2017عىل هامش “املؤمتر السابع للتعاون االقتصادي
اإلقليمي حول أفغانستان”  .RECCA-VIIمن ذلك أيض ًا اهتامم حكومة غني بـ”ممر الشامل -اجلنوب”( ،)4والذي
هيدف إىل زيادة حجم التجارة بني أقاليم جنوب آسيا ،واخلليج العريب ،ووسط آسيا ،وشامل أوروبا ،من خالل
إنشاء شبكة متكاملة من الطرق الربية والبحرية والسكك احلديدية ،حيث تم يف عام  ،2016توقيع اتفاق ثالثي بني
أفغانستان وإيران واهلند لتسهيل تشغيل خط التجارة بني الدول الثالث.
اهلدف الثالث ،هو ترسيع عملية التنمية االقتصادية واالستغالل االقتصادي األمثل لالحتياطيات املتاحة من املوارد
املعدنية ،وهو طموح مل يكن ليتحقق بدون تنمية البنية التحتية الداخلية ،خاصة الربط بني املدن الرئيسية األفغانية
من ناحية ،وربط أفغانستان بالطرق الدولية من ناحية أخرى ،وهو ما يفرس حرص حكومة غني عىل االندماج
يف مرشوعات طرق التجارة عرب اإلقليمية السابق اإلشارة إليها وغريها .وقد سعت حكومة غني للرتويج لقطاع
التعدين يف خمتلف املؤمترات الدولية واإلقليمية ،باعتباره أحد القطاعات األساسية املرشحة جلر عملية التنمية والنمو
االقتصادي يف أفغانستان .وتشري التقديرات إىل أن أفغانستان متتلك احتياطات كبرية من النحاس واحلديد والفحم.
ووفق ًا لبعض هذه التقديرات متتلك أفغانستان ثاين أكرب احتياطي من النحاس يف العامل .وقد قامت احلكومة األفغانية
باالتفاق مع عدد من الرشكات الصينية واهلندية الستغالل بعض املناجم األفغانية ،لكنها واجهت مشكالت عديدة
بسبب األوضاع األمنية وحدوث خالفات حول األسعار.

وهكذا ،فإن هذه األهداف الثالث دفعت احلكومة األفغانية إىل التفاعل اإلجيايب مع مبادرة احلزام والطريق(،)5
جنب ًا إىل جنب مع املرشوعات اإلقليمية األخرى السابق اإلشارة إليها .لكن مع ذلك ظلت هناك بعض األصوات
األفغانية التي أثارت تساؤالت حول جدوى دمج أفغانستان يف «املمر االقتصادي الصني -باكستان» .وذهب هؤالء
إىل أن من شأن ذلك زيادة حجم التنافس بني اهلند وباكستان داخل أفغانستان ،ما قد يؤدي إىل خروج االستثامرات
اهلندية من أفغانستان .ورأى آخرون أن ضعف االقتصاد األفغاين وحمدودية عالقاته اخلارجية سيحول دون استفادة
()6
أفغانستان من هذه املرشوعات.

ومع أمهية كافة املرشوعات اإلقليمية ،وعرب اإلقليمية السابقة ،تظل فكرة تعميق ربط أفغانستان باحلزام والطريق
أقوى هذه البدائل وأكثرها قابلية للتنفيذ ،لعوامل عدة ،أبرزها القدرات املالية الصينية ،وغياب املرشوطية السياسية
 -4لمزيد من التفصيل حول هذا الممر ،انظر :د .محمد فايز فرحات« ،ممر الشمال -الجنوب ...حدود الدور والمراهنات اإليرانية» ،مجلة
الدراسات اإليرانية ،المعهد الدولي للدراسات اإليرانية ،العدد السابع ،الرياض ،يونيو .2018
 -5انظر على سبيل المثال:

“Joint Statement between the People’s Republic of China and the Islamic Republic of Afghanistan”, 18 May
2016. Available at: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1367681.shtml
6- Mariam Safi and Bismellah Alizada, “Integrating Afghanistan into the Belt and Road Initiative, Review,
Analysis, and Proespects”, op., cit., p. 52.
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واالقتصادية يف إدارة العالقة مع األنظمة السياسية ،وهو ما خيلق فرصة كبرية للتوافق بني الصني ونظام طالبان
املرتقب باملقارنة بالواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية التي يتوقع أن تُعطي وزن ًا مه ًام ملدى التزام طالبان
باملعايري السياسية والديمقراطية الغربية.

نجاح الصني يف ربط أفغانستان باحلزام والطريق سيساهم بالتأكيد يف إعادة بناء مناطق النفوذ ،عىل نحو يثري من جديد
النظريات التارخيية التي ربطت بني سيطرة قوة ما عىل أقاليم حمددة واهليمنة عىل النظام العاملي .و ُيثار يف هذا اإلطار
نظريتان أساسيتان .األوىل ،هي نظرية «منطقة املركز»  Heartland Theoryالتي وضعها هالفورد ماكيندر Halford
 Mackinderسنة  ،1905والتي تذهب إىل أن من يسيطر عىل منطقة أوراسيا يسيطر عىل العامل .النظرية الثانية،
هي نظرية «األقاليم األطراف»  ،Rimland Theoryالتي وضعها نيكوالس جون سبيكامن Nicholas John
 Spykmanسنة 1942؛ والتي تذهب -عىل العكس من نظرية «األقاليم املركزية» -إىل أن من يسيطر عىل املناطق
الساحلية املحيطة بإقليم أوراسيا يسيطر عىل العامل )7(.وتوضح اخلريطة رقم ( )3منطقتي املركز واألطراف بالنسبة
لنظريتي ماكيندر وسبيكامن ،واللذين تتمتع فيهام الصني بنفوذ متزايد.
خريطة رقم (« :)3منطقة املركز» و»منطقة األطراف» بالنسب لنظريتي ماكيندر وسبيكمان

Source: Thomas W. Bottelier, The Geopolitics of Containment Reappraising American Foreign Policy During
the Early Cold War, 1945- 1953, op., cit.

 -7لمزيد من التفصيالت حول هاتين النظريتين ،وموقع مبادرة الحزام والطريق منهما ،انظر:

- Thomas W. Bottelier, The Geopolitics of Containment Reappraising American Foreign Policy During
the Early Cold War, 1945- 1953, Master’s Theisis, Global History & International Relations, Erasmus School
of History, Culture & Communication, Erasmus University Rotterdam, Netherlands, August 2011. Available
at: https://thesis.eur.nl/pub/11198/Bottelier,%20T.W..pdf (accessed on 20 September 2017).
- Dipankar Banerjee, “China’s One Belt One Road Initiative: An Indian Perspective”, Perspective, ISEASYusof Ishak Institute, March 2014.
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خالصة القول ،إن أفغانستان باتت جزء ًا من لعبة دولية وإقليمية كبرية ،وستمثل يف األغلب ساحة لتشكل جمموعة
من املحاور الدولية واإلقليمية ،استناد ًا إىل حزمة من املصالح اإلسرتاتيجية الصاعدة هلذه القوى ،ترتكز يف جماالت
بناء طرق التجارة اجلديدة ،والرصاع عىل مصادر وأسواق الطاقة .وقد حاولت حكومة أرشف غني االستفادة من
هذا الرصاع ،لتحقيق حزمة من األهداف االقتصادية واإلسرتاتيجية السابق اإلشارة إليها .ومع عودة طالبان إىل
احلكم ليس من املتوقع تراجعها عن هذه األهداف ،لكن من املتوقع أهنا ستُعطي وزن ًا أكرب للمرشوعات الصينية ،أو
تلك التي ستحظى بدعم صيني ،كرشط مهم ملواجهة التحديات االقتصادية املتوقعة ،بجانب موازنة النفوذ األمريكي
والغريب .وستظل قدرة طالبان عىل حتقيق االستقرار يف أفغانستان رشط ًا رئيس ًا لتأمني هذا الدعم الصيني املتوقع .وال
ينفي ذلك أن الصني قد تقف بقوة وراء نظام طالبان حتى قبل نجاح األخرية يف حتقيق االستقرار املطلوب ،ليس فقط
ألمهية أفغانستان عىل مسارات احلزام والطريق ،ولكن لتغري السياسة الصينية ذاهتا التي ال ترتدد يف دعم حكومات
تواجه حتديات سياسية وأمنية واقتصادية كبرية (بورما وباكستان أمثلة مهمة يف هذا املجال) ،طاملا حظيت هذه الدول
بأمهية اسرتاتيجية عىل مسارات احلزام والطريق ،بجانب سهولة مقايضة هذا الدعم بامتيازات اسرتاتيجية الحق ًا.
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األزمــة األفغانيــة وانعكاســاتها علــى
األمــن اإلقليمــي فــي جنــوب ووســط آســيا
د .أحمد قنديل
رئيس وحدة الدراسات الدولية  -مركز األهرام للدراسات السياسية
واالستراتيحية

األزمة األفغانية وانعكاساتها على األمن اإلقليمي في جنوب ووسط آسيا

أثارت العودة الرسيعة حلركة طالبان إىل السلطة
يف أفغانستان يف األيام األخرية خماوف وهواجس
متعددة بشأن التداعيات املحتملة عىل األمن االقليمي
والديناميكيات االسرتاتيجية يف منطقة جنوب ووسط
آسيا ،بدء ًا من إمكانية تدفق الالجئني وعبور املسلحني
ومهريب املخدرات إىل دول اجلوار ،خاصة إىل باكستان
وإيران وطاجكستان وأوزبكستان وتركامنستان ،مرور ًا
باحتامل حتول األرايض األفغانية إىل مرتع كبري ومالذ آمن
للجامعات اإلرهابية العابرة للحدود الوطنية مثل القاعدة
وتنظيم داعش وغريها من اجلامعات املتشددة األخرى
التي يمكن أن تزرع الفوىض يف املنطقة بشكل عام ،ويف
منطقة جامو وكشمري املتنازع عليها بني باكستان واهلند
بشكل خاص ،وانتهاء ًا بإمكانية حدوث رصاع وتنافس
شديدين بني أطراف متعددة يف املنطقة مللء الفراغ األمني
الكبري الناجم عن انسحاب الواليات املتحدة األمريكية
من أفغانستان ،ومن أهم هذه األطراف :اهلند وباكستان
والصني وروسيا وإيران والقاعدة وتنظيم داعش ،فض ً
ال
عن حركة طالبان نفسها.
وتتعاظم هذه اهلواجس يف ضوء املوقع اجليوسيايس الفريد
الذي تتمتع هبا أفغانستان .إذ تقع األرايض األفغانية،
التي اشتهرت بوصف «مقربة اإلمرباطوريات» يف إشارة
إىل اخلسائر املادية والبرشية اهلائلة التي تكبدهتا بريطانيا
العظمى يف أواخر القرن التاسع عرش واالحتاد السوفيتي
السابق يف القرن املايض يف حماولة السيطرة عليها ،بني
املناطق األربع األكثر اكتظاظ ًا بالسكان واألكثر ثرا ًء
باملوارد الطبيعية يف العامل ،وهي :جنوب آسيا ووسط
آسيا والرشق األوسط والرشق األقىص ،وبالتايل فهي
تلعب دور ًا مه ًام يف السياسة العاملية والعالقات الدولية
ويف التأثري عىل األمن اإلقليمي والدويل.

حيث جتاور أفغانستان ك ً
ال من طاجكستان وأوزبكستان
وتركامنستان من الشامل ،وإيران من الغرب ،وباكستان
من الرشق واجلنوب ،والصني من الشامل .وتعترب احلدود
األفغانية مع باكستان أطول هذه احلدود ،ومتتد عىل مسافة
أكثر من  2600كيلومرت .وقد عززت باكستان مراقبتها
للحدود ،وحتدثت عن إكامهلا بناء  90يف املائة من سياج
شائك مع اجلار األفغاين .وتبلغ طول احلدود األفغانية
مع طاجيكستان نحو  1345كيلومرت ًا .وقد أجرت
طاجيكستان ،التي استنفرت  20ألف عسكري لتأمني
حدودها مع أفغانستان ،مناورات عسكرية مشرتكة،
للهدف نفسه ،مع روسيا ،التي أعلنت ختصيص أكثر من
مليون دوالر لطاجيكستان لبناء نقاط حدودية جديدة
بمنطقة خاتلون احلدودية مع أفغانستان .أما احلدود
األفغانية مع أوزبكستان فتصل إىل حوايل  144كيلومرت ًا،
وقد أجرت القوات األوزبكية مناورات عسكرية مشرتكة
مع روسيا قرب احلدود األفغانية مؤخر ًا ملنع أي تسلل
إىل أراضيها من اجلانب األفغاين .ويبلغ طول احلدود
األفغانية مع تركامنستان وإيران حوايل  804و945
كيلومرت ًا عىل التوايل .بينام يصل طول احلدود األفغانية مع
الصني إىل  76كيلومرت ًا فقط ،وتقع يف منطقة جبلية ،وقد
أعلنت الصني تعاون أجهزهتا األمنية مع طالبان حلفظ
األمن عىل احلدود ،كام استقبلت وفد ًا من حركة طالبان.

إعادة تشكل موازين القوى االسرتاتيجية

وإىل جانب اهلواجس األمنية اخلاصة بتدفق الالجئني
وعبور املسلحني ومهريب املخدرات لدى دول اجلوار
املبارش ألفغانستان ،يرى كثري من اخلرباء أن صعود
طالبان إىل السلطة يف كابول سيؤدي ،عىل األرجح ،إىل
إحلاق الرضر بأمن اهلند ،الرشيك االسرتاتيجي األهم
للواليات املتحدة األمريكية يف منطقة جنوب آسيا
هتديدات متصاعدة
ملواجهة «التهديد الصيني» املتصاعد .إذ تشكل اهلند أحد
عودة طالبان إىل السلطة يف كابول أثارت املخاوف األمنية أضالع التنسيق األمني الرباعي مع كل من الواليات
لدى مجيع دول اجلوار ،خاصة فيام يتعلق بتدفق الالجئني املتحدة األمريكية واليابان وأسرتاليا ضمن أكثر املبادرات
والعبور غري القانوين للمسلحني ومهريب املخدرات ،االسرتاتيجية أمهية إلدارة الرئيس األمريكي جو بايدن،
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الذي رفع احلوار بني الدول األربع إىل مستوى القمة
ملعاجلة التحديات األمنية التقليدية وغري التقليدية يف
منطقة املحيطني اهلندي واهلادي .وبينام تتوافر لدى
الواليات املتحدة األمريكية مصلحة واضحة يف أن تكون
اهلند قادرة عىل إبراز قوهتا يف املجال البحري ،وأن تكون
مصدر ًا مه ًام وخالص ًا لألمن يف شامل املحيط اهلندي ،من
املرجح أن يقود سقوط احلكومة األفغانية يف يد طالبان
إىل زيادة الوجود االسرتاتيجي للصني يف أفغانستان ،مع
سعى طالبان لرشكاء جدد ملساعدهتا يف حتقيق التنمية
واالستقرار يف البالد ،بام سوف يؤثر يف األمن يف الشطر
الشاميل للهند ،كام أن نفوذ باكستان يف أفغانستان ( يف ظل
طالبان) سيزداد ،وكذلك نفوذ املتطرفني عىل باكستان،
ويف كلتا احلالتني ،ستضطر اهلند إىل إعادة توجيه مزيد
من املوارد واالهتامم بجبهتها الضعيفة صوب احلدود
الشاملية وبعيد ًا عن املحيط اهلندي واملجال البحري،
وبد ً
ال من تعزيز موقف اهلند ملواجهة الصني ،فإن سيطرة
طالبان عىل أفغانستان ستعرقل واحدة من فريق األمن
الرباعي الذي تسعى االدارة االمريكية احلالية لتعزيزه يف
مواجهة بكني.

اهلند :انعكاسات اخللل االسرتاتيجي مع باكستان
ومن ناحية أخرى ،ومع سيطرة طالبان عىل أفغانستان،
من املحتمل أن تزداد عمليات اجلامعات املسلحة املناهضة
للهند مثل عسكر طيبة وجيش حممد ،والتي كانت
تعمل لشن هجامت ضد أهداف يف اهلند من قواعدها
ومعسكراهتا التدريبية يف املنطقة احلدودية بني أفغانستان
وباكستان .وسوف يزداد هذا االحتامل بقوة إذا ما قررت
طالبان دعم حرب إسالم أباد بالوكالة يف كشمري .إال أن
هذا االحتامل قد يرتاجع بشدة إذا ما وجدت طالبان يف
اهلند رشيك ًا تنموي ًا مه ًام ،يف ضوء أن نيودهلي ،كانت منذ
عام  ،2001من أهم الرشكاء التنمويني ألفغانستان .ويف
هذا السياق ،جتدر اإلشارة إىل أن اهلند كانت قد أنفقت
 3مليارات دوالر لدعم النظام الذي فرضته الواليات
املتحدة األمريكية يف أفغانستان خالل العرشين عام ًا

املاضية ،وذلك من خالل بناء الطرق والسدود وخطوط
الكهرباء والعيادات واملدارس يف مجيع أنحاء البالد.
كام دربت اهلند الضباط األفغان ،بمن فيهم النساء ،يف
أكاديمياهتا العسكرية .وقدمت اهلند ألفغانستان أيض ًا
برملان ًا جديد ًا فاخر ًا ،افتتحه رئيس وزراء اهلند ،ناريندرا
مودي ،بنفسه يف عام .2015

باكستان :املخاوف من «صحوة جهادية»
أما باكستان ،فتواجه خماوف أمنية مع أفغانستان التي
حتكمها طالبان .فرغم أن املؤسسة العسكرية الباكستانية
قد دعمت حركة طالبان األفغانية لعقود ،من أجل
اكتساب «عمق اسرتاتيجي» يف رصاع إسالم أباد
مع اهلند ،إال أن صعود طالبان إىل السلطة يف كابول
قد يعطي دفعة للجامعات األصولية املتشددة داخل
باكستان ،وخاصة حركة طالبان باكستان (،)TTP
وهي مجاعة إرهابية مسئولة عن قتل عرشات اآلالف من
الباكستانيني .ومما قد يزيد من املخاوف األمنية الباكستانية
أن أسالم اباد سيكون هلا ،عىل األرجح ،نفوذ أقل عىل
طالبان يف الفرتة القادمة ،مقارنة بام كانت عليه من قبل.
فجامعة طالبان املتشددة اكتسبت رشعية دولية متزايدة،
منذ أن أبرمت صفقة مع الواليات املتحدة األمريكية يف
الدوحة يف فرباير  ،2020وبالتايل أصبحت أقل احتياج ًا
لباكستان اآلن من ذي قبل .ويف هذا السياق ،يقول عدد
من املراقبني إن إسالم أباد تريد شيئ ًا واحد ًا من عالقاهتا
املستقبلية بالقيادة اجلديدة يف كابول ،وهو :احلامية من
اهلجامت اإلرهابية عرب احلدود التي يتم إطالقها من
املالذات اآلمنة حلركة طالبان الباكستانية عىل األرايض
األفغانية .ومن ناحية ثانية ،تريد إسالم أباد أيض ًا من
طالبان االنضامم إىل مرشوع املمر االقتصادي الصيني
الباكستاين الذي تبلغ تكلفته مليارات الدوالرات .إذ
تود باكستان بشدة أن ترى أفغانستان تنضم إىل املمر
االقتصادي الصيني الباكستاين وأن تتكامل مع مبادرة
احلزام والطريق الصينية .وهذا بدوره سيعتمد عىل كيفية
تطور العالقات بني طالبان وبكني.
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احلرب األهلية :أكثر السيناريوهات قلق ًا للجوار اإلقليمي
عىل أية حال ،يعد سيناريو احلرب األهلية الشاملة يف
أفغانستان خالل الفرتة القادمة أكثر السيناريوهات
تأثري ًا عىل األمن اإلقليمي يف جنوب ووسط آسيا،
حيث يتوقع خرباء أن تدفع مكاسب طالبان أفغانستان
إىل رصاع أهيل أكرب ،إذ تقاتل جمموعات عرقية
خمتلفة وميليشيات حملية من أجل األرايض املحلية.
ويفرتض أن يؤدي هذا الوضع إىل اشتباكات كبرية
يف شامل أفغانستان حيث يدافع الطاجيك واألوزبك
عن مناطقهم .ويف هذا السيناريو سيشكل الوضع
األمني املتقلب يف الشامل هتديد ًا مبارش ًا أكثر جلريان
أفغانستان يف طاجيكستان وأوزبكستان وتركمنستان.
كام أنه سوف يشكل أيض ًا فرصة النتعاش احلركات
االرهابية واملتشددة يف جنوب ووسط آسيا ،مما سوف
يفرض خطر ًا أمني ًا عىل املشاريع الصينية يف ظل املمر
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االقتصادي الصيني  -الباكستاين االسرتاتيجي .كام
أنه قد يؤدي أيض ًا إىل بروز تنظيم داعش اإلرهايب يف
شامل أفغانستان بالقرب من حدودها مع دول آسيا
الوسطى كلها ،بام فيها طاجيكستان وتركامنستان
وأوزبكستان.

ويف ضوء ذلك ،من املنتظر أن تكتسب خطة إقامة منطقة
عازلة عىل احلدود بني طاجيكستان وأفغانستان بقيادة
موسكو ،وحتت إرشاف منظمة معاهدة األمن اجلامعي،
أمهية متزايدة ،حيث دعت حكومة طاجيكستان يف
املايض حلفاءها من دول التحالف العسكري السوفيتي
السابق  -أرمينيا وبيالروسيا وكازاخستان وقريغيزستان
وروسيا  -للمساعدة يف تأمني حدودها مع أفغانستان.
كام أن الصني أيض ًا قد تدعم هذه اخلطة ،لتحقيق أمن
احلدود يف ظل وضع أمني مضطرب وغري مستقر
ومفتوح عىل كل االحتامالت.

حراك جيلي :الطبعة الثانية من طالبان..
احتماالت ودوافع التغير

آمنة فايد
باحثة مساعدة  -مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

حراك جيلي :الطبعة الثانية من طالبان ..احتماالت ودوافع التغير

بعد عقدين من االحتالل األمريكي ألفغانستان ،عادت حركة طالبان لتسطر فص ً
ال جديد ًا يف مستقبل الدولة األفغانية.
ويبقى السؤال الذى يعتربه الكثريون مفتاح التنبؤ بمستقبل أفغانستان يف ظل حكم طالبان ،هو :هل تغريت احلركة
عن ما كانت عليه خالل حكمها ألفغانستان يف الفرتة  ،2001 - 1996أم أن ما تدعيه من تغيري يف سياستها هو فقط
تغيري «شكيل» و»جزئي» هبدف متكينها من اكتساب الرشعية الشعبية واالعرتاف الدويل خالل املرحلة القادمة ،وتاليف
العزلة التي شهدهتا خالل فرتة حكمها األوىل؟.

طالبان بني عهدين
لقد شهدت أفغانستان يف ظل حكم حركة طالبان خالل الفرتة  ،2001 - 1996سلسلة من املامرسات الدينية القمعية
والتعسفية وذلك بزعم تطبيق الرشيعة يف دولة «اإلمارة اإلسالمية» .هذا ،فض ً
ال عن فشل اإلدارة وانتشار املظامل
واالنتهاكات وتقويض احلريات االجتامعية والسياسية ،ما أسفر بطبيعة احلال عن حالة من السخط والرفض املحيل
والدويل ،وظهور بعض فصائل املقاومة الداخلية الرسية بني مسئويل احلركة ،والتي كانت عىل ارتباط باجلبهة املوحدة
«التحالف الشاميل» ا ُملناهض حلركة طالبان.
وانطال ًقا من ذلك ،تبنت طالبان منذ مرحلة إعادة هيكلتها وانتشارها يف أفغانستان بداية من عام  2006عىل يد املال
حممد عمر قائد احلركة ومؤسسها ،اسرتاتيجية التغيري التدرجيي ،من خالل التعلم من أخطاء املايض ،وبدء البحث
يف مساعي تطوير وتغيري سياساهتا ا ُملتشددة ،وانتهاج مسار أكثر ليونة وانفتاح ًا داخلي ًا وخارجي ًا .لكن وعىل الرغم
من ذلك ،إال أنه بتحليل واقع سياسات وممارسات طالبان ،يتجىل لنا أهنا مدفوعة يف األساس إىل حد كبري باملصالح
والرضوريات السياسية واالقتصادية ،وليست نتاج تغري حقيقي يف أيديولوجيا احلركة.

أبعاد التغري ودوافعه
يمكن تناول أبرز تلك السياسات ودوافعها عىل النحو التايل:

 - 1التفاوض استناد ًا للنفوذ العسكري :رغم انخراط طالبان خالل السنوات املاضية يف سلسلة من املفاوضات
واملحادثات مع الواليات املتحدة األمريكية ،بقيادة املال عبد الغني برادر أحد النواب الثالث لقيادة احلركة ،والتي
أسفرت يف هناية املطاف عن توقيع االتفاقية الثنائية عام  2020بشأن االنسحاب الشامل للقوات االجنبية من
افغانستان ،ونجاح احلركة يف التحول من طرف إرهايب منبوذ عىل الساحة السياسية إيل طرف ورشيك دبلومايس
عىل طاولة املفاوضات؛ تظل طالبان حركة إسالمية ُمسلحة تعول خالل مفاوضاهتا عىل قدراهتا العسكرية يف انتزاع
مكاسبها السياسية )1(.ولعل هذا ما ُيفرس حرص طالبان عىل عودهتا إيل أفغانستان وبسط نفوذها بوترية مل تكن ُمتوقعة،
للسيطرة عىل الساحة األفغانية قبل امتام عملية االنسحاب الكامل للقوات األجنبية.
 - 2الربامجاتية :من أبرز امللفات التي لفتت االنتباه وشهدت تغري ًا ملحوظ ًا من قبل احلركة ،مها ملفا وسائل اإلعالم
واالتصاالت واملنظامت غري احلكومية .فقد أدركت احلركة استحالة السيطرة عىل التطور واالنتشار الرسيع لوسائل
اإلعالم واالتصاالت واالنرتنت داخل املجتامعات األفغانية ،ومن ناحية أخرى أدركت مدى أمهية تلك التقنيات يف
خدمة مصاحلها وأهدافها من خالل توظيف كافة األدوات اإلعالمية والدعائية املطبوعة واملقروءة واملسموعة ُمتعددة
1- Julia Hollingsworth, Who are the Taliban and how did they take control of Afghanistan so swiftly?,
CNN, 17 August, 2012, available on: https://cnn.it/3z4DpI4
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اللغات ،يف عمليات التجنيد ونرش أفكارها )2(.أما بالنسبة مللف املنظامت غري احلكومية ،ففي البداية كانت تتبنى
طالبان موقف ًا عدائي ًا جتاه تلك املنظات وموظفيها باعتبارها «أدوات الكفرة» .لكنها اضطرت إىل تقديم التنازالت،
وتغيري سياستها جتاه تلك املنظامت من خالل توفري احلامية ملقارها وموظفيها عىل األرايض األفغانية ،رشط التسجيل
()3
لدى السلطات املحلية للحصول عىل إذن البقاء والعمل مقابل دفع الرضائب وتقديم اخلدمات للسكان املحليني.
وتعكس هذه املتغريات هنج ًا برامجاتي ًا للحركة.

 - 3االستجابة للضغوط املحلية :مثل ملف التعليم أحد أهم امللفات الشائكة التي عانت منها املجتامعات األفغانية
يف ظل حكم طالبان ،خاصة أن احلركة اعتربت املدارس بوابة دخول وانتشار القيم والثقافات الغربية «الكفرية»
للبالد ،حيث متادت طالبان يف إغالق املدارس ،وتقييد حق الفتيات يف التعليم ،وحتويل مدارسهم إيل مدارس للبنني،
مما أثار غضب واستياء املجتامعات املحلية ،ودفعها ملعاداة احلركة ،والضغط عليها لالستجابة إىل مطالب استمرار
النظام التعليمي بشكل عام ،واملرتبط بالفتيات بشكل خاص .وانطالق ًا من الرد العنيف الذي واجهته طالبان جراء
تلك السياسات التعليمية التعسفية ،حتولت احلركة تدرجيي ًا من حالة اهلجوم والقمع ،إىل حماولة السيطرة والتحكم
يف النظام التعليمي الذي تديره احلكومة .فبحلول عام  2012صاغت احلركة سياسة تعليمية أكثر مرونة ،من خالل
التنسيق مع احلكومة ،ووضع ضوابط لكيفية عمل املدارس يف مناطق نفوذها ،والسامح لبعض املدارس األجنبية
ا ُملختلطة بني اجلنسني للعمل حتت إدارة املنظامت غري احلكومية ،وذلك وفق ًا التفاقات تتم مع سلطة طالبان ،ووزارهتا
()4
املعنية بالشئون الدينية.
 - 4احلصول عىل الدعم االقتصادي :يف ظل مساعي طالبان للحفاظ عىل املكاسب االقتصادية التي متتعت هبا
احلكومة األفغانية منذ عام  2001من مساعدات غربية ،وخدمات غري حكومية ،واستثامرات دولية يف جماالت البنية
التحتية ،حرصت احلركة عىل ختفيف حدة ونمط اخلطاب الذى تتبناه يف سياستها اخلارجية ،وانتهجت هنج ًا أكثر
انفتاح ًا عىل القوى اإلقليمية والدولية املختلفة ،السيام أن  % 75من النفقات العامة للحكومة األفغانية يتم تغطيتها
من خالل منح الرشكاء الدوليني ،وفق ًا لتقرير البنك الدويل لعام  )5(.2019وانطال ًقا من هذا االساس كشف حممد
نعيم ا ُملتحدث باسم املكتب السيايس للحركة ( 15أغسطس  )2021عن رغبة احلركة يف إقامة عالقات سلمية مع
املجتمع الدويل ،وبعد يومني دعا سهري شاهني املتحدث باسم احلركة إلقامة مؤمتر دويل هبدف تقديم املساعات
االقتصادية لشعب أفغانستان.

2- Frud Bezhan, Has The Taliban Changed? Afghans Living Under Militant Group Say It Still Rules
Using Fear, Brutality, 13 April, 2021, available on: https://bit.ly/2WbPUTU
3- Thomas Ruttig, Have the Taliban Changed?, Combating Terrorism Center, March 2021, available on:
https://bit.ly/3mq5t5f
4- Idem.
5- Lindsay Maizland, The Taliban in Afghanistan, Council on foreign relations, 3 August, 2021, availble on:
https://on.cfr.org/37YhGW3
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مالمح املستقبل وتفنيد دوافع التغري
تكشف بعض املؤرشات السياسية واألمنية واالجتامعية مدى حقيقة ومصداقية مزاعم طالبان عىل املدى البعيد،
ويتمثل أبرزها يف:
 - 1هيكل القيادة واختاذ القرار :تتكون بنية حركة طالبان القيادية من حمورين ،األول :عمودي ،يمثله هيكل القيادة
العليا ىف احلركة ،والثاين :أفقيُ ،يمثل الشبكات واجلبهات املحلية التي يقودها القادة العسكريون بدرجة عالية من
االستقاللية .وبحكم طبيعة هذا اهليكل من الوارد حدوث أزمة ىف صناعة القرار ،فبينام حيافظ التسلسل العمودي
والرشعية الدينية لرأس القيادة عىل وحدة احلركة حتت أيديولوجيا واحدة ،إال أن االستقاللية األفقية يف املقابل قد ال
تضمن تنفيذ كافة اإلجراءات والتكتيكات التي تتخذها القيادة العليا عىل أرض الواقع .أي أن التغيريات التي تُعلن
عنها القيادة العليا ،قد ال يتم ترمجتها إيل سياسات حقيقية من قبل القادة العسكريني يف املقاطعات املختلفة )6(.ولعل
هذا ما يفرس التضارب ىف الترصحيات الصادرة عن قادة احلركة ،وبني واقع املامرسات عىل األرض.

 - 2غياب برنامج سيايس واضح بشأن خريطة املستقبل :عىل الرغم من انخراط طالبان يف مفاوضات السالم خالل
الفرتات السابقة ،وتأكيد خطاهبا السيايس عىل الشمولية ،وعدم الرغبة يف احتكار السلطة ،إال أهنا مل تقدم إيل اآلن أى
تصور سيايس واضح ملا ستكون عليه البالد يف املرحلة القادمة )7(.هذا ،فض ً
ال عن غياب أى ترصحيات من قبل احلركة
تُشري إيل موافقتها عىل املبدأ الدستوري احلايل اخلاص باالقرتاع العام ،حتى فيام خيص رئيس الدولة ،وذلك تزامن ًا
مع ارصارها عىل استخدام ،وتكرار اسم نظامها السيايس قبل « ،2001اإلمارة اإلسالمية» ،خالل عدة ترصحيات
هلا .فإذا مل تكن احلركة عىل استعداد لتغيري جمرد اسم نظامها السيايس ،فكيف ستكون عىل استعداد لتغيري مضمون
وسياسات ذلك النظام؟!.
كـ»منقذ»
 - 3استمرار النهج العدائي جتاه األطراف املحلية :يف التسعينيات ،قدمت طالبان نفسها إىل املجتمع األفغاين ُ
لشعب غارق يف الفوىض والفساد بسبب احلروب األهلية التي دامت لسنوات ،فكان تربير محل السالح واالنخراط
يف احلروب بمعنى «اجلهاد» هو مواجهة الفساد والظلم وتصحيح مسار املجتمع .ثم يف عودهتا إيل أفغانستان بعد
الغزو األمريكي هلا ،اختذت من حماربة القوات األجنبية ،ونرصة جمتمعات البشتون  -التي ينتمي هلا أغلب ُمقاتليها
وقياداهتا -كأغلبية تعاين من االضطهاد والتهميش واالقصاء السيايس واالجتامعي من قبل القوات األفغانية التي
ُييمن عليها «التحالف الشاميل» املدعوم من الواليات املتحدة األمريكية ،حجج ًا لشن حرب عصابات ،واثبات
النفوذ العسكري عىل األرض )8(.إال أنه اآلن مل يصبح لدى طالبان أي ُمربر لالستمرار يف هذا النهج العسكري
العدائي ،السيام بعد امتام االنسحاب الكامل للقوات األجنبية من البالد.
 - 4موقف احلركة من ملفى املرأة واألقليات :أعلنت احلركة عام  2019عن ضامهنا حلقوق املرأة يف الشئون السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والتعليمية ،رشيطة أن تكون تلك احلقوق ضمن اإلطار اإلسالمي ،وال تروج لقيم وثقافات
العلامنية الغربية .لكن مل يتم ترمجة تلك الترصحيات يف خطوات عملية واضحة إال يف أضيق احلدود ،مع جتاهل تام
إلدماج املرأة يف احلياة السياسية ومشاركتها يف أي انشطة اجتامعية يف املناطق اخلاضعة لسلطة طالبان ،األمر الذي
()9
يؤكد أن موقف احلركة من ملف املرأة كان ال يزال ُمتحفظ ًا ومتناقض ًا إىل درجة كبرية حتى ٍ
وقت قريب.

6- Thomas Ruttig, Op.cit.
7- Idem.
8- Rishikesh Thapa, Op.cit.
9- Thomas Ruttig, Op.cit.
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أما فيام خيص ملف األقليات ،فإن اخللفية الدينية والقومية حلركة طالبان ا ُملنتمية ملجتامعات البشتون ذات األغلبية
يف أفغانستان ،تطرح عالمات استفهام عدة حول مصري باقي املكونات القومية والعرقية والدينية واملذهبية خالل
املرحلة القادمة ،السيام ملا شهدته تلك األقليات من إقصاء ،واضطهاد وقتل مجاعي عىل يد احلركة خالل فرتة حكمها
()10
يف التسعينيات.

 - 5عالقة احلركة بالتنظيامت اإلرهابية :كى تضمن حركة طالبان حتسني صورهتا ،واحلصول عىل حضور فعيل
ورشعي يف مستقبل املشهد السيايس األفغاين ،فعليها أن ال تعتمد عىل نفوذها العسكري وقوة سالحها ،بقدر ما
تسعى لالنفصال هنائي ًا عن معسكر التنظيامت اإلرهابية املحظورة ،واالنطالق من أرضية توافقية مع باقي املكونات
األفغانية الوطنية الكتساب القبول شعبي ،واالعرتاف الدويل واإلقليمي ،وهو ما ال يمكن حتقيقه يف ظل افتقار
احلركة ألي خطط أو برامج فعالة ملكافحة اإلرهاب وتقويض نفوذ التنظيامت اإلرهابية عىل أراضيها ،فض ً
ال عن
رفضها التنسيق مع احلكومة األفغانية يف هذا الشأن.

ختام ًا ،من ا ُملتوقع أن تشهد أفغانستان حقبة جديدة خمتلفة ُكلي ًا عن تلك التي شهدهتا قبل عام  ،2001وهذا ليس انطالق ًا
من ادعاءات ومزاعم احلركة بشأن تغري هنجها وسياستها ،بقدر ما هو انعكاس حلجم التطورات والتغريات التي شهدهتا
أفغانستان عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي خالل العرشين عام ًا املاضية ،والتي من شأهنا أن تفرض عىل احلركة انتهاج
مسارات ،وسياسات خمتلفة لضامن احلصول عىل الرشعية والقبول املحيل والدويل ،واحلفاظ عىل ُمكتسبات الدولة
االفغانية خالل السنوات املاضية ،والعمل دون انزالق البالد يف براثن االنقسامات ،واحلروب األهلية.

10- Georgia Roberts, Afghanistan: Has the Taliban changed since it was last in power?, Sky news, 17
Auguset, 2021, available on: https://bit.ly/37ZsMdo
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«تحالــف الشــمال» :خريطــة القــوى
المناوئــة لطالبــان بعــد ســقوط كابــول
أمل مختار
باحثة في شئون التطرف والعنف  -برنامج دراسات اإلرهاب والتطرف -
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

الاليقين :مستقبل أفغانستان بعد هيمنة طالبان

بعد مرور أيام عىل سقوط العاصمة األفغانية كابول
يف  15أغسطس  2021يف يد طالبان ،واهلدوء النسبى
حلالة الصدمة األوىل ،التي أصابت املجتمع الدوىل
بسبب االنسحاب األمريكي الكارثى واالستسالم
الرسيع واملفاجئ لقوات اجليش األفغانى أمام حركة
طالبان يف مشهد مرتبك ومفاجئ وملئ بالدراما
والصور اإلنسانية الصادمة للهروب من كابول وملئ
باملخاوف عىل أمن وحياة وحريات وحقوق ماليني
األفغان ،بعد مرور هذه األيام يصح لنا أن نحلل
بعمق أكرب حقيقة املشهد السياسى يف أفغانستان
واستعراض خريطة القوى املختلفة يف الدولة بعد
االنسحاب األمريكي والسيطرة «العسكرية» ملقاتىل
طالبان عىل أغلب املدن األفغانية بام فيها العاصمة.

يف حقيقة األمر ،سيطرت طالبان عىل العاصمة
وطالبت بإدارة البالد بعد هروب الرئيس الرشعى
للبالد أرشف غنى إىل اخلارج ،وبعد انسحاب قوات
اجليش الوطنى أمام مقاتىل طالبان .لكن مل تكتب
النهاية بعد .فمنذ  25عام ًا عندما وصلت طالبان
إىل احلكم يف  1996بعد انتصارات عسكرية عىل
األحزاب األفغانية املناوئة هلا ،ورغم سيطرهتا أيض ًا
عىل العاصمة ،ظلت قوى املعارضة املسلحة تسيطر
عىل نحو  % 30من أفغانستان ،وظل األمر كذلك حتى
انتهاء حكومة طالبان بعد الغزو األمريكي يف .2001

واألمر ذاته يتكرر مرة أخرى ،فبعد أيام من سقوط
كابول يف يد طالبان ،تعلن املعارضة عن وجودها
ومتركزها يف إقليم بانشري مرة أخرى كام حدث
يف  .1996إذ ًا ،ال يمكن حتليل مشهد أفغانستان
باعتباره معادلة بني طرىف رصاع طالبان والواليات
املتحدة األمريكية ،أو حتى األخذ يف االعتبار
تنظيامت اإلرهاب العاملى القاعدة وداعش ،بينام
املشهد االفغانى أكثر تعقيد ًا عىل املستوى املحىل
وما يزيد من تعقيده االرتباطات املحلية املتعددة
باألطراف اإلقليمية.

مالمح خريطة القوى يف أفغانستان

 - 1عدم ثبات التحالفات والرصاعات بني
األحزاب األفغانية :التاريخ األفغانى احلديث يشري
إىل أن التحالفات بني القوى املحلية املختلفة غري
ثابتة إطالق ًا .فعىل سبيل املثال ،يعد عبد الرشيد
دوستم أحد القيادات اهلامة يف املشهد األفغانى
بسبب شعبيته الواسعة بني ذوى األصول األوزبكية
 وهو اآلن هارب إىل أوزبكستان عىل احلدوداألفغانية بعد سيطرة طالبان  -مثا ً
ال واضح ًا عىل
حتوالت التحالف والرصاع ،فقد بدأ عمله حمارب ًا يف
اجليش األفغانى إىل جانب قوات السوفييت طوال
الثامنينات ،إال أنه انضم إىل املجاهدين قبيل تشكيل
حكومة أفغانستان اإلسالمية يف  ،1992ودعم
برهان الدين ربانى وأمحد شاه مسعود ،ثم حتول يف
 1994ملحاربة حكومة ربانى والتحالف مع عدو
شاه مسعود ،قلب الدين حكمتيار .وىف  1995عاد
مرة أخرى للتحالف مع مسعود .وىف  2001انتقل
اىل تأييد االحتالل األمريكي ضد طالبان .وشارك يف
احلكومة ما بني .2020 - 2014

كام أن حكمتيار يف مرحلة ما يف  1992كان يف حرب
رشسة مع كافة األحزاب األفغانية املتحالفة مع ربانى
ومسعود ،إال أنه حتالف مع بعضها ضد األخري يف
 1994بام فيها حزب الوحدات اإلسالمية الشيعي.
وىف  1996حتالف حكمتيار بعد أربع سنوات من
احلرب االهلية التي دمرت  % 70من كابول مع
مسعود وربانى وبقية األحزاب ضد طالبان ،ذلك
التحالف الذي مل يلبث سوى ثالثة أشهر سقطت
بعدها كابول يف يد طالبان.
 - 2الدعم العرقي واخلارجي :ال يمكن قراءة
خريطة القوى األفغانية بعيد ًا عن االنتامءات العرقية
من جانب والدعم اخلارجي من جانب آخر .تارخيي ًا،
اعترب األفغان الطاجيك (نسبة إىل طاجيكستان) هم
الظهري الشعبى للزعيم أمحد شاه مسعود ،وحالي ًا
35

«تحالف الشمال» :خريطة القوى المناوئة لطالبان بعد سقوط كابول

ابنه الشاب أمحد مسعود ،حيث يرتكزون يف والية الداخل األفغانى .فانتصار طالبان ليس انعكاس ًا
بانشري ،التي متثل اليوم عاصمة املعارضة لطالبان .كام لقوهتا أو شعبيتها أو انفرادها بالدعم املحىل لكن هو
مثّل األفغان األوزبك (نسبة إىل أوزبكستان) الظهري انعكاس لدعم باكستان.
الشعبى لزعيمهم دستم ،ويرتكزون يف والية مزار
حتالف قوى الشامل بني الواقع والطموح
رشيف .كام يربز يف هذا السياق ،حزب الوحدات
اإلسالمية الشيعية ،وظهريه الشعبى من قومية اهلزارة «اجلبهة اإلسالمية املتحدة إلنقاذ أفغانستان» و»جبهة
الشيعية التي تبلغ نحو  6.5مليون نسمة يف مدن وسط املقاومة الوطنية األفغانية» هى أسامء أطلقتها
وغرب أفغانستان ويتلقى دع ًام من إيران التي تقع الصحافة الغربية عىل القوات املعارضة لطالبان
عىل احلدود الغربية ألفغانستان .وتارخيي ًا كان حزب واملوجودة يف إقليم بانشري صعب التضاريس الذى
االحتاد اإلسالمى ومؤسسه عبد الرب الرسول سياف كان تارخيي ًا عصي ًا عىل طالبان .وجاءت هذه التسمية
مدعوم ًا بشكل كامل من اململكة العربية السعودية .خاصة منذ  15أغسطس  ،2021بعدما أعلن نائب
اآلن ،دول اجلوار مثل طاجيكستان وأوزبكستان الرئيس األفغانى أمر اهلل صالح ،نفسه رئيس ًا رشعي ًا
وتركمنستان لدهيا مصلحة يف حماربة طالبان وعدم مؤقت ًا للبالد بموجب الدستور يف أعقاب فرار
متدد األحزاب واحلركات املتشددة وانتقاهلا إليها .الرئيس أرشف غني ،واستقراره يف بانشري وترصحيه
ومن ثم فهى تدعم القوى األفغانية املعادية لطالبان .بتواصله مع القيادات األفغانية املناوئة لطالبان.
يف حني ال زالت إيران تسعى لدعم نفوذ اهلزارة يف
إىل جانب ذلك ،برز أمحد مسعود نجل أمحد شاه
حكم أفغانستان حتى لو من خالل التحالف مع
مسعود زعيم اجلامعة اإلسالمية والطاجيك القوام
طالبان .أما الصني فهى الدولة الوحيدة التي تسعى
الرئيسى للتحالف الشامىل عىل خريطة التوازنات،
لالستفادة من املوارد الطبيعية يف أفغانستان واملسامهة
حيث وجه رسائل يطلب فيها دع ًام من الدول الغربية
يف إعادة االعامر بعيد ًا عن أى دعم عرقى أو عقائدى.
لتحالف الشامل أمام طالبان.
 - 3باكستان ودورها املحوري :عىل الرغم من أمهية
أدوار دول اجلوار يف جمريات األمور يف أفغانستان ،وحتى اآلن ،ال يمكن اجلزم بأن حتالف الشامل الذى
إال أن باكستان تظل هي املحرك الرئييس فيام حيدث تشكل يف  1996بقيادة شاه مسعود يمكن إعادته
يف أفغانستان .فتارخيي ًا كانت الرشارة الرئيسية يف اليوم وبنفس قوة مكوناته سالفة الذكر والتي توقفت
احلرب األهلية األفغانية بني عامي  1996 - 1992عن القتال والتسليح والعمل املنظم طوال  20عام ًا
والتي فرضت عواقب وخيمة بسبب احلرب التي من الوجود األمريكي يف أفغانستان .بالفعل هناك
شنها احلزب اإلسالمى التابع لقلب الدين حكمتيار ،أنباء عن فرار أعداد كبرية من قوات اجليش األفغانى
واملدعوم من املخابرات الباكستانية ضد حتالف أمراء ببعض من معداهتا العسكرية واستقرارها يف إقليم
احلرب (جماهدي أفغانستان السابقني) ،بعد سقوط بانشري .لكن يف املقابل هناك دالئل قوية عىل استيالء
حكومة حممد نجيب اهلل الشيوعية .وعندما انتقل طالبان عىل عتاد عسكرى أمريكى كثيف بعد فرار
الدعم الباكستانى إىل طالبان منذ نشأهتا يف  1994قوات اجليش األفغانى.
استطاعت األخرية هزيمة كل األحزاب األفغانية بام حتى اآلن ،رسائل صالح ومسعود تسعى لتحقيق
فيها حزب حكمتيار عىل أعتاب العاصمة يف  .1996سالم مع طالبان لكنها يف الوقت ذاته لن ترتدد يف
وال زالت باكستان هي الفاعل اإلقليمي األهم يف قتال طالبان إذا ما جنحت األخرية للعنف وأرصت
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Source: https://www.voanews.com/south-central-asia/taliban-fighters-attack-previously-spared-afghan-province#&gid=1&pid=2

عىل االنفراد باحلكم .ويف وقت سابق وحتديدا يف
مارس  2021انتقد مسعود من باريس مفاوضات
السالم يف الدوحة بقوله« :األفغان ال يقودون هذه
املفاوضات بل هي مفاوضات بني الواليات املتحدة
األمريكية وطالبان ،وما مل تتناول املفاوضات عملية
توزيع السلطة عىل اجلميع وتطبيق الالمركزية يف
أفغانستان فلن نتمكن من حل أي مشاكل».
سيناريوهات حمتملة

هناك عدد من السيناريوهات املتصورة يف إطار العالقة
ما بني طالبان والقوى املناوئة هلا ،قد يرجح بعضها عىل
املدى القصري ،وربام من الوارد حتقق بعضها اآلخر يف
املدى املتوسط أو حدوثها بالتتابع ،ومنها عىل سبيل
املثال:

 - 1استقرار احلكم لطالبان مع تطوير أدائها وتفاوضها
مع مقاومة حتالف الشامل :يبدو هذا السيناريو هو
األقرب إىل الواقع نظر ًا لكثري من املعطيات الراهنة.
إذ تؤكد االنتصارات العسكرية الكبرية التي حققتها

طالبان والسيطرة عىل مساحات واسعة من األرض
يف ظل انسحاب هنائي للقوات االمريكية وفرار
لقوات اجليش األفغانى ،عىل حقيقة القوة النسبية
لطالبان وقدرهتا عىل االستقرار لفرتة زمنية يف حكم
أفغانستان .لكن يبدو أن هناك بعض املؤرشات أيض ًا
التي تكشف عن تطور أدائها هذه املرة ،سواء من
خالل بعض رسائل التطمني حول إعادة التفكري يف
حقوق املرأة ،أو استخدام العنف بشكل عام ،حيث
رصح متحدث باسم طالبان لوكالة «رويرتز» يف 21
أغسطس اجلاري ،بقوله« :إن خرباء قانونيني ودينيني
وخرباء يف السياسة اخلارجية يف طالبان هيدفون إىل
طرح إطار حكم جديد يف األسابيع القليلة املقبلة».
إال أهنا ال تزال جمرد رسائل مشكوك يف صحتها إىل
حد كبري.
من جهة أخرى ،صدرت ترصحيات عن طالبان
تفيد بوصول املال عبد الغني برادر إىل كابول يف 21
أغسطس احلايل إلجراء حمادثات مع قياديني يف احلركة
وسياسيني آخرين حول تشكيل حكومة شاملة جديدة
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يف أفغانستان .وىف مؤرش آخر ،اجتمع رئيس البالد
السابق حامد كرزاي ،ورئيس املجلس األعىل للمصاحلة
الوطنية األفغانية والرئيس التنفيذي السابق ألفغانستان
عبداهلل عبداهلل ،يف  20من الشهر نفسه ،مع القائم بأعامل
حاكم كابول املعني من حركة طالبان لبحث األمن يف
العاصمة .ودارت املناقشات حول أولوية محاية أرواح
وممتلكات وكرامة األفغان يف كابول.

أما عن موقف طالبان من مقاومة بانشري ،فيبدو أن
هناك توجه ًا للتهدئة واحتواء مطالبها ،عىل الرغم
من استمرار املعارك عىل اخلط الواصل بني كابول
وبانشري التي تبعد نحو  100كيلو عن العاصمة .فقد
رصح عبد اهلل عبد اهلل عرب حسابه عىل «تويرت» قائ ً
ال:
«التقينا شيوخ وعلامء دين وممثلني وقادة إقليم بانشري
يف مقر إقامتي يف كابول .ناقشنا التطورات احلالية
يف البالد ،وسبل دعم السالم» .وىف السياق نفسه،
قال السفري الرويس يف كابول دميرتي جرينوف ،يف
 21أغسطس اجلاري ،أن طالبان طلبت من سفارته
نقل عرض احلركة بشأن التوصل إىل اتفاق سيايس
للتسوية مع املعارضة يف بانشري.

 - 2تقسيم أفغانستان إىل مناطق نفوذ :وهى مناطق
تسيطر عليها قوى حملية مدعومة بأطراف إقليمية أو
دولية ،بداية بإقليم بانشري بام حيتويه من بقايا اجليش
االفغانى وبقايا حتالف الشامل بقيادة مسعود االبن
وأمر اهلل صالح ،ذي األغلبية من األفغان الطاجيك.
وربام إقليم آخر يف واليات هرات ونيمروز ،لقومية
اهلزارة الشيعة املدعومة من إيران .إىل جانب إقليم
ثالث لألغلبية من األفغان األوزبك يف مزار رشيف
بقيادة دوستم.
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وعىل الرغم من صعوبة هذا السيناريو نظر ًا ملقاومة
طالبان له ،إال أن طبيعة االنتامءات العرقية والدور
اخلارجي الداعم هلا قد يزكى هذا السيناريو ،فض ً
ال
عن أن الدستور األفغانى الذى ُكتب برعاية أمريكية
يف  2004كان يؤخذ عليه مركزيته القوية التي مل تكن
مرضية لطموح األقاليم األفغانية يف احلكم الذايت.
ومن ثم يبدو أنه من الصعب تصور وجود دولة
مركزية بقيادة طالبان ألن هذا مل حيدث حتى يف ظل
حكومتها السابقة ،حيث ظلت أجزاء من أفغانستان
خارج سيطرهتا.
 - 3العودة إىل احلرب األهلية املمتدة :وهو السيناريو
األكثر قتامة .ورغم أن بعض دول اجلوار وىف
مقدمتها روسيا والصني ال تفضل هذا اخليار ،إال
أن أفغانستان متتلك مؤهالت اندالع واستمرار
احلرب األهلية ،أو ً
ال :االنتشار الكثيف لألسلحة
يف يد أطراف عديدة وليس فقط طالبان وحتالف
إقليم بانشري ،حيث ال توجد معلومات مؤكدة
حول توزيع بقايا اجليش األفغانى اهلارب وأسلحته
عىل األقاليم أو اجلامعات داخل أفغانستان .وثاني ًا:
التاريخ األفغانى امليلء بالرصاعات املسلحة املحلية
وتبدل التحالفات والرصاعات بني رشكاء اجلهاد بعد
هزيمة السوفييت .وثالث ًا :تواجد ميليشيات تنظيمني
إرهابيني عابرين للحدود مها القاعدة وداعش اللذين
يضامن مقاتلني أجانب ،وهو األمر الذي يزيد من
خطورة احلروب األهلية عىل أية حال.

«المؤسســة الغائبــة» :كيــف ســتوظف
طالبــان فائــض قوتهــا العســكرية؟
أحمد عليبة
باحث  -مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

«المؤسسة الغائبة» :كيف ستوظف طالبان فائض قوتها العسكرية؟

انتهت حقبة «اجلهاد» ضد الغزاة وفق ًا ملنظور حركة طالبان ،ما يطرح تساؤ ً
ال بشأن مصري القوة العسكرية لطالبان التي
أعيد تشكليها بعد أعوام قليلة من سقوط كابول عىل يد التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية هبيكل
عسكري قوي مكون من ائتالف متعدد األطراف تسيطر عليه قيادة سياسية عسكرية من جملس شورى بيشاور،
وشبكة حقاين وفصائل أخرى منها «فدائي حماذ» .وبخالف املواجهات اجلارية مع غريمها التقليدي التارخيي «حتالف
الشامل» ىف والية «بانشري» بقيادة أمحد مسعود نجل الزعيم التارخيي املعادي لطالبان أمحد شاه مسعود ،فإن احلركة لن
تواجه خص ًام كبري ًا يشكل هتديد ًا حقيقي ًا عىل مستقبلها ىف املدى املنظور.
وىف حني أصدرت طالبان إشارات إجيابية بشأن إعادة تشغيل القطاعات املدنية ىف البالد ،إال أن رؤية احلركة لبناء
اجليش محلت إشارات غامضة ،فاإلشارات األولية التي صدرت ىف هذا اإلطار عىل لسان القيادي البارز يف احلركة
وحيد اهلل اهلاشمي والتي تناول فيها ختطيط طالبان لتشكيل «قوة وطنية جديدة» تركزت عىل إمكانية استيعاب
ودمج عنارص من اجليش «املنهار» ،كام ركز حتديد ًا عىل استدعاء الطيارين الذين فروا إىل اخلارج بعرشات الطائرات
العسكرية األمريكية ،لكنه ىف موضوع آخر ىف احلديث ذاته( )1أشار إىل «إجراء بعض اإلصالحات ىف اجليش» دون
توضيح ما هى طبيعة اإلصالحات أو ما هو اجليش املقصود.

إشكالية تارخيية

بشكل عام ،عىل مدار ما يقارب ستة عقود مل تعرف أفغانستان وجود ًا فعلي ًا للمؤسسة العسكرية التي است ِ
ُقطبت ىف
رصاع سيايس وأيديولوجي منذ عام  ،1973فيام بدأت مرحلة االهنيار الفعىل عام  ،1979ثم تشكلت حركات
املقاومة املحلية ىف مرحلة احلرب ضد االحتاد السوفيتي ،واكتسبت هذه احلركات خربات عسكرية نوعية أرخت
لنموذج واسع من حرب العصابات التي هزمت الغزو السوفيتي ،مع الوضع يف االعتبار أن رجال الدين اإلسالمي
لعبوا دور ًا حموري ًا يف عملية تفكيك اجليش الذي كان ينظر إليه باعتباره مؤسسة شيوعية يتعني حماربتها ،وهو ما أسفر
عن حدوث انشقاقات من جانب العديد من التشكيالت العسكرية ما كان مقدمة لبداية التفكك واالهنيار.
مل يكن نموذج «اجليش الوطني» الذي تشكل بعد مؤمتر للتحالف ىف أملانيا عام  2002يف أعقاب غزو أفغانستان،
يشكل مؤسسة حقيقية ،وربام عكست مشاهد الفرار الرسيع لقوات اجليش مع وصول طالبان إىل كابول بال مقاومة
مشهد السقوط األخري هلذا اجليش ،لكن يف واقع األمر فإنه منذ أعادت طالبان بناء قوهتا بعد أقل من  4سنوات عىل
غزو البالد ،فشل هذا اجليش يف كل االختبارات التي واجهها ،وتشري تقارير ميدانية غربية إىل أن طالبان نجحت يف
كرس معنويات الكثري من الكتائب باحلرب النفسية إىل جانب حرب االستنزاف الطويلة التي دامت قرابة  15عام ًا(،)2
فض ً
ال عن أن التقارير العسكرية الغربية الصادرة عىل مدار تلك الفرتات شككت يف إمكانية اضطالع هذا اجليش
بمهامه الوظيفية التقليدية ،حيث يسيطر اجلهل عىل أكثر من ثلثى قواته الذين كان يصعب عليهم قراءة األوامر
العسكرية أو فهم اخلرائط أو القدرة عىل الصيانة األولية للمعدات واألسلحة ،باإلضافة إىل الفساد الذي استرشى
يف كافة قطاعاته من القمة إىل القاعدة( ،)3فض ً
ال عن غياب العقيدة الوطنية التي تعد مكون ًا جوهري ًا ىف بنية املؤسسة.
1- Reuters, Exclusive: Council May Rule Afghanistan, Taliban To Reach Out To Soldiers, Pilots. 18 Aug
2021. Available at: Https://Www.Reuters.Com/World/Asia-Pacific/Exclusive-Council-May-Rule-AfghanistanTaliban-Reach-Out-Soldiers-Pilots-Senior-2021-08-18/
2- Tim Willasey-Wilsey, Why Did The Afghan Army Evaporate?, RUSI. 18 August 2021. Available at:
Https://Rusi.Org/Explore-Our-Research/Publications/Commentary/Why-Did-Afghan-Army-Evaporate
3- Patrick Wintour, A Tale Of Two Armies: Why Afghan Forces Proved No Match For The Taliban. The
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مقاربة التكيف
هناك قواسم مشرتكة يف الدراسات العسكرية الدولية التي تناولت احلروب يف أفغانستان ،تشري إىل صعوبة تشكل
جيش تقليدي يف أفغانستان بحكم عوامل عديدة ،أمهها احلالة الطبوغرافية ألفغانستان التي تبدو أغلبها وعرة يف ظل
الطبيعة اجلبلية ،باإلضافة إىل كوهنا دولة حبيسة لن تشمل ،عىل سبيل املثال ،تشكيل قوة بحرية ،فض ً
ال عن طبيعة
املناخ الصعب يف فصل الشتاء ،كام أن أغلب التهديدات التي تعرضت هلا أفغانستان تارخيي ًا متثلت يف غزوها من
اخلارج بالنظر إىل موقعها اجليوسرتاتيجي ،وبالتاىل حتتاج إىل تشكيل قوة عسكرية ذات طابع خاص.

وقد تكيفت طالبان مع هذا الطابع اخلاص ،لذا متكنت باستمرار من حسم موازين القوى لصاحلها ،وكانت اجلبال
مالذ ًا هلا يف مرحلة اهلجامت اجلوية الكثيفة التي كانت تستهدف عنارصها ،وباستمرار طورت هيك ً
ال عسكري ًا مناسب ًا
هلذه القوة .ففي عام  ،2005شكلت طالبان  12جلنة عسكرية خمتلفة املهام لتلبية أغراضها العسكرية ،تضمنت
هيك ً
ال متقدم ًا عن هيكلها السابق عىل عام  ،2001شمل جلنة االستخبارات باإلضافة إىل جلنة الدعم اللوجستي،
كام تشكلت جلان إدارية لإلرشاف عىل املناطق فيام عرف بـ»حكام الظل» ،وقامت بنقلة نوعية ميدانية ىف عام 2015
عندما شكلت مخس وحدات للتدخل الرسيع من قوات نخبة خاصة حمدودة القوام ( )500-200عنرص بحسب
مساحات مناطق احلركة وأهداف االنتشار والتدخل ،وهو ما مكنها من السيطرة آنذاك عىل مواقع اسرتاتيجية.

مؤرشات مستقبلية

من املتصور أن طالبان تسعى إىل تشكيل هيكل هجني لقواهتا العسكرية يف املستقبل ،ربام لن يتم تطوير اهليكل كثري ًا
عن ما هو عليه ،وقد يتم استحداث بعض اللجان ،وربام تتشكل قوة موازية لضبط األمن وإدارة احلدود ،أقرب إىل
الشكل النظامي ،لكنها ستبقى حتت سيطرة القوة الرئيسية للحركة ،باإلضافة إىل هيكل أمني رشطي ،فقد شكلت
طالبان ،عىل سبيل املثال 8 ،تشكيالت عسكرية بأعداد متساوية تم توزيعها عىل مخس مناطق يف كابول للسيطرة
عليها ،وبالتاىل هناك مؤرش عىل مرونة اهليكل وقابليته للتطوير.

وقد حصلت طالبان عىل كميات كبرية من األسلحة الضخمة ،ويعتقد أهنا تسيطر عىل أكثر من  2000عربة مدرعة،
بام يف ذلك عربات مهفري أمريكية ،وما يصل إىل  40طائرة من املحتمل أهنا تشمل  UH-60بالك هوك ،وطائرات
هليكوبرت هجومية استكشافية ،وطائرات بدون طيار عسكرية من  )4(.Scan Eagleهذا باإلضافة إىل مئات اآلالف
من أسلحة املشاة ،حيث قدمت الواليات املتحدة األمريكية للجيش الوطني ما يقارب  600ألف قطعة سالح مشاة
منها بنادق هجومية من طراز  M16و 162000قطعة من معدات االتصاالت و 16000من أجهزة نظارات الرؤية
الليلية( ،)5باإلضافة إىل  40دبابة من طراز يت -55ويت ،-62و 50رامجة صواريخ غراد ،و 85مدفع هاوتزر دي-
 30عيار  122ملم ،و 24مدفع إم114أ 1عيار  155ملم ،وحوايل  600هاون ،يعتقد أن أكثرها أصبح بحوزة
Guardian, 15 Aug 2021. Available at: https://www.theguardian.com/world/2021/aug/15/a-tale-of-two-armieswhy-afghan-forces-proved-no-match-for-the-taliban
4- Brett Forrest, Taliban Seize U.S. Weapons in Afghanistan, Stockpiling Helicopters, Guns and
Trucks, wsj, 20Aug, 2021. Available at: https://www.wsj.com/articles/taliban-seize-u-s-weapons-in-afghanistan-stockpiling-helicopters-guns-and-trucks-11629470916
5- Idris Ali and others, Planes, guns, night-vision goggles: The Taliban’s new U.S.-made war chest. Reuters, 19, August, 2021. Available at: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/planes-gunsnight-vision-goggles-talibans-new-us-made-war-chest-2021-08-19/
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طالبان حالي ًا ،وبالتاىل لن تعاين األخرية من نقص االسلحة بأى حال من األحوال لسنوات ،ولدهيا خربة يف التشغيل
باستثناء الطائرات ،كام متتلك خربة يف الصيانة ،حيث يعتقد أن عنارص من احلركة تدربوا يف مناطق يف البالد ،إىل
جانب تدريبات يف اخلارج السيام يف باكستان عىل هذه األسلحة ،فض ً
ال عن تقارير رسمية أمريكية أفادت بأن إيران
وروسيا ودول جوار أخرى قدمت دع ًام تسليحي ًا واسع ًا( ،)6وربام بعد سنوات من اآلن سيتعني عىل طالبان استقطاب
دع ًام أمريكي ًا للحصول عىل ذخائر وقطع غيار هلذه املعدات ،لكنها تدرك جيد ًا كيفية تشغيلها ،بل إن هناك العديد
من املشاهد تشري إىل قدرة عنارص احلركة عىل استخدام تلك األسلحة بسهولة ،مع العلم بأن احلركة خالل احلقبة
السوفيتية اعتمدت عىل السالح األمريكي ،السيام صواريخ ستينجر التي كانت عام ً
ال حموري ًا يف هزيمة القوات
السوفيتية ،كام كانت أحد أسلحة املقاومة الحق ًا ضد الوجود األمريكي ،مصدر هذه األسلحة.

حتديات حمتملة

 - 1االعرتاف :من الوارد حصول طالبان عىل اعرتاف سيايس بعد تشكيل السلطة ،لكن سيظل هناك شكوك يف
حصول مكوهنا العسكري عىل اعرتاف مماثل ،ما يعني نقل اخلربات الدولية هلا ،دون أن حيد ذلك من قدرة تشكيالهتا
العسكرية احلدودية ،عىل سبيل املثال ،عىل التنسيق مع دول اجلوار .لكن سيكون من الصعوبة بمكان أن حتصل
«اإلمارة اإلسالمية» عىل صفقات تسلح بشكل سلس يف حال احلاجة إىل أنواع معينة من األسلحة أو الذخائر أو
معدات التأمني واالتصال.

 - 2طبيعة التشكيل :كام سلفت اإلشارة ،فإن احلركة مشكلة من حتالف متعدد األطراف ،ومن غري املعروف إمكانية
صهر هذا املكون يف إطار مؤسيس ،بل ربام هناك خماوف يف حال حدوث أزمة سياسية أن تكون هناك مبادرات من
رشكاء التحالف العسكري لالنسحاب منه ،ما قد يفقد طالبان قدر ًا من قوهتا التي تقدر بنحو  80ألف عنرص.
وبالتايل ،فإن قوة طالبان بشكل عام ستعتمد يف املرحلة املقبلة عىل قدرهتا يف احلفاظ عىل أجنحة ورشائح متباينة.

 - 3إعادة اهليكلة واإلصالح :لن يكون بمقدور طالبان ترسيح عدد كبري من عنارصها بغرض إعادة اهليكلة ،عرب
الدمج والترسيح ،فالقيادة السياسية ال يمكنها املغامرة بكسب عداء قواعدها بحجة التنظيم اهليكلني حتى وإن كانت
تلك العنارص غري مالئمة للتنظيم العسكري ،أو التوسع بشكل كبري يف استعياب عنارص من اجليش ،ففي األخري كل
مكون عسكرية هو ظل ملكون سيايس.
 - 4منظور طالبان للدور الوظيفي للمؤسسة العسكرية :مل تظهر طالبان حاجة للمؤسسة العسكرية أكثر من عملية
تأمني السلطة واحلكم وقمع أى مترد ،ولكن يف سياق رسائلها الدبلوماسية للخارج ،ال تضع احلركة يف حساباهتا
وجود هتديدات حمتملة ،وبالتايل ال تزال هناك مرحلة انتقالية لظهور أدوار إضافية للقوة العسكرية .باإلضافة إىل أن
طالبان ترى أن هيكلها قد يكون مناسب ًا ملهام نوعية كعملية مكافحة اإلرهاب ،والتي تتوقف عىل نظرة احلركة ملا هى
القوى اإلرهابية التي يتعني مواجهتها.
يف األخري ،ربام ال يزال من املبكر تصور رصد حتوالت يف القوة العسكرية ،فال تزال قوة طالبان بشكلها احلايل
واملرن قادرة عىل تلبية األهداف احلالية ،ربام أيض ًا تشكل عملية استيعاب جنود اجليش السابق ،واستعادة األصول
العسكرية من اخلارج كام يف عملية استعادة الطائرات من طاجيكستان وغريها من الدول ،جزء ًا من الرسائل السياسية
والدبلوماسية أكثر منها تعكس منظور ًا انتقالي ًا ملؤسسة عسكرية.
 -6أسلحة غنمتها «طالبان» بعد انتصارها ،وكالة « سبوتنيك الروسية 17 ،أغسطس  ،2021يمكن االطالع على الرابط التالي:

https://bit.ly/3j8p4ET
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علــى العرقيــات فــي الداخــل األفغانــي؟

رانيا مكرم
باحثة  -مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

تغيير أم تكتيك :هل ستنفتح طالبان على العرقيات في الداخل األفغاني؟

أبدت حركة طالبان رغبة يف تغيري صورهتا الذهنية لدى املجتمع الدويل ،فبدأت بمخالفة ماضيها وذلك بظهور
املتحدث باسم احلركة ذبيح اهلل جماهد ،بوجهه دون تغطية ،يف حوار صحفي موجه ًا رسائل عدة للداخل واخلارج
األفغاين ،مع دعوته لتجاوز تاريخ احلركة العنيف ،وتأكيده عيل سعيها لتحقيق التعددية السياسية واملحافظة عىل
حقوق املرأة واألقليات ،وإهناء العنف يف البالد ،وذلك بقوله" :نريد حكومة مستقبلية ونظام ًا يضم مجيع املذاهب ،ال
نريد املزيد من احلرب ،نريد السالم ألفغانستان".
كام جاء املؤمتر بصور مغايرة ،حيث حتدث مسئولو احلركة أمام فريق من الصحفيني ضم نساء ًا ألول مرة ،فيام ظهر
أحد قادة احلركة يف لقاء تلفزيوين مع مذيعة ،يف إشارة إىل االنفتاح عيل اإلعالم من ناحية ،وعىل عمل املرأة من ناحية
أخرى ،فض ً
ال عن استخدام احلركة لوسائل التواصل االجتامعي ،وبثت فيديوهات قصرية ،بدا فيها مقاتلو احلركة
يأخذون صور ًا سيلفي ،ويسمحون للنساء بالتواجد يف الشارع ،وهى صور يف جمملها تعطي إشارات طمأنة بشأن
سياسة احلركة وطريقة إدارهتا للبالد.

غري أن هذه الرسائل مل تسهم يف طمأنة الداخل األفغاين ،إذ سارع اآلالف إىل مطار كابول الستقالل طائرات اإلجالء
األمريكية املغادرة ،كام ظهرت مقاطع فيديو ألهايل يلقون بأطفاهلم الرضع عىل اجلنود املسافرين خوف ًا عليهم إذا ما
بقوا يف البالد حتت حكم طالبان .فيام أقدمت احلركة من جانبها عىل حث أئمة املساجد عىل الدعوة للوحدة ،وعدم
الفرار من البالد ،وعدم تصديق ما أسموه بـ»الدعاية السلبية» عنها ،وذلك يف أول جتمع ألداء صالة اجلمعة منذ
استيالء طالبان عىل العاصمة كابول.
ويف ظل خماوف من كون ترصحيات احلركة جمرد ترصحيات دعائية لتبييض وجهها ،تتصاعد املخاوف من تعامل
احلركة مع األقليات ،السيام عقب نرش «منظمة العفو الدولية» تقرير ًا هلا يشري إىل تعرض أقلية اهلزارة لعنف مفرط من
قبل احلركة يف حمافظة غزنة عقب السيطرة عليها من قبل طالبان ،مما تسبب يف مقتل  9أشخاص ،يف قرية مندراخت يف
 4و 6يوليو املايض ( ،)1()2021مما يشري إىل عدم تغري احلركة ،وإبقائها عىل النهج العنيف ذاته يف التعامل مع الفرقاء.

تركيبة معقدة

تتسم الرتكيبة املجتمعية ألفغانستان بالقبلية ،وهى سمة فرضت عدد ًا من التعقيدات عىل نمط احلياة االجتامعية
والسياسية يف البالد املتعددة العرقيات والديانات واملذاهب .وعىل الرغم من عدم توافر إحصائيات دقيقة عن نسب
وحجم هذا التنوع العرقي والديني واملذهبي ،فإن تقارير عدة تشري إىل أن القومية األكرب يف البالد تعود إىل البشتون،
وتقدر نسبتهم بـ % 42من عدد السكان ،يليهم الطاجيك ويشكلون  % 27من السكان ،يليهام اهلزارة بنسبة  ،% 10ثم
األوزبك بنسبة  .% 9فض ً
ال عن عرقيات أخرى مثل الرتكامن والبلوش ويشكلون جمتمعني  % 5من إمجايل عدد السكان
يف البالد .فيام يمثل املسلمون  % 99من سكان أفغانستان ،وينتمي  % 90منهم إىل املذهب السني ،و % 10إىل املذهب
الشيعي .إيل جانب أقلية من السيخ واهلندوس(.)2
ويعد العرق البشتوين املسيطر إىل حد كبري عىل احلياة السياسية يف البالد ،فيام يتعرض عرق اهلزارة للتهميش واالضطهاد،
من قبل عرق البشتون ،الذي تنتمي إليه حركة طالبان ،فخالل حكم احلركة قبل عرشين عام ًا ،تعرضت بلدات اهلزارة
 -1أفغانستان :طالبان مسئولة عن ارتكاب مذبحة مروعة لرجال الهزارة – تحقيق جديد ،موقع منظمة العفو الدولية2021/8/20 ،
 -2عبدهللا قدري ،أفغانستان ..تعددت األعراق والديانة واحدة.https://2u.pw/9bGIl ،17/8/2021 ،
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للقصف الكثيف ،وقتل منهم اآلالف ،كام تم استهدافهم من قبل احلركة بعد عزهلا عن السلطة عام  .2001بينام كان
تعامل حركة طالبان مع األقليات الدينية أقل استهداف ًا ،حيث مل يتعرض السيخ واهلندوس ،خالل فرتة حكم احلركة،
حلمالت إبادة ،فيام عدا تدمري أغلب معابدهم ،إذ مل يتبق هلام سوى معبدين ،أحدمها يف كابل والثاين يف جالل أباد(.)3

وبإقصاء طالبان عن السلطة عام  ،2001استطاعت أقلية اهلزارة حتقيق مكاسب سياسية ،متثلت يف احلصول عىل
مناصب حكومية مهمة ،يف املحليات ،والربملان ،واملجلس األعىل للقضاء ،كام أتيحت هلا فرصة تشكيل أحزاب
سياسية ،مثل حزب الوحدة ،وحزب وحدة الشعب ،وحزب االقتدار الوطني ،كام استطاع اهلزارة احلصول عىل
اعرتاف باملذهب الشيعي اجلعفري يف الدستور األفغاين إىل جانب املذهب السني احلنفي .وبخالف اهلزارة مل يتعرض
الطاجيك واألوزبك ملامرسات اضطهادية ممنهجة من قبل طالبان ،فيام جتدر اإلشارة إىل أن عدد ًا من مقاتيل احلركة
ينتمون إىل هذين العرقني.
ويمكن القول بأن تعامل طالبان مع اهلزارة عقب سيطرهتا عيل كابول مرة أخرى يتسم بقد ٍر كب ٍ
ري من التناقض،
بالرغم من التطمينات التي ساقتها احلركة للداخل ،حيث أقدمت األخرية عىل تدمري متثال عبد العيل مزاري زعيم
أقلية اهلزارة الذي قتلته احلركة عام  ،1996يف والية باميان( ،)4مما أعاد لألذهان تفجري طالبان متثايل بوذا عام .2001
فيام قامت يف الوقت ذاته بالسامح للشيعة بإقامة احتفاالت عاشوراء يف منطقة دشتي بارتيش ،وقندهار ،ومزار
رشيف ،وباميان ،وأصدرت أمر ًا كتابي ًا ملقاتليها بحامية املواكب ،وعدم تعكري أجواء االحتفاالت ،التي ُرفعت فيها
الرايات الشيعية بعد إزالة بعضها من املناطق الشيعية من قبل مقاتيل طالبان فور سيطرهتا عىل البالد .كام زار القيادي
يف احلركة أمري خان برفقة آخرين أحد جمالس العزاء احلسيني ،ونرشت احلركة فيديو للقيادي وهو يتحدث خالل
املجلس احلسيني بأن طالبان ال تعارض التشيع و»ال تنتهج منهج داعش».
ويشري هذا التناقض يف تعامل احلركة مع األقلية العرقية األكثر استهداف ًا يف البالد إىل أنه من املبكر احلكم عىل حقيقة
سياسات احلركة والتحوالت يف أدائها ،فيام يتعلق بالتعامل مع األقليات الدينية ،وباقي القضايا احلقوقية ،من خالل
مشاهد املؤمترات الصحفية لقادة احلركة وبياناهتم املطمئنة ،فقط ،والتي تعرب عن تغيري ما يف أداء احلركة وخطاهبا ،ولكن ال
يعني بالرضورة حدوث مراجعة لبنيتها الفكرية والعقائدية .إذ سيكون االختبار احلقيقي إلرادة التغيري يف احلركة ،متمث ً
ال
يف إقدام طالبان عىل حتقيق مبدأ التعددية السياسية ،واحلفاظ عيل مكتسبات األقليات السياسية خالل الفرتة املاضية،
ودمج فئات املجتمع يف حكومة منتظرة ،ربام ستكون بداية ملرحلة جديدة يف أفغانستان ،يعرتف هبا املجتمع الدويل إذا ما
حتققت رشوطه فيها ،أو ال يعرتف ،وبالتايل تدخل احلركة يف انعزال دويل ال يمكن للداخل األفغاين حتمل تبعاته.

خيارات ضيقة

ال يمكن تفسري التغري الذي أبدته احلركة يف خطاهبا السيايس املوجه لألقليات والفئات املستضعفة ،بعيد ًا عن جممل
الظروف التي تعاين منها أفغانستان منذ سنوات ،إذ وجدت حركة طالبان نفسها أمام خيارات حمدودة إلدارة البالد
يف ظل ظروف اقتصادية عصيبة ،دفعتها إيل تبني مواءمات سياسية هبدف احلصول عىل احلد األدنى من الرشعية ،التي
تضمن هلا عدم الدخول يف عزلة دولية كام كانت يف السابق.
 - 3أدهم السيد ،بينهم شيعة وسيخ وهندوس ..خريطة لألقليات الدينية تحت رحمة طالبان في أفغانستان،2021/8/19 ،
 - 4تحطيم تمثال لزعيم معارض لحركة طالبان وسط أفغانستان.2021/8/19 ،

https://2u.pw/ll1VK

https://2u.pw/S6nkp
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وقد أدرك قادة احلركة خطورة هذا االنعزال ،بعد أن سمحت مسارات التفاوض هلؤالء مع الواليات املتحدة
األمريكية يف الدوحة باالنفتاح عىل العامل ،وخوض خربات جديدة من االنخراط يف احلياة املدنية ،مما أسهم يف توسيع
مداركهم السياسية ،وتأكدهم من أن أفغانستان جزء من توازنات قوى إقليمية ودولية ،وأهنا مع حتوهلا إلمارة إسالمية
بعد سيطرة احلركة ال يمكن هلا أن تنعزل عن العامل ،السيام يف ظل األوضاع االقتصادية للبالد.

تغيري تكتيكي

يف املقابل ،فإن من دوافع التغيري التي جتد احلركة نفسها يف مواجهتها ،توجد أيض ًا عوامل من شأهنا تعطيل حدوث
تغيري حقيقي داخل احلركة ،ويتمثل أبرزها يف:

 - 1تعدد قيادات احلركة سياسي ًا وديني ًا :أعلنت طالبان عن وجهها اجلديد من خالل قيادات يبدو أهنا قد تدربت
بشكل ما عىل العمل السيايس ،وهى تلك الوجوه التي تفاوضت يف الدوحة مع احلكومة األفغانية والواليات املتحدة
األمريكية ،األمر الذي مكنها من االنخراط بشكل أيرس يف مظاهر احلياة السياسية كاللقاءات التلفزيونية والصحفية،
وإلقاء البيانات .هذه الفئة من قيادات احلركة تأخذ عىل عاتقها حتسني صورة األخرية لدى املجتمع الدويل ،فيام يرى
اخلرباء أن السلطة الفعلية ال تتمركز يف يد هذه القيادة السياسية ،وإنام يف يد السلطة الدينية ،وخاصة يف يد القائد األعىل
املال هبة اهلل آخوندا زاده ،وأن تأثري السلطة الدينية أكرب عىل مقاتيل احلركة الذين مل يتلقوا سوى األفكار الدينية املتطرفة،
وال تعنيهم املواءمات السياسية التي يتبناها قادة احلركة السياسيون ،مما يفتح االحتامالت أمام عودة املامرسات املتطرفة
للحركة مع الوقت السيام إذا ما حتققت نجاحات من شأهنا ترسيخ مكانة احلركة يف الداخل واخلارج ،أو عىل األقل أن
تظهر هذه املامرسات من قبل القيادات الوسطى والصغرى للحركة بشكل فردي(.)5
 - 2استخدام مفاهيم فضفاضة :تشري احلركة يف بياناهتا إىل أهنا ستحافظ عىل احلقوق واحلريات "وفق الرشيعة
اإلسالمية" ،وهو مفهوم فضفاض للغاية ،فعندما حكمت طالبان أفغانستان قبل  20عام ًا كانت قد حكمت وفق
رؤيتها املمعنة يف التطرف للرشيعة اإلسالمية ،فحظرت وسائل اإلعالم باستثناء حمطة «صوت الرشيعة» اإلذاعية التى
اقترص بثها عىل الدعاية السياسية والربامج الدينية ،ومنعت املرأة من اخلروج من املنزل ،وحرمتها من التعليم والعمل،
وفرضت عليها زي ًا معين ًا ،وك ّفرت األقليات املذهبية ،وأفرطت يف تنفيذ أحكام الرجم وقطع اليد واإلعدام العلني.
ومع عودهتا جمدد ًا إىل القرص الرئايس ،بعثت احلركة رسائل طمأنه بشأن التعددية السياسية وحقوق األقليات واملرأة
"وفق الرشيعة اإلسالمية" ،وهو ما يطرح تسأوالت عدة حول أي تفسري ستنتهجه احلركة وفق الرشيعة اإلسالمية؟
وألى مدى سيأيت هذا التفسري متواءم ًا مع متطلبات احلياة السياسية واالجتامعية يف أفغانستان حتت حكم طالبان؟.
كل هذه األسئلة يف حد ذاهتا تبعث عىل الشكوك يف قدرة احلركة أو باألحرى نيتها يف إحداث تغيري يضمن احلريات
املطلوبة يف املجتمع األفغاين(.)6

 - 3انتفاء األسباب الداعية للمراجعة :عىل الرغم من إقصاء حركة طالبان عن السلطة قبل  20عام ًا ،ودحرها
للمناطق اجلبلية واحلدودية ،فإن احلركة استطاعت خالل هذه السنوات أن تكون رق ًام صعب ًا يف معادلة األمن يف
أفغانستان ،ومكنها تواجدها الدائم عىل الساحة من فرض نفسها كمكون مهم يف احلياة السياسية يف البالد ،مما دفع
الواليات املتحدة األمريكية إىل التفاوض معها ،ومن ثم االعرتاف برشعية انخراطها يف حل سيايس ينقذ البالد من
 - 5كابولوف :حركة «طالبان» تغيرت كثيرا على مدى  20عاماً.https://2u.pw/pO9o2 ،2021/4/30 ،
 - 6د .عمرو الشوبكي ،هل تغيرت طالبان؟.https://2u.pw/jf7km ،2021/8/19 ،
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العنف ،ويمهد الطريق لالنسحاب األمريكي والدويل ،وهو ما ُعد انتصار ًا كبري ًا للحركة دفعها دفع ًا ملواصلة هذا
االنتصار واستعادة السيطرة الفعلية عىل البالد.

وبالتايل ،فإن طالبان جتد نفسها "منترصة" غري جمربة عىل مراجعة بنيتها العقائدية والتنظيمية كام فعلت تنظيامت أخرى
مثل حركتي اجلهاد واجلامعة اإلسالمية ،بل عىل العكس من ذلك تعتقد حالي ًا أن بنيتها العقائدية هى ما كفلت هلا
االستمرار واالنتصار عسكري ًا وسياسي ًا عىل قوات دولية عسكرية بقيادة أمريكية.

ويف النهاية ،يمكن القول إنه يف إطار ما سبق ستكتفي احلركة ،عىل األرجح ،بإحداث تغيري ظاهري ملامرساهتا
السياسية ،كتكتيك لكسب مزيد من الوقت لرتتيب أوراقها داخلي ًا يف مواجهة املجتمع الدويل ،مستخدمة شعارات
احلفاظ عىل حقوق املرأة واألقليات .ولعل ترصيح احلركة األخري بأهنا "لن تعتمد النظام الديمقراطي التقليدي يف
أفغانستان وأهنا ستتبع الرشيعة اإلسالمية" وذلك عىل لسان القيادي يف احلركة وحيد اهلل هاشمي-يف ترصحيات له
أدىل هبا يف  18أغسطس لوكالة رويرتز ،)7(-دليل عىل حتدث احلركة بأكثر من لسان ،هبدف توجيه رسائل طمأنة
للداخل واخلارج ،لكنها يف الوقت نفسه حتمل إشارات تفيد احتفاظها بمعتقداهتا وأفكارها السابقة.

 -7قيادي في طالبان :لن نعتمد النظام الديمقراطي في أفغانستان وسنتبع القوانين اإلسالميةhttps://2u.pw/OjXws،2021/8/18 ،
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أحمد كامل البحيري
باحث متخصص في شئون اإلرهاب  -مركز األهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية

الاليقين :مستقبل أفغانستان بعد هيمنة طالبان

مع سيطرة حركة طالبان عىل السلطة يف أفغانستان،
وسقوط الدولة املركزية األفغانية ،بدأت اجتاهات عديدة
يف رصد وحتليل مستقبل تنظيم القاعدة يف ظل حكم
حركة طالبان ،والتي تعترب املظلة الرئيسية حلامية عنارص
التنظيم منذ عام  ،1998وسبب احلرب األمريكية عىل
أفغانستان  .2001وعىل الرغم من إعالن حركة طالبان
عدم محاية مقاتيل تنظيم القاعدة أثناء مفاوضات الدوحة
مع الواليات املتحدة األمريكية ،ونفى بعض املسئولني
والقيادات يف احلركة تبعية التنظيم هلا ،إال أن ثمة تساؤ ً
ال
يطرح نفسه يف هذا السياق حول السيناريوهات املحتملة
للعالقة بني تنظيم القاعدة وحركة طالبان خالل املرحلة
املقبلة ،وهو ما يمكن اإلجابة عليه ىف املحاور التالية:

استمرار البيعة وتوفري احلامية
تعهدت حركة طالبان بعدم تعرض تنظيم القاعدة
للمصالح األمريكية يف أفغانستان وعدم قيام التنظيم
بتنفيذ أى هجوم ضد الدول الغربية انطالق ًا من األرايض
األفغانية .هذا التعهد انعكس بشكل مبارش عىل قبول
ضمني من قبل التنظيم ،الذي بدا الفت ًا أنه تغاىض
عن مسار املفاوضات بني طالبان والواليات املتحدة
األمريكية ومل يسع إىل التعرض هلا سواء عىل مستوى
التنظيم املركزي يف أفغانستان أو عىل مستوى أفرع التنظيم
املختلفة يف الصومال واليمن وبالد املغرب وسوريا ،بل
قامت عنارص من التنظيم بإعادة بث رسالة زعيمه أيمن
الظواهري عىل قنوات التنظيم بموقع (،)Dark Web
والذي أعلن البيعة والتأييد لزعيم حركة طالبان هيبة اهلل
اخوند زاده يف عام  2016بعد اختيار األخري زعي ًام حلركة
طالبان.

األمر نفسه تكرر من قبل فرع تنظيم القاعدة يف اليمن
«شبه اجلزيرة العربية» ،والذي أعلن يف بيان رسمي
نرش عىل قنوات التنظيم بموقع « ،»Dark Webيف 18
أغسطس اجلاري ( )2021ترحيبه بسيطرة حركة طالبان
عىل احلكم يف أفغانستان ،حيث قال« :هننئ أخواننا يف
اإلمارة اإلسالمية ومجيع املجاهدين يف أصقاع األرض».

وقد نرش فرع تنظيم القاعدة يف اليمن بعض الصور التي
تعكس احتفال عنارص التنظيم بمحافظة البيضة باليمن
بسيطرة حركة طالبان عىل احلكم .هذا التأييد من قبل
تنظيم القاعدة لسيطرة حركة طالبان عىل كابول يدل عىل
استمرار التفامهات بني التنظيم واحلركة عىل الرغم من
إعالن األخرية أهنا لن توفر الدعم لألول ،ما يعني وجود
اتفاق بني الطرفني مفاده استمرار محاية احلركة للتنظيم
مع تعهده بعدم تنفيذ هجامت ضد املصالح األمريكية
يف أفغانستان واملنطقة ،مع تقييد حركة أفرعه يف اليمن
والصومال وبالد املغرب وسوريا يف هذا الصدد.

مساران حمتمالن
يف هذا السياق ،من املتصور أن هناك مسارين حمتملني
الجتاهات العالقة بني طالبان وتنظيم القاعدة خالل
املرحلة القادمة ،مها:

 - 1التعايش وتغيري اخلطاب :مع عدم استبعاد توصل
حركة طالبان وتنظيم القاعدة إىل تفامهات حول عدم
استهداف املصالح األمريكية من قبل الثاين ،يمكن
القول إن ذلك ربام يمثل -يف حالة حدوثه -بداية حتول
يف اسرتاتيجية التنظيم ومنطلقاته الفقهية والعقائدية،
ؤجل والعدو
عرب إعادة النظر يف مفهوم (العدو ا ُمل َّ
القريب) ،أو بمعنى أدق إعادة صياغة طبيعة املستهدف
عرب االقرتاب من مفهوم «العدو القريب» عىل حساب
«العدو البعيد» ،وهو ما جيعل من استهداف املصالح
األمريكية والغربية احتام ً
ال مؤج ً
ال يف أولويات القتال
والعمليات اإلرهابية للتنظيم.

وقد ظهرت مالمح التحول الفكري والعقائدي لدى
التنظيم منذ ما يقرب من ستة أشهر مع إصدار تنظيم
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي بيان ًا بمناسبة مرور
عرش سنوات عىل ثورات الربيع العريب ،إذ تضمن
البيان لغة جديدة خمتلفة عن اللغة التي يستخدمها تنظيم
القاعدة منذ نشأته ،حيث أكد التنظيم يف البيان الذي
صدر يف  14يناير  ،2021دعمه للحراك الشعبي يف
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اجلزائر وأثنى عيل ذكرى الثورة وأبدى دعمه ألهدافها
وتأكيده عىل مفهوم «سيادة الشعب» ،وهو التعبري
غري املستخدم من قبل التنظيامت اإلرهابية ،خاصة أنه
يتعارض مع أدبياهتا.

وهنا ،فإن اللغة اهلادئة التي استخدمها التنظيم يف
بيانه الرسمي عىل غري املتوقع بالنسبة لبيانات التنظيم
املختلفة ،توحي بأن هناك اجتاه ًا إلجراء تغيري يف أفكار
التنظيم لكى تتناسب مع املعطيات اجلديدة التي يمكن
أن تفرضها تفامهات حركة طالبان والواليات املتحدة
األمريكية ،وهو ما يمكن أن يرسي عىل فرعى التنظيم
يف اليمن وبالد املغرب ،ومها ثاين وثالث أكرب أفرع
التنظيم يف اإلقليم بعد تنظيم حركة شباب املجاهدين يف
الصومال.

ولكن يظل التساؤل األهم حول موقف حركة «شباب
املجاهدين» يف الصومال ،وهى الفرع األكرب واألكثر
تأثري ًا بني أفرع تنظيم القاعدة الستة املتبقية يف اإلقليم،
حيث تعترب احلركة نفسها أقرب لنشأة وتطور طالبان،
ويف حالة استمرار التفامهات بني األخرية والواليات
املتحدة األمريكية ،فإن هذا املسار يمكن أن يكون
ُم ِّفز ًا حلركة شباب املجاهدين بالصومال لتبني السياسة
نفسها.
 - 2االنشقاق وتراجع األداء :عىل الرغم من إعالن
بعض أفرع تنظيم القاعدة تأييدها حلركة طالبان بعد
سيطرهتا عىل كابول ،وظهور مالمح تغيري يف خطابات
بعضها جتاه حتديد طبيعة املستهدف ،إال أن مالمح
حدوث انشقاق بني عنارص التنظيم أمر قائم وحمتمل
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بشكل كبري يف ظل التحوالت الرسيعة يف منطلقات
وخطابات التنظيم ،وهو ما يصب يف صالح تنظيم داعش
املستفيد األول من تراجع فاعلية تنظيم القاعدة ،حيث
بادر األول بإعالن موقفه من سيطرة حركة طالبان عىل
احلكم يف  19أغسطس اجلاري ،وطالب عنارص تنظيم
القاعدة بـ»االستتابة» واخلروج منه معتمد ًا يف دعوته
عىل «خمالفة» حركة طالبان وتنظيم القاعدة للمنطلقات
الفقهية واالنحراف عن اخلط اجلهادي ،وهى الرسالة
التي قوبلت بانسحاب بعض عنارص تنظيم القاعدة-
فرع اليمن -وإعالهنا االنضامم لتنظيم داعش يف الدولة
نفسها ،عىل نحو يمكن أن يمتد إىل باقي أفرع التنظيم،
والسيام يف ظل سيطرة وتفوق تنظيم داعش يف أغلب
مناطق التامس مع تنظيم القاعدة سواء يف منطقة الساحل
األفريقي أو وسط أفريقيا أو أفغانستان أو سوريا،
ما يعني مزيد ًا من الضعف والرتاجع املستمر لتنظيم
القاعدة مع استمرار التفوق النوعي لتنظيم داعش،
وخاصة مع تأكيد استمرار مبايعة القاعدة حلركة طالبان
وحدوث تغيري يف خطاب األول جتاه الواليات املتحدة
األمريكية.

يف املجمل ،عىل الرغم من حماولة حركة طالبان التربؤ
بشكل علني من دعم تنظيم القاعدة ،إال أن أغلب
املشاهد تدل عىل استمرار بيعة األخري هلا ،وتعهدها
بحاميته ،وإن كان ذلك قد يبنى عىل قاعدة جديدة تنطلق
من وقف أى استهداف للقوات واملصالح األمريكية
والغربية يف أفغانستان ،وهو ما قبلته قيادة تنظيم القاعدة،
بام يعني استمرار العالقة بني احلركة والتنظيم خالل
املرحلة املقبلة.

هشاشــة متزايــدة :مســتقبل االقتصــاد
األفغانــي تحــت حكــم طالبــان

حسين سليمان
باحث اقتصادي  -مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

هشاشة متزايدة :مستقبل االقتصاد األفغاني تحت حكم طالبان

قبل أيام قليلة ،فاجأت مجاعة طالبان املجتمع الدويل ،والداخل األفغاين ،بتقدم خاطف وسيطرة مسلحة عىل أغلب
مساحة أفغانستان ،يف غضون أيام قليلة ،ساعدها يف ذلك انسحاب القوات األفغانية من مناطق االقتتال ،وهو ما ُكلل
رسيع ًا بالسيطرة عىل العاصمة كابل ،وإعالن طالبان تويل إدارة البالد بعد مغادرة الرئيس أرشف غني قرصه الرئايس،
وجلوئه إىل اإلمارات العربية املتحدة.
ويف حني تعيد سيطرة طالبان من جديد عىل كابل إىل الواجهة ،الغموض حول املستقبل السيايس واألمني للبالد ،فإهنا
تربز كذلك املخاوف حيال مستقبل االقتصاد األفغاين حتت حكم اجلامعة ،وهو االقتصاد بالغ اهلشاشة من األساس،
والذي يعد من األفقر عاملي ًا ،وذلك حتت وطأة عقود مستمرة من االقتتال وعدم االستقرار ،منذ السبعينات عىل األقل،
وذلك ما بني االقتتال الداخيل ،والغزو السوفييتي ،واألمريكي املدعوم من حلف الناتو.

االقتصاد األفغاين ما قبل سيطرة طالبان
يعاين االقتصاد األفغانى عىل مدى عقود من تداعيات االضطراب السيايس ،واالقتتال وغياب األمن ،باإلضافة إىل
انتشار الفساد ،وضعف البنية التحتية ،وهي مجيعها عوامل جعلت من تأسيس وممارسة األعامل بمختلف أحجامها،
بالنسبة للمستثمرين املحليني أو األجانب ،يف كافة القطاعات تقريب ًا ،مهمة شبه مستحيلة وحمفوفة باملخاطر )1(.ونتيجة
لذلك يعتمد االقتصاد األفغاين عىل مزيج من األنشطة التقليدية منخفضة اإلنتاجية ،وكذلك عىل التدفقات اخلارجية
واألنشطة غري الرشعية ،وهو ما يضع االقتصاد األفغاين ضمن قائمة أفقر  10اقتصادات حول العامل ،بنصيب للفرد
من الدخل املحيل بلغ  530دوالر ًا سنوي ًا فقط ،وفق ًا لبيانات عام  ،2019وبأكثر من نصف الشعب األفغاين حتت خط
()2
الفقر القومي ،وفق ًا ألحدث بيانات.

ويعتمد االقتصاد األفغاين باألساس عىل قطاع الزراعة منخفض اإلنتاجية الذي تسيطر عليه احليازات الصغرية
واألساليب التقليدية ،والذي يعمل فيه أكثر من  % 40من إمجايل املشتغلني )3(،ويمثل مصدر ًا للدخل لـ % 60تقريب ًا من
السكان )4(،ويسهم بأكثر من ربع الناتج املحيل اإلمجايل ،يف حني يسهم قطاع التصنيع بنصيب ضئيل ال يتجاوز الـ% 6
من الناتج )5(،بسبب بيئة األعامل الضعيفة التي تقوض من االستثامر الصناعي ،ونمو القطاع اخلاص.

وإىل جوار النشاط الزراعي ،فإن جزء ًا كبري ًا من ناتج االقتصاد األفغاين يرتكز يف أنشطة اخلدمات ،بأكثر من نصف
الناتج اإلمجايل ،وهو ما ينعكس كذلك يف توظيف قطاع اخلدمات لـ % 40تقريب ًا من املشتغلني ،وذلك باألخص يف
قطاع اخلدمات احلكومية )6(،والتي نمت رسيع ًا بتمويل من املساعدات اخلارجية خالل العقدين األخريين ،يف أعقاب
الغزو األمريكي .ويعتمد االقتصاد األفغاين بصورة واضحة عىل املساعدات اخلارجية ،ويعد يف مقدمة االقتصادات
املتلقية للمساعدات عاملي ًا خالل العقدين املاضيني ،والتي بلغت يف اإلمجايل ،بني عام  2001مع الغزو األمريكي،

1- World bank (2021), “The World Bank in Afghanistan: Overview”.
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
2- World Bank (2021), “World Bank Open Data”.
https://data.worldbank.org/
3- Ibid.
4- World bank (2021), “The World Bank in Afghanistan: Overview”.
5- Ibid.
6- Dasgupta, A. & Anhal, R. & Bhatnagar, A. (2019), “Employment Scenario in Afghanistan from 2007-08 to
2013-14”, ILO Asia-Pacific Working Paper Series, International Labour Organization.
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وحتى عام  ،2019ما يساوي  77مليار دوالر ًا أمريكي ًا ،أي ثلث الناتج املحيل تقريب ًا خالل هذه الفرتة )7(.ومتول هذه
املساعدات ما يتجاوز نصف إمجايل إنفاق احلكومة املركزية األفغانية يف السنوات األخرية ،وهو ما يعد تراجع ًا ،بعد أن
كانت متول  % 100تقريب ًا من اإلنفاق احلكومي مع بداية العقد املايض )8(،وذلك قبل أن يبدأ تدفق املساعدات اخلارجية
()9
يف الرتاجع ،بالتزامن مع انخفاض أعداد القوات األجنبية املتواجدة يف أفغانستان بني عامي  2012و.2014

ويف واقع األمر ،فإن اإلنفاق األمني ،عىل قوات اجليش والرشطة ،كان يستحوذ عىل قسم كبري من اإلنفاق احلكومي
األفغاين ،وبالتايل من املساعدات اخلارجية كذلك ،ووصل إمجايل اإلنفاق األمني يف أفغانستان إىل  % 28من الناتج
املحيل يف عام  ،2019وهو من أعىل املعدالت عاملي ًا 10.ويرجح االهنيار واالنسحاب الرسيع للقوات األفغانية أمام
طالبان خالل األيام األخرية ،عىل الرغم من اإلنفاق األمني الكبري خالل عقدين ،سيطرة الفساد عىل إدارة اإلنفاق
األمني والعسكري يف أفغانستان ،وإهدار مليارات الدوالرات من املساعدات اخلارجية ،واملوارد املحلية عىل هذا
البند ،دون جدوى.
وباإلضافة إىل اعتامد االقتصاد األفغاين عىل الزراعة واملساعدات اخلارجية خالل العقود األخرية ،فإن األنشطة غري
الرشعية ،وباألخص زراعة وجتارة النباتات املخدرة ،تسهم بقوة يف الناتج األفغاين اإلمجايل .وتشري التقديرات إىل أن
أفغانستان هي مصدر  % 90تقريب ًا من إمجايل إنتاج األفيون يف العامل ،واملصدر األول كذلك لنبات احلشيش املخدر،
ويعمل يف التجارة غري الرشعية هلذه النباتات املخدرة  % 5تقريب ًا من إمجايل السكان األفغان ،وتسهم وفق ًا للتقديرات،
بـ % 16تقريب ًا من الناتج املحيل األفغاين )11(،وهو ما يفوق إسهام قطاعات التصنيع ،والتشييد والبناء ،والصناعات
()12
االستخراجية ،جمتمعة يف الناتج املحيل.
7- World Bank (2021), “World Bank Open Data”.
8- Ibid.
9- Dasgupta, A. & Anhal, R. & Bhatnagar, A., Op. Cit.
10- World bank (2021), “The World Bank in Afghanistan: Overview”.
11- United Nations Environment Programme (2013), “Natural Resource Management and Peacebuilding in
Afghanistan”, United Nations Country Team in Afghanistan.
12- World Bank (2021), “World Bank Open Data”.
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شكل رقم ( :)1الناجت احمللي اإلجمالي وتدفقات املساعدات اخلارجية ألفغانستان - 2002

( 2019باملليار دوالر أمريكي)

وكذلك ،تشكل حتويالت األفغان يف اخلارج إىل أرسهم ،سواء يف بلدان اجلوار يف إيران وتركيا ،أو يف أوروبا
والواليات املتحدة األمريكية ،مصدر دخل إضافي ًا للقطاع العائيل األفغاين ،وكذلك مصدر ًا إضافي ًا للنقد األجنبي،
()13
وهي التحويالت التي مثلت  % 4تقريب ًا من الدخل القومي اإلمجايل يف أفغانستان خالل اخلمسة أعوام األخرية.

مستقبل االقتصاد حتت حكم طالبان

هتدد سيطرة طالبان عىل احلكم بعض أبرز دعائم االقتصاد األفغاين بصورة مبارشة ،ويف مقدمتها تدفقات املساعدات
اخلارجية ،والتي كام متت اإلشارة ،مثلت خالل العقدين املاضيني ،املصدر األول لتمويل اإلنفاق احلكومي يف أفغانستان،
عىل الرغم مما شاب إدارهتا من فساد .وكانت هناية العام املايض قد شهدت انعقاد قمة للبلدان املانحة ،تعهدت خالهلا
بتقديم مليارات الدوالرات اإلضافية ألفغانستان خالل السنوات املقبلة ،وهي القمة التي شهدت الرتكيز عىل دور
املساعدات يف تعزيز حقوق املرأة يف أفغانستان ،خاصة يف جمال التعليم ،باإلضافة إىل اشرتاط عدد من البلدان املانحة أن
حتقق احلكومة األفغانية تقدم ًا يف جماالت الشفافية ومكافحة الفساد للحصول عىل املزيد من املساعدات.
وبالتايل ،ومع سيطرة طالبان عىل احلكم ،فمن املتوقع أن حتجم البلدان املانحة ،الغربية باألساس ،وكذلك املؤسسات
الدولية ،عن تقديم مساعدات إىل حكومتها اجلديدة ،خاصة مع عدم التزام طالبان املتوقع بأية إجراءات لضامن الشفافية
أو حقوق املرأة ،أو غريها من االشرتاطات .وخالل األيام املاضية ،أعلن صندوق النقد الدويل بالفعل عن تعليق حصول
أفغانستان عىل أي متويل من موارد الصندوق ،بسبب عدم اليقني املرتبط بالوضع الداخيل بعد سيطرة طالبان.

وعىل أفضل األحوال ،فقد يتم تقليص املساعدات وقرصها عىل تلك العينية ،وباألساس السلع الغذائية األساسية
واالحتياجات الطبية ،لتجنب كارثة إنسانية حمتملة يف أفغانستان .ومن غري املرجح كذلك ،أن حتل جهات مانحة
أخرى ،خاصة قوى إقليمية من بلدان اجلوار األفغاين ،حمل البلدان الغربية املانحة ،وتوفر تدفقات سنوية من
املساعدات إىل حكومة طالبان ،مساوية ملا كانت حتظى به احلكومات األفغانية خالل العقدين املاضيني من عرشات
املليارات من الدوالرات.

13- Ibid.
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وباإلضافة إىل الرتاجع الرسيع املتوقع يف تدفقات املساعدات اخلارجية إىل أفغانستان ،فمن املحتمل كذلك أن تترضر زراعة
وجتارة النباتات املخدرة يف أفغانستان ،والتي وإن كانت غري رشعية ،فإهنا توفر دخ ً
ال ملاليني األفغانيني كام متت اإلشارة،
وختفف من سوء الوضع االقتصادي ،حتى وإن كانت متول يف الوقت ذاته امليليشيات املسلحة .وقد أعلنت مجاعة طالبان
رصاحة قبل أيام ،عىل لسان املتحدث الرسمي باسمها ،أهنا لن تكون بلد ًا لزراعة األفيون بعد اآلن ،وتعهدت بأن ختفض
()14
إنتاج األفيون إىل الصفر ،وهو التعهد الذي سيثبت الوقت مدى جديته ،أو قدرة طالبان عىل الوفاء به.

وعالوة عىل ذلك ،فمن غري املتوقع أن يشهد حكم طالبان حتسن ًا يف بيئة األعامل املحلية يف أفغانستان ،من خالل تعزيز
االستقرار والشفافية ومحاية حقوق امللكية وغريها من املعايري الرضورية ،أو أن يكون حافز ًا لتدفق االستثامرات
األجنبية إليها ،بام يدفع النمو أو خيلق فرص العمل ،بل عىل العكس ،فمن املتوقع أن تسارع الرشكات اخلاصة القليلة
العاملة يف السوق األفغاين ،إىل اخلروج منه بسبب حالة عدم اليقني من التغريات يف القوانني واإلدارة ،والتدهور
األمني والسيايس املحتمل ،حتت حكم طالبان .وكذلك ،فمن املرجح كذلك أن تتسبب سيطرة طالبان عىل احلكم يف
موجة هجرة جديدة من أفغانستان ،خاصة من أصحاب املؤهالت واملهارات العليا ،األقدر عىل اخلروج من البالد،
وهو ما سيلحق املزيد من الرضر برأس املال البرشي األفغاين ،كام كان احلال مع موجات اهلجرة السابقة ،التي دفعت
بماليني األفغان إىل اهلروب من البالد ،سواء خالل الغزو السوفييتي ،أو االقتتال الداخيل يف التسعينات ،أو فرتة
سيطرة طالبان األوىل ،ومع الغزو األمريكي أيض ًا.
وكذلك ،فإن هنالك احتام ً
ال ضئي ً
ال أن يؤدي وصول طالبان للحكم يف أفغانستان إىل حتفيز أطراف دولية عىل امليض
قدم ًا يف استغالل االحتياطيات األفغانية من املعادن املختلفة والتي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دوالر ًا أمريكي ًا،
خاصة املعادن النادرة ،وا ُملكشتفة خالل العقود األخرية وأبرزها الليثيوم )15(،والذي يعد املكون الرئييس للبطاريات
احلديثة املستخدمة يف االلكرتونيات املختلفة ،وكذلك السيارات الكهربائية وغريها .فإذا كانت الرشكات األجنبية،
خاصة الغربية ،قد تعثرت يف استغالل هذه الثروات أثناء التواجد العسكري للناتو يف أفغانستان بسبب املخاوف
األمنية ،فمن غري املرجح أن تضخ استثامراهتا يف هذا القطاع بوجود طالبان يف احلكم .ومن ناحية أخرى ،فإن حتى
الصني ،والتي تتقدم صناعة االلكرتونيات واملركبات الكهربائية يف العامل ،وتستهلك كميات هائلة من الليثيوم
واملعادن الرضورية األخرى ،قد ال تقدم بدورها عىل االستثامر يف قطاع االستخراجيات يف بيئة مضطربة إىل هذه
الدرجة يف أفغانستان ،خاصة مع األخذ يف احلسبان أن اسرتاتيجيتها للطاقة النظيفة ،والتي دفعتها يف املقام األول
لتشجيع إنتاج واستخدام املركبات الكهربائية ،كان من أهم دوافعها احلد من االعتامد عىل تدفقات النفط من املناطق
غري املستقرة يف الرشق األوسط وإفريقيا.
ختام ًا ،دخلت أفغانستان مرحلة جديدة من عدم اليقني بسيطرة مجاعة طالبان عىل البالد يف غضون أيام قليلة .ويف
حني يكتنف الغموض املستقبل السيايس واألمني ألفغانستان عىل خلفية هذه التطورات ،فإن مستقبل االقتصاد
األفغاين ،اهلش والفقري من األساس ،قد أصبح أكثر خطورة ،وقد ينزلق برسعة مشاهبة لرسعة تقدم طالبان ،إىل
مرحلة األزمة اإلنسانية .ولكن يف واقع األمر ،فقد يكون هذا الوضع اهلش هو مدخل لقدر من التنسيق والتواصل
بني طالبان وبني القوى الدولية املختلفة ،سواء بلدان اجلوار ،أو البلدان الغربية ،عرب سعي طالبان لضامن استمرار
بعض أشكال املساعدات والدعم اخلارجيني ،للحيلولة دون اهنيار االقتصاد والوضع اإلنساين يف الداخل ،بالتزامن
مع استعداد املجتمع الدويل لتقديم الدعم ،يف مقابل احلصول عىل بعض الضامنات من مجاعة طالبان ،يف ملفات ذات
أمهية لألطراف املانحة.
14- France24 (2021), “Taliban Vow to Ban Heroin, But Can They Survive Without It?”.
https://www.france24.com/en/live-news/20210819-taliban-vow-to-ban-heroin-but-can-they-survive-without-it
15- United Nations Environment Programme, Op. Cit.
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تلعب الصور والفيديوهات التي يتم تداوهلا عرب وسائط
اإلعالم دور ًا بالغ األمهية يف توجيه الرأى العام نحو
بلورة موقف حمدد من األحداث اليومية عىل مستوى
العامل .صحيح أن التغطيات اخلربية والتحليالت التي
يقدمها اخلرباء يف وسائل اإلعالم التقليدية (إذاعة،
تلفزيون) تبقى رضورية لفهم هذه األحداث ،ولكنها ال
تكتسب نفس أمهية الصور والفيديوهات ،كون األخرية
أقوى يف تأثريها عىل عقلية رجل الشارع العادي حينام
يعرب عن انطباعاته وكيفية إدراكه ملغزى ما يدور حوله
من وقائع يف احلياة اليومية سواء أكانت حملية أو عاملية.
ومتثل الصور والفيديوهات التي تم تداوهلا ملشهد
االنسحاب األمريكي من أفغانستان مؤخر ًا ،نموذج ًا ملا
يمكن تسميته بـ»لعبة الصور» ،والتي تطرح تساؤالت
جوهرية حول الكيفية التي تعمل هبا هذه اللعبة واجلهة
التي تتحكم فيها؟.
من الناحية املوضوعية ،يصعب إثبات أن هناك جهة
حمددة تتوىل إدارة اللعبة يف ظل حقيقة ما تتمتع به وسائل
اإلعالم يف العامل حالي ًا من حزبيات واسعة تزايدت مع
ظهور وسائل التواصل االجتامعي ،والتحسن الكبري
يف إمكانيات كامريات اهلواتف املحمولة والقدرة غري
النهائية لألفراد عىل متابعة ورصد وتصوير األحداث
يف أى مكان يف العامل وحتميلها يف حلظة تصويرها عىل
شبكة اإلنرتنت.

إن نرش صور أو فيديوهات حلدث ما قد ال يضمن
انتشاره ما مل حتتوي هذه املواد عىل ما جيذب مجهور
املتابعني ويشجعهم عىل إعادة نرش ما يشاهدونه عىل
حساباهتم الشخصية يف مواقع التواصل االجتامعي،
وبالتايل فإن املتحكم الرئييس يف لعبة الصور هم
النشطاء األفراد الذين يمتلكون أعداد ًا كبرية من
املتابعني لصفحاهتم أو اللجان اإللكرتونية التي تتبع
دولة أو مجاعة ما ،والتي هيمها التأثري عىل قطاع واسع
من اجلمهور هبدف إقناعه بتفسري وتداعيات معينة
للحدث الذي يتم تغطيته.

دالالت صور عملية االنسحاب
من بني عرشات الصور والفيديوهات التي تم تداوهلا يف
وسائل اإلعالم ووسائط التواصل االجتامعي للوضع يف
كابول عقب دخول قوات حركة طالبان املدينة ،تبقى
صورتان ومقطع فيديو هم األكثر انتشار ًا وتداو ً
ال.
الصورة األوىل ،تبني الفوىض العارمة يف مطار كابول من
حيث إظهار قيام مئات من األفغان بتسلق السالمل املؤدية
إىل الطائرات ،يف حماوالت يائسة للفرار خوف ًا من العيش
يف ظل النظام املتشدد الذي حكم البالد بني عامى 1996
و .2001والصورة الثانيةٌ ،تظ ِهر سقوط ثالثة أشخاص
كانوا قد تعلقوا بعجالت الطائرة األمريكية التي حلقت
يف اجلو بعد أن محلت أكثر من  600شخص.

أما الفيديو فقد تضمن ثامين دقائق ملخرجة سينامئية
أفغانية «صحرا كريمي» وهي جتري يف أحد الشوارع
وعىل وجهها عالمات الفزع الشديد ،ويزعم الفيديو
الذي يبدو أنه تم تصويره بواسطة املخرجة نفسها بتقنيةالبث املبارش واحلي املعروفة يف بعض وسائل التواصل
االجتامعي -أن اللقطات تم تصويرها يف شوارع كابول
عقب توارد األنباء باقرتاب قوات طالبان من العاصمة.
الرسالة التي تتضمنها الصورتان والفيديو مل خترج عن
التأكيد عىل أمرين :األول ،جتسيد الفشل األمريكي
الكامل يف أفغانستان .والثاين ،حالة اخلوف التي يعيشها
قطاع من الشعب األفغاين خوف ًا من نظام احلكم الذي
ستطبقه طالبان بعد عودهتا للسلطة والذي ال يسمح
بأى نوع من احلقوق واحلريات للنساء وال يسمح
بحرية الرأى أو اإلبداع ألى إنسان ،فض ً
ال عن تعصب
طالبان الديني واملذهبي والذي يشكل خطورة بالغة عىل
األقليات الدينية والعرقية.
لقد أدى التداول الواسع النطاق للصورتني والفيديو
املشار إليهم إىل تواري التحليالت اإلخبارية املبنية عىل
املعلومات املوثقة سواء تلك التي توافرت عشية قرار
االنسحاب ،أو تلك التي كانت حمل نقاش مطول منذ
قرار الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب يف العام
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تسويق االنطباعات« :لعبة الصور» في مشهد االنسحاب األمريكي من أفغانستان

املايض باالنسحاب من أفغانستان ،والذي كان مقرر ًا
له يف شهر مايو املايض .ونتيجة لذلك ،وجدت اإلدارة
األمريكية نفسها يف موقف حرج ،إذ كيف يمكن أن يتم
تنفيذ االنسحاب بمثل هذه الصورة التي وصفها البعض
بأهنا تعكس اهلزيمة املذلة للواليات املتحدة األمريكية يف
أفغانستان ،عىل الرغم من أن قرار االنسحاب كان قد
اختذ منذ عرشة أشهر يف أثناء فرتة حكم ترامب ،بام كان
يعني أن اجليش األمريكي قد وضع خطة االنسحاب
وتم التدريب عليها يف فرتة كافية!.
التربير الذي استند إليه البعض لتفسري االنسحاب
بشكل فوضوي هو أن االستخبارات األمريكية كانت
قد قدّ رت إمكانية صمود اجليش احلكومي يف وجه
قوات حركة طالبان ملدة ترتاوح بني ثالثة وستة أشهر،
وبالتايل فإن االنسحاب املنظم كان سيتم يف هذه الفرتة
دون مشاكل كربى ،ولكن املفاجأه جاءت من االهنيار
الرسيع للجيش األفغاين يف بضع ساعات بعد إعالن
االنسحاب األمريكي.
ال يبدو هذا التفسري مقنع ًا عىل اإلطالق ،ألن القوات
األمريكية التي مل تكن تزيد عن  2500جندي تم نقلها
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بالفعل إىل خارج أفغانستان قبل ظهور املشاهد الفوضوية
التي عربت عنها الصورتان املشار إليهام ،وقد عربت
املشاهد يف الصورتني عن أزمة األفغان الذين تعاونوا مع
القوات األمريكية أثناء وجودها يف أفغانستان ،والذين
شعروا بخطورة البقاء يف ظل حكم حركة طالبان التي قد
تقوم بقتلهم عقاب ًا هلم عىل تعاوهنم مع قوات االحتالل.

وبالتايل ،ال يمكن وصف االنسحاب األمريكي من
أفغانستان بأنه كان فوضوي ًا ،بل يمكن وصف القرار
بأنه مل يكن «أخالقي ًا» بعد أن اهتمت اإلدارة األمريكية
بنقل جنودها ومواطنيها دون أن تفكر يف مصري األفغان
الذين تعاونوا معها ،وأهنا  -أى اإلدارة األمريكية  -قد
تركت مصري هؤالء املتعاونني يف يد احلكومة األفغانية
التي قدّ رت املخابرات األمريكية أهنا ستصمد بضعة
أشهر ،وهو تقدير كان مشكوك ًا فيه منذ البداية بنا ًء عىل
شواهد عدة أمهها أن حركة طالبان كانت تسيطر عىل
معظم األرايض األفغانية حتى أثناء االحتالل األمريكي
للبالد ،كام كانت العديد من التقارير تشري إىل ضعف
تكوين وتدريب اجليش األفغاين ومعاناته من االخرتاق
من جانب حركة طالبان.

الاليقين :مستقبل أفغانستان بعد هيمنة طالبان

املعنى املؤكد إذن أن واشنطن مل تكن مستعدة لفتح
أبواهبا للذين تعاونوا معها من األفغان ،وأهنا أرادت
التخلص من مسئوليتها جتاههم حتى لو كان الثمن
هو تصوير املشاهد الفوضوية يف مطار كابول عىل أهنا
هزيمة عسكرية وسياسية للواليات املتحدة األمريكية.
وما يؤكد صحة هذا التفسري الترصحيات التي صدرت
عن ضباط أمريكيني حتدثوا لوسائل إعالم أمريكية (تم
حجب أسامئهم ومناصبهم) حيث قال أحدهم« :لقد لفتنا
انتباههم منذ أشهر إىل أن األمر ملح» ،وقال ضابط آخر:
«لست مستاء ًا ،أنا غاضب ،فعملية االنسحاب كان جيب
أن تتم بشكل خمتلف متام ًا» ،قاصد ًا بذلك وزارة اخلارجية
األمريكية التي كانت تدرس احلاالت التي سيتم منحها
تأشريات الدخول للواليات املتحدة األمريكية وحاالت
طالبي اللجوء التي يمكن املوافقة عليها.

الصور يف مقابل املعلومات

كام أوضحت املعلومات الحق ًا أن مشاهد مطار كابول ربام
تعكس خوف املتعاونني األفغان مع القوات األمريكية،
وربام خوف بعض املبدعني من أمثال املخرجة صحرا
كريمي ،من العيش حتت حكم طالبان ،وأيض ًا الأخالقية
السياسة االمريكية ،ولكنها ال تعني بالرضورة أن ما
حدث يمكن وصفه بانسحاب أمريكي فوضوي من
أفغانستان ،واألمر نفسه ينطبق عىل صور أخرى تتعلق
باألسلحة التي غنمتها طالبان من اجليش األفغاين ،وهى
أسلحة أمريكية .لقد استخدم البعض الصورة هذه
إلثبات فرضية االنسحاب غري املنظم للقوات األمريكية
وبالتبعية تكريس صورة الفشل السيايس والعسكري
األمريكي ،ولكن السؤال الذي يتوجب البحث عن
إجابة له باملعلومات وليس باستنطاق الصور ،هو :ما
هو حجم ونوع السالح األمريكي الذي استولت عليه
طالبان ،وهل كررت الواليات املتحدة األمريكية خطأها
عندما تركت صواريخ ستينجر املضادة للطائرات يف
أيدي مقاتيل تنظيم القاعدة يف منتصف التسعينات من
القرن املايض؟.

واقع األمر ،إنه ال توجد معلومات موثقة عن حجم
ونوعية األسلحة التي تركها اجليش األفغاين قبل اهنياره،
كام يبدو من املشكوك فيه أن تكون الواليات املتحدة
األمريكية غامرت برتك أنواع متقدمة من السالح
لتغنمها قوات حركة طالبان ،بل إن وجود احتامل لرتك
أسلحة أمريكية متقدمة يف يد طالبان سيدعم من نظرية
املؤامرة التي تفرس اخلروج األمريكي من أفغانستان عىل
أنه يستهدف توجيه مقاتيل طالبان نحو روسيا والصني
وإغراق القوتني املنافستني للواليات املتحدة األمريكية
يف مواجهات ال تنتهي معها ،ولكن نظرية املؤمرة نفسها
هى التي ستنفي يف هذه احلالة فكرة االنسحاب األمريكي
غري املنظم وجتعل منه اسرتاتيجية مستقبلية بنيت بعناية!.
خالصة القول ،إن أرسار االنسحاب األمريكي من
أفغانستان لن يكون من السهل معرفتها اآلن ،وإن
لعبة الصور نجحت يف البداية يف تصوير ما حدث عىل
أنه انسحاب أمريكي غري منظم ينم عن سوء إدارة
سياسية وعسكرية ألزمة اشتبكت فيها الواليات املتحدة
األمريكية عىل مدى ما يزيد عن عرشين عام ًا .ولكن
للعبة الصور حدودها عندما تنتهي سخونة احلدث
لتنفتح األبواب أمام املعلومات الدقيقة وربام شهادات
من مسئولني أمريكيني عن الكيفية التي أدير هبا امللف
األفغاين منذ وصول بايدن للبيت األبيض وتوليه منصبه
رسمي ًا يف يناير املايض.

لعبة الصور هبذا املعنى تستهدف خلق انطباعات
وليس بلورة قناعات ثابتة ،ويف احلالة األفغانية مل يكن
الرأى العام العاملي حيتاج إىل التأكيد عىل صورة حركة
طالبان التي ال تنكر اعتناقها أليدولوجيا تعود للقرون
الوسطى ،ولكن الرأى العام حيتاج بالفعل إىل املعلومات
احلقيقية التي ربام توضح أن الصور مل تكن استغال ً
ال سيئ ًا
لوسيلة يصعب التحقق من مدى صدقها أو كذهبا خاصة
عندما يتم عرضها بشكل خمتزل.
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للحصول عىل إصدارات املركز

اإلدارة العامة للتوزيع :مؤسسة االهرام ،شارع اجلالء ،القاهرة -مجهورية مرص العربية

Tel: +202- 27703331 / +202- 27703930 / +202- 27703898 / +202- 27705127
Email: subsc@ahram.org.eg

وملعرفة نقاط التوزيع ،اضغط عىل التايل:

https://ahramstore.ahram.org.eg/CallMe.aspx

وللرشاء واالشرتاك اإلليكرتوين اضغط عىل الرابط التايل:

https://ahramstore.ahram.org.eg/Index.aspx

أو األتصال باملركز مبارشة  -مؤسسة االهرام ،شارع اجلالء ،القاهرة -مجهورية مرص العربية
Tel: +202- 27705129 / +202- 27705552 - Mobile: +20- 1140999443
Email: acpss@ahram.org.eg
Website: https://acpss.ahram.org.eg/

