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تقدير موقف المشهد األفغاني بعد سيطرة طالبان 

مقدمة

ــة  ــف حرك ــم تتوق ــر ل ــي قط ــية ف ــود السياس ــي الجه ــاركتها ف ــن مش ــم م ــى الرغ عل

ــع  ــد أن يتوق ــن ألح ــم يك ــن ل ــة، لك ــرة الماضي ــة الفت ــة طيل ــا الميداني ــن معاركه ــان ع طالب

المتكــررة  االنهزامــات  سلســلة  بعــد  لمصلحتهــا  المعــارك  لجميــع  المفاجــئ  حســمها 

للجيــش األفغانــي مــن جهــة، وبعــد تمكنهــا مــن كســب والءات قيــادات العديــد مــن القبائــل 

مــن جهــة أخــرى. وجــه الرئيــس األفغانــي الســابق شــريف غنــي جريــرة األحــداث لالنســحاب 

المفاجــئ مــن أفغانســتان، فــي حيــن تؤكــد معطيــات الواقــع أن ثمــة تداخــاًل بيــن عوامــل 

ــة  ــي نهاي ــل ف ــى كاب ــيطرة عل ــن الس ــان م ــة طالب ــت حرك ــي مكن ــي الت ــة ه ــة وخارجي داخلي

المطــاف فــي 15 أغســطس/آب 2021، أي فــي أقــل مــن المــدة التــي توقعتهــا االســتخبارات 

ــهر. ــة أش ــي ثالث ــة؛ وه األمريكي

لمــاذا تخلــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن حلفائهــا فــي أفغانســتان؟ ومــا التحديــات 

الحقيقيــة التــي ســتواجهها حركــة طالبــان؟ ومــا المحــددات الحاكمــة التــي ســتحكم 

ــي؟ ــهد األفغان ــي المش ــي ف ــتقبلها السياس مس

https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A2%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A2%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210817-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/arabic/trending-58234329
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/8/16/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/15/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%AA
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أبعاد سيطرة حركة طالبان على كابل

توقعــت تقاريــر عديــدة لالســتخبارات األمريكيــة تغلــب حركــة طالبــان علــى الجيــش 

ــً  ــن؛ فوفق ــدار عقدي ــى م ــة عل ــدة األمريكي ــات المتح ــلحته الوالي ــه وس ــذي دربت ــي ال األفغان

ــي  ــار دوالر ف ــه 88 ملي ــا مجموع ــذ 2002 م ــنطن من ــت واش ــة أنفق ــاع األمريكي ــوزارة الدف ل

عملياتهــا فــي أفغانســتان، معظمهــا ذهــب فــي تجهيــز الجيــش ليكــون قــادرًا علــى حمايــة 

الحكومــة األفغانيــة بعــد انســحاب القــوات األمريكيــة. وعلــى الرغــم مــن التفــاوت العــددي 

والمــادي بيــن الجيــش األفغانــي، الــذي يبلــغ تعــداده بيــن 75 ألفــً و300 ألــف، وحركــة طالبــان، 

فقــد تمكنــت الحركــة، بســهولة، مــن قلــب جميــع الموازيــن لمصلحتهــا، ووفقــً لمحلليــن 

سياســيين ثمــة عوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة هــي التــي مهــدت الكتســاح حركــة طالبــان 

ــر. ــة تذك ــي دون أي مقاوم ــهد األفغان المش

عوامل داخلية

تتعلــق العوامــل الداخليــة بالظــروف والســياقات المرتبطــة بشــكل وثيــق بالحكومــة 

ــل  ــذه العوام ــز ه ــه، وتترك ــي نفس ــع األفغان ــة المجتم ــان وطبيع ــة طالب ــة، وبحرك األفغاني

ــة: ــاط التالي ــي النق ف

ضعف الحكومة األفغانية	 

منــذ الغــزو األمريكــي اعتمــدت الحكومــات األفغانيــة المتعاقبــة علــى الدعــم األمريكــي 

اقتصاديــً وسياســيً وعســكريً بشــكل كامــل، وعمــدت إلــى تطبيــق سياســاته االســتعمارية 

بعيــدًا عــن االلتفــات إلــى احتياجــات المجتمــع األفغانــي نفســه، وبعيــدًا عــن االســتعداد 

الحكومــة  العوامــل أضعفــت صــورة  االحتــالل، كل هــذه  بعــد  الحقيقــي لســيناريو مــا 

األفغانيــة، وجعلــت دورهــا أقــرب للــدور الوظيفــي فــي خدمــة االحتــالل، وهــو مــا عــزز مــن 

تأثيــر حركــة طالبــان، خصوصــً فــي المناطــق النائيــة والقبائــل المهمشــة، التــي توافقــت مــع 

ــة. ــة عميل ــة حكوم ــة األفغاني ــار الحكوم ــي اعتب ــان ف طالب

ضعف الجيش األفغاني	 

علــى الرغــم مــن الدعــم الموســع الــذي حصــل عليــه الجيــش األفغانــي على مــدار عقدين 

ــه بعيــدًا  ــار حقيقــي ل ــه لــم ينجــح فــي أول اختب مــن قبــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة فإن

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-58226702
https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210816-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-58226702
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2305856
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/16/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8
https://www.bbc.com/arabic/world-58215299
https://www.bbc.com/arabic/world-58215299
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/8/15/27-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/2334219
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عــن تدخــل القــوات األمريكيــة، ويرجــع فشــله إلــى أســباب عديــدة؛ منهــا استشــراء الفســاد فــي 

المؤسســة العســكرية بمختلــف أجهزتهــا، إضافــة إلــى أن التدريــب الــذي حصــل عليــه الجيــش 

األفغانــي ركــز بشــكل أساســي علــى الهجــوم الخارجــي فــي حيــن لــم ُيــدرَّب علــى التعامــل 

ــم.  ــان للحك ــة طالب ــودة حرك ــة ع ــرة إمكاني ــً فك ــتبعدت تمام ــة، إذ اس ــردات الداخلي ــع التم م

ــان  ــة طالب ــام حرك ــة أم ــكرية واإلرادة القتالي ــدة العس ــش للعقي ــذا الجي ــاد ه ــن افتق ــاًل ع فض

ــي  ــهمت ف ــي أس ــل الت ــم العوام ــد أه ــة أح ــا القتالي ــكرية وإرادته ــا العس ــد عقيدته ــي تع الت

اكتســاحها للمشــهد األفغانــي.

تنويع طالبان في استراتيجياتها وأدواتها	 

علــى الرغــم مــن غيابهــا عــن المشــهد األفغانــي أكثــر مــن عقديــن عــادت طالبــان بشــكلها 

القديــم لكــن وفــق مضمــون مختلــف إلــى حــد مــا عــن سياســاتها القديمــة، فدورهــا لــم يعــد 

يقتصــر علــى القتــال وحســب، بــل أصبحــت الجهــود السياســية إحــدى الوســائل التــي تنشــدها 

الحركــة لتحقيــق قبــول محلــي ودولــي علــى حــد ســواء. وعلــى الرغــم مــن قبولهــا االنخــراط 

ــالل  ــروج االحت ــي خ ــا ف ــن مطالبه ــان ع ــة طالب ــازل حرك ــم تتن ــية ل ــات السياس ــي المفاوض ف

تمامــً، ورفضهــا القاطــع التعامــل مــع الحكومــة األفغانيــة بوصفهــا امتــدادًا لذلــك االحتــالل، 

وهــو مــا أكســبها قبــواًل شــعبيً لــدى بعــض القبائــل والواليــات. إضافــة إلــى ذلــك يعــد المكــون 

ــم  ــن فه ــا م ــذي مكنه ــون ال ــو المك ــان، وه ــة طالب ــن حرك ــن تكوي ــزأ م ــزءًا ال يتج ــي ج القبل

طبيعــة المجتمــع األفغانــي ومــن ثــم ســهولة التواصــل معــه، وهــو مــا يفســر تمكنهــا خــالل 

وقــت قياســي مــن عقــد توافقــات وتفاهمــات مــع مختلــف القبائــل. 

عوامل خارجية

كان لمجموعــة مــن العوامــل الخارجيــة دور كبيــر فــي تمكيــن حركــة طالبــان مــن اكتســاح 

المشــهد األفغانــي ككل، ومــن أبــرز هــذه العوامــل:

ارتفاع تكلفة الحرب وقلة النتائج	 

علــى الرغــم مــن معارضــة كثيــر مــن الخبــراء االســتراتيجيين المتخصصيــن فــي الشــأن 

األفغانــي لقــرار بايــدن األحــادي فــي إعــالن االنســحاب مــن أفغانســتان، يشــترك كثيــر منهــم 

حــرب  تعــد  إذ  المنتهيــة،  حــرب  فــي  األمريكيــة  المقــدرات  اســتنزاف  وقــف  ضــرورة  فــي 

أفغانســتان أطــول حــرب خاضتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تاريخهــا، خســرت فيهــا 

https://arabic.sputniknews.com/photo/202108171049864629-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.dw.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86/g-58889831
https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210815-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://www.skynewsarabia.com/tag?s=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/3137496/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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ــا   ــة أجرته ــً لدراس ــن، ووفق ــً آخري ــن 20 ألف ــر م ــرح أكث ــي، وُج ــدي أمريك ــن 2300 جن ــر م أكث

جامعــة بــراون فــي عــام 2019، رصــدت عمليــة اإلنفــاق علــى الحــرب فــي كل مــن أفغانســتان 

وباكســتان، فقــد أنفقــت الواليــات المتحــدة حوالــي 978 مليــار دوالر )تشــمل تقديراتهــم أيضــً 

ــة 2020(. ــنة المالي ــة للس ــوال المخصص األم

تغير االستراتيجيات األمريكية في المنطقة	 

المتحــدة  الواليــات  سياســة  توجــه  ضمــن  أفغانســتان  مــن  االنســحاب  عمليــة  وتأتــي 

األمريكيــة إلــى االهتمــام بالصيــن والهنــد بــداًل مــن الشــرق األوســط، وهــو مــا انعكــس علــى 

أدائهــا وحضورهــا فــي كثيــر مــن الملفــات الشــائكة فــي هــذه المنطقــة، لكــن أشــدها 

ــي  ــة الت ــكاليات القديم ــس اإلش ــن نف ــي م ــزال يعان ــذي ال ي ــتان ال ــف أفغانس ــو مل ــدًا ه تعقي

وعــدت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بإصالحهــا عنــد دخولهــا لهــا قبــل عشــرين عامــً، لكــن 

ــه. ــا كان علي ــوأ مم ــع أس ــي وض ــالد ف ــت الب ــد ترك ــادر وق ــي تغ ــا ه ه

االنسحاب السريع للقوات األمريكية	 

علــى الرغــم مــن إعــالن الرئيــس األمريكــي جوزيــف بايــدن أن عمليــة ســحب القــوات ســتبدأ 

ــحاب  ــاء االنس ــام، ج ــس الع ــن نف ــبتمبر/أيلول م ــي 11 س ــي ف ــان 2021 وتنته ــي 14 أبريل/نيس ف

ــوفة  ــها مكش ــة نفس ــة األفغاني ــدت الحكوم ــد وج ــراف، فق ــكل األط ــً ل ــتعجل مباغت المس

ــن الصمــود أمــام زحــف حركــة طالبــان،  ــم يتمكــن الجيــش األفغانــي م ــر فجــأة، ول الظه

التــي تمكنــت بســهولة مــن الســيطرة علــى مختلــف الواليــات مــن خــالل دبلوماســيتها 

الناعمــة، ومــن خــالل فقــدان الثقــة بالحكومــة األفغانيــة التــي تخلــت عنهــا الواليــات المتحــدة 

ــا. ــا بمفرده ــه مصيره ــً لتواج ــة كلي األمريكي

https://www.reuters.com/article/afghan-taliban-ea3-idARAKBN28A2TH
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/08/15/%D9%87%D8%B2%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
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تقدير موقف المشهد األفغاني بعد سيطرة طالبان 

تداعيات سيطرة طالبان على المشهد األفغاني

بتمكــن حركــة طالبــان مــن الســيطرة علــى كابــل تكــون قــد حســمت التكهنــات باســتحالة 

ــرد  ــت مج ــان ليس ــن، فطالب ــن المنصرمي ــة العقدي ــه طيل ــا كان علي ــى م ــع عل ــى الوض أن يبق

ــى  ــا عل ــا تأثيراته ــيكون له ــل س ــي، ب ــل األفغان ــن الداخ ــا ضم ــينحصر تأثيره ــلحة س ــوات مس ق

ــة ككل. ــن المنطق أم

 تداعيات أمنية 

وجــد الجيــش األفغانــي نفســه- عقب االنســحاب الســريع الــذي نفذتــه القــوات األمريكية- 

مكشــوف الظهــر أمــام حركــة طالبــان التــي اســتحوذت علــى مقاليــد الحكــم فــي أقــل مــن 

أسبوع.

ــف  ــع مختل ــات م ــا اتفاق ــان، وتوقيعه ــة طالب ــل حرك ــن قب ــريع م ــتحواذ الس ــة االس عملي

ــه  ــي تفكك ــهمت ف ــي، أس ــش األفغان ــن الجي ــكا ع ــي أمري ــى تخل ــة إل ــل، إضاف ــادات القبائ قي

ــان. ــة طالب ــة حرك ــً لمصلح ــي كلي ــهد األمن ــم المش ــم حس ــن ث ــً، وم تمام

وعلــى الرغــم مــن توقــع دول الجــوار حــدوث مثــل هــذا الســيناريو منــذ وقــت طويــل فقــد 

ــا  ــي تجمعه ــدة الت ــة الوحي ــتان الدول ــد باكس ــان، وتع ــة طالب ــريع لحرك ــود الس ــا الصع فاجأه

عالقــات جيــدة بحركــة طالبــان، علــى عكــس الهنــد التــي خســرت حليفهــا االســتراتيجي أشــرف 

غنــي، فــي حيــن حاولــت الصيــن منــذ وقــت مبكــر فتــح قنــوات اتصــال مــع الحركــة، كان آخرهــا 

ــم  ــرادار، الزعي ــي ب ــد الغن ــال عب ــي والم ــغ ي ــي وان ــة الصين ــر الخارجي ــن وزي ــع بي ــذي جم ــاء ال اللق

السياســي لحركــة طالبــان األفغانيــة، فــي تيانجيــن فــي نهايــة يوليو/تمــوز 2021. لكــن جميــع 

الــدول المجــاورة- ومــن ضمنهــا باكســتان- ال تضمــن التداعيــات التــي ســتترتب علــى الصعــود 

الســريع لحركــة طالبــان، خصوصــً إذا انتهــى بهــا المطــاف إلــى دخــول حــرب أهليــة كمــا حــدث 

معهــا فــي أواخــر التســعينيات قبــل الغــزو األمريكــي.

ــراء  ــرر قــرار االنســحاب الســريع، حــذر خب وعلــى الرغــم مــن الحجــج التــي ســاقها بايــدن ليب

اســتراتيجيون مــن أن ســيطرة حركــة طالبــان ســتضر باألمــن الدولــي مجــددًا، فــي ظــل احتمــال 

توفــر مــكان آمــن يــؤوي الجماعــات المناوئــة للواليــات المتحــدة األمريكيــة.

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9dw-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86/av-58881772
https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210709-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/2261894
https://aawsat.com/home/article/3135216/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%D8%9F
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
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تداعيات سياسية

بفــرار الرئيــس األفغانــي أشــرف غنــي إلى اإلمــارات تكــون صفحــة الديمقراطية التي بشــرت 

بهــا أمريــكا عنــد قدومهــا قــد طويــت إلــى أجــل غيــر مســمى، وعلــى الرغــم مــن عقــد حركــة 

طالبــان تحالفــات غيــر تقليديــة مــع جماعــات مختلفــة فــي الداخــل األفغانــي، يشــكك كثيــر 

مــن المراقبيــن الدولييــن فــي قــدرة الحركــة علــى إشــراك مختلــف فئــات وتيــارات المجتمــع 

األفغانــي فــي العمليــة السياســية.

حركــة طالبــان مــن جهتهــا حرصــت علــى بعــث رســائل تطميــن لمختلــف األطــراف 

ــي  ــات الت ــي التحالف ــا ف ــالل تنويعه ــن خ ــة، وم ــات الدوح ــي مفاوض ــتمرارها ف ــالل اس ــن خ م

عقدتهــا مــع مختلــف رؤســاء القبائــل األفغانيــة، لكــن قضيــة نجاحهــا مــن عدمــه ســتكون 

مرتبطــة بشــكل جوهــري بالمحــددات الحاكمــة المتعلقــة بالموقــف الدولــي وموقــف 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن تداعيــات المشــهدين األمنــي والسياســي فــي أفغانســتان، 

ــة  ــن طريق ــة م ــالت األفغاني ــف التكت ــف مختل ــً بموق ــً وثيق ــات ارتباط ــذه التداعي ــط ه وترتب

ــة. ــة القادم ــالل المرحل ــان خ ــم طالب حك
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المحددات الحاكمة لمستقبل حركة طالبان

الموقف األمريكي

يمكــن تلخيــص الموقــف األمريكــي بتحليــل خطــاب الرئيــس جــو بايــدن الــذي ألقــاه مســاء 

االثنيــن 16 أغســطس/آب 2021 أي عقــب تمكــن حركــة طالبــان مــن الســيطرة علــى كابــل، الــذي 

أكــد فيــه- علــى الرغــم مــن االنتقــادات التــي وجهــت لــه- أنــه ليــس نادمــً، وأن مهمــة القــوات 

األمريكيــة فــي أفغانســتان انتهــت، وأضــاف أّن المصلحــة القوميــة لبــالده فــي أفغانســتان 

كانــت تــدور بشــكل أساســي دومــً حــول منــع اســتهداف الواليــات المتحــدة بهجمــات إرهابيــة 

ــن  ــم تك ــتان ل ــي أفغانس ــة ف ــى أّن »المهم ــّددًا عل ــرب، مش ــي الح ــارق ف ــد الغ ــن البل ــً م انطالق

يومــً بنــاء دولــة«، وبهــذا يبــدو أنــه مــن الواضــح أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة ليــس فــي 

ــا  ــة وأهدافه ــا القومي ــع مصالحه ــارض م ــا يتع ــان إال فيم ــم طالب ــى حك ــرض عل ــا أن تعت نيته

االســتراتيجية، وهــو أمــر مســتبعد فــي الظــروف الراهنــة نتيجــة لتوجههــا كليــة لمواجهــة 

»الخطــر األصفــر« المتمثــل بالصعــود االقتصــادي للصيــن، لكــن قــد تحــدث تغيــرات دراماتيكيــة 

ــة،  ــات متطرف ــواء جماع ــة«، وإي ــرب األهلي ــا األول »الح ــى مربعه ــتان إل ــادت أفغانس ــال ع ــي ح ف

وهــو مــا بــرر مــن البدايــة الغــزو األمريكــي، ويمكــن أن يبــرر غــزوًا جديــدًا مــن أطــراف أخــرى بحجــة 

ــتراتيجية. ــا االس ــن مصالحه ــاع ع الدف

الموقف الدولي

عقــب تمكــن حركــة طالبــان مــن الســيطرة علــى كابــل ســادت حالــة مــن الترقــب في أوســاط 

المجتمــع الدولــي، ففــي حيــن ســارعت بعــض الــدول إلــى إبــداء قبولهــا بنــاء عالقــات ثنائيــة مــع 

الحركــة، دعــت دول أخــرى إلــى مقاطعــة الحركــة مــن أجــل الضغــط عليهــا إلشــراك الحكومــة 

األفغانيــة واألطــراف األخــرى فــي الحكــم، مــع ضــرورة الحفــاظ علــى مكتســبات الشــعب التــي 

ُبنيــت خــالل المرحلــة الماضيــة، خصوصــً فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، وحقــوق األقليــات، 

إضافــة إلــى حقــوق المــرأة.

أبــدت الصيــن، التــي تتشــارك حــدودًا مــع أفغانســتان تمتــّد علــى 76 كــم، اســتعدادها 

إلقامــة »عالقــات وديــة« مــع حركــة طالبــان، وأكــدت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة، 

ــره  ــر مصي ــي تقري ــي ف ــعب األفغان ــق الش ــرم ح ــن »تحت ــة أن بكي ــام الصحاف ــونيينغ، أم ــوا ش ه

ومســتقبله«، فــي حيــن أعلــن موفــد الكرمليــن إلــى أفغانســتان، زاميــر كابولــوف، أن موســكو 

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A7/
https://arabic.cgtn.com/n/BfJEA-CAA-EIA/GGHIcA/index.html
https://arabic.cgtn.com/n/BfJEA-CAA-EIA/GGHIcA/index.html
https://arabic.cgtn.com/n/BfJEA-CAA-EIA/GGHIcA/index.html


تقدير موقف

10

المشهد األفغاني بعد سيطرة طالبان 

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــلوكياتها«. ــى »س ــاء عل ــدة بن ــة الجدي ــلطات األفغاني ــتعترف بالس ــت س ــا إذا كان ــتقرر م س

ــيطرة  ــان للس ــة طالب ــودة حرك ــإن ع ــت ف ــنطن بوس ــة واش ــي صحيف ــر ف ــر نش ــً لتقري ووفق

ــً أن  ــل أيض ــن المحتم ــا م ــد، ولكنه ــى الهن ــتان عل ــتراتيجيً لباكس ــارًا اس ــل انتص ــل تمّث ــى كاب عل

ــع  ــدام م ــي ص ــت ف ــي دخل ــتان« الت ــان باكس ــة »طالب ــة لحرك ــا دفع ــً بإعطائه ــّكل كابوس تش

الحكومــة الباكســتانية، وتختلــف عــن حركــة طالبــان األفغانيــة مــن حيــث اســتراتيجياتها 

وأهدافهــا. أمــا الهنــد، فــإن مــا حــدث يزيــد مــن مخاوفهــا بشــأن الوضــع فــي كشــمير، فــي ظــل 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــن م ــة، والصي ــن جه ــتان م ــع باكس ــة م ــرات حدودي توت

فــي حيــن أبــدت بريطانيــا ودول االتحــاد األوروبــي موقفــً حازمــً مــن الصعــود الســريع 

لحركــة طالبــان، داعيــة إلــى ضــرورة عــدم االعتــراف األحــادي بحكومــة طالبــان حــال تشــكلت، 

فــي إشــارة إلــى ضــرورة أن يكــون هنــاك ضغــط دولــي علــى حركــة طالبــان ومنعهــا مــن إقامــة 

ــرد. ــي متف ــام قمع نظ

2021 أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة أن  15 أغســطس/آب  وفــي يــوم األحــد الموافــق 

أكثــر مــن 60 دولــة، منهــا أســتراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة 

ــب  ــان واألجان ــام األفغ ــال أم ــح المج ــرورة فت ــى ض ــدد عل ــتركً يش ــً مش ــدرت بيان ــا، أص وبريطاني

الراغبيــن فــي الخــروج مــن أفغانســتان، مشــددة فــي الوقــت نفســه علــى ضــرورة رفــض االعتراف 

ــان. ــة تشــكلها حركــة طالب ــأي حكومــة أحادي ب

موقف التكتالت السياسية األفغانية

ــيطرة  ــن الس ــطس/آب، م ــوم 14 أغس ــى ي ــان، حت ــة طالب ــت حرك ــة تمكن ــل 34 والي ــن أص م

ــيتها  ــس دبلوماس ــق أس ــى تطبي ــدت إل ــل عم ــوة، ب ــا بالق ــً منه ــم أي ــم تقتح ــا، ل ــى 21 منه عل

ــن  ــل م ــاء القبائ ــادة ورؤس ــة بق ــا الضليع ــي ومعرفته ــا القبل ــن مكونه ــتفيدة م ــة، مس الناعم

جهــة، ومحاولــة توســيع قاعــدة تحالفاتهــا مــن خــالل بنــاء تحالفــات غيــر تقليديــة فــي أوســاط 

ــذه  ــيرنيغان. ه ــي ش ــان ف ــك والتركم ــروز، واألوزب ــي نيم ــوش ف ــا كالبل ــدة له ــر مؤي ــات غي عرقي

الخارطــة الموســعة مــن التحالفــات ســتعزز مــن فــرض شــرعيتها سياســيً وليــس فقــط وفــق 

منطــق القــوة، كمــا أنهــا علــى الرغــم مــن ســيطرتها علــى معظــم أفغانســتان مــا تــزال تشــارك 

فــي مفاوضــات الدوحــة، ومثــل هــذه الخطــوات تأتــي ضمــن سياســتها الجديــدة ورغبتهــا فــي 

بعــث رســائل تطميــن لمختلــف األطــراف المحليــة والدوليــة، حتــى ال تتعــرض لمقاطعــة وعزلــة 

كمــا حــدث لهــا فــي وقــت ســابق.
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مآالت المشهد األفغاني في ظل حركة طالبان 

يشــير تســارع وتيــرة األحــداث التــي تعاقبــت بعــد تمكــن حركــة طالبــان مــن الســيطرة على 

كابــل إلــى أن المنطقــة برمتهــا، ال أفغانســتان فقــط، تعيــش مرحلــة مفصليــة لهــا أبعادهــا 

وانعكاســاتها وتحدياتهــا؛ فهــي مرحلــة هــزم فيهــا الحلــم األمريكــي مجــددًا بعــد أن تنكــر 

لحلفائــه فــي منظــر مخــٍز ال يختلــف كثيــرًا عمــا حــدث قبــل أربعيــن ســنة فــي فيتنــام، كمــا 

ــة  ــدة، المدني ــة والمضطه ــات المهمش ــرة الجماع ــي ذاك ــتخلد ف ــة س ــة مفصلي ــا مرحل أنه

منهــا والمســلحة، ولهــذا يستشــعر كثيــر مــن الــدول الخطــر الــذي يشــكله صعــود حركــة 

طالبــان، إذ قــد يكــون فاتحــة لكثيــر مــن المحــاوالت المســلحة فــي مختلــف مناطــق وقضايــا 

النــزاع بيــن الــدول المجــاورة والجماعــات المناوئــة لهــا، ســواء فــي باكســتان أو الهنــد أو الصين، 

وهــو مــا ســيكون لــه تداعياتــه علــى الجوانــب السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة. 

قــد يــرد ســؤال عــن توقيــت وســبب تخلــي أمريــكا عــن حلفائهــا فــي هــذه اللحظــة 

ــن  ــف م ــي التخف ــدة ف ــات المتح ــة الوالي ــي برغب ــكل أساس ــط بش ــواب يرتب ــمة، والج الحاس

ــأن  ــق ب ــا العمي ــى إيمانه ــة إل ــً، إضاف ــرين عام ــذ عش ــدأت من ــي ب ــتنزاف الت ــرب االس ــورة ح فات

تحقيــق طالبــان النصــر ميدانيــً فــي أفغانســتان ليــس مهمــً، وإنمــا التحديــات التــي ســتأتي 

بعــد النصــر، التــي ال يمكــن للحركــة إدارتهــا وفــق منطقهــا العســكري المتشــدد، وهــو مــا 

قــد يــؤدي إلــى فوضــى ســتنعكس علــى دول الجــوار، ومــن ضمنهــا الصيــن، »العــدو الجديــد« 

ــه  ــات المتحــدة األمريكيــة ضمــن اســتراتيجيتها فــي احتــواء تهديدات الــذي تركــز عليــه الوالي

ــة. ــر التقليدي غي



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




