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التأثري  احملدود  اهلامشي  بي  وتداعياهتا  أتثرياهتا  يف  تتباين  أحدااثً  طياته  يف  التأريخ  حيمل 
وفق  وعلى  اخرى،  انحية  من  ومكانياً  زمانياً  التأثري  املمتد  واملفصلي  انحية،  من  ومكانياً  زمانياً 
ذلك ال بد لنا من أن نضع االنسحاب األمريكي األخري من أفغانستان يف خانة النوع الثاين من 
األحداث اليت من املتوقع أن ميتد أتثريها لسني مقبلة وسيتسع أتثريها إىل ما هو أوسع من احمليط 
األفغاين، ال بل إن هذا التغيري سيؤدي دوراً يف شكل الصراعات الدولية بي القوى الكربى يف العامل 
)أمريكا، والصي وروسيا(، وأذرعها ووكالئها، وسيكون أحد املؤثرات يف إدارة الصراعات الدولية؛ 
ومن هنا تتأتى أمهية التعاطي معه مبوضوعية وبعيداً عن األهواء وامليول العقائدية والدينية والتفكري 
الرغبوي  )Thinking wishful(، فهذا االنسحاب قد جاء بنتيجة غاية يف األمهية تشكل 
تغيرياً يف معادالت الصراع يف املنطقة، فبهذا االنسحاب انتقلت حركة طالبان من جبهة العداء 
للوالايت املتحدة إىل جبهة مغايرة أقل ما ميكن قوله عنها إهنا جبهة الوكالة للوالايت املتحدة، وهذا 
االنتقال مت على مستوى قيادة احلركة، واألدوار املناطة ابحلركة )وفق االتفاقية األمريكية–الطالبانية(، 
فاالنسحاب األمريكي مل أيت بشكل مفاجئ وليس وليد اليوم بل هو حدث مت التحضري له و 
اعداده بدقة وهو مؤطر إبطار قانوين يتمثل ابتفاقية بي الوالايت املتحدة من جهة وحركة طالبان 
من جهة أخرى، وهذه حقيقة مفتاحية للباحثي يف شأن هذا االنسحاب وتداعياته وآاثره الكامنة.

2020 وحتمل يف طياهتا  29 شباط  بتأريخ  الدوحة – قطر  توقيعها يف  االتفاقية مت  إن 
املرتتبة  الذي حصل وطبيعة األدوار  التفاوض  مؤشرات ميكن من خالهلا االستدالل على طبيعة 

عليها أهم هذه املؤشرات كما أييت:
التالية “إمارة أفغانستان اإلسالمية اليت ال تعرتف با الوالايت -  العبارة  الوثيقة تتكر  يف بنود 

املتحدة كدولة واملعروفة ابسم طالبان”؛ مما يعين أن احلركة مل تنجح يف مفاوضاهتا ابستحصال 
اعرتاف أمريكي ابلدولة اليت ستقيمها؛ وابلتايل يبقى سيف فقدان الشرعية الدولية  مسلطاً على 

احلركة ودولتها اليت ستقيمها.
تتلخص مكاسب احلركة من هذه االتفاقية ابطالق سراح سجنائها لدى الوالايت  املتحدة - 

االنسحاب األميركي من أفغانستان .. أميركا تحقق أهدافها 
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* كاتب وابحث يف الشأن السياسي. 
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وقوى التحالف، مع التشديد على التزام السجناء املطلق سراحهم ابملسؤوليات املذكورة يف هذه 
االتفاقية حىت ال يشكلوا هتديداً ألمن الوالايت املتحدة وحلفائها.

إدارية  للعقوابت  إدارية  مبراجعة  املتحدة  الوالايت  بقيام  وعد  هو  آخر  مكسب 
ابلتواصل  وقيامها  طالبان،  أفراد  ضد  املكافآت  وقائمة  احلالية  األمريكية  للعقوابت 
أفراد  إلزالة  وأفغانستان  الدويل  األمن  مبجلس  اآلخرين  األعضاء  مع  الدبلوماسي 
)2020 أاير  بنهاية  ذلك  يتم  ان  املفرتض  من  )كان  العقوابت   قائمة  من   طالبان 

املراجة  وأن  نفسها،  احلركة  وليس  طالبان  أفراد  ضد  لالجراءات  ستكون  املراجعة  أن  واملالحظ 
“إدارية” وليس مراجعة موجبات العقوابت او مربراهتا.

أما املكاسب األمريكية فهي بشكل أساسي موافقة طالبان على منع أي مجاعة أو فرد، مبا 
يف ذلك القاعدة، من استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن الوالايت املتحدة وحلفائها، وأن 
طالبان سرتسل رسالة واضحة أبن أولئك الذين يشكلون هتديداً ألمن الوالايت املتحدة وحلفائها 
ليس هلم مكان يف أفغانستان وأن متنع أفرادها من التعاون مع اجلماعات أو األفراد الذين يهددون 
أمن الوالايت املتحدة وحلفائها. فضاًل عن إجراءات اخرى تضمن عدم تسهيل أو متكي األفراد 

واجلماعات من هتديد أمن الوالايت املتحدة وحلفائها أو استخدام أفغانستان منطلقاً هلم.
عوامل أخرى ينبغي أن أتخذ ابحلسبان حي ندرس االنسحاب األمريكي، وهذه العوامل  
تتمثل بعوامل داخلية وأفغانية وعوامل تتعلق بتغري البيئة السياسية الدولية، وابتداًء سنتناول العوامل 

الداخلية واألفغانية وميكن أن نوجزها يف اآليت:
العوامل الداخلية واألفغانية:

القيادة الطالبانية احلالية:	 
وهذه القيادة متمثلة ابملال هيبة هللا أخوند زاده ختتلف يف رؤيتها عن سابقاهتا كما تؤشر 
بعض مواقفه اليت قد تكون غري مألوفة يف السياقات املعتادة للحركة )حىت أن البعض من مواقفه 

تبدي اهتماماً ابلبيئة!(.
الزعيم احلايل للحركة يبدو أكثر براغماتية وأكثر رغبة يف التفاوض منه يف القتال كما عربت 
عنه تصرحياته ورسائله إىل أنصاره وأعدائه، وهذا ينسجم مع ما يعرف عن املال  أخوند زاده من 
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كونه كان حىت مبايعته زعيماً للحركة مهتماً ابملسائل القضائية والدينية أكثر من فن احلرب؛ وهذا 
يعد نقلة نوعية  يف توجهات احلركة وليس زعيمها فحسب،  فاملال هللا أخوند زاده )امللقب أبمري 
املؤمني( يتمتع بصالحيات واسعة وحقوق شرعية ، إذ ال جتوز خمالفة أمره، وال جيوز أيضاً عزله 
ما مل خيالف التعليمات الدينية، أو أنه ال يعود قادراً على القيام مبسؤولياته، ويبقى يف منصبه حىت 
املوت، أما جمالس الشورى يف  احلركة فإهنا تؤمن أبن الشورى معلمة وليست ملزمة؛ فالقرارات املهمة 
يتخذها املال ابالستئناس آبراء أهل الشورى، وله احلرية الكاملة يف األخذ آبراء جملس الشورى أو 
رفضها؛ وابلتايل فتوجه املال أخوند زاده الرباغمايت يوجه احلركة يف ذات االجتاهو وال يقتصر أتثريه 

على توجهه كفرد.
وال بد من اإلشارة إىل بعض ما شاب مبايعته من اعرتاضات وما أثري حوله من  انه معي 
يف موقعه احلايل بواسطة املخابرات الباكستانية، وما يشري اىل أن وضعه القيادي قد ال يكون وضعاً 
مرحياً بنحو كامل وأنه حيتاج إىل تدعيم وضعه عرب تقدمي منجز للحركة، وهذا قد يكون أحد دوافعه 
للسعي إىل توقيع االتفاقية مع أمريكا؛ وابلتايل تدعيم مركزه كزعيم ضمن مكاسب ألفراد احلركة 

)إطالق سراح السجناء سيضفي دعماً بشرايً إضافياً للمال أخوند زاده(. 
موقف  هو  زاده  أخوند  املال  توجهات  يف  يؤثر  قد  الذي  ابالهتمام  اجلدير  اآلخر  واألمر 
تنظيم داعش منه إذ تصفه يف أحد إصداراهتا بـ”طاغية طالبان” وهذا قد يشري إىل مالمح العالقة 
القائمة واملستقبلية بي احلركة والتنظيم؛ وهذا ما سيؤهل احلركة للقيام أبدوار مهمة بعد توليها حكم 

أفغانستان، من خالل وضعها يف موقع حائك صد حمتمل يف وجه تنظيم داعش.
ابختصار القيدة احلالية للحركة قيادة مرنة يف تعاملها مع الوالايت املتحدة وتدير صراعاهتا 
للوالايت  العداء  نقلت ابلفعل( حركة طالبان جبهة  )او  تنقل  قد  بذلك  براغمايت؛ وهي  بشكل 
املتحدة إىل جبهة الوكالء للوالايت  املتحدة لتضطلع بدور النيابة عنها يف إدارة ملف أفغانستان.

ضعف تنظيم القاعدة واضمحالل دوره وقدرته امليدانية:	 
أن غياب تنظيم قاعدة عن ساحة الصراع وضعف دوره الذي نتج عن مقتل زعيمه أسامة 
بن الدن بكل ما كان ميثله من حضور تعبوي ومادي وكاريزمايت أضعف موقف طالبان اليت كان 
من املمكن ان توظف تنظيم القاعدة كورقة تفاوضية ضاغطة  والتدهور الذي يشهده وضع تنظيم 
الطالبانية  القيادة  على طالبان أكثر منه مكسباً، وهذا ما أدركته  التنظيم عبئاً  القاعدة جعل من 
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النفس الطويل  التفاوض مع احلركة، ففي معركة  واستغلته اإلدارة األمريكية يف تعاطيها مع ملف 
اليت كانت قائمة اىل بضعة أايم مضت ويف ظل غياب إجنازات عسكرية ملموسة للحركة كان جمرد 
وجود مناطق تنعم ابألمان وحياة )شبه( طبيعية يشكل إضعافاً ملواقف احلركة على املدى الطويل، 
ومع تساقط اوراق الضغط كان ال بد أن تبحث احلركة لنفسها عن دور جديد وهذا ما حصل، 
فقد أنيط با دور تصفية عوامل هتديد امن الوالايت املتحدة اليت تتخذ من أفغانستان منطلقا هلا 

وهذا موثق يف االتفاقية األمريكية–الطالبانية املوقعة يف 29 شباط 2020 يف قطر.
أما البيئة السياسية الدولية فقد كان هلا أتثريها يف انتقال احلركة من جبهة العداء إىل جبهة 
للحراك  راعية  متثل  قريب  إىل عهد  تغيري سياسات دول كانت  أن  إذ  املتحدة،  للوالايت  الوكالة 
اجلهادي بشكل معلن أو غري معلن )حبسب الفرتة الزمنية( وبصورة دعم مايل )دول اخلليج( أو 
فكري وتقين وبشري )كمصر والعراق(، وهنا ال بد من اإلشارة إىل تغيري سياسات دول اخلليج 
نتيجة للضغوط  والتحدايت املسلطة عليها إيرانياً فضاًل عن عوامل داخلية يف تلك الدول متمثلة 
بصعود قيادات جديدة يف دول اخلليج ومصر ذات مواقف أكثر صرامة، وأكثر حدة يف مواجة 
التيارات الداعمة للحراك اجلهادي بشكل عام، وأكثر  إجيابية يف االستجابة للسياسيات األمريكية، 
أضف إىل ذلك اهنيار السلفية اجلهادية يف العراق؛ مما أهنى احتماالت تصدير اخلربات امليدانية إىل 

الساحة األفغانية. 
نتيجة لكل ذلك ابت موقف احلركة غري حمسوداً لفقداهنا الدعم الذي كانت تتلقاه بشكل 
مباشر أو غري مباشر من البيئة الدولية، مما دفع ابحلركة إىل إدراك أن فرصتها تتمثل يف التفاوض 
والتعاطي إبجيابية أكثر مع املواقف األمريكية إذا أرادت أن حتظى بفرص البقاء على املدى الطويل 

وجتاوز حتدايهتا الداخلية والدولية.
إن القراءة املتأنية لالتفاقية األمريكية – الطالبانية وتقييمها يف ظل العوامل واملعطيات األخرى 
اليت مت ذكرها تتقود إىل االستنتاج أن الوالايت املتحدة قد قررت استبدال نظام أفغاين موايل هلا لكنه 
على درجة من الضعف والفساد وانعدام الشعبية، فضاًل عن كونه يشكل عبئاً مادايً على االقتصاد 
األمريكي وعًبئا عسكرايً على اجليش األمريكي، استبداله بنظام معادي ظاهراً ويف هتافات أفراده، 
لكنه موايل من حيث موافقته على أن ال يتيح ألفغانستان أن تكون منطلقاً لتهديد الوالايت املتحدة 
وحلفائها، وإن بنيوية النظام اجلديد متكنه أن يشكل نقطة ضعط على خصوم الوالايت املتحدة 
)الصي، وروسيا، وإيران( نظراً الختالفاته العقائيدة مع هذه الدول اضافة إىل امللفات العالقة اليت 
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قد تشكل مسمار جحا حلركة طالبان للتدخل يف الشؤون اإلقليمية وتشكيل ازعاج للجريان )حتديداً 
الصي من خالل ملف مسلمي األويغور(، وهنا تؤدي صورة احلركة املتمردة الراديكالية دوراً متكينياً 
للقيام بدور مشاكس مل يكن إبمكان النظام األفغاين السابق لعبه لكونه ملتزماً بقيم اجملتمع الدويل 

حبسب طبيعة نشأته ومربراهتا.
مما سبق نرى أن الوالايت املتحدة، يف حال التزام طالبان مبا تعهدت به، قد حققت ما 
كانت حتاول حتقيقه لسنوات: أي إقامة نظام أفغاين ال يتيح استخدام األراضي األفغانية؛ لتهديد 
الوالايت املتحدة وحلفائها ويؤدي دوراً ضاغطاً على خصومها وخيلق بيئة امنية وجيوسياسية غري 
مرحية لكل من الصي وروسيا وإيران ما ميكن امريكا من سحب قواهتا مع إبقاء الضغط على اخلصوم 

ومن دون حتمل األعباء املالية لدعم وإدامة النظام األفغاين اجلديد.
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االنسحاب األمريكي من أفغانستان .. أمريكا حتقق أهدافها 

هبة هللا أخوند زاده... ماذا نعرف عن زعيم طالبان. 08 16، 	202.. 4
h t t p s : / / a r a b i c . s p u t n i k n e w s . c o m /
world/202108161049862278-%D9%87%D8%A8%D8%A9-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 7 -
% D 8 % A 3 % D 8 % A E % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 % D 8 % A F -
% D 8 % B 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A F % D 9 % 8 7 -
% D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 % D 8 % B 0 % D 8 % A 7 -
%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-
%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%A.

هذا هو زعيم طالبان.. وهذا ما يريده. 08 18، 	202.. 5
h t t p s : / / w w w . a l q u d s .
co.uk/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%
B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-
% D 9 % 8 A % D 8 % B 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % A D - % D 9 % 8 4
% D 8 % A 5 % D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 9 -
%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%
D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/.


