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 المقدمة  

ردود األفعال حيال عودة طالبان لسـدة السـةطة في أفغانسـتان تراوحت بين ترحير ورفمر مرورا  

تـفاوـتت مواقا القوا الكبرا  ـبططـياا التـعاطي الـحلر عةى كال الـجانبين  بين الرفم والقبولر فيـما  

 في هلا اإلطار.

وبينما تصرفت أميركا بقدر من العدائية المستترةر فإن االتصاالت الروسية والصينية المفتوحة عةى  

ــةحي لم يلا القة  من أن    2010و  2007طالبان منل عام   عةى التوالي  فتحت البار لحوار مصــ

 تكون طالبان مدلال لعدم استقرار دول الجوار.

وال يتجاوز هلا القة  إلى دالل هله الدولر الطمئنانها إلى أن إزاحة تنظيم "القاعدة" من أفغانـستان    

 يجعل "طالبان" تنظيما محةيا بامتياز.

دةر فـغاـلر رد فعةـها يتمـفل في الحوار ما "ـطالـبان" وحول "ـطالـبان"ر فيـما أـما اـلدول اإلقةيمـية والمـحا

ول جوارها مـهدت الطري ر لكنـها لم تقم عةى حال انـعدام الفقة  يـبدو أن مـحاوالت الحركة لطـمطنة د 

 اللي لةا تجربة "طالبان" األولى.

 ما مالمح الموقا الدولي؟ وما اتجاهات تطوره؟ تحاول الورقة إلقاء الضوء عةى هلين المحورين.
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ى ●  أوال: موقف القوى الكبر

في هلا المحور نجير عن التسـاالالت بلصـوم مواقا 

القوا الكبرا من وصـول حركة طالبان لةقصـر الرئاـسي 

ــة اللارجية   ــياس في كابلر وتداعيات هلا الحدث عةى الس

الـتدلةـيةر وعةى رد الفـعل في ـكل من الصـــــين  األميركـية  

 وروسيا.

فمة ما يجما هله الدول جميعها كعامل مشــتر ر غير أن  

ان لةحكمر أال وهو   الـب ا بـعد وصـــــول ـط يـحدد ســـــةو  ـم

تراكهم جميعا في مواجهة "تنظيم القاعدة" لالل الفترة الماضـية يا  اـش . وفيما انلرطت أميركا وروـس

 العمةياتيةر كانت مشاركة الصين استلباراتية محضة.في المواجهة 

والعائد المـشتر  جراء هله المواجهة ما "تنظيم القاعدة"ر أن  بلةو أفغانـستان من هلا التنظيمر أمكن  

االطمئنان إلى أن المتبقي في أفغانسـتانر أي طالبانر أضـحى حركة محةيةر وهو أمر يمكن التعاي   

 كة في السةطة.مع  إن طال األمد بهله الحر

 واآلنر إلى المواقا المتباينة لةقوا الكبرا.

ــور   ــتفاد كل منهما كفيرا من الحضـ ــيا اسـ ــين وروسـ ــير مراقبون إلى أن الصـ وفي هلا اإلطار يشـ

األميركي في أفغانســتانر ولم تعارضــاهر لتطفيره اإليجابي عةى اســتقرار المنطقة وأمنهار بالرغم من  

 عدم استسالم حركة طالبان.

كاأ.  •  :أمبر

ئةة التالية  لمالا انـسحبت إدارة الرئيا األميركي جو بايدن   نحاول في هلا المقام أن نجير عةى األـس

ــة اللارجية األميركية الدالةية؟ وما تداعيات  عةى   ــياسـ ــتان؟ وما تداعيات لل  عةى السـ من أفغانسـ

 الموقا في وسط آسيا؟

عاما من الحضــور األميركي انتهى كما    20أن  كان عنوان "نيويور  تايمز" الفتا ما إشــارتها إلى 

 .1بدأر إل إن "حركة طالبان" في الحكم

ولم يفت الصـحا األميركيةر نقال عن وكاالت األنباءر أن تقدم كشـا حسـار لهلا الوجود الصـفري  

 التطفيرر نقال عن وكاالت األنباء.

 
1Year U.S. War Ending as It Began, With Taliban Ruling Afghanistan, The Newyork Times, 15 Aug. 2021. -Editorial, 20 

https://nyti.ms/37SqRHE 

الــــــدول  ميع ـــــا   مــــــا يلمج يــــــ    ثمــــــة 

ــلو  د  يحدد  ــــ د ما بعد  كعامل مشــــــبد

ويــو   أال  لــلــحــ ــ    وــــــــالــ ــــــــا   وصـــــــــــــــــول 

  موا  ـة  ت  ي   
او    ميعـا م  اشـــــــــــــــبد

ة الماضية  القاعدة  خالل الفبد
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ة عةى أفغانـستان في األروا   وكان عنوان تقرير وكالة "أـسوـشيتد برا" هو "تكةفة الحرر األميركي

 .2والدوالرات"ر والتي أشارت فيها الرتفاع التكةفة البشرية والمادية لهله الحرر 

تانر و 2448ووفقا لةوكالةر فإن التكةفة البـشرية لةحرر تضـمنت   (  1144( جنديا قُتةوا في أفغانـس

 جنديا من قوات حةا شمال األطةسي "ناتو".

ألـفا( من قوات الجي  والشـــــرـطة األفـغانـيةر    66ومـقاوال أميركـيار و ( متعـهدا 3846عالوة عةى  

ا و  47و  ار و 245ألـف انـي ا أفـغ دنـي ا و  51( ـم ار و 191ألـف ان وغيرـه ا من طـالـب دـي ( من  444( جـن

 ( صحفيا من جنسيات ملتةفة.72موظفي منظمات اإلغافةر و 

بة لكال الحربين   تان ما قيمت   أما التكةفة الماليةر بحـسر الوكالةر فبةغت بالنـس (  2في العراق وأفغانـس

ان   ا من لالل االئتـم اتين الحربين شـــــنـت ة إلى أن ـه ( أو االقترامر  Creditتريةيون دوالرر الفـت

 ( من أموال دافعي الضرائر.Cashوليا من لالل اإلنفاق المباشر  

(  6.5نحو    تبةغ  2050كما ألمحت إلى أن قيمة نفقات هاتين الحربين وفوائدها التي تســــدد بحةول  

 تريةيون دوالر.

مدلل دراســة هله المســاحات الفالفة ينطة  من قراءة تطفير االنســحار األميركير وتصــورات هله  

القوا لةتعاطي ما الوـضا المـستقبةي. ولفهم قرار بايدن بـسحر القوات من أفغانـستانر ينبغي العودة 

حكم الرئيا األميركي األـسب  بارا   لةنقا  اللي دار قبل أكفر من عقدر لالل الـسنوات األولى من  

 أوباما.

لالل هله الفترةر ناقشت إدارة أوباما الجديدة ما إلا كان ينبغي زيادة القوات األميركية في أفغانستان  

 سنوات من الحرر التي فشةت في إلماد تمرد قوات طالبان. 8بعد ما يقرر من 

اغون" في وـقت  ة "البنـت اع األميركـي دـف ام    إل طةـبت وزارة اـل ــال    2009مبكر من الـع ألا   17إرســـ

ألا عســكري إضــافي إلضــعاا طالبان   40جندي إضــافير وبعد أن حصــةوا عةى هالالءر طةبوا  

 ودعم الحكومة األفغانية.

وكان نائر أوباما آنلا  الرئيا األميركي الحالي جو بايدنر أحد أكبر المتشــــككين في توصــــيات  

ة البنـتاغونر من غير المرجح أن تالدي إلى تحقي   الجي ر وأـفار مرارا تصـــــوره ـبطن إســـــتراتيجـي

 .3نصر

 
2ELLEN KNICKMEYER, Costs of the Afghanistan war, in lives and dollars, AP Website, 18 Aug. 2021.  

ywchttps://bit.ly/3gbV 

3Andrew Prokop, Why Biden was so set on withdrawing from Afghanistan, VOX News, 18 Aug. 2021.  

https://bit.ly/3iVt4IC 
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لم يتغير تصـــور بايدن لالل فترة حكم الرئيا التالي دونالد ترامرر وهو ما يرجا لمتابعت  مســـار  

ــاـحة األفـغانـيةر ـبالنظر لةموارد التي توفرتر ولحجم اإلنـفاق الـهاـئل اـللي أنفقـت    التـفاعالت في الســـ

 واشنطن هنا .

ياـسية األميركيةر فنرـصده في عجالة من زاويتين   أما عن تداعي ات قرار االنـسحار عةى الرالية الـس

 أوالهما تتعة  بالدالل األميركي.

ا   ل عبـئ لي يمـف اني اـل داـلل األميركي متواف  ما القرارر وما وقا النزيا االئتـم يمكن القول  إن اـل

 ن لزيادة اإلنفاق الدالةي.عةى الموازنة األميركيةر اآلن ومستقبالر عالوة عةى حاجة واشنط

ت إدارة  اـن ديمقراطير وـك ة عن الحزر اـل ة المنبفـق ة اإلدارات األميركـي وهو تصـــــور مرتبط بطبيـع

ترامر وعدت بإنجاز هلا االنـسحارر ولم يـسعفها الوقت حينهار لكنها كانت قد بدأت مـسار التفاوم  

 المباشر ما "طالبان" عبر الراعي القطري في الدوحة. 

تتطفر بهلا القرارر من زاويتين   أما عةى     ياـسة اللارجية التدلةيةر فال يمكن القول بطنها ـس صـعيد الـس

 أوالهما أن إدارة بايدن تبدو حتى الةحظة إدارة بمزاج تدلةي واضح.

وهو ما يمكن النظر إلي  من منظور الحضـور العسـكري 

ــودر   ــطر وفي البحر األسـ في أوروبار وفي البحر المتوسـ

ما يمفة   هادئر وغيرها من المناط ر وهو  وفي المحيط ال

ــعار "أميركا عادت" ــحار  4شـ ــي بطن االنسـ . وهو ما يشـ

اه "لطـة   ا ارتـئ اء لـم ان محم إنـه دنر ـك اـي لي قرره ـب اـل

ــل اللي  ــل غيار جدواها لحد الفشــ غير مجدية"ر ويصــ

 صاغت  ببراعة صحيفة "نيويور  تايمز".

اـيدنر   اء اللبرات "غير المـجدـية"ر وف  طر  إدارة ـب إنـه

ةر تعتمد جميعها عةى الموازنة  لطوة ضـمن تصـورات عدة للفم النفقات الدفاعية غير الضـروري

جنبا إلى جنر ما إجراءات ألرا من قبيل إعادة  بين محاور "الجاهزية" و"االســتفمار" و"الهيكل"  

 تشكيل ميزانية الدفاع.

التصـــورات الراهنة ربما يدفا إحداها البنتاغونر إلى أن ينف  أقل عةى الهيكلر مما ســـيقةل بدوره  

 .5لجاهزية واالستفمار(ر ما منح أولوية لإلنفاق عةى الجاهزيةالضغط عةى الفئتين األلريين  ا

 
 https://bit.ly/2UtLozc. 2021يونيو  23صحيفة "العربي الجديد" الةندنيةر  ،عةي العبدهللار غزوة بايدن .. الفرم والملاطر 4

 https://bit.ly/3xTFF3m. 2021فبراير   19ات إدارة بايدن  ميزانية الدفاعر المعهد المصري لةدراساتر عادل رفي ر توجه 5

ــديــــة   و     ات  ابر الملــ ــاخ الخبر إن ــ

ضـــــــــــــــــمــ   خــ ــوة  بــــــــايــــــــد    إدا ة  وــرإ 

الــ ــفــقــــــــات  لــخــفــ   عــــــــدة  تصـــــــــــــــــو ات 

و يـــــــة  تعتمــــــد   ــ  الـ ــــــــــــ الـــــــد ـــــــاعيـــــــة ابر 

مـحــــــــاو   الـمـوا نــــــــة  ـ ر   عـ    ـمـيـعـ ــــــــا 

  اللايزية  و اال تثما   و ال ي ل 
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هنا  اتجاهات دالل اإلدارة األمريكية ترا أن فمة بدائل لةحضور في أفغانستانر في مواجهة الدر 

ــة االحتواءر التي اتبعت لالل الحرر  ــياسـ ــاعدر وتميل الليارات الواعدة لتجنر سـ ــي الصـ الروسـ

 الباردة.

تبدل بها إـس كرية فادحة ال  وأن تـس ية واقتصـادية وعـس ياـس ائر ـس يا لـس تراتيجية تقوم عةى تكبيد روـس

 تستطيا موسكو تحمةها عةى المدا الطويلر بسبر وجود منغصات أمنية وعسكرية عةى حدودها.

ومن جهة فانيةر التمـس  بحماية أميركا لحةفائها وـضمان مـصالحهمر وأن تـستجير لتـصرفات روـسيا  

نحو االنصياعر واتلال مواقا أكفر قبوال عةى الصعيد الدولير وبلاصة من    بسياسات تدفا األليرة

 جانر حةفاء واشنطن.

ــم رد  ــات ملتةفة أبرزها "هيريتيد فاونديشــن" مطالبة بطن يتس ــس وتتعالى أصــوات لبراء من مالس

كرية غير ل  ياق وراء المغامرات العـس ادة والتروير وعدم االنـس ات الفعل األميركي بالعقالنية والرـش

 الجدوا.

ــتراتيجية األميركية قائما عةى الدفاع عن القيم   وفي اتجاه آلرر يطالر لبراء بطن يكون فحوا اإلسـ

التي تتبـناها واشـــــنطن مـفل الحرية وســــــيادة الـقانون ونـبل الدكـتاتوريةر ما يمـفل رصــــــيدا من القوة  

لدبةوماسـير وجبر  األميركية الناعمةر قادرا عةى تعويم تضـرر صـورة أميركا ومسـاندة جهازها ا

 .6ضعا فاعةية مالسستها العسكرية

اـيدنر التي ترا  2016ورغم أن ـهله الرالـية ظهرت في   ا تمـفل أبرز مـحاور عـمل إدارة ـب ر إال أنـه

 في الصين "منافسا" و"تهديدا"ر لكنها ال ترا فيها "عدوا" أو "تهديدا لطيرا".

غير أن الحـضور األميركي في المحيط الهادئ وفي البحر 

ــتقبةية لكبح   ــكل آلية مسـ ــط وغيرهما يمكن أن يشـ المتوسـ

ة إلى موارد  ا التحتـي لـطة الحزام والطري ر وتحوـيل بنيتـه

 تحويةها ألداة هيمنة. إقةيمية لةدول التي بنيت بهار ومنا

هلا فضــــال عن اتباع نفا التوجهات ما روســــيار ورفا 

درجـة ملـاطر التعـاون اإلقةيمي في البقـاع الملتةفـة ما 

 روسيا.

ــيار أحد مدالل إدارة  ــة في آسـ ــنطن عبر العالمر وبلاصـ وتعد عمةية ترميم العالقات ما حةفاء واشـ

 .بايدن لمواجهة الصين بطري  غير مباشر

 
.  2016يناير  8مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمةر  ،جيما جاي كارافانور رالية متشددة  إستراتيجية أميركية شامةة لمواجهة نفول روسيا 6

https://bit.ly/3xYG1WC 

مـج   الــعــالقــــــــات  تــ مــيــ   عــمــلــيــــــــة  وتــعــــــــد 

ال   وبخاصــــــة  حلفاخ واشــــــ    عبر الع

ــيـــا  أحـــد مـــداخـــل إدا ة بـــايـــد      آ ـــــــــــــ
م 

 لموا  ة الص ر  ب ري  ابر م اش  
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ــةتها لةحكومات  وفي نفا   ــةحة التي أرسـ ــبر الرئيا وراء تر  أميركا األسـ اإلطارر يمكن فهم السـ

طائرة    200األفغانية الملتةفةر وهي ترســـانة ضـــلمةر أغةبها لو طبيعة بريةر لكنها تنطوي عةى  

 مقاتةة.

فرغم أن إدارة ـباـيدن آفرت االنســــــحار من أفـغانســــــتانر إال أنـها ترـكت أمر مواجـهة ـطالـبان ألـحد  

 ارين  مستفيدة من هلا السال .مس

ــرائ  أو لتدميرهر فإلا قبةت طالبان   ــال  دول الجوارر ما يدفعها لشـ ــوا يقة  هلا السـ فمن جهةر سـ

 بيع   فستصبح بال قوة إستراتيجيةر ويمكن مواجهتها عبر معار  الجيو  النظامية. 

هد اإلقةيمي في م طن  أن يعقد المـش واجهتهار ويالدي لبناء أـسا وأما إلا رفضـت بيع ر فإن هلا من ـش

 عدم فقة بينها وبين دول الجوار.

غير أـن  إلا بقير ـفإـن  يمـفل رصــــــيدا في اتـجاهين  أولهـما أـن  رمز لهوـية نمط التســـــةيح األفـغانير  

 ويمكن البناء عةي  في اتجاه تبعية عسكرية مستقبال.

ــتقرا لقوة ألرا تلطط أميركا   ر ومن بينها  7لدعمها لمواجهة طالبانوفانيهما أن  يمكن أن يكون مسـ

تيا أميركيا لالل فترة ما بعد وصـول طالبان لةعاصـمة   قوة أحمد مـسعودر والتي ـشهدت دعما لوجيـس

 .8كابولر ما بةغ حد القيام بعمةية "إنزال جوي" في اإلقةيمر بعد مطالبة مسعود بالدعم العسكري

م االـستـشارة العـسكرية لمـسعودر من أجل الـصمود  لل  اإلجراء ربما ينطوي عةى إقدام أميركي لتقدي

في مواجهة "طالبان"ر وهو ما من شـــطن  إرســـال صـــورة عن عدم االســـتقرارر ما قد يالدي لتعبئة  

 شعبية نسبية في مواجهة الحركة عةى ما تطمل واشنطن من إعادة تدوير التاريخ.

ظ عةى وـضا "الحكم اللاتي" اللي ربما يـستعمل مـسعود المـشورة األميركيةر وال يرمي بها إال الحفا

 .21تمتا ب  إقةيم "بنجشير" طوال العقدين األولين من القرن الـ

 :  ب. الص ر 

ال شــــ  في أن الصــــين لديها "بعم القة " من وجود دولة غير مســــتقرة ر إلى حد الفشــــل عةى  

د حكومة  حدودهار تديرها طالبانر لاصـة وأن فشـةها يعود لالضـطرابات العرقية من ناحيةر ولوجو

 لها سابقة في رعاية تنظيم بلطورة "القاعدة".

 
 https://bit.ly/3xXrIRR. 2021أغسطا  19قناة "عبد الحميد العونير بوتينر موقا "يوتيور"ر  7

  أحمد شا  مسعود يدعو واش    إىل تزويد  بأ لحة  صحيفة  اللريدة    8
 https://bit.ly/3DeNV1V. 2021أاس س   19وكاالت  نلل القائد األ غان 
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ر وهي التجارة التي تورطت فيها أفغانسـتان بسـبر  9ويضـاا لهلا بطبيعة الحال "تجارة الملدرات"

طبيعة زراعة مصـــادر المواد الملدرةر والتي ال تحتاج لموارد مياه كبيرةر وهو ما ناســـر الطبيعة  

 الجافة ألفغانستان.

ــة المحا ــتان يدفا لتهديد دول الجوارر وبلاصـ ــتقرة في أفغانسـ دة غير أن تهديد الحكومة غير المسـ

 ألفغانستانر وهي دول تتسم بعالقات قوية ما الصين.

ســواء في لل  دول الشــمال  طاجيكســتان وأوزبكســتان وتركمانســتانر أو جارتها الشــرقية التي تعد  

 الحةيا األبرز لةصين  وهي باكستان.

وة عةى إيران التي تتمتا بعالقات قوية ما الـصينر إل ـضلت األليرة في هله الدول اـستفمارات  عال

 .10ضلمةر قطاع منها يتعة  بمبادرة "الحزام والطري "

عواـملر األول منهـما يتعة  ـبالعالـقة القوـية    وـططتـها فالـفةغير أن التلوـفات الصـــــينـية ـقد يلفا من  

 حد الحةفاء الجنوبيين لةصين.بين طالبان وباكستانر التي تعد أ

ــيا الحركة  ــتان بنفول كبير دالل حركة طالبانر بدءا من دورها في دعم عمةية تطســ وتتمتا باكســ

ر عالوة عةى دور باكسـتان الراهنر لي الرالية المسـتقبةيةر في 1996و  1994لالل الفترة ما بين  

 دعم الحركة.

وفييتير كا تقرارر أو  ولالل فترة ما بعد انهيار االتحاد الـس تان حاضـرة في إقرار االـس نت كةمة باكـس

ــطن   ــين فيما يتعة  بالشـ ــتان حةيفا مهما لةصـ ــتانر وهو ما يجعل باكسـ ــتقرارر في أفغانسـ عدم االسـ

 .11األفغاني

ــاحبة باع مقبول في  ــحت صــ ــي بطنها أضــ ــهار والتي تشــ العامل الفاني يتعة  بحركة طالبان نفســ

 .12ار والتي لم تكن تعرا لغة التفاوم الدبةوماسيةر وأنها ليست طالبان األم

وال يقد  في هلا التصــور فشــل المفاوضــات بين الحركة وأميركار وهو األمر اللي تحدده محددات 

كفيرةر منها ما هو لاتي في فكر وفقافة الحركةر سـواء فقافة الحركة نفسـها لات المرجعية الشـرعية  

القبةير واـللي يرفم الغزور ويحفظ مفهوم الـفطرر   التي ترفم االحتالل "الـكافر"ر أو فـقاـفة المجتما

 ويعتز بمفهوم الكرامة.

 
.  2021أغسطا  16ارة األفيون غير المشروعة في أفغانستان؟ر موقا "قناة روسيا اليوم" بالعربيةر وكاالتر مالا تعني سيطرة طالبان عةى تج  9

https://bit.ly/3j0rmGc 

 https://bit.ly/3jZCq5y. 2021أغسطا  16مراسةونر واشنطن بوست  بعد سيطرة طالبان عةى كابل.. ما هواجا دول الجوار؟ر الجزيرة نتر  10

.  2021أغسطا  17موقا "قناة روسيا اليوم" بالعربيةر  ،كاالتر "طالبان"  لدينا عالقات جيدة ما باكستان وروسيا والصينو -سيرجي كاربولين  11

https://bit.ly/2W1z6z0 

أغسطا   17العربيةر وكاالتر تصريحات لبيح هللا ومستقبل أفغانستان.. هل غيرت حركة طالبان إستراتيجيتها بعد عقدين من الحرر؟ر موقا "قناة روسيا اليوم" ب 12

2021 .https://bit.ly/3AUQyE8 
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ومن الجهة األلرار فإن الحركة ترغر في تجنر انضــمام الصــين وأجهزتها االســتلبارية لةتدابير  

 التي ستتلل لةتطفير عةى مستقبل أفغانستان تحت إدارة الحركة.

ـطالـبان الـجدـيدة الـعاـمل الـفاـلث يرتبط ـبالـفاني من زاوـية أن 

ــتراتيجية   باتت تعرا لغة المصــالحر وتدر  أهميتها اإلس

 .من جهةر وأهميتها االقتصادية كمنجم معادن نادرة

وهو بالضـبط ما تحتاج  الصـينر ولقيت في إطاره تجاوبا  

ــ من الحركة التي اعتمدت لالل   عاما الماضــية    20الـــــ

 .13عةى التقنية الصينية في مواجهة الوجود األميركي

ولهله العوامل جميعهار أعةن المتحدث باســــم اللارجية الصــــينية تشــــاو لي جيانر أن بكين تعتزم  

 ستانر بعدما فرضت حركة طالبان سيطرتها عةي .االستمرار في مساعدة أفغان

تان   تعادة الـسالم في أفغانـس اعدة جهود اـس نواصـل مـس تقبل  "ـس يرا لدور بالده في المـس تطرد مـش واـس

 وسنقدم كل مساعدة ممكنة لهلا البةد لتحفيز تنميت  االجتماعية واالقتصادية".

وماســية جديدة ما أفغانســتانر إال بعد  لكن المتحدث الصــيني اســتدر  بطن بالده لن تقيم عالقات دبة

 .14تشكيل "حكومة متسامحة ومنفتحة هنا  تمفل بشكل كاا مصالح بالدها"

وكانت طالبان تعهدت لةصــينر في وقت ســاب  لالل زيارة قام بها وفد من الحركة لبكينر بطنها لن  

 .15تسمح باستلدام أراضي أفغانستان كقاعدة لشن هجمات تستهدا أمن دول ألرا"

غير أن اعتبارات الطمطنة لم تمنا من توفير قدر من االســـــتعدادات العســـــكرية الحتماالت حدوث  

 فراغ أمني نتيجة أية أوضاع فوضى ربما تنشط عن توفر مقاومة لحكومة طالبان.

ــتركة بينهما   ــيا لتنظيم أكبر مناورات مش ــطاآ آر   9ولعل هلا ما دفا كال من الصــين وروس أغس

اورات 2021 اون   ر وهي مـن دير وـطائرات    10"ر والتي ضــــــمت أكفر من  2021"التـع آالا جـن

 مقاتةة ومدفعيةر وإقامة مركز مشتر  لةقيادة.

ــيانر أن هله التدريبات تهدا إلى تعزيز   ــينية وو تشـ ــم وزارة الدفاع الصـ ــح المتحدث باسـ وأوضـ

واالـستقرار اإلقةيميينر  وتطوير ـشراكة إـستراتيجية ـشامةة بين روـسيا والـصينر والحفاظ عةى الـسالم 

 .16والتطكيد عةى مكافحة اإلرهار 

 
 https://bit.ly/3AYoQGz. 2021يوليو  26لةسياساتر إدارة المركزر سياسة الصين في أفغانستان بعد انسحار القوات األجنبيةر مركز اإلمارات  13

 https://bit.ly/3y08r2v. 2021أغسطا  18وكاالتر الصين تتعهد بمساعدة أفغانستان بعد وصول "طالبان" إلى السةطةر موقا "قناة روسيا اليوم" بالعربيةر  14

دام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات تستهدا أمن دول ألرا"ر موقا "قناة روسيا اليوم" بالعربيةر وكاالتر "طالبان" تالكد لةصين أنها "لن تسمح باستل  -إبراهيم العمري  15

 https://bit.ly/3miS1jk. 2021يوليو  28

 RVSahttps://bit.ly/2W1. 2021أغسطا  2مراسةونر ما هي دالالت المناورات العسكرية الروسية الصينية العمالقة؟ر موقا "قناة سكاي نيوز عربية"ر  16

بـــــاتـــــ  تع   لغـــــة  وـــــال ـــــا  اللـــــديـــــدة 

اتيلية  المصالح  وتد   د أيميت ا اإل بد

وأيميت ـــــــا االقتصــــــــــــــــــــــاديـــــــة  م    ـــــــة  

 كم ل  معاد  ناد ة. 
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وأوـضح من هلا التـصريح أن المناورات تطتي اـستجابة لةتحوالت في أفغانـستانر ويعـضد هلا التوج   

أنـها أـتت بـعد أـيام من لـقاء الرئيســـــين الصـــــيني شـــــي جين بينغ والروســـــي فالديمير بوتين في 

 طاجيكستان.

 ج.  و يا:  •

ــي   ــكو منل عام  الموقا الروسـ ــيني من الحركةر رغم أنها محظورة في موسـ ــاب  الموقا الصـ يشـ

 وحتى الةحظةر تحت تطفير تهديدات الرئيا األميركي األسب  جورج بو  االبن. 2001

ر عبرت الحكومة  2016لكن تعقيدات السياسة فرضت وضعا ملتةفار وكانت المفاجطة أن  نهاية عام  

قة  من تعمي  العالقات بين روسيا وحركة طالبانر متهمين موسكو  األفغانية وقيادات أميركية عن ال

 .17بطنها تقدم دعما لةحركة التي تحارر إلسقاط الحكومة األفغانية المدعومة أميركيا  

وما تطور األـحداث عةى الســـــاـحة األفـغانـيةر اســـــتهـةت 

روسـيا السـيطرة المضـطردة لةحركة عةى المدن األفغانية  

لةتصـريح بطن "تنظيمات إرهابية" ربما تسـتغل الفراغ في 

ــيوية   ــيا ودول آسـ ــد روسـ ــن هجمات ضـ ــتان لشـ أفغانسـ

 .18ألرا

ــمة األفغانية   ــتيالء الحركة عةى العاصــ ولم تةبث بعد اســ

أن أعةن وزير اللارجية الروسي سيرجي الفروا عن ترحيب  بالبيانات األولية التي أدلت بها  ل  كاب

 .19الحركةر ووصفها بطنها إشارة إيجابية

فيما اكتفى مســالولون عســكريون روا رفيعو المســتوا بالتطكيد عةى أن روســيا "في إطار منظمة  

 معاهدة األمن الجماعير ستقدم مساعدةر حال ظهور تهديد بالعدوان أو عدوان حقيقي". 

وأضــاا أن هنا  صــيغا محتمةة لةردر وأشــار لةمناورات العســكرية الروســية ما أوزبكســتانر كما  

 .20كل من طاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزستان لةقتال اليومأشار لجاهزية 

 
 https://bit.ly/3k3YYC5. 2021أغسطا   16المحررر مصائر بايدن عند بوتين فوائد.. كيا ترا روسيا عودة طالبان لحكم أفغانستان؟ موقا "عربي بوست"ر  17

 it.ly/2W1wyjUhttps://b. 2021أغسطا  16المحررر موسكو تحلر  تنظيمات إرهابية قد تستغل الفراغ في أفغانستانر موقا "قناة العربية"ر  18

 https://bit.ly/2UvwBEh. 2020أغسطا  18وكاالتر روسيا  تصريحات »طالبان« إشارة إيجابيةر صحيفة "االتحاد" اإلماراتيةر  19

.  2021أغسطا  17وكاالتر جنرال روسي يكشا عن رد روسي عةى احتمال العدوان من جانر طالبانر موقا "قناة روسيا اليوم" بالعربيةر  20

//bit.ly/3z3mPIkhttps: 

جر    أ  أعل  و ي  الخا  ية ال وس   بر

ال  و  ع  ت حي ــب بــالايــانــات األوليــة  

  أدل    ا الح كة  ووصـــــــــــــــف ا بأن ا  
التد

 ا ية . إشا ة إيل
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ر  2021أغسـطاآ آر  2أوزبكية( مشـتركةر    -وكانت روسـيا أطةقت مناورات عسـكرية  روسـية  

ــتغرقت  ــتانر اسـ ــتانر عةى الحدود ما أفغانسـ في ميدان "ترميز" الجبةي لةتدريرر جنوبي أوزبكسـ

 .21عسكري 1500لمسة أيام بمشاركة أكفر من 

 قبت روسيا هله المناورات بطلرا أكبر ما الصينر وهو ما تحدفنا عن  سةفا.أع

غير أن المفاجطة في هلا المةا ما نقةت  "وكالة تاا لألنباء" عن الممفل اللام لةرئيا الروســــير  

ــتانر   ــطن أفغانسـ ــطاآ آر   16زامير كابولوار بشـ ــية ما  2021أغسـ ر من أن المحادفات الروسـ

بقت هله المنا ة منل  الحركة ـس تان أدار هله المحادفات بـسالـس فير الروـسي في أفغانـس وراتر وأن الـس

 .2007عام 

هلا التصـــريح ســـبق  بعدة أيام تصـــريح آلر من الفروار امتد  في  موقا مفاوضـــي الحركةر 

 ووصفهم بطنهم "أشلام عاقةون".

ا   قوا في وأضـــــاا  "من اللـطط مـحاوـلة اإلبـقاء عةى الغموم الراهن ألطول فترة ممكـنةر وهـن

 كابول تريد حدوث هلا ألن  يسمح لها بالبقاء في السةطة".

وفي مقابةة كابولوار صـر  األلير أن روسـيا ال ترا أن حركة طالبان في أفغانسـتان تمفل تهديدا  

 آلسيا الوسطى.

وأضاا أن موسكو مهدت الطري  سةفا إلقامة اتصاالت ما الحركةر وأن المسالولين الروا بالفعل  

 ال بمسالولي حركة طالبان عبر سفارة موسكو في كابل.عةى اتص

وكان غطاء الموقا الروســـي ما صـــرحت ب  المتحدفة باســـم وزارة اللارجية الروســـيةر ماريا  

زالاروفار من أن بالدها تفضـل التوصـل إلى سـالم عن طري  التفاوم في أفغانسـتان  وهو ما ال  

 .22بما فيها حركة طالبانيمكن أن يحدث بغير إقامة عالقات ما كل األطراا 
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لدا المراقبين من رد الدَّين ألميركا التي ـساعدت أطياا التحةيالت المرتبطة بالموقا الروـسي تبدأ  

"المـجاـهدين األفـغان" عةى إلراج االتـحاد الســـــوفيتي من  

أفغانســتانر وحتى رغبة روســيا في توقي شــرور الحركة 

 بإقامة عالقات معها.

المناورات العســــكرية الروســــية األوزبكية عةى  غير أن  

قدر ما الحدود ما أفغانســتان لم تكن موجهة ضــد طالبان ب

ا   ة فراغ أمني ربـم اـل ات أي ـح داعـي درء ـت ة ـل ت موجـه اـن ـك

 .تحدث بسبر المرحةة االنتقالية في أفغانستان

  

الـ و ــــــــــــــــيــــــــة   الـعســــــــــــــــ ـريــــــــة  الـمـ ــــــــاو ات 

ــتا   األو ب ية ع  الحدود مج أ غانســــــــ

ل  ت   مو  ـة ضـــــــــــــــد وـال ـا  بقـد  ما  

كـانـ  مو  ـة لـد خ تـداعيـات أ  حـالـة 

   بما تحدث بســــلب الم حلة  
  اغ أمت 

  أ غانستا 
 االنتقالية م 
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 ثانيا: القوى اإلقليمية:  ●

يجير هلا المحور عةى الـسالال المتعة  بتداعيات االنـسحار األميركي من أفغانـستان عةى ـسةوكيات  

ــتانر هله ا ــتان وتركيا وإيران  القوا المتوســطة اإلقةيمية حيال أفغانس لقوا نحددها في كل من باكس

 والهند. 

وبدايةر وكعامل مـشتر  بين كل القوا اإلقةيميةر يمكن أن نـشير إلى فالفة مالمح متبادلة في العالقة 

 بين هله القوا وحركة طالبان.

وارـية  أول ـهله المالمح يتمـفل في انلراط ـهله القوا جميـعار تـماـما مـفل القوا الكبرار في عالـقة ح

 ما طالبان باعتبارها القوة القادمةر وربما الوحيدةر لةسةطة في مستقبل أفغانستان.

أـما ـفاني ـهله المالمح فيتمـفل في شـــــروع ـهله القوا في إدارة حوار فيـما بينـها بشـــــطن مســـــتقـبل  

أفغانســتانر هله الحوارات جرت في صــورة محاورر إل تحاورت باكســتان ما إيران وتركيار فيما  

 الهند ما إيرانر عالوة عةى مسارات الحوار ما القوا الكبرا. تحاورت 

ويتمفل فالث المالمح في ردود فعل حركة طالبان بعد وصــولها لةقصــر الرئاســير إل صــدرت عنها  

 بادرات إيجابية تجاه كل دول الجوارر بما في لل  إيران والهند.

 وتفاصيل هلا المحور فيما يةي 

 باوستا :  •

العبارات التي تميز العالقة بين باكستان الرئيا الحالي عمران لانر وبين طالبانر تصريح  من أهم  

األول بطن األفغان "كســــروا أغالل العبودية"ر األمر اللي اعتبرت  "واشــــنطن بوســــت" األميركية  

ا لنوع من األصالة التمكينية  .23ضربا من النظر إلى حركة "طالبان" األصولية باعتبارها نمولج 

حـسابات معقدة تحكم الطرفينر بالرغم من العالقة التاريلية بين إـسالم أباد وحركة طالبان في إطار  

حديث اللبراء عن الدعم الباكسـتاني لةحركة لالل مرحةة التطسـيار وكلل  بالرغم من أن باكسـتان  

 .1996كانت أول دولة تعترا بالحكومة األولى لةحركة في 

كسـتاني تقديم الدعم الةوجيسـتي أو ما دون  لةحكومة األفغانية برئاسـة  وبالرغم من رفم الرئيا البا

ان في الحرـكةر إال أن ـهلا ال يعني أن العالـقة بين  24أشـــــرا غني اكســــــت ر وبرغم النفول القوي لـب

ــتقرار والتكامل اإلقةيمي   ــتراتيجية المعقدةر والمتعةقة بحماية االس ــابات اإلس الطرفين تلةو من الحس

 الباكستاني.

 
23Ishaan Tharoor, Pakistan’s hand in the Taliban’s victory. The Washington Post, 18 Aug. 2021.  

https://wapo.st/2UsSpAg 
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أهم أمارات الحســـابات المعقدة بين الطرفينر إعالن باكســـتان المبكر رفضـــها االســـتيالء عةى    من

 .25الحكم بالقوة في أفغانستانر ودعوتها طالبان والحكومة األفغانية لتقديم تنازالت متبادلة

ر إقدام باكسـتان عةى إغالق المعابر الحدودية بين البةدين ما تتابا سـيطرة الح ركة وفمة أيضـا مالـش

عةى المدن الحدودية الشــرقيةر وكان آلرهم وأهمهم معبر "تورلم" اللي أغة  في أعقار ســيطرة  

الحركة عةى مدينة "جالل آباد" الـشرقية الواقعة عةى الطري  الـسريا الرئيا المالدي إلى العاصـمة  

 .26كابل

ــيطرة الحركة عةى الجهة  ــتوا عال من االحتياط األمني يجري بالرغم من سـ المقابةة من  وهو مسـ

 المعبر.

ــتان في االعتراا بحكومة   وإلى جانر هلار تطلرت باكسـ

مود  طالبانر وأعةن وزير اللارجية الباكســتانير شــاه مح

ــتعترا بحكومة طالبان األفغانيةر   ــير أن بالده ســ قريشــ

عندما يحين الوقت المناســرر ولل  وف  االتفاقات الدولية  

 .27والحقائ  عةى أرم الواقا

أن   اللبراء  ــر  ويرا  ــان الج ــدا  ل ــدة  ع ــات  تلوف ــة  فم

الباكستانير أولها التلوا من حركة "طالبان الباكستانية"ر  

 .نفصال المتعة  بعرقية "البشتو"والتي ما زالت تمفل هاجا اال

ــاد بما حققت  حركة طالبان األفغانيةر   ــودر أش ــتان"ر نور والي محس وكان زعيم حركة "طالبان باكس

 ونوه إلى أن العالقات ما "طالبان أفغانستان" مبنية عةى "األلوة والتعاطا".

ة حرر ما قوات األمن    وقـال  إنهم ال يزالون يقـاتةون بجـانـر طـالبـان األفغـانيـةر وأنهم في حـاـل

 .28الباكستانيةر ويتمنون السيطرة عةى المناط  الحدودية القبةية الباكستانيةر و"تحقي  استقاللها"

وفي هلا اإلطارر يرا مراقبون أن اللطر بالنسبة لباكستان هو أن  إن كانت طالبان أفغانستان أقوا  

تانية في الـسيطرة عةى طالبان باكـستانر  فيمكنها في الواقا أن تقةل من تعاونها ما   الملابرات الباكـس

 ما يساعدها في تحقي  هلا الهدا.
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اللــــــانــــــب   لــــــدى  عــــــدة  ثمــــــة تخو ــــــات 

   أول ـا التخو  م  ح كـة  
ــتـان  ال ـاوســـــــــــــ

  ما  ال  
ــتانية   والتد  وال ا  ال اوســــــــــ

المتعل    االنفصــــــــــــــــــــــال  يـــــــا س  تمثـــــــل 

 بع قية  اللشتو . 
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وبرغم ـهله المـلاوار ـفإن إشـــــارات ـعدة تشـــــير إلى دعم ـباكســــــتان لةحرـكةر وبـلاصـــــة اـلدعم  

االســتلباراتي والعســكرير وهو ما عبر عن  الرئيا األفغاني أشــرا غني نفســ ر وهو الدعم اللي 

 .29الحركة إلى ما آلت إلي  أسهم في وصول

 :ب. ت كيا •

ر بصيغة تنتد حالة من االتساق  30أفغانستان تمفل بالنسبة لتركيا مجاال لدعم حضورها في وسط آسيا

في الرالية بين دول هله المنطقةر وفي حماية المصــالح المتبادلة بين دول العالم اإلســالمير أو عةى  

بين األعراق العديدة المشـكةة لةمجتما األفغاني عةى نحو ما  األقل باعتبار وجود عرق تركي واسـا  

 .31صر  ب  الرئيا التركي رجر طير أردوغان

هلا النزوع يجعل "المجةا القومي التركي"  الجاما لةدول الناطقة بالتركية( منطةقا لتوفير أرضــية  

أممية إســالمية تدعم  تســتوعر األعراق األفغانية كما اســتوعبت األعراق الباكســتانية من أجل بناء  

ــار الحةفاء في  ــالمي في مواجهة التنظيم الدولي غير العادل اللي أعقر انتصــ ــكان العالم اإلســ ســ

 الحرر العالمية الفانية.

ولهلار وقبل ســـقوط العاصـــمة كابل بطكفر من أســـبوعر  

طر  الرئيا التركي فكرة لـقاء زعيم حرـكة ـطالـبان في 

 .32تركيا

ومن ـناحـية ألرار وعةى الـجاـنر التركي ـكلـل ر ترـغر 

ة  انـي ة األفـغ ة من الكعـك ــادـي ادة االقتصـــ ر  33أنقرة في اإلـف

والتي تتضــمن مةفات عدةر منها التعدينر الطاقةر وإعادة  

 إلعمار.ا

ــالح ـطالـبانر  ولـهلار   ا فتح ـبار التـعاون من لالل عرم إدارة مـطار ـكاـبل لصـــ ربـما أـعادت تركـي

 .34وتدرير كوادر الحركة عةى إدارة هلا المةا كفاتحة تعاون

ولعل هلا ســـبر التصـــريح اإليجابي لةرئيا التركي قبل ســـاعات من إنهاء هله الدراســـةر معةنا  

 كة طالبان"."استعداد تركيا لةتعاون ما حر

 
29Ishaan Tharoor, Pakistan’s hand in the Taliban’s victory. The Washington Post, 18 Aug. 2021.  
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 بما أعادت ت كيا  تح باب التعاو  م  

خالل ع ض إدا ة م ـا  كـابـل لصـــــــــــــــالح  

وــــال ــــا   وتــــد يــــب كواد  الح كــــة ع  

 و إدا ة ي ا الملف كفاتحة تعا
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وفي لفـتة لنزع رو  التـحدي عن ســـــةو  قـيادات الحرـكةر لـفت أردوـغان إلى أن "الوقوا بـجاـنر    

 أفغانستان في السراء والضراء أحد متطةبات الوفاء بالعهد واأللوة أيا كانت الجهة الحاكمة".

عر األفغاني وـسالم كال التعاون من أجل رفاهية الـش تعدة لكافة أـش ة بني جةدتنا  وأضـاا  "تركيا مـس

 .35أترا  أفغانستان ومصالح بالدنا"

ــاحة   ــة-ومنها كلل  تدرير القوات العســـكرية والشـــرطيةر وهي مسـ ربما    -من وجهة نظر الدراسـ

ان   ا أراد األميرـك دميرر والتي ربـم دون ـت ان ـب انســــــت ة في أفـغ ة المتروـك ة األميركـي األســـــةـح ترتبط ـب

يمكن    -من وجهة نظر أميركية-ية الحقار وهو أمر اســتغاللها لتكون رمزا لةهوية العســكرية األفغان

 أن تشار  تركيا في تحقيق .

ــالح   ــب  وأعةنت لل  لصـ ومن وجهة نظر طالبانر فإنها أعةنت الترحير بالتعاون ما تركيار كما سـ

 كل من دول الجوار الكبرا واإلقةيمية.

اـبل تـح ة إدارة مـطار ـك ل تولي القوات التركـي ــت من قـب ان ـعارضـــ الـب اـنت ـط اتو"ر  وـك ة "الـن ت مظـة

 برحيل القوات التركية. -بكل وضو  وقوة-وطالبت 

غير أن ـهله اللطوةر من ـجاـنر "ـطالـبان"ر لم تكن تعني اســـــتبـعاد تركـيا من دائرة التـعاونر إل أـكد 

ــحر تركيا   ــم الحركةر لبيح هللا مجاهدر في مقابةة إعالمية ل ر أن "ما نريده هو أن تنس المتحدث باس

ــتان تحت مظةة "الناتو" قبل  التي أتت إلى أف ــنتحدث    20غانس عاما. وحين نكون بحاجة إلى تركيا س

 .36معها مباشرة وما الشعر التركير إننا نريد تركيا بصفة مستقةةر وال نريدها جزءا من الناتو"

ـطالـبان"ر ـفإنـها ربـما حصــــــةت عةى   -وفيـما تتـج  تركـيا لبـناء عالـقة تـعاون دـفاعي ما "أفـغانســــــتان  

تسـهيالت من طاجيكسـتان السـتلدام إحدا القواعد العسـكرية الروسـية سـابقا لتةبية متطةبات التدلل 

 .37طاجيكي" بلصوم مستقبل إدارة الوضا في أفغانستان -السريار ما يكشا عن تواف  "تركي 

 ج. إي ا : 

تتج  إيران ماللرا إلى بناء عالقة تواف  ما كل من تركيا وباكســتان من أجل تحقي  االســتقرار في 

ــول "طالبان" لةحكم ــوبا  38مرحةة ما بعد وصـ ــل قةقا إيرانيا مشـ ــعي نحو هلا التواصـ . ويعكا السـ

 بترحير ظاهري. 

 
 https://bit.ly/3iVVbaO. 2021أغسطا  18وكاالتر رحر بتصريحات قادتها.. أردوغان يعةن استعداد تركيا لةتعاون ما حركة طالبانر الجزيرة نتر   35

 https://bit.ly/3k5JWfa. 2021يوليو  21"ر 21سعيد الحاجر رسائل طالبان إلى تركيار موقا "عربي    36

  الحديقة  37
 https://bit.ly/3sFn226.  2021أاس س  23الخلفية ل و يا  موقج  الد اع الع نر   اإلخ ا     المح    تمدد ت ك  م 

  أ غانستا .. و و يا تح   م  انتشا  الت    بالم  قة  اللزي ة ن    38
 https://bit.ly/3gsqUPj. 2021أاس س  21وكاالت  ت كيا وإي ا  وباوستا  تؤكد ع  ضما  اال تق ا  م 
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وفيما يتعة  بالموقا اإليرانير رحبت طهران بانســحار القوات األميركية من األراضــي األفغانيةر  

ــروعها في إزالة الوجود األميركي من جوارها ــارا لجبهة المقاومةر ولمشـ . ويةفت  39واعتبره انتصـ

نـسحار األميركي جاء وـسط تـصاعد اللالفات بين إيران وحكومة أـشرا غني   مراقبون إلى أن اال

 .40ما شكل دافعا لةتقارر ما طالبان من بار الضغط عةى حكومة غني

أفغاني(  ما    -وســب  لطهران أن اســتضــافت جوالت من الحوار ما قادة الحركة في إطار  أفغاني  

 .41نبينتطورا نوعيا في العالقات بين الجا -آنلا -اعتبر 

وحتى اليومر توجـد قوا معتبرة في إيران تتعـاطا ما    

  42قيـادات في الحرا الفوريحركـة طـالبـانر من بينهـا  

ــتركة بين الحركة  ــعا المصــالح المش كانت ترا قدرا واس

ــة   اهضـــ من جهـة وإيران من جهـة ألرار وأبرزهـا مـن

 الوجود األميركي في المنطقة.

إن   ر اآللرر ـف اـن ان  غير أـن  عةى الـج الـب ة ـط ال هيمـن احتـم

عةى أفغانســــتان مقة  إليران  إل تنلر التجربة الســــابقة  

ة عةى مقاليد الحكم في أفغانســـتان بالعديد  لســـيطرة الحرك

ر عالوة عةى احتمال تشـكل بالر اضـطرار من الملاطر والتحديات لةمصـالح اإليرانية في هلا البةد 

 اإليرانية. -مزمن عةى مقربة من الحدود األفغانية

ان قة  وبرغم وجود اتجاهات تولي الحركة األفغانية احتراما واســعار إال أن التوج  الســائد في طهر

 من صعود هله الحركة.

ما تمفل في عدد من اإلجراءات االحترازية من قبيل إلالء قنصـــةية إيران في مزار شـــريا  رغم  

ــيةر وإعالن حالة التطهر القصــوا في صــفوا الجي    تطكيد طالبان عةى احترام البعفات الدبةوماس

ةى المعبر الـحدودي في اإليراني والحرا الفوري عةى الـحدود الشـــــرقـية بـعد ســـــيطرة ـطالـبان ع

 هرات.
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.  2021يوليو  7لبان.. وظريا يدعو التلال قرارات صعبةر موقا "قناة سي إن إن" بالعربيةر مراسةونر إيران تستضيا محادفات أفغانية بين الحكومة وطا  41
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احتمال ييم ة وال ا  ع  أ غانســتا   

مقل  إلي ا ؛ إذ ت    التلربة الســـــابقة 

   
لســـــي  ة الح كة ع  مقاليد الح   م 

ــالعــــديــــد م  المخــــاو   بــ ــا   ــتــ ــانســـــــــــــ أ غــ

  ي ا  
ــالح اإلي انية م  والتحديات للمصــــــــ

 ال لد
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وإرســـال طهران معدات عســـكرية إضـــافية إلى تة  المناط  الحدوديةر ودعم قاعدة الدفاع الجوي  

التابعة لةجي  اإليراني في مدينة مشــهد بمعدات قتالية  من ضــمنها    14اللامســة والقاعدة الجوية  

 .43مروحيات هجومية وطائرات استطالع وسربان من الطائرات المقاتةة

  كان رد الفعل الهندي األول من تقدم حركة طالبان نحو العاصـــمة كابل هو التوجا. وفي  د. الهند 

إطار الحوار اإلقةيمي بشطن وصول طالبان إلى السةطة مجددار شاركت الهند في الحوارات اإلقةيمية  

 بشطن هلا المةا.

ــانكارر بز ــوبراهمانيام جيشـ ــالون اللارجية الهندي سـ ــية إلى إيران  وقام وزير الشـ يارات دبةوماسـ

 .44وروسيا لمناقشة التطورات في أفغانستانر وشرع في بناء مسار حواري ما الحركة

وما كادت الحركة تنتهي من االســتيالء عةى مدينة "مزار شــريا"ر حتى شــرعت الهند في إجالء 

 .45رعاياهار وطاقم سفارتها

 أفغانستان في عدة مالمح رئيسة.ويمكن إيجاز مالمح السياسة الهندية في 

 أول هله المالمح يتمفل في محاربة نفول لصمها التقةيدي باكستان.

أـما المةمح الـفاني فيتمـفل في منا أفـغانســــــتان من أن تصـــــبح ـقاـعدة لةجـماـعات المتطرـفة المـعادـية 

 .46لةهند 

ــا "ك ــطن وضــ ــمير"ر في ظل ويتمفل المةمح الفالث األكفر حدافة لةملاوا الهندية في قةقها بشــ شــ

 .47التوترات الحدودية التي تقةقها ما باكستان من جهةر والصين من جهة ألرا

وإلى ـجاـنر ـهله المالمح الفالـفةر يوـجد مةمح رابار يتمـفل في ـتطفير الوجود األميركي الســـــاب  في 

ــنطن ألن   ــتانر وعالقة التحالا القوية بين الهند وأميركار إل دفا هلا المةمح واشـ تمنح الهند أفغانسـ

 نصيبا من كعكة إعادة إعمار أفغانستان.

الالفت في هله القضـية األليرةر أن مسـاعي حركة طالبان لتهدئة الملاوا اإلقةيمية تضـمنت دعوة  

 .48الهند الستكمال مشاريا إعادة اإلعمار في أفغانستان
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في إنتاج تدف  واســا    ســةو  طالبان تجاه الهند جزء من اإلســتراتيجية الدبةوماســية العامة لةحركةر

المـدا من التصـــــريحـات اإليجـابيـة حيـال دول الجوار جميعهـار ما تلصـــــيم القوا الكبرا  

 والمتوسطة بهلا الدف ر في محاولة لتلليل عقبات ما بعد تشكيل حكومة إلدارة شالون البالد.
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 دة: ثالثا: الدول المحا ●

دول يمكن القول إن   ت اـل اـح ة من القة  اجـت ة واســــــع اـل ـح

ة ألفغانستانر وهي كل من طاجيكستان وأوزبكستان  المحاد 

ر وجرا تناول كل من باكســتان وإيران في وتركمانســتان

 المحور الساب .

ــي  ــاســ ة  ويمكن في هلا اإلطار أن نالحظ فالفة مالمح أســ

 لةتعبير عن هلا القة .

فمن ناحيةر وجدنا هله الدول تسـارع لعقد اجتماعات تشـاورية ما القوا الكبرار روسـيا والصـينر  

 حول مستقبل الوضا في أفغانستانر ومدا تطفيره عةى مستقبل هله البةدان.

ــيني   ــين الصـ ــرا بين الرئيسـ ــافت حوارا مباشـ ــتضـ ــتان اسـ وكان أبرز هله الحوارات أن طاجيكسـ

ر فيما يعد الطرفان متنافســــين عةى الحضــــور في طاجيكســــتانر كما أقامت كل من  49لروســــيوا

 أوزبكستان وتركمانستان مباحفات منفردة.

ومن ـناحـية ـفانـيةر ـفإن روســــــيا توـلت الـحدـيث ـبالنـياـبة عن ـهله اـلدولر وبـلاصـــــة ـطاجيكســــــتان  

 األقوا فيها. وأوزبكستانر بالنظر لةبعد الجغرافي لتركمانستانر واالمتداد التركي

وفي هلا اإلطارر قال المبعوث الرئاسـي الروسـي ألفغانسـتان زامير كابولوا في مقابةة إعالمية ل  

ــي   ــتان إلا دلةوا أراضـ ــةحين من أفغانسـ ــتواج  المسـ ــكو سـ ــية  إن موسـ ما "وكالة تاا" الروسـ

 .50طاجيكستان أو أوزبكستان أو قيرغيزستان

ركان الجي  الروسـير الجنرال يوري بالويفسـكير بطن  وفي نفا اإلطارر صـر  الرئيا السـاب  أل

يا ربما تـستلدم القالفات بعيدة المدا من طراز "تو أم زي" في حال اعتداء حركة طالبان    22-روـس

 .51عةى بةدان آسيا الوسطى

ألفغانســتانر فيتمفل في إقدام هله الدول عةى المشــاركة  ةأما المةمح الفالث في مواجهة الدول المحاد 

 في مناورات ما القوا الكبرا بالمنطقة.
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ة م  القل  ا تـــــاحـــــ  عـــــ حـــــالـــــة وا ـــــــــــــــ 

تا   وه  كل ة أل غانســـــــــــــ الدول المحاد

وأو بـ ســــــــــــــــتــــــــا   وــــــــا ـيـ ســــــــــــــــتــــــــا   مـ  

 وت كمانستا 
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ر 2021أغسطاآ آر  2إل ـشاركت أوزبكـستان في مناورات عـسكرية مباـشرة مـشتركة ما روـسيار  

ــتغرقت  ــتانر اسـ ــتانر عةى الحدود ما أفغانسـ في ميدان "ترميز" الجبةي لةتدريرر جنوبي أوزبكسـ

 .52عسكري 1500أيام بمشاركة أكفر من لمسة 

كما شاركت كل من أوزبكستان وطاجيكستان ما كل من الصين وروسيا في أكبر مناورات مشتركة  

  10"ر والتي ضــمت أكفر من  2021ر وهي مناورات "التعاون  2021أغســطاآ آر   9بينهما في  

مقاتةة ومدفعيةر وإقامة    آالا جندي لةمشــاركة في المناورات المشــتركة التي شــمةت أيضــا طائرات 

 .53مركز مشتر  لةقيادة
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 خاتمة 

تبقى القضـية في أفغانسـتان غير محسـومةر ويبقى المسـتقبل رهنا بقرارات إسـتراتيجية عةى حركة  

 طالبان أن تتللهار ويبقى القرار اإلستراتيجي محددا الستمرار طالبان في الحكم من عدم .

عر إلغراق طالبان في مواجهات أهةية وإقةيميةر عبر عدة  فمن جهةر تلطط أميركا بعد انســحار وا

ــةحة قد تكون مصــدرا إلنقال طالبانر كما قد  ــةحة المتروكة لةحركةر وهله األس مفاتيحر أبرزها األس

 تكون مصدرا إلغراقها في مشكالت إقةيمية عدة.

ا في مهمة  وفيما أفادت كل من الصـــين وروســـيا من الوجود األميركي في أفغانســـتانر وســـاعدتاه

القضـــــاء عةى تنظيم "الـقاـعدة" في ـهلا البـةدر ـما طـمطنهـما لكون ـطالـبان حرـكة محةـية ال نزوع ـلديـها 

لةعالمية كما هو حال "القاعدة"ر فإنهما يميالن القتطاع جزء واســا من الكعكة األفغانية اآلنر وليا  

 غدا.

كرية لردع النزوع االـس تعدادات عـس تقاللي لطالبانر أو لةجاهزية ألي  وال يمنا هلا من أن تُجريا اـس

 احتمال بحدوث حالة فراغ أمني في أفغانستان ألي سبر.

أما عةى ـصعيد القوا اإلقةيميةر فإنها جميعا ـشاركت في حالة حوار ما طالبانر وحالة حوار ألرا  

 بينية أو ما القوا الكبرا عن طالبان.

بـما ـباســـــتفـناء تركـيار ـفإن ـهله األطراا  وفيـما يعكا ـكل منهـما ـحاـلة "قة  عمي " حـيال الحرـكةر ر

تجري حـسابات دقيقة لمـصالحها وملاوفهار في ـضوء إـشارات ترحير ـصادرة عن الحركة تجاه كل 

 منهار بما في لل  الهند وإيران.

يا   ب  لوزراء لارجية الصـين وروـس تفناءر وـس ارات الترحير "الطالبانية" موجهة لةجميار بال اـس إـش

حوا معبرين عن اللكاء التفاوـضي لةحركةر وهو ما يعكا تطورا واـضحا  وتركيا وباكـستان أن ـصر

 بالحركةر يمفل فباتا واضحا عةى المبدأر ما مراعاة "مصالح" و"ملاوا" دول الجوار.

تقرار الدالةي أكفر   ائةها االتصـالية اإليجابية المطمئنةر إلى تحقي  االـس عى طالبانر عبر دف  رـس تـس

األهداار وتســــعى لتجنر التطفير الســــةبي لكل هله األطراا عةى مســــتقبل وجودها  من غيره من  

 بالسةطة.

نوفمبرآ تشــرين الفانير بعد    12وهو الدرا اللي اســتوعبت  بعد أن اضــطرت لمغادرة كابلر في  

 االستعداد األميركي لةهجوم عةى العاصمة.

ــتان إلى جانر تركمان ــتان وطاجيكس ــتانر فهي التزمت جانر الةوال أما عن دول الجوارر أوزبكس س

 بالروار وتولى األليرون التصريحات العدائية نيابة عنهم.



 
 

   دــريـــالشــعب يـ                            

 

ــيا ما   ــين بتوظيا هله الدول ألغرام الردع عبر مناورات أجرتها روســ ــيا والصــ وقامت روســ

أوزبكسـتانر وألرا أجرتها كل من روسـيا والصـين ما طاجيكسـتان وأوزبكسـتانر وهي مناورات  

 ألكبر في آسيا منل عقود." ا2021"التعاون 

 


