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يتشاوؿ البحث مػضػع االندحاب االمخيكي مغ افغاندتاف وتجاعياتو عمى روسيا،

وييجؼ الى تدميط الزػء عمى مجاؿ ميع اال وىػ الدياسة الخارجية لمجوؿ الكبخى تجاه
دولة مثل افغاندتاف ،خالؿ عيج حكػمة (جػ بايجف) ،ومػقف روسيا وقمقميا بذأف عجـ

االستقخار وفخاغ الدمصة في أفغاندتاف ،إذ اف عالقة روسيا بأفغاندتاف ليدت مجخد

عالقة بيغ بمجيغ ،بل مخاوؼ عمى الػضع في آسيا الػسصى ،والسػاجية مع الػاليات

الستحجة ،وتكسغ اىسية البحث في دراسة االندحاب االمخيكي مغ افغاندتاف والسػقف
الخوسي مغ عػدة شالباف لمحكع ،وىحا سيداعجنا عمى فيع حكيقة التػجو الخوسي
واالىجاؼ السخجػة مشو ،كسا يداعجنا عمى فيع واقع االحجاث التي يسخ بيا العالع

ومحاولة تحميميا والتعخؼ عمى خمفياتيا وافاقيا .تزسغ البحث مبحثيغ رئيديغ ،االوؿ
العالقات االمخيكية االفغانية واالندحاب االمخيكي ،والثاني تجاعيات االندحاب االمخيكي

عمى روسيا ومػقفيا مغ عػدة شالباف ،مع خاتسة تزسشت ممخرا مع اىع التػصيات.
الكممات المفتاحية :االندحاب االمخيكي؛ افغاندتان؛ طالبان؛ روسيا.

https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
The research tackles the US withdrawal from Afghanistan
and its repercussions on Russia. It aims to shed light on a key
aspect which is the foreign policy of the major countries towards
a country, such as Afghanistan, during the era of the (Joe Biden)
government, and Russia’s position and concern about the
instability and power vacuum in Afghanistan, as Russia’s
relationship with Afghanistan, is not just a relationship between
two countries as these are concerns about the situation in Central
Asia and the confrontation with the United States. The
importance of the research lies in the study of the US withdrawal
from Afghanistan and the Russian attitude toward the return of
the Taliban to power. This will help us to understand the reality
of the Russian trend and its desired goals from it. The research
included two main topics, the first is the US-Afghan relations
and the US withdrawal. The second is the repercussions of the
US withdrawal on Russia and its position on the return of the
Taliban, with a conclusion that includes a summary of the most
important recommendations.
Keywords: The US withdrawal; Afghanistan; Taliban;
Russia.
https://regs.mosuljournals.com/,
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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المقجمة
غادرت الػاليات الستحجة االمخيكية وحمفاؤىا في الشاتػ افغاندتاف وذلظ بعج

 02عاماً مغ بجء العسميات العدكخية في ذلظ البمج ،لحا سػؼ تعتسج آفاؽ الدالـ في
أفغاندتاف عمى االتفاقية السػقعة بيغ شالباف والػاليات الستحجة في شباط عاـ 0202

في عيج ادارة الخئيذ االمخيكي الدابق (دونالج تخامب) ،وفي حالة لع تؤد محادثات
الدالـ السباشخة بيغ شالباف والحكػمة األفغانية ،والتي نػقذت في االتفاقية ،الى تػقيع

وقف إشالؽ نار وتذكيل حكػمة مدتقبمية لمبالد مع ضع شالباف ،ستكػف أفغاندتاف

في مػاجية حخب أىمية.

وىشا سيػفخ اندحاب القػات األمخيكية مغ أفغاندتاف فخصة لالعبيغ

اإلقميسييغ لتعديد مػاقعيع في الجولة التي مدقتيا الحخب ،إذ اف خصخ نذػب صخاع

واسع الشصاؽ في أفغاندتاف يجحب انتباه الالعبيغ اإلقميسييغ الحيغ يدعػف الى زيادة

نفػذىع ،مع استسخار الجبمػماسية األمخيكية في لعب دور ميع في السشصقة ،وستكػف
روسيا قمقة لمغاية بذأف عجـ االستقخار وفخاغ الدمصة في أفغاندتاف ،إذ اف عالقة
روسيا بأفغاندتاف ليدت مجخد عالقة بيغ بمجيغ ،ىحه مخاوؼ عمى الػضع في آسيا

الػسصى ،والسػاجية مع الػاليات الستحجة ،والرجمة التي خمفتيا حخب الثسانيشيات ،إذ

تحاوؿ روسيا إيجاد تػازف بيغ جسيع القػى العاممة في أفغاندتاف مغ أجل الحفاظ عمى
نفػذىا وعمى األوضاع في البالد في حاؿ انييار أي مشيا ،إذ اف وصػؿ شالباف الى

الدمصة يؤدي الى تصخؼ السشصقة بذكل كبيخ ،وىشاؾ خصخ اخخ إذ اف الستصخفػف ال

يتػقفػف عشج ىحا الحج وسيحاولػف جحب الجوؿ السجاورة الى فمظ نفػذىع ،بسا في ذلظ

جسيػريات آسيا الػسصى حمفاء روسيا في مشطسة معاىجة األمغ الجساعي ،وفي حالة

تعخض أحجىع لميجػـ مغ قبل اإلرىابييغ فإف مػسكػ ،عمى أساس التدامات السعاىجة،

ستكػف ممدمة بالتجخل.

اىمية البحث :تكسغ اىسية البحث في كػنو يخكد عمى مجاؿ ميع اال وىػ مجاؿ
الدياسة الخارجية لمجوؿ الكبخى تجاه دولة مثل افغاندتاف ،إذ اف تتبع الدمػكيات
:
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الخارجية ليحه الجوؿ يداعجنا في فيع مجخيات االحجاث الجولية ،فجراسة االندحاب
االمخيكي مغ افغاندتاف والسػقف الخوسي مغ عػدة شالباف لمحكع ،سيداعجنا عمى

فيع حكيقة التػجو الخوسي واالىجاؼ السخجػة مشو ،كسا يداعجنا عمى فيع واقع
االحجاث التي يسخ بيا العالع ومحاولة تحميميا والتعخؼ عمى خمفياتيا وافاقيا.

اشكالية البحث :تصخح اشكاليتشا جسمة مغ التداؤالت البحثية وعمى الشحػ االتي:
ما ىػ اثخ االندحاب االمخيكي الكامل مغ افغاندتاف؟ وما ىػ مػقف روسيا مغ
االندحاب االمخيكي الكامل مغ افغاندتاف واثخه عمى السرالح الخوسية؟ وما ىػ

مػقف روسيا مغ عػدة شالباف لمحكع ،وىل يسكغ لخوسيا اف تتعاوف معيع وفقا
لسرالحيا االستخاتيجية وامشيا القػمي.

فخضية البحث :يشصمق البحث مغ فخضية مفادىا اف االندحاب االمخيكي مغ

افغاندتاف وعػدة شالباف لمحكع شكل تحج لخوسيا وبشفذ الػقت اعصى فخصة لخوسيا
في مكافحة االرىاب ،وفي زعدعة ثقة العالع بالػاليات الستحجة االمخيكية وتحقيق

اليجؼ الخوسي في جعل العالع متعجد االقصاب.

هيكمية البحث :في سبيل االلساـ بسجسل جػانب البحث ولإلجابة عمى االشكالية

السصخوحة واختبار مجى صحة الفخضية التي تع شخحيا ،تع تقديع البحث الى مبحثيغ
رئيديغ ،فزال عغ مقجمة و خاتسة ،إذ تشاوؿ السبحث االوؿ العالقات االمخيكية
االفغانية واالندحاب االمخيكي ،وتع تقديسو الى ثالثة مصالب ،تشاوؿ االوؿ تاريخ

العالقات االمخيكية -االفغانية ،بيشسا تشاوؿ السصمب الثاني حخكة شالباف وضيػر
القاعجة ،وتشاوؿ االخيخ االندحاب االمخيكي مغ افغاندتاف ،اما السبحث الثاني فقج

تزسغ تجاعيات االندحاب االمخيكي عمى روسيا ومػقفيا مغ عػدة شالباف ،وتع
تقديسو الى ثالثة مصالب ،تشاوؿ االوؿ :تجاعيات االندحاب عمى روسيا ،بيشسا تشاوؿ

السصمب الثاني السػقف الخوسي مغ عػدة شالباف لمحكع ،وتشاوؿ السصمب الثالث حػؿ
سيشاريػىات لتصػر الػضع الجيػسياسي حػؿ افغاندتاف وتيجيجاتو ألمغ روسيا والجوؿ

السجاورة.

:
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المبحث االول
العالقات االمخيكية االفغانية واالندحاب االمخيكي
اف ما يسيد العالقات االمخيكية االفغانية ىػ جعل الحدابات االمشية
واالستخبارية االمخيكية عمى الحدابات الجولية ،فبعج احجاث  11ايمػؿ /سبتسبخ

 0221والتي احجثت تحػال كامال في نيج الدياسة الخارجية االمخيكية ومػقفيا مغ
االرىاب لحساية امشيا القػمي ،كانت افغاندتاف مغ ضسغ الجوؿ التي وضعتيا

الػاليات الستحجة في قائسة مكافحة االرىاب والقزاء عمى حخكة شالباف ،وىشا سػؼ

ندتعخض تاريخ العالقات بيغ البمجيغ و عالقتيع مع شالباف واالندحاب االمخيكي مغ

افغاندتاف.

المطمب االول :تاريخ العالقات االمخيكية -االفغانية
تحتل افغاندتاف مػقعا استخاتيجيا ميسا في وسط وجشػب اسيا ،إذ تبمغ

مداحتيا حػالي ( )021،102كع وعاصستيا كابػؿ ،تحجىا مغ الذساؿ جسيػريات
تخكساندتاف واوزباكدتاف وشاجكدتاف ،وتبمغ شػؿ الحجود مع

شاجيكدتاف نحػ

 1432كيمػمت اخ ،وقج استشفخت شاجيكدتاف  02ألف عدكخي لتأميغ حجودىا ومحاربة
ما وصفتيا بأعساؿ التصخؼ واالتجار بالسخجرات ،أما حجود أفغاندتاف مع أوزبكدتاف

فترل  133كيمػمتخا ،وقج أجخت القػات األوزبكية مشاورات عدكخية مذتخكة مع

روسيا قخب الحجود األفغانية ،وأما شػؿ الحجود مع تخكساندتاف فيبمغ نحػ 123

كيمػمتخات ،اما مغ الغخب فتحجىا ايخاف ويبمغ شػؿ الحجود نحػ  532كيمػمتخا ،وفييا

سيصخت شالباف عمى السعابخ ،وأبخزىا إسالـ قمعة وأبػ نرخ فخاىي ،وتحجىا مغ

الذساؿ الذخقي جسيػرية الريغ ،اما باكدتاف فتحجىا في الجشػب والذخؽ ،وتعج
أشػؿ تمظ الحجود معيا وتستج عمى مدافة أكثخ مغ  0022كيمػمتخ ،وبيحا فأنيا تعج
بػابة وسط اسيا (تائب ،)5 ،0221 ،يشطخ خخيصة رقع ( )1حجود افغاندتاف.

:
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خارشة رقع( :)1حجود افغاندتاف

السرجر :خخائط العالع ،مشذػر عمى السػقع االلكتخوني :
https://arabic.mapsofworld.com/afghanistan

وبدبب مػقعيا ىحا فقج تشػعت فييا االثشيات والسرالح وااليجيػلػجيات
واصبحت مغ اكثخ السجف غيخ السدتقخة في العالع ،إذ يرل عجد الجساعات العخقية

واالثشية الى ( )02جساعة اىسيا الباشتػف الحيغ يرل عجدىع ( )%30والصاجيظ
والي اد ار والبمػش والتخكساف (حقي.)10 ،0223 ،

اما بالشدبة لتاريخ العالقات الجبمػماسية بيغ البمجيغ فقج بجأت في عاـ 1543

عشجما ارسل السمظ (دمحم شاىخ) شاه ممظ افغاندتاف اوؿ سفيخ افغاني الى الػاليات
الستحجة االمخيكية وىػ (عبج الحديغ عديد) ،وفي عاـ  1542قاـ الخئيذ االمخيكي
(روزفمت) في تعييغ اوؿ سفيخ امخيكي في افغاندتاف وىػ (ويمياـ ىػرنيبخوؾ) ،وىكحا

:
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استسخ التعاوف الجبمػماسي بيغ البمجيغ الى اف وصل الخئيذ االمخيكي (ايديشياور) الى

الدمصة وكاف اوؿ رئيذ امخيكي يدور افغاندتاف في عاـ (1525فيجياناثاف،)0200 ،

وفي عاـ  1595دخمت القػات العدكخية الدػفيتية الى افغاندتاف وذلظ لحساية الشطاـ

الذيػعي ىشاؾ ،وقج ارتكب الخوس جخائع ضج الذعب االفغاني ،ولكغ االخيخ قاوـ ىحا
الغدو وكػف جبيات قتالية ضجه ،وقامت امخيكا بتدويج السقاتميغ بالدالح والسداعجات

السالية وذلظ رغبة مشيا في انياء الػجػد الدػفيتي في ىحه السشصقة (حقي،0223 ،

.)049

وبعج االندحاب الدػفييتي انجلعت الحخب االىمية بيغ الدعساء االفغاف عاـ

 ،1515وجاء االندحاب بشاء عمى اتفاقية جشيف السػقعة بيغ االتحاد الدػفيتي
وافغاندتاف وامخيكا وباكدتاف وذلظ في نيداف /أبخيل  ،1511وكاف الدبب في الحخب

االىمية ىػ التشافذ القبمي بيغ العخقيات االفغانية ،ىحا فزال عغ التجخل بعس الجوؿ

كإيخاف وباكدتاف واليشج في دعع ىحه االنقدامات ،وفي  02نيداف /أبخيل 1550

دخمت قػات الحدب االسالمي بكيادة (حكستيار) (ذي االغمبية البذتػنية) الى العاصسة
كابل بالخغع مغ السداعي الكبيخة التي قامت بيا جيات داخمية وخارجية إلبخاـ اتفاؽ

يشيي الحخب ،لكشو لع يػافق مسا ادى الى انجالع السعارؾ بيشو وبيغ الجسعية
االسالمية بكيادة (احسج شاه مدعػد)(ذي االغمبية الصاجيكية) وتسكغ االخيخ مغ

االستيالء والجخػؿ الى العاصسة كابل ،واستمع السجاىجوف الحكع رسسيا في 01
نيداف /أبخيل  .1550وفي عاـ  1553ضيخت حخكة شالباف التي تذكمت مغ شالب

بعس السجارس الجيشية في قشجىار ،عمى يج (السال دمحم عسخ مجاىج) ،ويشتسي معطع

افخادىا الى القػمية البذتػنية ،ووصمت الى مذارؼ كابل في عاـ  1552وسقصت
بأيجييع في  09ايمػؿ /سبتسبخ عاـ  1550وتست الديصخة عمى معطع االراضي

األفغانية (الجسيمي.)01 ،1559 ،

وفي خزع ىحه االحجاث استسخت الػاليات الستحجة االمخيكية في تقجيع العػف

ودعع حخكة شالباف ،فقج وججت الػاليات الستحجة االمخيكية مرمحتيا في مدانجة
:
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الذعب االفغاني ،وذلظ وكسا قمشا سابقا في احتػاء الشفػذ الخوسي فييا ،وايزا اضعاؼ

الشفػذ االيخاني لتكػف شالباف التيار السزاد ليا ،ىحا فزال عغ وجػد االحتياشات

الشفصية والغازية في ىحه السشصقة وتأميغ شخؽ انتقاليا الى االسػاؽ العالسية ،فقج كانت
الػاليات الستحجة وراء فكخة مذخوع خط انابيب بحخ قدويغ واسيا الػسصى عغ شخيق

أفغاندتاف (سخافخاز.)50 ،0221 ،

المطمب الثاني :حخكة طالبان وظيهر القاعجة
في ايمػؿ /سبتسبخ  ،1553تأسدت شالباف عمى يج أحج السحاربيغ القجامى في

الشزاؿ ضج االتحاد الدػفيتي وىػ (السال دمحم عسخ) ،فقج كاف العسػد الفقخي لسقاتمي
الجساعات الذبابية مغ عائالت أفغانية فخوا مغ الحخب الى باكدتاف ،وأنذأت سمصات

الجولة السجاورة شبكة مغ السجارس الجيشية لالجئيغ ،حيث حرل تالميحىع عمى السأوى
والصعاـ مجانا ،وكل ىحا بعمع وكالة السخابخات السخكدية الباكدتانية ،وكحلظ مغ قبل

مؤسدات إسالمية مغ دوؿ عخبية ،وأصبحت شالباف وريثة لسحىب الجيػبانج (وىػ

تعميع راديكالي ضيخ بيغ السدمسيغ اليشػد في القخف التاسع عذخ ،وقج دعا الجيػبشجيػف
الى إعادة إنذاء خالفة إسالمية مػحجة بحياة صارمة وفقا لسعاييخ العرػر الػسصى)،

في ىحه السجارس الباكدتانية لالجئيغ ،عمسيع الجعاة األصػليػف أنو مغ واجبيع القتاؿ
مغ أجل مجتسع إسالمي حكيقي ،وتصييخه مغ كل تأثيخ الدنادقة .وفي مشترف

التدعيشيات ،استخجمت السخابخات الباكدتانية خخيجي ىحه السجارس ألغخاضيا

الخاصة ،فقج أرادت إسالـ أباد أف تأتي الى الدمصة في أفغاندتاف بقػة ججيجة مغ

شأن يا إرساء الشطاـ وتدػية الشداع القجيع عمى الحجود بيغ الجولتيغ مع باكدتاف

).(Гест, 2011, 89

وفي خخيف عاـ  ،1553بجأت حخكة شالباف عسميات نذصة في األراضي

األفغانية ،فقج سيصخ مدمحػف عمى الجدء الجشػبي الغخبي مغ البالد مع قشجىار ثاني
أكبخ مجيشة ،والتي أصبحت العاصسة الفعمية لحخكة شالباف ،وقج أكج قادة شالباف أف
حخكتيع ليدت بذتػنية بحتة بل إسالمية ،وىع سعجاء بخؤية (مدمسيغ حكيقييغ) مغ
:
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أي جشدية ولغة ولػف بذخة ،لكغ مغ الشاحية العسمية ،عػمل الدادة الججد في البالد
الصاجيظ والي ادرة واألقميات العخقية األخخى كأشخاص مغ الجرجة الثانية ،في ربيع عاـ
 ،1552استػلت شالباف عمى السقاشعات األفغانية الغخبية وبجأت في الديصخة عمى
الشرف الجشػبي مغ البالد بأكسمو ،لع تتػقف حخكة شالباف عشج ىحا الحج ،بل ششت
سمدمة مغ اليجسات ،واستػلت عمى حػالي( )٪52مغ األراضي األفغانية ،تسيد حكع
شالباف في أفغاندتاف بالسحافطة الستصخفة :فخضت معاييخ العرػر الػسصى عمى
السجتسع  ،في  4نيداف /أبخيل  1550في حفل أقيع في قشجىار ،أشمق (السال دمحم
عسخ) لقب أميخ السؤمشيغ ،في إشارة الى القخوف األولى لإلسالـ .وفي  05تذخيغ
االوؿ /نػفسبخ  ،1559أعمغ (السال عسخ) األراضي الخاضعة لمديصخة عمى أنيا إمارة
أفغاندتاف اإلسالمية ).(Чернова, 2013, 26
اما بخرػص تشطيع القاعجة فقج تأسذ عاـ  1511ونذخ قػاعجه في السشصقة
الذخقية مغ افغاندتاف الستاخسة لحجود باكدتاف ،وكاف بكيادة (اسامة بغ الدف)
ومداعجيو (ايسغ الطػاىخي وابػ حفز السرخي) ،وقج كاف اليجؼ االساس إلنذاء
ىحا التشطيع محاربة الذيػعييغ في الحخب الدػفيتية في افغاندتاف وبجعع وتسػيل
مباشخ مغ الػاليات الستحجة عغ شخيق السخابخات الباكدتانية ،وبعج خخوج الدػفييت
مغ افغاندتاف وسيصخت حخكة شالباف عمييا كاف الجػ آمشا لفخار (اسامة بغ الدف)
الييا .وفي اب /أغدصذ عاـ  1550اصجر اوؿ اعالف عغ الجياد ضج االمخيكييغ
وانتقل الى قشجىار في عاـ  1559بعج اف كاف عمى عالقة صجاقة مع (السال عسخ)
واصبح تحت حساية شالباف (رشيج.)010 ،0223 ،
ومغ ىشا وججت االدارة االمخيكية اف شالباف والقاعجة سيذكالف خص اخ عمى
امشيا القػمي فزال عغ اف امجادات الصاقة اصبحت في خصخ ،وفي عاـ  1559بجأ
الخالؼ بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية وبيغ شالباف والقاعجة في عيج الخئيذ
االمخيكي الدابق( بيل كميشتػف) ،وقج حاولت الػاليات الستحجة اقشاع شالباف بتدميع
:
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(اسامة بغ الدف) ،لكغ شالباف رفزت تدميسو ،وفي  02اب /أغدصذ 1551
اغارت الصائخات االمخيكية عمى افغاندتاف بيجؼ قتل (اسامة بغ الدف) الحي اتيستو
بتفجيخ سفارتييا في كيشيا وتشدانيا عاـ  ،1551وىػ الستػرط في حادث انفجار السجمخة
االمخيكية (كػؿ) في ميشاء عجف والحي راح ضحيتيا ( )19بحا ار امخيكيا ،فزال عغ
ضخب مخكد التجارة في عاـ  ،1554لحا قخرت االمع الستحجة مشع السداعجات عشيا
وفخضت حطخ الصيخاف (حقي.)020 ،0223 ،
ولكغ بعج احجاث  11ايمػؿ /سبتسبخ  0221وبعج تأكج االدارة االمخيكية بتػرط
(بغ الدف) في ىحه العسمية اليجػمية ،قامت الػاليات الستحجة بذغ ىجػـ عمى
االراضي االفغانية كافة واعمشت الحخب عمى االرىاب وذلظ في عيج الخئيذ االمخيكي
الدابق (جػرج بػش االبغ) ،وقرفت مػاقع شالباف في مشاشق الذساؿ االفغاني،
ولتحقيق نرخىا قامت امخيكا باستسالة باكدتاف الى جانبيا في ىحه الحخب عمى
اعتبار انيا محاذية ألفغاندتاف وتدتصيع الشرخ مغ خالليا ،وقج وفخت باكدتاف
قػاعجىا وتدييالتيا لمخحالت الجػية االمخيكية وتقجيع السعمػمات االستخباراتية ليا،
وىشا نالحع الجور السددوج الحي لعبتو باكدتاف فيي تحاوؿ الحفاظ عمى الصالباف ومغ
جية اخخى عجاوتيا لصالباف والقاعجة ،وبعج اف حققت الػاليات الستحجة نرخىا عمى
افغاندتاف واندحاب شالباف وافقت الفرائل االفغانية عمى اختيار (حامج كخزاي)
رئيدا لمحكػمة وفاز باالنتخابات الخئاسية التي جخت في  3تذخيغ االوؿ عاـ 0223
(سخافخاز.)420 ،0221 ،
المطمب الثالث :االندحاب االمخيكي من افغاندتان
قامت الػاليات الستحجة وحمف شساؿ األشمدي (الشاتػ) في عاـ  0220عمى
إعادة التخكيد عمى أفغاندتاف وزيادة عجد قػاتيا في السشصقة وذلظ عمى اثخ قياـ حخكة
شالباف بتشفيح العجيج مغ اليجسات اإلرىابية والتي راح ضحيتيا العجيج مغ السجنييغ،
ولكغ بانتياء مجة رئاسة الخئيذ االمخيكي (جػرج بػش االبغ) اتزح أف آماؿ الػاليات

:
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الستحجة في نرخ سخيع وتحقيق ديسقخاشية في أفغاندتاف كانت غيخ ناجحة ،فمع
تزعف شالباف بل بالعكذ حققت نجاحات اقػى بكثيخ ،وعشجما وصل الخئيذ
االمخيكي (باراؾ أوباما) الى الدمصة ،حاوؿ سحب قػاتو مغ العخاؽ نحػ افغاندتاف،
وفي حديخاف /يػيشػ  ،0229كانت القػات الخاصة تدتعج لمكبس عمى أحج قادة
شالباف (أبػ يحيى الميبي) ،في والية بكتيكا ،ويفتخض أنو كاف مختبئاً في مبشى مجرسة

ديشية ،وأشمقت القػات الخاصة عميو خسدة صػاريخ ،وسقط ستة مدمحيغ ضحايا

لمقرف (لكغ اليجؼ نفدو لع يكغ بالجاخل) ،وقج أخفى البشتاغػف الحكيقة األخيخة،
عمى أمل إنياء الحخب بزخبات قػية ضج شالباف ،لحلظ زاد الخئيذ (أوباما) في عاـ
 0212عجد القػات في أفغاندتاف الى (  )122222جشجي ،وارتفع عجد الذخشة
والجشػد السحمييغ الى ( ،)422222وقج اتزح أف ىحا ٍ
كاؼ الستقخار الػضع ،فقج
سيصخت الدمصات األفغانية والقػات الستحالفة عمى أىع السجف والسشاشق (World
).Bank, 2014
في عاـ  ،0211قتمت القػات الخاصة األمخيكية (اسامة بغ الدف) في
باكدتاف ،وأعمغ الخئيذ (أوباما) بشفدو القزاء عمى (اإلرىابي رقع واحج) ،وقج خدخت
الػاليات الستحجة العجيج مغ جشػدىا فقج قتل حػالي ( )1222جشجي أمخيكي (مغ أصل
 0422خالؿ الحخب بأكسميا) مغ عاـ  0225الى عاـ  ، 0210وأصيب ()12222
أخخيغ ،وبمغت التكاليف الدشػية لمحخب ( )112مميارات دوالر ،واستقبل الجسيػر
ووسائل اإلعالـ مثل ىحه الخدائخ بشقج كبيخ ،ووعج الخئيذ (أوباما) بدحب جسيع
القػات (باستثشاء جدء صغيخ لحساية الدفارة االمخيكية) بحمػؿ نياية عاـ  .0210وفي
 41كانػف االوؿ /ديدسبخ  ،0213انتيت رسسيا العسميات العدكخية األمخيكية في
أفغاندتاف ،لكغ األمخيكييغ بقػا في البالد ،وفي عاـ  ،0210سيصخت شالباف عمى
اجداء كبيخة مغ افغاندتاف ،ولع تتسكغ القػة العطسى مغ تحقيق نرخ عدكخي
وسياسي كامل في أفغاندتاف ).(Козлов, n.d
:
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وعمى الخغع مغ وصػؿ الخئيذ االمخيكي (دونالج تخامب) الى الدمصة وقيامو
بتخػيل الكيادة العدكخية االمخيكية في افغاندتاف بديادة عجد القػات والدساح بذغ
حسمة قرف جػي مكثف وذلظ بعج ضيػر تشطيسات ندبت نفديا الى تشطيع داعر
االرىابي اال اف الجيػد االمخيكية فذمت في احجاث تغييخ في السشصقة ،وىحا مسا دفع
االدارة االمخيكية في عاـ  0211الى اجخاء عسمية تفاوضية مع شالباف ،وفعال في 05
شباط /فبخايخ  0202تع عقج اتفاقية في العاصسة القصخية وسسيت (اتفاقية الجوحة)
والتي نرت عمى اندحاب القػات االمخيكية بالكامل مغ افغاندتاف عمى اف تشتيي في
مصمع ايار /مايػ  0201مقابل اف تقصع شالباف عالقتيا مع القاعجة والجساعات
االرىابية األخخى (وحجة الجراسات الدياسية.)0 ،0201 ،
تزسغ اتفاؽ الدالـ الذامل  3أجداء ،كاالتي (وكالة األناضػؿ:)0202 ،
 -1ضسانات وآليات تشفيح تسشع استخجاـ األراضي األفغانية مغ قبل أي جساعة أو
فخد ضج أمغ الػاليات الستحجة وحمفائيا.
 -0ضسانات وآليات تشفيح وإعالف ججوؿ زمشي الندحاب جسيع القػات األجشبية مغ
أفغاندتاف.
 -4بعج اإلعالف عغ ضسانات االندحاب الكامل لمقػات األجشبية ،والججوؿ الدمشي
بحزػر الذيػد الجولييغ ،والزسانات واإلعالف بحزػر الذيػد الجولييغ أف التخاب
األفغاني لغ يتع استخجامو ضج أمغ الػاليات الستحجة وحمفائيا ،ستبجأ إمارة أفغاندتاف
اإلسالمية التي ال تعتخؼ بيا الػاليات الستحجة كجولة والسعخوفة باسع شالباف،
السفاوضات بيغ األفغاف مع األشخاؼ األفغانية بتاريخ  12آذار /مارس .0202
 -3سيكػف وقف دائع وشامل إلشالؽ الشار بشجا عمى ججوؿ أعساؿ الحػار
والسفاوضات بيغ األفغاف ،وسيبحث السذاركػف بالسفاوضات األفغانية مػعج وشكل
وقف إشالؽ نار دائع وشامل ،بسا في ذلظ آليات التشفيح السذتخكة التي سيتع اإلعالف
عشيا مع االنتياء واالتفاؽ عمى مدتقبل الخارشة الدياسية ألفغاندتاف.

:
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ومع تػلي الخئيذ االمخيكي (جػ بايجف) الحكع في عاـ  0201اعمغ التدامو
باالتفاقية وباندحاب الجير االمخيكي مغ افغاندتاف ،وقج اكج ايزا عمى اف واششصغ
ستخاقب الػضع في السشصقة ويسكشيا االحتفاظ ببعس القجرات العدكخية واالستخباراتية
لسكافحة االرىاب ومشع عػدة التشطيسات االرىابية ،وفي  41اب /أغدصذ 0201
انتيت عسمية االندحاب الشيائي لمقػات االمخيكية مغ افغاندتاف بعج مجسػعة اخفاقات
االدارة االمخيكية في تحقيق اىجافيا في بشاء دولة ديسقخاشية في افغاندتاف وايزا في
بشاء قػات االمغ االفغانية ،فمع تتستع ىحه القػات بالقجرة الكافية لمجفاع عغ بالدىع،
ىحا فزال عغ تآكل مرجاقية الػاليات الستحجة فيي لع تدتصع الػفاء بالتداماتيا
ومرجاقيتيا في تحقيق الجيسقخاشية وحقػؽ االنداف التي نادت بيا ،وقج خمف
االندحاب االمخيكي عػدة الجولة الجيادية الستصخفة واحتسالية بث الخوح في
التشطيسات الجيادية ).(Уход США, 2021
ومغ الججيخ بالحكخ اف الػاليات الستحجة انفقت أكثخ مغ  0تخيميػف دوالر عمى
الحخب في أفغاندتاف خالؿ  02عاما ،مشح  11أيمػؿ  ،0221وأضيخت وثائق أمخيكية
أف السيدانية التي أُنفقت في أفغاندتاف تجاوزت الػ(  )422مميػف دوالر يػميا ،لسجة
عقجيغ ،أي حػالي(  ) 22ألف دوالر لكل فخد مغ سكاف أفغاندتاف البالغ عجدىع
( )32مميػف ندسة (Уход США, 2021؛ مػقع يػرو نيػز.)0201 ،
ومغ ىشا تعج االتفاقية بيغ الػاليات الستحجة وشالباف وكأنيا انترار واضح
لمستسخديغ واعتخاؼ أمخيكي باليديسة ،مشح ما يقخب مغ  02عاما تكبجت الػاليات
الستحجة خدائخ فادحة ،بعج أف حققت ىجفا واحجا فقط وىػ االنتقاـ مغ القاعجة
ليجسات  11ايمػؿ ،لكغ فذل الغخب في إعادة بشاء أفغاندتاف و ىديسة شالباف  ،وىشا
يتسثل الخصخ الخئيذ الندحاب الػاليات الستحجة مغ أفغاندتاف في التحػؿ السحتسل
لمبالد الى مالذ مشاسب لإلرىابييغ.

:
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المبحث الثاني
تجاعيات االندحاب االمخيكي عمى روسيا ومهقفيا من عهدة طالبان
يعج اندحاب القػات األمخيكية مغ أفغاندتاف ىديسة ساحقة بحق االدارة

االمخيكية مغ وجية نطخ روسية ،مسا يعشي أنو لغ يكػف ىشاؾ ساحة معخكة واحجة
تغحييا الػاليات الستحجة بالقخب مغ حجود السشصقة ،والتي تعجىا روسيا مجاؿ نفػذىا،

لكغ مغ جية اخخى اف الفخاغ الحي تخكتو الػاليات الستحجة ورائيا جمب مجسػعة ججيجة
مغ الذكػؾ والسذاكل السحتسمة لمكخمميغ وخرػصا بعج عػدة شالباف لمحكع في

افغاندتاف ،وىحا ما سػؼ نتشاولو في السصالب االتية:

المطمب االول  :تجاعيات االندحاب عمى روسيا

دعست روسيا الغدو الحي قادتو الػاليات الستحجة عمى أفغاندتاف قبل 02

عاما ،وروجت ايزا الستخجاـ مجاليا الجػي وأشارت الى دعع استخجاـ الػاليات
الستحجة لقػاعج عدكخية في قيخغيدستاف وأوزبكدتاف ،لكغ بسخور الػقت ،تزاءؿ

تدامح مػسكػ مع الػجػد األمخيكي في آسيا الػسصى ،وقامت مػسكػ بتحريغ قاعجة

عدكخية كبيخة في شاجيكدتاف ،وأجخت تجريبات عدكخية مع القػات الصاجيكية
واألوزبكية عمى شػؿ الحجود ،وبالخغع مغ ذلظ ،فإف واششصغ ومػسكػ ليدتا شخفيغ

متحاربيغ بالزبط عشجما يتعمق األمخ بجشػب آسيا ،ففي عاـ  ،0225ضغصت

مػسكػ عمى قيخغيدستاف إلغالؽ (قاعجة ماناس الجػية) التي كانت تكيع فييا الػاليات
الستحجة ،بالخغع مغ اف مػسكػ يقمقيا تيجيج شالباف اال اف الػجػد االمخيكي يقمقيا

اكثخ ،فمع يخغب الخئيذ الخوسي (فالديسيخ بػتيغ) وجػد قػاعج أمخيكية في تمظ

السشصقة ،التي لصالسا اعتبخت نقصة ضعف وتيجيج لألمغ القػمي الخوسي (Умаров,

).n.d

ومغ ىشا فقج كاف االندحاب االمخيكي الكامل مغ افغاندتاف بسثابة مفاجئة

لمعالع ،وىحا ما قالو السبعػث الخاص لمخئيذ الخوسي الى أفغاندتاف (زاميخ كابػلػؼ)

:
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عغ االنييار الدخيع لمحكػمة السجعػمة مغ قبل الػاليات الستحجة في كابػؿ (الى حج

ما ،جاء ىحا بسثابة مفاجأة ...انصمقشا مغ فيع أف الجير األفغاني سيطل يقاوـ لبعس
الػقت ،لكغ ،عمى ما يبجو ،كشا متفائميغ لمغاية في تقييع جػدة القػات السدمحة التي

دربيا األمخيكيػف وحمف شساؿ األشمدي ،وأنيع تخمػا عغ كل شيء في الصمقة

األولى)(Куркин, 2022, 1).

اف خػؼ مػسكػ مغ عجـ االستقخار عمى حجودىا الجشػبية ىػ عامل رئيذ

في بشاء العالقات مع كابػؿ ،فالجوؿ الستاخسة ألفغاندتاف  -تخكساندتاف وأوزبكدتاف
وشاجيكدتاف – ليدت قادرة عمى الجفاع عغ حجودىا ومشع مقاتمي شالباف بالتغمغل
داخميا وزعدعة استقخار مجتسعاتيع ،لحلظ تكيع مػسكػ عالقات دبمػماسية بيجوء مع

شالباف مشح عجة سشػات وحتى اآلف ،إذ يذكل الصاجيظ واألوزبظ ندبة كبيخة مغ
الدكاف األفغاف ،مسا يعشي أف لجييع ايزا نفػذا ثقافيا ولغػيا واقتراديا شػيل األمج

مع حكػمة كابػؿ ،وىشا يقػؿ (ماثيػ روجاندكي) ،مجيخ السعيج كيشاف في واششصغ

(ونتيجة لحلظ ،تستمظ روسيا اآلف القجرة عمى مسارسة نفػذىا السباشخ عمى أفغاندتاف

التي تديصخ عمييا شالباف)). (Казахстана, 2021

وعمى الخغع مغ أف سيصخة شالباف عمى افغاندتاف كانت سخيعة لمغاية ،لكغ

روسيا كانت مدتعجة لسثل ىحا الديشاريػ لدشػات ،وىشا يقػؿ (زاميخ كابػلػؼ )
السبعػث الخاص لمخئيذ الخوسي ألفغاندتاف( ،ليذ مغ أجل ال شيء أنشا أقسشا

اتراالت مع حخكة شالباف في الدشػات الدبع الساضية ،وناقذشا العجيج مغ الشقاط،

ورأيشا ،نعع ،ىحه القػة ستمعب في نياية السصاؼ ،إذا لع ترل الى الدمصة بذكل
كامل ،فعمى أي حاؿ ،ستمعب دو ار رائجا في السدتقبل في أفغاندتاف) ،فقج وصمت

شالباف الى الدمصة آخخ مخة في عاـ  ،1550في جػ مغ الحخب األىمية والفػضى
شبو الكاممة ،وكانت مػسكػ أكثخ تخػفا مغ العػاقب ،كانت روسيا نفديا ال تداؿ تسخ

بانييار االتحاد الدػفيتي قبل خسذ سشػات ،كسا كانت تخذى ضعف دوؿ آسيا
الػسصى السدتقمة حجيثا ،والتي كانت تسخ باالضصخابات ،فصاجيكدتاف مدقتيا الحخب
:

23

األىمية في التدعيشيات ،في وادي فخغانة ،عمى حجود أوزبكدتاف وشاجيكدتاف

وقيخغيدستاف ،انجلعت أعساؿ عشف بذكل مشتطع ،وقج فتحت الحخب الذيذانية األولى
أبػاب السشصقة بأسخىا لمفكخ اإلسالمي الستصخؼ) ، (Казанцев, 2021لحا كانت

السيسة الخئيدة لخوسيا ىي ضساف أال تحاوؿ شالباف التحخيس عمى العشف أو نذخ

ندختيع الستذجدة مغ اإلسالـ خارج أفغاندتاف ،واعتسادا عمى ذلظ ،فأف مػسكػ يسكغ

اف تعتخؼ سياسيا بصالباف واستبعادىا مغ قائسة السشطسات اإلرىابية التابعة لألمع

الستحجة.

وكسا ذكخنا سابقاً اف عمى روسيا مكافحة تيجيج عجـ االستقخار في االتجاه

األفغاني ألسيا الػسصى ،وكسا أشار( زاميخ كابػلػؼ) ،السسثل الخاص لمخئيذ

الخوسي ألفغاندتاف ،في خصابو في مؤتسخ صحفي في  05تسػز /يػليػ  0201إف
التيجيج الحي تتعخض لو روسيا مغ أفغاندتاف ال يتحقق إال إذا لع يتع فعل أي شيء
لسػاجيتو ،وىشا يسكغ أف يكذف التحميل العقالني لمسػقف الخوسي مغ أفغاندتاف عغ
مدتػييغ مغ الجيػد:

االتجاه األول :ىػ جيػد و ازرة الخارجية الخوسية حتى ال يسذ الرخاع روسيا ،وتعج
ىحه السيسة صعبة تتصمب الكثيخ مغ الحكسة والسخونة فقج وججت أفغاندتاف نفديا في

قمب الخالفات العالسية بيغ الػاليات الستحجة وروسيا ،والريغ والػاليات الستحجة ،إذ
اف التشاقزات بيغ الػاليات الستحجة مغ ناحية ،وروسيا والريغ مغ ناحية أخخى

(خاصة بعج تػقيع مػسكػ وبكيغ اتفاقية حػؿ ربط مبادرة الحداـ والصخيق الريشية
واالتحاد االقترادي األوراسي ،وىػ أمخ ميع بذكل خاص آلسيا الػسصى) ،وعمى

السدتػى اإلقميسي ،ىشاؾ صخاع بيغ اليشج وباكدتاف ،واليشج والريغ جدئياً (كحميف
رئيذ لباكدتاف) ،إذ اف باكدتاف وأفغاندتاف ىسا دولتاف مجاورتاف تفرل بيشيسا (خط

دورانج) السذخوط الحي رسستو الدمصات االستعسارية البخيصانية ،فزال عغ ذلظ،
يعير معطع البذتػف (الجساعة العخقية األفغانية) في باكدتاف ،لحلظ فإف إسالـ أباد

معشية بحكػمة في كابػؿ لغ تثيخ قزية استقالؿ شتػندتاف ،بجورىا ،ستجعع اليشج
:
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حتى الشياية أي حكػمة أفغانية تتبع خصاً مدتقالً تجاه باكدتاف ،وايزا ىشاؾ إيخاف
والخميج العخبي ،فعمى سبيل السثاؿ ،بسداعجة إيخاف ،أنذأ الذيعة األفغاف الي ادرة

ميميذيا جاىدة لمقتاؿ (فاشسيػف) ،ويسكغ استخجاميا ضج شالباف بدبب حكيقة أف

الي ادرة لجييع ذكخيات مؤلسة لمغاية عغ اإلرىاب ضج الذيعة الحي صاحب فتخة حكع
شالباف ،وأثشاء الحخب مع األمخيكييغ ،وىشاؾ ايزاً التشاقزات بيغ البذتػف واألقميات

القػمية في أفغاندتاف ،إذ في حالة حجوث مديج مغ زعدعة االستقخار في الػضع،

فسغ السحتسل أف تشذأ مػاجية ججيجة عمى شػؿ خط شالباف  -تحالف الذساؿ

الستججد ،في ىحه الحالة ،ستمجأ قػى مختمفة الى العبيغ مختمفيغ لمسداعجة ،مثال

البذتػف الى باكدتاف ،وربسا ايزاً لمريغ أو الػاليات الستحجة ،الي ادرة الى إيخاف،

الصاجيظ الى شاجيكدتاف وروسيا وربسا اليشج ،األوزبظ الى أوزبكدتاف وتخكيا وروسيا،
إذ اف كل ىحا حجث في التدعيشيات ،خالؿ الحخب األىمية بيغ البذتػف والصاجيظ ،ثع
بيغ شالباف والتحالف الذسالي.

االتجاه الثاني :الجيػد السبحولة مغ خالؿ و ازرة الجفاع الخوسية ومشطسة معاىجة األمغ
الجساعي بيجؼ تعديد الجفاع عغ دوؿ آسيا الػسصى ،التي تزسغ روسيا أمشيا ،وىػ
تذكيل نػع مغ (الججار الػقائي) الخارجي الحي يسكغ أف يحسي روسيا في حالة تفاقع

حاد لمػضع في أفغاندتاف ،ففي إشار مشطسة معاىجة األمغ الجساعي ،تدود روسيا
شاجيكدتاف وقيخغيدستاف باألسمحة ،سػاء بأسعار مجعػمة أو مجانية ،كسا يتع إجخاء
تجريب تفزيمي لألفخاد العدكخييغ في دوؿ مشطسة معاىجة األمغ الجساعي ،إذ تقع

القػاعج العدكخية الخوسية في شاجيكدتاف وقخغيدستاف ،وىشاؾ مشذآت عدكخية أخخى

في دوؿ مشطسة معاىجة األمغ الجساعي (Россия поддержит талибов
).против ИГИЛ, 2015

ومغ السيع أف نالحع أف روسيا ،مغ خالؿ مداعجة بمجاف آسيا الػسصى في

ضساف أمشيا ،تداىع ايزاً في ضساف أمغ أوروبا ،وذلظ الف األفغاف ىع مغ بيغ

:
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أكبخ ثالث مجسػعات الجئيغ في ألسانيا (الى جانب الدػرييغ والعخاقييغ) ،وفي حالة

زعدعة االستقخار يسكغ اف تؤدي الى زيادة اليجخة الوروبا.
المطمب الثاني :المهقف الخوسي من عهدة طالبان لمحكم

اف تاريخ العالقات بيغ روسيا وشالباف ليذ ببعيج ،فسشح مشترف التدعيشيات

عشجما تػلت حخكة شالباف الدمصة ألوؿ مخة في أفغاندتاف ،دعست االنفرالييغ

الذيذاف ،وكانت مػسكػ أحج أكثخ خرػميع نذاشا ،لحا دعست روسيا (التحالف
الذسالي ألحسج شاه مدعػد) ،الحي أقاـ معو الجير الخوسي عالقات جيجة حتى في
مخحمة اندحاب القػات الدػفيتية مغ أفغاندتاف .وفي عاـ  0224أعمشت السحكسة

العميا الخوسية حخكة شالباف والتي لع تختكب قط ىجسات إرىابية عمى األراضي

الخوسية ،مشطسة إرىابية ،عمى عكذ األمخيكييغ ،الحيغ حافطػا دائسا عمى اتراالت

محجودة مع شالباف حتى بعج عاـ  ،0221ولكغ في نياية عاـ  0212تغيخ الػضع
بذكل كبيخ ،فبعج أشيخ قميمة مغ شغ القػات الخوسية عسمية في سػريا ضج تشطيع

الجولة اإلسالمية (داعر) (السحطػرة في االتحاد الخوسي) اعمغ السبعػث الخاص
لمخئيذ الخوسي ألفغاندتاف بذكل غيخ متػقع أف روسيا لجييا قشػات اتراؿ مع حخكة

شالباف ،ومرالحيع في مكافحة داعر في أفغاندتاف (بسػضػعية تتدامغ مع روسيا)

) ،(Известия, 2021ومغ ىشا تبقى مرالح روسيا في أفغاندتاف ىي االىع،

وتتجدج في مشع ضيػر مرادر التيجيج اإلرىابي ىشاؾ وتحػيل السقاشعات الذسالية

مغ أفغاندتاف الى مشصقة عازلة أمشية ،فيي تحت سيصخة شالباف ،وىحا خصخ بالشدبة

لخوسيا ،وىشاؾ ايزا مرمحة اقترادية تتسثل في السذاريع التجارية الكبيخة ،ولكغ لغ
تتحقق ىحه الف ىشاؾ حاجة الى االستقخار وذلظ لزساف سالمة االستثسارات ،فالشطاـ

األفغاني االف غيخ مدتقخ.

وكسا ذكخنا سابقا اف لسػسكػ مرمحتاف رئيديتاف مترمتاف بأفغاندتاف :دعم

حمفائيا في آسيا الهسطى في مهاجية عجم االستقخار اإلقميمي الحي قج يتختب عمى

ذلك ،ومنع انتذار اإلرىاب الجولي الى األراضي الخوسية ،وقج أوضح (نيكػالي
:
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باتخوشيف) ،أميغ مجمذ األمغ الخوسي ،أىجاؼ روسيا فيسا يتعمق بأفغاندتاف ومشيا

):(Новости, 2021

 .1الديصخة عمى تجفقات اليجخة مغ أفغاندتاف الى آسيا الػسصى وروسيا.
 .0حساية آسيا الػسصى مغ اإلرىابييغ الحيغ يتشكخوف في شكل الجئيغ.

 .4الحساية مغ تيخيب األسمحة والسخجرات ،إذ تسثل افغاندتاف حػالي  %13مغ

انتاج االفيػف العالسي وفقا إلحرائيات االمع الستحجة لمفتخة ( )0202-0212لحا
كانت مذكمة تيخيب السخجرات مغ افغاندتاف عبخ اسيا الػسصى يسثل مذكمة خصيخة

لخوسيا.

اف السذكمة التي تػاجييا روسيا ىي كيفية التعامل مع الحكػمة الججيجة في

كابػؿ عشجما يعج أعزاؤىا إرىابييغ بسػجب التذخيع الخوسي لعاـ  ،0224ويمدـ

اإلعالـ الخوسي بتزسيغ ذكخ ذلظ في جسيع السػاد التي تطيخ فييا شالباف ،ولكغ

دعػة شالباف الى وجػد مذاركيغ اخخيغ في اجتساعات مػسكػ في تذكيل حكػمة
انتقالية في افغاندتاف سيجعل ىحا مغ السسكغ افزل سيشاريػىات مػسكػ ،مغ ناحية،

عجـ االعتخاؼ مباشخة بدمصة التشطيع السعمغ أنو إرىابي ،ومغ ناحية أخخى ،عجـ إفداد

العالقات مع شالباف ،ففي  02تذخيغ االوؿ /أكتػبخ 0201عقج اجتساع مػسكػ
الخاص بريغة السذاورات بذأف أفغاندتاف ،بسذاركة مسثميغ مفػضيغ عغ حخكة

شالباف ودبمػماسييغ روس ،شارؾ في السفاوضات مسثمػف عغ الريغ وباكدتاف
وإيخاف واليشج وكازاخدتاف وقيخغيدستاف وشاجيكدتاف وتخكساندتاف وأوزبكدتاف ،وقج

دعست الدمصات األمخيكية االجتساع ،لكشيا قالت إنيا لغ تحزخ االجتساع ،ومثل

روسيا في السحادثات وزيخ الخارجية (سيخغي الفخوؼ) ،ومثل الػفج األفغاني القائع
بأعساؿ وزيخ الخارجية في حكػمة شالباف( أميخ خاف متكي) ،وقج جخت السحادثات

في مػسكػ عمى الخغع مغ حكيقة أنو لع تعتخؼ أي دولة  -بسا في ذلظ روسيا -
بصالباف كحكػمة شخعية ألفغاندتاف ،وفي ىحا الرجد قاؿ وزيخ الخارجية الخوسية

(سيخغي الفخوؼ) (إف الجانب الخوسي لع يخف ابجا اتراالتو بسسثمي الحخكة ،ألنيع
:
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جدء مغ السجتسع األفغاني) ،وجاء في بياف و ازرة الخارجية الخوسية عقب االجتساع أنو
يجب بشاء التفاعل مع أفغاندتاف مع مخاعاة الػاقع الججيج  -وصػؿ شالباف الى

الدمصة ، -بغس الشطخ عغ االعتخاؼ الخسسي بالحكػمة األفغانية الججيجة مغ قبل
السجتسع الجولي ).(Рассказал, 2021

وقج شسل جدء ميع مغ السفاوضات الػضع االقترادي في أفغاندتاف ،فبعج

وصػؿ شالباف الى الدمصة ،انجلعت أزمة اقترادية في البالد ،بسا في ذلظ تمظ االزمة

الشاجسة عغ تجسيج األصػؿ السالية لمجولة في البشػؾ األجشبية ،وأقخ الصخفاف بأف

الػضع االجتساعي  -االقترادي واإلنداني في أفغاندتاف آخح في التجىػر ،ويجب

عمى السجتسع الجولي أف يبحؿ قرارى جيجه لسداعجة الدكاف ،(Кривошеев

).2021, 2

وعمى صعيج التعاوف اإلنداني فقج كاف لو أىسية خاصة في سياؽ األزمة

ففي تذخيغ الثاني وكانػف األوؿ عاـ  ،0201سمع الجير الخوسي شحشات عجة مغ
السداعجات اإلندانية الى أفغاندتاف ،كسا ساعج الصالب األفغاف عمى العػدة الى

روسيا لسػاصمة دراستيع ،ويعتقج وزيخ الخارجية الخوسي (الفخوؼ) أف مدألة
االعتخاؼ الخسسي بدمصات شالباف ما زالت سابقة ألوانيا ،وقاؿ (اف القخار اإليجابي

يعتسج عمى كيفية تصػر األحجاث في أفغاندتاف ،أو باألحخى عشجما تفي شالباف
بػعػدىا) ،وأوضح أف األمخ يتعمق بػعػد شالباف بتذكيل حكػمة شاممة ومكافحة

تيجيجات اإلرىاب والسخجرات ).(дискуссию в пресс-центре, 2021

وىشا يسكششا القػؿ اف روسيا والػاليات الستحجة يخفزػف أف تربح أفغاندتاف

مالذا لمجساعات اإلرىابية الجولية ،لحا في الػقت الحالي ،تتخح روسيا مقاربة بخاغساتية
لصالباف ،إذ أف لجييا عالقة مع السجسػعة التي ال تستمكيا الػاليات الستحجة ،ويسكغ
لسػسكػ الزغط عمى شالباف بسا يتساشى مع األىجاؼ السذتخكة بيغ الػاليات الستحجة
وروسيا ،فخوسيا تػد في تذكيل حكػمة افغاندتانية اكثخ شسػلية ،فزال عغ اف روسيا

تعارض أي جيج أمخيكي أحادي الجانب لتأميغ قاعجة عدكخية في آسيا الػسصى.
:
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المطمب الثالث :سيناريهىات لتطهر الهضع الجيهسياسي حهل افغاندتان وتيجيجاتو
ألمن روسيا والجول المجاورة

اف تصػرات الػضع الحالي في افغاندتاف مغ الرعب التشبؤ بو ،وذلظ بدبب

تعجد العػامل التي تؤثخ فيو ،لحا سشحاوؿ في ىحا السصمب وضع سيشاريػىات بسػاضيع
مختمفة تذسل تصػر الػضع الجاخمي والجيػسياسي ،فبالشدبة لمػضع الدياسي الجاخمي

فيشاؾ سيشاريػىاف محتسالف يسكغ لكل مشيع عػاقب ايجابية وسمبية عمى كل مغ

روسيا والجوؿ السجاورة كالريغ ،وكاالتي:

الديناريه االول :طالبان قهية ،وىػ الديشاريػ االكثخ احتسالية ،إذ سيخمق مسثمػ

حخكة شالباف نطاـ حكع قػي وفعاؿ ويسكشو ادارة االزمة والسحافطة عمى الػحجة وقسع

السعارضة ،وىشا يسكششا اف نزع العػاقب االيجابية ليحا الديشاريػ بانترار الجشاح
السعتجؿ مغ شالباف وتذكيل حكػمة شاممة وشخد االرىابييغ الجولييغ ،وعجـ التعخض

لجوؿ الجػار والسيسا روسيا ودوؿ اسيا الػسصى ،اما العػاقب الدمبية فيي انترار
الجشاح الخاديكالي لصمباف وبجأ التػسع الخارجي نحػ اسيا الػسصى ودعع الجساعات

الجيشية الستصخفة في جسيع انحاء العالع.

الديناريه الثاني :طالبان ضعيفة ،وفقاً ليحا الديشاريػ لغ تتسكغ شالباف مغ انذاء
نطاـ حكع قػي ولغ تدصيع ادارة االزمة واحتػاءىا ،بل سيكػف ىشاؾ انقداـ داخمي
وانتياؾ لحقػؽ االنداف وحجوث ازمة اقترادية خصيخة في نذػب صخاع داخل الحخكة
(بيغ الجساعات االكثخ اعتجاال واالكثخ راديكالية) ،كسا أف مقاومة األقميات القػمية
لصالباف آخحة في االزدياد ،إذ يػجج في الػقت الحالي مسثالف رئيداف لمصاجيظ

(أ.مدع ػد جػنيػر ،الحي ورث الشفػذ والدمصة مغ والجه ،و نائب الخئيذ أ .صالح،

الحي أعمغ نفدو رئيدا بالشيابة في غياب الخئيذ السخمػع عبج الغشي) ،ومغ ىشا فأف
العػاقب االيجابية مغ ىحا الديشاريػ انو ال يػجج صجاـ بيغ الالعبيغ الخارجييغ في

افغاندتاف ،أي أف ىشاؾ حخب بيغ القػات األفغانية دوف دعع خارجي ،فالرخاع داخمي

بصبيعتو ،دوف تجخل قػى إقميسية وعالسية ،في ىحه الحالة
:
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التحجيات التي تػاجو أمغ الحجود (عمى الخغع مغ أف الػضع في أفغاندتاف سيكػف
سيئاً لمغاية) ،في ىحه الحالة ،قج تشذأ مشاشق تديصخ عمييا لياكل إرىابية دولية ،لكغ
يسكغ مػازنتيا بسشاشق تديصخ عمييا قػى أكثخ مالءمة لخوسيا والالعبيغ اإلقميسييغ
اآلخخيغ (كسا كاف ىػ الػضع في التدعيشيات).

اما العػاقب الدمبية ليحا الديشاريػ ،فيػ السذاركة الشذصة لالعبيغ الخارجييغ

في الرخاع بيغ األفغاف (الحخب بالػكالة) عمى غخار الر اخعات في سػريا أو ليبيا،
في ىحه الحالة ،ال يسكغ فقط تجسيع الجساعات اإلرىابية الخصيخة بذكل خاص عمى
أراضي أفغاندتاف ،ولكغ يتع ايزا إنذاء إمكانية لغدو الجساعات السدمحة لإلرىابييغ
الجولييغ الى الجوؿ السجاورة ،بسا في ذلظ روسيا و آسيا الػسصى ،لحا فسغ السيع ججا

اف تتستع روسيا بعالقات جيجة مع جسيع جيخاف أفغاندتاف ،و يسكغ لسػسكػ وبكيغ
مداعجة دوؿ السشصقة األخخى عمى تشديق مرالحيا.

اما بالشدبة لتصػر الػضع الجيػسياسي حػؿ أفغاندتاف وتيجيجاتو ألمغ الجوؿ

السجاورة ،فيشاؾ سيشاريػىاف:

الديناريه االول :استقخار الهضع في افغاندتان وىه االكثخ احتماال ،وستكػف شالباف
قادرة عمى تذكيل حكػمة مدتقخة وشاممة ،بكيادة الجساعات الستصخفة والحيغ

سيتػسعػف خارجا نحػ اسيا الػسصى -شاجيكدتاف وقيخغيدستاف وتخكساندتاف ،في
ىحه الحالة ،يسكشيع االستفادة مغ دعع الجساعات اإلسالمية الستصخفة في جسيع أنحاء

العالع اإلسالمي ،وحدب رأي السدتذخؽ الخوسي (أ .كشيازيف) (أف مثل ىحه الدياسة

التي تشتيجيا شالباف يسكغ أف تكػف مفيجة لمػاليات الستحجة ،ألنيا ستزعف خرػميع

الخئيدييغ  -الريغ وروسيا وإيخاف) )،(дискуссию в пресс-центре, 2021
وىحا الديشاريػ االكثخ تخجيحاً.

الديناريه الثاني :احتمالية تفكيك افغاندتان مع تهطين العنف داخميا وحخب اىمية
ويتكخر وضع التدعينيات ،السختبط باالنييار الفعمي ألفغاندتاف ،وقج يؤدي ىحا

الديشاريػ الى ضيػر (تأثيخ الجوميشػ) لبمجاف آسيا الػسصى ذات الجولة اليذة ،وذلظ
:
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بتصػر االشتباكات الحجودية السختبصة بتقديع عائجات تيخيب السخجرات عمى شػؿ

الصخيق الذسالي بيغ مختمف الجساعات السدمحة الى زعدعة واسعة الشصاؽ الستقخار
أراضي شاجيكدتاف وتخكساندتاف الستاخسة ألفغاندتاف ،وقج يؤدي زعدعة االستقخار
الى تشذيط تشطيع القاعجة ،ففي ىحا الديشاريػ ،ىشاؾ تيجيج بانييار شالباف ،وتصخؼ
بعس وحجاتيا الدابقة ،وتعديد دور أفغاندتاف كسالذ لمتشطيسات اإلرىابية والستصخفة

مغ دوؿ آسيا الػسصى والريغ ،وستكػف ىحه الجساعات قادرة عمى الكياـ بأنذصة
تخخيبية في روسيا وآسيا الػسصى مغ أراضييا ،لحا فسغ مرمحة مػسكػ تجشب ىحا

الديشاريػ.
الخاتمة

اف االندحاب االمخيكي الكمي مغ افغاندتاف يسكغ اف يكػف لو نتائج سمبية

في السدتقبل فقج يتسكغ االرىابيػف مغ استغالؿ الػضع لبشاء قػاتيع ويؤدي بالتالي
الى ىجسات ارىابية ججيجة في الػاليات الستحجة واوروبا ،لحا كاف عمى االمخيكييغ اف
يتخكػا قػة عدكخية صغيخة في افغاندتاف لسػاجية التيجيج االرىابي الحي تذكمو

مجسػعات مثل تشطيع القاعجة االرىابي.

ولقج كاف االندحاب االمخيكي تجاعيات عمى البمجاف االقميسية السجاورة

الفغاندتاف ومشيا روسيا ،إذ اف عالقة روسيا بأفغاندتاف ليدت مجخد عالقة بيغ بمجيغ
بل ىي مخاوؼ عمى الػضع في مشصقة اسيا الػسصى وعجـ انتذار االرىاب ،اذ اف

االندحاب االمخيكي وزعدعة استقخار مشصقة اسيا الػسصى ىػ احج االخصار الخئيدة

التي تػاجييا روسيا ،لحا تحاوؿ روسيا ايجاد تػازف بيغ جسيع القػى العاممة في
افغاندتاف مغ اجل الحفاظ عمى نفػذىا في السشصقة ،وفي ضل ضخوؼ التيجيجات
السذتخكة ،يسكششا اف نزع بعس التػصيات التي يجب عمى روسيا والجوؿ السجاورة

ألفغاندتاف اتباعيا وىي:

:
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-1تشديق السػاقف فيسا يتعمق بحخكة شالباف وإشخاؾ الجوؿ األخخى وىع جيخاف
أفغاندتاف ،وذلظ بصخد الجساعات اإلرىابية الجولية والحفاظ عمى الدالـ واالستقخار

عمى حجود أفغاندتاف مع إنذاء حكػمة شاممة.

-0الػساشة السذتخكة بيغ الجساعات السترارعة عمى سبيل السثاؿ( ،البذتػف
والصاجيظ) داخل أفغاندتاف ،وكحلظ بيغ مختمف الجوؿ مغ أجل الحفاظ عمى الدالـ.

-4التشديق السذتخؾ ألنذصة القػى اإلقميسية ذات السرالح في أفغاندتاف ،سػاء
األعزاء في مشطسة ششغياي لمتعاوف أو غيخىا ،وتشديق مػاقف القػى اإلقميسية ،مع

األخح في االعتبار تفاقع عجد مغ التيجيجات األمشية غيخ التقميجية السشبثقة مغ أراضي

أفغاندتاف (اإلرىاب والتصخؼ الجيشي والجخيسة السشطسة) ،مغ الزخوري تعديد التعاوف
العدكخي والتفاعل بيغ الخجمات الخاصة لخوسيا والريغ في أشكاؿ مختمفة
(التجريبات السذتخكة ،وتبادؿ السعمػمات حػؿ الستصخفيغ واإلرىابييغ) عمى أسذ ثشائية

ومتعجدة األشخاؼ ،وال سيسا في إشار مشطسة ششغياي لمتعاوف وليكميا اإلقميسي
لسكافحة اإلرىاب.

 -3تقجيع مداعجة إندانية مذتخكة ألفغاندتاف عمى السدتػى الثشائي وعمى مدتػى
السشطسات الجولية بدبب األزمة االقترادية.

-2تعديد الحػار الجبمػماسي والخبخاء مع تمظ الجوؿ التي ال تختبط مباشخة بجيخاف
أفغاندتاف ،لكشيا قج تعاني مغ اتجاىات سمبية فييا ،وتذسل ىحه دوؿ االتحاد
األوروبي (تيجيجات اليجخة غيخ السشزبصة ،وتيخيب السخجرات ،واإلرىاب مغ أراضي

أفغاندتاف)

-0تعديد تعاوف الخبخاء بيغ روسيا والريغ بذأف قزايا آسيا الػسصى ،وتعديد
تشديق السداعجات االقترادية واألمشية ألفغاندتاف والجوؿ السجاورة في آسيا الػسصى.

:
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