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 مقدمة

أســـفرت المفاوضـــات بيـــن الواليات المتحـــدة األمريكية وحركـــة طالبان خـــال العامين 
الماضييـــن عـــن قـــرار انســـحاب القـــوات العســـكرية األمريكيـــة وحلف شـــمال األطلســـي من 
أفغانســـتان اعتبـــاًرا من 31 أغســـطس 2021. بعد فـــرار الرئيس أشـــرف غني من البـــاد وامتناع 
الجيـــش األفغـــاين عن مقاتلـــة حركة طالبـــان ، أصبحـــت كل البـــاد تقريًبا بما يف ذلـــك العاصمة 
األفغانيـــة كابـــل تحت ســـيطرة حركـــة طالبان باســـتثناء منطقـــة بانشـــير .ومع ذلك فـــإن الخرباء 
اإلقليميين الذين يلفتون النظر إلى الموقف االســـراتيجي والجيوسياســـي ألفغانســـتان يشـــيرون 
إلـــى أن البنيـــة االجتماعية للبـــاد والخصائص الجغرافية والجيوسياســـية هي أكـــرب العقبات التي 
تحـــول دون تحقيـــق الهيمنة الكاملة على أفغانســـتان. ومن الممكـــن القول إن العالـــم تأثر بطرق 
مختلفة باســـتياء حركـــة طالبان على أفغانســـتان. ويبدو أن التطـــورات األخيـــرة يف البلد لم تؤثر 
علـــى البلدان المجـــاورة والمناطق الداخلية األفغانية فحســـب من حيث األمـــن، فضاً عن اآلثار 
السياســـية واالجتماعيـــة، بل أثـــرت أيضًا على العديـــد من البلـــدان التي يعتقد أهنـــا ال عاقة لها 
بالمنطقـــة، من منطقـــة البلقان إلى أفريقيـــا. كما أن إعـــادة توطين األفغان الذيـــن دعموا الواليات 
المتحـــدة وحلـــف شـــمال األطلســـي يف بلدان ثالثـــة، والمشـــاكل األمنيـــة التي ســـتنجم عن هذا 
الوضـــع تثيـــر القلـــق يف العديد مـــن البلـــدان. كل هذا يشـــير إلى أنه مـــن اآلن فصاعدًا، ســـيكون 
هنـــاك ملـــف جديد لاجئيـــن المنتشـــرين يف جميع أنحـــاء العالم. ويبـــدو أن هيمنـــة طالبان على 
كل أفغانســـتان تقريبـــًا لم تؤثر علـــى النظام السياســـي العالمي والصراع على الســـلطة بين الصين 
والواليات المتحدة فحســـب، بل أثرت أيضًا علـــى العديد من المناطـــق الجغرافية اإليديولوجية 
والعســـكرية. ويف أجـــزاء كثيرة من العالـــم، تحتفل حركات النضـــال من أجل الحريـــة بإنجازات 
حركـــة طالبـــان وانتصارها الســـاحق علـــى الواليات المتحـــدة، معتـــربًة إياها كمثـــال لنضاالهتا. 
وتعترب منطقة الشـــرق األوســـط من أكثـــر المناطق التي ســـتتأثر بالتطورات يف أفغانســـتان يف الفرة 
المقبلـــة. ألن النقاشـــات حول طالبان يف ســـوريا وليبيـــا واليمن ومصر والخليج مـــن أكثر القضايا 

التي تشـــغل الرأي العـــام يف المنطقة.
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  تركيا وقطر

من الناحية التاريخية، لطالما كانت األحداث يف أفغانســـتان تشـــغل دائمًا الشـــرق األوســـط 
وتؤثر عليه. وبالمثل، أثرت التطورات الفكرية واالجتماعية يف الشـــرق األوســـط على أفغانســـتان 
أيًضـــا. على ســـبيل المثـــال المملكة العربية الســـعودية هي واحـــدة من الدول التـــي دعمت ماليًا 
القـــوات األفغانيـــة، التـــي قاتلت ضـــد الســـوفييت خال الحـــرب البـــاردة جنبًا إلـــى جنب مع 
الواليـــات المتحدة. ومـــع ذلك، كانت المملكة العربية الســـعودية متخلفة عـــن األحداث الجارية 
يف أفغانســـتان يف اآلونـــة األخيـــرة، بينمـــا برزت قطـــر يف كل من عمليـــة التفاوض بيـــن الواليات 
المتحـــدة وطالبـــان وعمليات اإلجاء. على الرغم مـــن أن قطر دولة صغيرة، إال أهنا نشـــطة للغاية 
يف السياســـة الخارجية. يلعـــب افتتاح المكتب السياســـي لحركة طالبان يف الدوحـــة دورًا مهمًا يف 
تحقيـــق هدف طالبان المتمثل يف اكتســـاب الشـــرعية الدولية وإقامة اتصاالت دبلوماســـية. لدرجة 
أنـــه نظرًا لعاقاهتم مـــع طالبان، أصبـــح من الواضـــح اليوم أن البلـــدان التي تضم عـــددًا أكرب من 
الســـكان مثـــل الهند والـــدول األوروبية تبحث عـــن تعاون وثيق مـــع الدوحة. وتشـــير التقديرات 
إلـــى أن قطـــر ســـتحتفظ بنفوذها يف الحكومـــة التي ســـتقام يف أفغانســـتان والبنية السياســـية للباد 
وتحافـــظ علـــى عاقتها مع طالبـــان يف الفـــرة المقبلة. يوفر الوضـــع الحالي فرصـــًا جديدة على 
الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولي لقطـــر، والتي تبـــدو راضية جًدا عـــن هذا الدور. ومـــع ذلك، فإن 
هـــذه الظروف الجديـــدة يف المنطقة تثير مخاوف الجيران المنافســـين لقطر مثـــل اإلمارات العربية 

الســـعودية. العربية  والمملكة  المتحدة 
الدولـــة األخـــرى التي مـــن المتوقـــع أن يزيـــد نفوذهـــا يف الحيـــاة السياســـية واالقتصادية 
ألفغانســـتان يف الفـــرة المقبلة هي تركيا. ومن المعلـــوم أن تأثير العاقـــات التاريخية واالجتماعية 
واإلنســـانية لركيـــا مع أفغانســـتان سيســـتمر يف الفـــرة الجديدة. وتشـــير التقديرات إلـــى أن أنقرة 
التي تحاول المســـاعدة يف حل المشـــاكل الناشـــئة عن الفراغ اإلداري يف أفغانســـتان، ستلعب دوًرا 
فاعـــًا خاصة يف إبقاء مطـــار كابول مفتوًحا واســـتمرار الرحات المدنية. يذكـــر أن طالبان بحاجة 
إلـــى دعم أنقـــرة يف هذا الصـــدد. لـــدى تركيا أيًضا مشـــاريع مهمـــة مثل التعليـــم والبنيـــة التحتية 
واالســـتثمارات االقتصادية يف أفغانســـتان، بغض النظر عـــن وجود الجهات الفاعلـــة التي دعمتها 
لســـنوات. ومع ذلك، فـــإن المخاوف مـــن أن عدم االســـتقرار الحالـــي يف أفغانســـتان قد يعرض 
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تركيـــا لموجـــة جديـــدة مـــن الهجـــرة وأن هذه قـــد تصبح مشـــكلة مهمة تدفـــع أنقرة إلـــى توخي 
الحذر.

  إيران

يف ســـياق الشرق األوســـط، فإن أحد أهم األســـئلة التي يجب اإلجابة عليها هو كيف ستقيم 
طالبـــان عاقة مـــع إيران؟ تشـــير التقديرات إلى أن انســـحاب الواليـــات المتحدة من أفغانســـتان 
ســـيكون له عواقب اقتصاديـــة وخيمة على إيـــران. يف الســـنوات األخيرة، بلغت صـــادرات إيران 
إلى أفغانســـتان مليـــاري دوالر، والمبلغ اليومي مـــن العمات األجنبية الواردة من أفغانســـتان هو 
5 ماييـــن دوالر. بالنســـبة إليران الواقعة تحـــت الحظر، فإن هـــذه العملة األجنبيـــة المحولة من 
أفغانســـتان لهـــا أهمية كبيرة. ومـــع ذلك، فإن إعـــان إدارة بايـــدن أن الواليـــات المتحدة أوقفت 
إرســـال الدوالر إلى أفغانســـتان وأن طالبان لن ُيســـمح لهـــا بالوصول إلى احتياطيات أفغانســـتان 
يف الواليات المتحدة ســـيكون مشـــكلة كبيرة لكل مـــن إدارة إيران وطالبان. يذكـــر أن هذا الوضع 
الـــذي يعني وقف تحويل العمات األجنبية ســـيؤثر ســـلبًا علـــى أرقام التضخم يف إيـــران. إضافة 
إلى ذلك، تشـــير التقديرات إلى أن االنكماش االقتصادي الذي ســـيحدث يف أفغانســـتان التي يبلغ 
عدد ســـكاهنا 40 مليون نســـمة، وهي ســـوق مهم للمصدريـــن اإليرانيين، ســـيؤدي إلى انخفاض 
الطلـــب على الســـلع اإليرانيـــة. باإلضافة إلـــى ذلك، ُياحـــظ أن الهجرات االقتصاديـــة يمكن أن 
تضـــاف إلى هجـــرات الهـــزارة، التي حدثت بســـبب الحـــرب واألســـباب األيديولوجية بســـبب 
انخفـــاض مســـتوى الرفاهية يف أفغانســـتان، وقد يؤدي هـــذا الوضع إلى زيادة ضغـــط الهجرة على 
إيـــران. يذكـــر أن مشـــاريع البنية التحتيـــة قد تتأثر أيًضـــا هبذا الوضـــع الجديد يف أفغانســـتان، وقد 
تـــؤدي زيادة المخـــاوف األمنية العامة يف الباد إلى تعطيل مشـــاريع مهمة مثل مشـــروع الســـكك 

الحديديـــة الجاري بين أفغانســـتان وإيران.
ُياحـــظ أن المســـؤولين اإليرانيين، الذين أبقوا قنـــوات االتصال مفتوحة مـــع حركة طالبان 
العـــام الماضـــي، متنبئين بانســـحاب الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، يبحثون عـــن مصالحة مع 
طالبـــان ألهنـــم قلقون مـــن احتمال زيـــادة عدم االســـتقرار يف أفغانســـتان. وقد ُأعلن أنـــه ال توجد 
أزمـــة بيـــن هذين الفاعلين حتـــى اآلن، بل علـــى العكس من ذلك، بـــدأت إيـــران يف تصدير النفط 
إلـــى أفغانســـتان. ومـــن المفهـــوم أن العاقـــات االقتصادية بيـــن إيـــران وطالبان ستســـتمر، وأن 
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طهران تريد االســـتفادة من الفرص االقتصادية التي ستنشـــأ يف أفغانســـتان مع انســـحاب الواليات 
المتحـــدة وحلفائهـــا. على الرغـــم من صعوبـــة التنبؤ بالمكان الذي ســـتتطور فيـــه عاقات هذين 
الفاعليـــن، اللذيـــن لهمـــا عـــداوة أيديولوجية تاريخيـــة، يف ظل الظـــروف الجديدة، فـــإن التعاون 
الـــذي تم إثباتـــه حتى اآلن رائـــع؛ ومع ذلك فمـــن الحقائق التـــي ال يمكن إنكارهـــا أن العاقات 
بين األطـــراف عرضة لاســـتفزاز ودائًما ما تنطوي علـــى مخاطر عالية على الرغم مـــن كل النوايا 
الحســـنة. ورغم أن إيران تبدو ســـعيدة بخـــروج الواليات المتحـــدة من أفغانســـتان، إال أنه تجدر 
اإلشـــارة إلى أن العمليـــة الجديدة قد تعرض طهـــران لمخاطر مختلفة. إن مســـتقبل عرقية الهزارة 
الشـــيعية الذين يعيشـــون يف إيـــران، ومصالح إيران االســـراتيجية يف أفغانســـتان، وإمكانية أن تجد 
الجماعات الســـنية يف إيران مســـاحة لوجســـتية يف أفغانســـتان هي المجاالت الرئيســـية للخطر بين 
إيـــران وطالبان. كما ســـيتعين على طهران التعامـــل مع حاالت عدم اليقين والشـــكوك مثل التدفق 

الجديـــد لاجئين وهتريب األســـلحة والمخدرات.

  السعودية واإلمارات ومصر

إن العديد من دول الشـــرق األوســـط منزعجـــة للغاية مـــن التطورات يف أفغانســـتان. وعلى 
وجه الخصوص، تتابع الســـعودية واإلمارات ومصر والعراق وســـوريا بقلق بالغ التغيير السياســـي 
يف أفغانســـتان واالنســـحاب المفاجئ للواليات المتحـــدة. يف الوقت الذي كان فيـــه قادة طالبان يف 
الدوحـــة يديـــرون حكم بادهـــم قامت اإلمـــارات بحماية الرئيـــس المخلوع أشـــرف غني. وهذا 
الوضـــع يذكرنا بمدى ارتبـــاط الحلف اإلمارايت الســـعودي المصري بالنظام األفغـــاين الذي أطيح 
بـــه. بالنســـبة لألنظمـــة الملكية يف الشـــرق األوســـط والخليج، فإن تجربـــة أفغانســـتان هي عملية 
ســـتؤثر أيًضـــا على عاقاهتا مـــع الواليات المتحـــدة. يف عهـــد الرئيس ترامب حظيـــت الملكيات 
اإلقليمية بدعم قوي من واشـــنطن، أدى انســـحاب إدارة بايدن من أفغانســـتان، تارًكا وراءه العديد 
مـــن القضايا األمنيـــة والمخاطر اإلقليميـــة الكبيرة لحلفـــاء الواليات المتحـــدة يف الخليج. يمكن 
تلخيص أســـباب عـــدم ارتياح األنظمـــة الملكية يف الشـــرق األوســـط لحكم طالبان علـــى النحو 

التالي:
1. القلـــق من أن حركـــة طالبان التي تولت إدارة أفغانســـتان، ســـتلهم الجماعات المعارضة 

المناهضة للنظـــام يف بلداهنا وتخلق موجـــة مضادة جديدة.
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2. احتمال قيام جماعات المعارضة بإنشاء مراكز لوجستية على األراضي األفغانية.
3. مـــن المحتمـــل أن االختافات بين الحكم اإلســـامي لطالبان وفهم الحكم اإلســـامي 

لألنظمة الملكية الخليجية ســـتخلق مشـــاكل شـــرعية يف هذه البلدان.
4. ضغط الاجئين.

5. تصاعد المخاوف األمنية على أساس تصاعد التطرف واإلرهاب يف المنطقة.
6. خلق فضاء »للجهاد العالمي« يف األراضي األفغانية.

يف منطقة الشـــرق األوســـط، حيث توجد دول تحكمهـــا أنظمة ملكيـــة وديكتاتوريات، لدى 
العديـــد من هـــذه الدول اعتقـــاد راســـخ أن التنظيمـــات الخارجة عن ســـلطة الدولـــة وجماعات 
المعارضة تســـعى للوصـــول إلى الســـلطة وأن انتصار طالبان هذا سيشـــجعها. عـــاوة على ذلك 
قـــد يلهم أيضـــًا هذا االنتصار العديد من الجماعات اإلســـامية يف الشـــرق األوســـط، األمر الذي 
يهـــدد األنظمـــة المعنية على المدى الطويل. من المؤكد أن الوضع يف أفغانســـتان ســـيعيد إشـــعال 
النقاش حول موضوع اإلســـام السياســـي أو اإلســـاموية. وبســـبب هذا االعتقاد، فإن العديد من 
دول الشـــرق األوســـط يف الوضع الراهن تكتفي فقط بتحليـــل التطورات يف أفغانســـتان من خال 
متابعتهـــا؛ على عكس عـــام 1996، حيث كانت هذه الـــدول مرددة يف االعراف بـــإدارة طالبان. 
مـــن خال تقديم الدعـــم المالي للمجاهدين األفغان الذين قاتلوا ضد الســـوفييت خال ســـنوات 
الحـــرب الباردة، اســـتخدمت المملكـــة العربية الســـعودية الدافع الديني كأهم عنصـــر من عناصر 
القـــوة الناعمـــة يف هذه العملية. لكـــن الظروف تغيرت اليـــوم وبدأت الســـعودية يف اتخاذ خطوات 
نحـــو العلمنـــة.  لذلـــك، قد يجـــد خطاب دولـــة طالبان الشـــرعية اســـتجابة جادة يف الـــرأي العام 

لدول مثـــل المملكة العربية الســـعودية واإلمـــارات العربية المتحدة.
يف واقـــع األمر، بعـــد اســـتياء طالبان علـــى الســـلطة يف أفغانســـتان، أصـــدرت العديد من 
المنظمات العاملة يف الشـــرق األوســـط رســـائل هتنئة. ُيظهر هذا بوضوح أن الجهـــات الفاعلة غير 
الحكومية يف الشـــرق األوســـط مســـرورة بانتصار طالبان. على ســـبيل المثال، أحد القادة الدينيين 
يف هيئة تحرير الشـــام يف شـــمال ســـوريا، الدكتـــور مظهر الويس الذي شـــارك، » أحـــب طالبان«، 
كمـــا أصدرت إحـــدى الحركات الجهادية الســـلفية – حركة صـــاح الدين الكردي- التي تنشـــط 
أيضـــًا يف نفس المنطقة، بياًنـــا هنأت فيه حركة طالبـــان. يف بيان لها صدر يف 16 أغســـطس، هنأت 
حركـــة المقاومة اإلســـامية )حمـــاس( المتمركزة يف غـــزة حركة طالبـــان علـــى ›انتصارها‹ على 
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التغيريات احلاصلة يف أفغانس��تان وانعكاس��اتها 
على منطقة الشرق األوسط: الغموض والقلق

الواليـــات المتحدة يف أفغانســـتان، وقالت إن »إهناء االحتـــال األمريكي« يف أفغانســـتان يثبت أن 
حركة االســـتقال الفلســـطينية ســـوف تنتصر أيضـــًا ...، الفاعل المهـــم اآلخر الذي هنـــأ طالبان 
أيضـــًا هو مفتي ســـلطنة عمان الشـــيخ أحمـــد بن حمـــد الخليلي. وقـــال الخليلـــي يف تصريح له 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي: » هننئ الشـــعب األفغاين المســـلم الشـــقيق بالفتـــح المبين 
والنصـــر العزيز علـــى الغزاة المعتديـــن ونتبع ذلـــك هتنئة أنفســـنا وهتنئة األمة اإلســـامية جميعًا 

الصادق«.  بتحقيق وعـــد اهلل 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، بعثـــت طالبـــان برســـالة مفادها أهنـــا لـــن تكـــون طرًفـــا يف النزاعات 
والصراعـــات الخارجية ولن تســـمح ألفغانســـتان بأن تصبح مركـــًزا لوجســـتيًا ألي منظمة. لكن 
رغم هـــذه التصريحات التي أدلـــى هبا المتحدثون باســـم طالبان الذين طمأنـــوا المجتمع الدولي، 
وخاصـــة دول الجـــوار، فمن المؤكد أن الحركات اإلســـامية المختلفة ســـتحاول االســـتفادة من 
هـــذه البيئـــة. وهذا هو الســـبب الرئيســـي للقلق وعـــدم ارتياح العديد من دول الشـــرق األوســـط. 
ويف السياســـة الخارجيـــة، فإن عاقـــة طالبان الســـلمية مع إيران تخلق أيًضا موقًفا ســـلبًيا بالنســـبة 
للمملكـــة العربية الســـعودية وحلفائهـــا. ألنه يف الماضي، كانـــت المملكة العربية الســـعودية تعترب 
أفغانســـتان كمنطقـــة تدعم فيهـــا المنظمات الوكيلـــة لها يف صراعهـــا اإلقليمي على الســـلطة ضد 
إيران يف الماضـــي. ويبدو أن اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســـعودية ومصر، الذين 
ال يملكـــون أي فرص للتدخل األيديولوجي والسياســـي يف أفغانســـتان، عاجزين عن مواجهة هذه 
التطـــورات، لكنهـــم يتوقعون أن يفشـــل حكـــم طالبان أيضًا لطبيعـــة التضاريـــس واألراضي التي 
يصعـــب الســـيطرة عليها وإدارهتـــا. وباإلضافة إلـــى ذلك، ُتظهـــر عاقات اإلمـــارات الممتازة مع 
الهند، والعاقات العســـكرية الســـعودية مـــع الصين، والتقارب العســـكري واالقتصـــادي القوي 
بيـــن مصر وروســـيا، أن التكتل لديه القدرة على التدخل يف أفغانســـتان، ولو بشـــكل غير مباشـــر.
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  خالصة:

ومن المعلوم أن الغموض بشـــأن دور دول مثل الســـعودية واإلمارات ومصر يف أفغانســـتان 
الجديـــدة سيســـتمر لفـــرة. ألن طالبان ال ترغـــب يف التعامـــل مع هـــذه البلدان وإقامـــة عاقات 
معهـــا، وال يبـــدو أن هؤالء الفاعليـــن على اســـتعداد لاعراف بطالبـــان. باختصار، فـــإن نموذج 
القـــوة ومصادر الشـــرعية التي ستؤسســـها طالبان يف أفغانســـتان ستشـــكل السياســـة األفغانية التي 
ســـتتبعها دول الخليـــج وبعـــض دول الشـــرق األوســـط. ومـــع ذلـــك، مـــن المفهـــوم أن العملية 
يف أفغانســـتان ســـتؤثر أيًضـــا علـــى التوازنات اإلقليميـــة. على ســـبيل المثال، ال شـــك أن محاولة 
اإلمارات إلعـــادة االتصاالت والعاقـــات مع تركيا وقطر ومحاولتها تحســـين العاقات ليســـت 
بمنـــأى عن التطورات يف أفغانســـتان. تؤدي معادلة أفغانســـتان إلى زيادة الحاجة للعمل المشـــرك 
يف المنطقـــة وتقارب المواقف السياســـية. ويف هذا الســـياق، تتطـــور عملية الحـــوار والتطبيع التي 
بـــدأت بيـــن تركيا ومصر وتركيـــا والخليج بوتيـــرة غير متوقعة. هـــذا التقارب بين أنقـــرة والخليج 
ُياحـــظ أيًضـــا بين الدوحـــة وأبو ظبـــي. كل هـــذه التطورات تشـــير إلـــى األهمية االســـراتيجية 
ألفغانســـتان. يف المعادلـــة الحالية، يبدو أن تركيـــا وقطر هما الجانب الرابح، بينمـــا تبدو اإلمارات 
والســـعودية ومصر يف الجانب الخاســـر. نظًرا ألهنـــم يتوقعون أن تركيا وقطر ســـيزيدان من ثقلهما 
يف أفغانســـتان يف الفـــرة المقبلة، فمن المفهوم أن هؤالء الفاعلين ســـيحاولون تعويض خســـائرهم 
الجيوسياســـية يف أفغانســـتان من خـــال االقراب من أنقـــرة والدوحة. من الواضـــح أن هذا النهج 
ضروري خاصة بالنســـبة لإلمـــارات العربية المتحـــدة والمملكة العربية الســـعودية. ألن المخاطر 
األمنية الجســـيمة التي قد تنشـــأ من أفغانســـتان تجعل الســـعودية واإلمارات تعتمـــدان على تركيا. 
إذا كانـــت أنقرة تدير مطار كابول، فســـيكون تبادل المعلومـــات والتعاون االســـتخبارايت أمًرا بالغ 

األهمية ، خاصة بالنســـبة لألنظمة الملكية يف الشـــرق األوســـط.
نتيجـــة لذلك، من الواضح أن التطورات يف أفغانســـتان بالنســـبة للدول التـــي هي يف وضعها 
الراهن يف الشـــرق األوســـط ليســـت مرضية بالنســـبة ألمن ُنُظِمها ومصالحها الوطنيـــة. ومن ناحية 
أخـــرى، ُينظـــر إلـــى مقاومة حركـــة طالبان علـــى أهنا إنجـــاز تاريخي مهـــم ونقطة تحـــول للعديد 
مـــن الجهات الفاعلة المســـلحة وغير المســـلحة. من ناحية أخـــرى، على الرغم مـــن أن الظروف 
الجديـــدة يف أفغانســـتان تخلق بعض الفرص الجيوسياســـية لقطر وتركيا، إال أنه مـــن الحقائق التي 

ال يمكـــن إنكارها أن ضغط الهجـــرة الناتج عن تطـــور األحداث يشـــكل عيًبا كبيًرا.


