دوافع وتداعيات
التدخالت الروسية – اإليرانية في أفغانستان
محمد عبد اهلل يونس
مدرس مساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياس َّية جامعة القاهرة

لم ُ
مجر د
تصاعد أدوار كل من روسيا وإيران في أفغانستان
يكن
ُ
َّ
لتحوالت السياسة اإلقليمية للدولتني جتاه دول
تزامن غير منتظم
ُّ
التدخالت املتزايدة للدولتني في أفغانستان وسعيهما
اجلوار ،إذ إن
ُّ
للقيام بأدوار أكثر فاعلية على مدار العامني املاضيني ال سيما
فيما يتعلق بتطوير عالقاتهما مع حركة طالبان وتكثيف املواجهة
مع فرع تنظيم الدولة في أفغانستان والعمل على تهميش النخب
املوالية للغرب والواليات املتحدة األمريكية مبا يكشف عن امتداد
وسي-اإليراني ليشمل أفغانستان باإلضافة إلى سوريا
الر
التحالف ُّ
ّ
نتيجة التقا ُر ب بني مصالح الدولتني في أفغانستان في مواجهة
الواليات املتَّ حدة وحلف الناتو في إطار استراتيجية «احلرب الهجني»
( )Hybrid War Strategyالتي تتبعها روسيا جتاه االنتشار العسكري
للدول الغربية في عمقها االستراتيجي(.)1
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ميكن تفسير التح ُّركات ال ُّروسية-اإليران َّية في أفغانستان بوجود «نافذة فرصة»
مواتية ( )Window of Opportunityمتثلت في ا ِّتباع إدارة أوباما استراتيجية إعادة
األمريكي في بؤر
التوازن ( )Rebalancingالتي تقوم على تقليص االنخراط العسكري
ّ
الصراعات الداخلية في الشرق األوسط واالعتماد على مبادئ “القيادة من اخللف”
( )Leading from Behindوالتشارك في التكلفة واالحتواء التدريجي للتهديدات من خالل
الترتيبات الدولية متعددة األطراف(.)2
ومع تقليص عدد القوات األمريك َّية في أفغانستان تَش َّكلت حالة من الفراغ امليداني
ما دفع روسيا وإيران
أ َّدت إلى مت ُّدد تنظيم طالبان ووالية خراسان التابعة لتنظيم داعشَّ ِ ،
إلى استغالل حالة الفوضى األمنية والتم ُّدد في أفغانستان لتطويق الوجود العسكري
الغربي ،واحتواء التم ُّدد العسكري لتنظيم القاعدة ،باإلضافة إلى إعادة بناء الترتيبات
السياس َّية في أفغانستان بصورة حت ِّقق مصالح الدولتني وتؤ ِّدي إلى تهميش الن َُّخب
السياس َّية املوالية للغرب.
ّ
مؤشرات التغ ُّير في سياسات روسيا
في هذا اإلطار تر ِّكز الورقة على مراجعة
وإيران جتاه أفغانستان ،والعوامل والسياقات التي أ َّدت إلى حتفيز التح ُّوالت في األدوار
ال ُّروسية واإليران َّية والتداعيات املترتبة على سياسات الدولتني على األمن اإلقليمي
والتفاعالت بني القوى الكبرى واإلقليمية املنخرطة في أفغانستان ،واملسارات ُ
املت َملة
لتط ُّور التح ُّركات ال ُّروسية-اإليران َّية عقب تكثيف الواليات املتَّحدة األمريك َّية لوجودها
العسكري في أفغانستان.
ً
وسي-اإليراني فـي أفغانستان
الر
أول :تصاعد االنخراط ُّ
ّ

تُ َع ّد التح ُّركات ال ُّروسية واإليران َّية في أفغانستان حت ُّو ًل جوهر ًّيا في سياسة الدولتني
جتاه األوضاع السياس َّية واألمنية في هذه الدولة ،إذ إن العودة ال ُّروسية إلى أفغانستان
تأتي بعد عقود من الهزمية العسكرية ال ُّروسية في أفغانستان عام  ،1979التي كانت ضمن
ُمس ِّببات تَص ُّدع ِّ
االتاد السوفييتي السابق ،وهو األمر الذي دفع موسكو إلى ا ِّتباع سياسة
حذرة جتاه أفغانستان قامت على دعم الوجود العسكري حللف الناتو في أفغانستان
استخبارات ًّيا ولوجست ًّيا عقب عام  2001للتص ِّدي لتم ُّدد حركة طالبان وتنظيم القاعدة في
آسيا الوسطى(.)3
التوجه على إيران التي سعت قبل عام  2001للتخلُّص من حكم طالبان
وينطبق ذات
ُّ
ألفغانستان ،وكانت في صدارة الدول الداعمة للعملية العسكرية األمريك َّية التي أطاحت
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بالتنظيم ،كما أسهمت في مالحقة عناصر التنظيم وقياداته في املناطق احلدودية ،ويرجع
توجهات طالبان املناهضة للشيعة واستهدافهم أقلي َة الهزارة ِّ
الشيعِ َّية ،باإلضافة
ذلك إلى ُّ
إلى اقتحام القنصلية اإليران َّية في مزار شريف عام  1998من جانب طالبان وإعدام  8من
الدبلوماسيني اإليران ّيني ،وهو األمر الذي دفع طهران إلى تعبئة وحشد  70ألف مجنَّد من
اإليراني ونشرهم على احلدود مع أفغانستان(.)4
احلرس الثوري
ّ
ولم مينع التناقض اآليديولوجي بني طالبان وإيران ،التقا ُرب بني الطرفني منذ عام
 2014عقب مت ُّكن صعود والية خراسان التابعة لتنظيم داعش وهيمنتها على مناطق واسعة
من إقليم ناجنرهار ،باإلضافة إلى تقليص الواليات املتَّحدة تدريج ًّيا النتشارها العسكري
في أفغانستان ،وهو األمر الذي دفع روسيا وإيران إلى تغيير سياساتهما جتاه أفغانستان،
وسي-اإليراني في أفغانستان في ما يلي:
وتتم َّثل أه ّم معالَم االنخراط ال ُّر
ّ
 -1التقا ُرب مع طالبان :على الرغم من االنتقادات ال ُّروسية حتى عام  2013إلشراك
حركة طالبان في العملية السياس َّية في أفغانستان بدعوى االمتناع عن دعم «التنظيمات
اإلرهابية» ومنحها الشرعية السياس َّية ،بَيْد أن السياسة ال ُّروسية شهِ َدت حت ُّوالت جوهرية
منذ عام  ،2015ففي ديسمبر  2015أ َّكد املمثل ال ُّروسي لشؤون أفغانستان زامير كابولوف
أن «تنظيم داعش هو العد ّو األول ملوسكو وطالبان» ،وأشار كوبولوف إلى أن «مصلحة طالبان
تتوافق مع مصاحلنا» ،وكشف عن وجود قنوات اتصال لتبادل املعلومات مع احلركة(.)5
وفي ذات السياق أ َّكد السفير ال ُّروسي لدى كابل ألكسندر مانتينسكي في ديسمبر 2016
وجود َعالقات بني روسيا وطالبان ،وأنها على استعداد للوساطة بني احلكومة األفغانية
والتنظيم( ،)6كما أ َّكد رئيس االستخبارات العسكرية ال ُّروسية الفريق إيجور كوروبوف خالل
مؤمتر موسكو الدولي لألمن في أبريل  2017أن حركة طالبان أ َّدت دو ًرا مه ًّما في مواجهة
مت ُّدد تنظيم داعش في أفغانستان ،وأن طالبان «حتظى بدعم جانب كبير من السكان،
صت مساحة املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة األفغانية من  %75إلى  %60فقط»(.)7
وتَقلَّ َ
وتق ِّيم الواليات املتَّحدة الدور ال ُّروسي في أفغانستان بصورة سلبية ،إذ أ َّكد القائد األعلى
للقوات األمريك َّية بأفغانستان اجلنرال جون نيكلسون خالل شهادته أمام مجلس الشيوخ
في فبراير  2017أن روسيا «بدأت علنًا في إضفاء الشرعية على طالبان» ،وأن التح ُّركات
اإليران َّية وال ُّروسية في أفغانستان تهدف إلى «تقويض (دور) الواليات املتَّحدة وحلف شمال
األطلسي (الناتو)»(.)8
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وتبدو ال َعالقات اإليران َّية مع حركة طالبان أكثر تق ُّد ًما من نظيرتها ال ُّروسية ،إذ بدأ
وج َهت طهران دعوة رسم َّية لوفد من
التقا ُرب املعلن بني الطرفني في يونيو  2013حينما َّ
ً
فضل عن فتح مكتب متثيل لطالبان في مدينة
طالبان لالجتماع مبسؤولني إيران ّيني،
مشهد اإليران َّية في عام  ،2014وهو األمر الذي أسهم في تعزيز التمثيل الدولي للحركة،
كما أن العملية التي أسفرت عن مقتل زعيم طالبان املال أختر محمد منصور في محافظة
بلوشستان في باكستان في مايو  2016كشفت عن تق ُّدم ال َعالقات بني إيران وطالبان ،إذ
كان منصور عائ ًدا من إيران إلى باكستان قبل مقتله.
وكشفت التحقيقات أن أختر منصور أقام في إيران ملدة شهرين قبل مقتله ،أجرى
َضمنَت ا ِّتفا ًقا
خاللهما مفاوضات مك َّثفة تَخلَّلَها توقيع ا ِّتفاقيات مع مسؤولني إيران ّيني ،ت َّ
حول عدم انضمام الهيكل األساسي جلماعة طالبان إلى تنظيم «داعش» مقابل استمرار
الدعم
اإليراني لطالبان(.)9
ّ
ص ّن َفت عناصر إرهابية
وفي ذات السياق تستضيف طهران عد ًدا من قيادات طالبان التي ُ
مطلوبة ضمن عدد من القوائم الدولية لإلرهاب ،باإلضافة إلى رعاية طهران للتنظيم
سياس ًّيا ،ففي ديسمبر  2016استضافت طهران قياديني من حركة طالبان ضمن فاعليات
مؤ َ
اإليراني محسن أراكي ،أمني «جمعية التقريب
متر «الوحدة اإلسالمية» ،وأعلن رجل الدين
ّ
وج َهت دعوة حضور إلى األطراف
بني املذاهب اإلسالمية» ،في مؤمتر صحفي ،أن «طهران َّ
()10
غير املتشددة في حركة طالبان للمشاركة في مؤمتر الوحدة اإلسالمية الدولي» .
اإليراني لدى كابول محمد رضا بهرامي في نفس
ويرتبط ذلك بتصريحات السفير
ّ
الفترة عن وجود اتصاالت بني بالده و»حركة طالبان» ،وذلك بعدما اتهمت السلطات
األفغانية طهران رسم ًّيا ،بتقدمي الدعم العسكري واللوجستي للحركة ،كما كشف املتحدث
«عالقات واتصاالت
الرسمي باسم حركة طالبان في أفغانستان املال ذبيح اهلل ،أن للحركة َ
ّ
()11
جيدة مع إيران ضمن تفاهم إقليمي» .
 -2التغلغل العسكري :تصاعد التأثير العسكري لكل من روسيا وإيران في أفغانستان،
ففي أبريل  2017أ َّكد القائد األعلى للقوات األمريك َّية بأفغانستان اجلنرال جون نيكلسون
أنه ال ينفي التقارير التي تؤ ّكد دعم روسيا حلركة طالبان بالسالح.
وأشار نيكلسون إلى وجود تقارير حول تزويد روسيا طالبا َن بأسلحة متوسطة مثل
الرشاشات والبنادق اآللية ،إذ ُر ِص َدت هذه األسلحة في واليات قندهار وأروزغان وهلمند
جنوبي أفغانستان ،وهو ما نَ َفته روسيا بصورة متكررة(.)12
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وضوحا ،ففي يناير  2017أ َّكد حاكم إقليم
اإليراني لطالبان أكثر
ويُ َع ّد الدعم العسكري
ً
ّ
هلمند األفغانية حياة اهلل حياة ،أن إيران سلَّ َمت صواريخ إيران َّية عابرة للمدن لتنظيم
طالبان لضرب املدن األفغانية ،وأن معلومات استخباراتية كشفت عن اجتماع ملسؤولني
إيران ّيني وبعض زعماء طالبان في مدينة كرمسير ،أعقبه عثور القوات األفغانية على بقايا
صواريخ إيران َّية الصنع أطلقتها عناصر حركة طالبان ض ّد القوات األفغانية في معارك
جرت مبدينتي كرمسير وسنكني(.)13
كما ُك ِش َف عن ألغام إيران َّية الصنع وكميات كبيرة من السالح والذخيرة خالل مداهمة
عما كشفته
مستو َدع لألسلحة تابع حلركة طالبان في فبراير  ،2016وال ينفصل ذلك َّ
صحيفة «وول ستريت جورنال» في عام  2015حول إرسال إيران أسلح ًة إلى طالبان تشمل
قذائف مورتر عيار  82ميلليمتر وبنادق آلية خفيفة وقنابل ،وبنادق كالشنيكوف ،وموا ّد
لتصنيع املتفجرات والعبوات الناسفة ،وأشار مسؤولون أفغان إلى تدريب إيران مقاتلي
طالبان على أراضيها في مخ َّيمات مبنطقتي مشهد وزاهدان في محافظة كرمان اإليران َّية
اإليراني(.)14
حتت إشراف احلرس الثوري
ّ
 -3الوساطة السياس َّية :أ َّدى إخفاق عملية التوفيق السياسي بني احلكومة األفغانية
والفرقاء السياسيني والعشائر في أفغانستان ،وتَص ُّدع جلنة التنسيق الرباعية التي تض ّم
مم ِّثلني عن أفغانستان والصني وباكستان والواليات املتَّحدة ،إلى تأسيس روسيا وإيران
مسا ًرا إقليم ًّيا جدي ًدا للتسوية يقوم على التقريب بني الفرقاء السياسيني في أفغانستان،
وتهميش دور الواليات املتَّحدة األمريك َّية.
َّ
ونظ َمت روسيا ثالث جوالت من مؤمتر السالم الدولي ،بدأت في ديسمبر 2016
مبشاركة الصني وباكستان وروسيا للتشاور حول مستق َبل السالم واألمن في أفغانستان
التصدي لتم ُّدد تنظيم
وتداعيات عدم االستقرار على دول اجلوار ،وركزت احملادثات على
ِّ
ما دفع الرئيس األفغاني أشرف غني إلى انتقاد املؤ َ
متر بسبب عدم
داعش في أفغانستانَّ ِ ،
دعوة أفغانستان للحضور(.)15
أما اجلولة الثانية ف ُعقِ َدت في فبراير  2017مبشاركة الصني وباكستان وإيران
واحلكومة األفغانية ،إذ تَع َّر َ
ضت السياسات األمريك َّية في عهد أوباما النتقادات حا َّدة
من جانب روسيا ،وأعرب املشاركون عن رغبتهم في التنسيق والتعاون مع إدارة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب(.)16
ّ
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و ُعقِ َدت اجلولة الثالثة في  14أبريل  2017عقب إلقاء الواليات املتَّحدة قنبلة ضخمة
من طراز «جي بي يو »43-املعروفة باسم «أم القنابل» على الكهوف التي يستخدمها داعش
في شرق أفغانستان ،إذ رفضت الواليات املتَّحدة الدعوة التي وجهتها إليها روسيا حلضور
املؤمتر الذي ُد ِعيَت  12دولة حلضوره من بينها باكستان والهند باإلضافة إلى أفغانستان(.)17
وتسعى روسيا لتكرار منوذج رعايتها للمفاوضات بني نظام األسد وفصائل املعارضة
والتوصل إلى هدنة مؤ َّقتة بني الفرقاء السياسيني يتبعها إجراءات لبناء ال ِّثقة،
في سوريا
ُّ
خاص
واأله ّم استبعاد الواليات املتَّحدة والدول الغربية من رعاية التفاوض ،والترويج ملشروع
َ
ّ
بروسيا وحلفائها بصورة مستقلّة عبر التقا ُرب بصورة متوازية مع كل من احلكومة األفغانية
وطالبان ،وفي هذا الصدد أدمجت موسكو بني املساعدات االقتصادية واالستثمارات في
القطاعات االقتصادية املختلفة ،باإلضافة إلى تقدمي املساعدات العسكرية بهدف التقا ُرب
مع احلكومة األفغانية واألطراف السياس َّية والعسكرية املتصارعة في أفغانستان.
 -4جتنيد الالجئني األفغان :تعتمد إيران على جتنيد الالجئني األفغان وإرسالهم إلى
سوريا والعراق للدفاع عن املزارات ِّ
الشيعِ َّية ،والقتال لدعم نظام األسد في سوريا ،ففي 30
اإليراني
يونيو  2017كشفت صحيفة «نيويورك تاميز» األمريك َّية عن جتنيد احلرس الثوري
ّ
لالجئني األفغانيني من خالل استغالل معاناتهم من الفقر وجتنيدهم في لواء «فاطميون»
الذي شُكّل عام  2014من ال ِّ
شيعَة األفغان من قوم َّية “الهزارة”.
ويتراوح عدد الالجئني األفغان ضمن لواء «فاطميون» بني  8آالف و 14ألف مقاتل،
تقدر بنحو  800دوالر ،باإلضافة إلى إقامة
ومتنح إيران رواتب شهرية لعناصر هذا اللواء َّ
الشرعية ألسرهم ملدة  10سنوات مقابل الدفاع عن األضرحة ِّ
الشيعِ َّية في سوريا ،ويدفع
اإليراني بهؤالء املجندين إلى الصفوف األمامية جلبهات القتال في دمشق
احلرس الثوري
ّ
وحلب وحماة والالذقية.
وحتتفي القيادات الدينية والسياس َّية اإليران َّية بالقتلى األفغان في سوريا ،فتطوف
احلشود شوارع طهران ومدينة قم حاملني نعوشهم قبل دفنهم ،كما التقى املرشد األعلى
علي خامنئي ورئيس احلرس الثوري قاسم سليماني أ ُ َس َر قتلى امليليشيات األفغانية،
ووعدوهم مبنحهم اجلنسية اإليران َّية وامتيازات اقتصادية واجتماعية متعددة(.)18
 -5تقييد احلكومة األفغانية :ترى روسيا وإيران أن احلكومة األفغانية تعمل لصالح
الواليات املتَّحدة وحلف الناتو ،وهو ما يدفع الدولتني إلى تصعيد الضغوط على احلكومة
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األفغانية لتقدمي تنازالت في ما يتعلق بالتفاوض مع طالبان وعدم ا ِّتباع سياسات تتعارض
مع مصالح الدولتني.
وكشفت زيارة الرئيس األفغاني السابق حميد كرزاي إلى روسيا في  25أبريل 2017
مدى السعي ال ُّروسي لتوسيع نطاق دورها السياسي في أفغانستان ،إذ تَض َّمن اللقاء الذي
ُعقد بني كرزاي ووزير اخلارجية ال ُّروسي سيرجي الفروف تأكي ًدا لدعم روسيا ملشاركة
حركة طالبان في احلوار الوطني ،كما أن كرزاي انتقد ِ
بح َّدةٍ السياسات األمريك َّية في
أفغانستان واتهمها بالتس ُّبب في الفوضى السياس َّية واألمنية التي تواجهها كابل ،وأثار اللقاء
ً
أيضا مخاوف احلكومة األفغانية بسبب اتهام كرزاي مبحاولة تقويض دعائم حكم الرئيس
األفغاني أشرف غني(.)19
وفي ذات السياق تتبع إيران سياسات أكثر ِح َّدة في مواجهة احلكومة األفغانية ،ففي
رحلَت إيران  130الج ًئا أفغان ًّيا ،وتق ِّدر بيانات َّ
منظمات اإلغاثة الدولية ترحيل
مايو َّ 2017
إيران ملا ال يق ّل عن  700ألف الجئ أفغاني منذ مطلع عام  2016من إجمالي  2.5مليون
الجئ أفغاني تستهدف إيران ترحيلهم خالل  18شه ًرا ،وهو األمر الذي سيؤ ِّدي إلى زيادة
عدد سكان أفغانستان بنسبة  ،%10وهو ما اعتبره بعض املصادر تصعي ًدا للضغوط اإليران َّية
على احلكومة األفغانية(.)20
اإليراني حسن
وص َّع َدت إيران تهديداتها لألمن املائي في أفغانستان ،فانتقد الرئيس
ّ
روحاني في يوليو  2017مشروعات السدود األفغانية مثل سدود «كمال خان» و»كجكي”
وجنوبي أفغانستان ،لكون تشييد هذه السدود مي ِّثل تهدي ًدا
شمالي
و”سلما” ،التي تقع في
ّ
ّ
اإليراني .وقد أثارت هذه االنتقادات احتجاجات احلكومة األفغانية ،فكشفت األخيرة
لألمن
ّ
ما أثر سل ًبا
عن بناء إيران أكثر من  30س ًّدا مائ ًّيا على األنهار التي تتدفق إلى أفغانستانَّ ِ ،
على املياه املتدفقة إلى أفغانستان ،واستهلكت إيران كميات ضخمة من املياه من منطقتَي
هلمند وهاررود في أفغانستان(.)21
وسية-اإليرانية
الر
ثانيا :دوافع
ً
َّ
التحركات ُّ
ُّ

ترتبط التح ُّر كات ال ُّر وسية-اإليران َّية في أفغانستان بالتح ُّو الت الكثيفة في واقع
التفاعالت اإلقليمية في وسط آسيا ومنطقة الشرق األوسط على مدار السنوات املاضية،
إذ أ َّدت مراجعة السياسة األمريك َّية جتاه منطقة الشرق األوسط خالل الفترة الثانية من
األمريكي
األمريكي السابق باراك أوباما وسعيه لتقليص الوجود العسكري
حكم الرئيس
ّ
ّ
في محيط بؤر التوتُّر إلى صعود ومت ُّدد تنظيم داعش بالتوازي مع ت ََش ُّكل حالة من الفراغ
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السياسي واألمني ،سعت كل من روسيا وإيران لشغلها سري ًعا لتحقيق مصاحلها واستباق
التهديدات النابعة من هشاشة األوضاع األمنية في أفغانستان ،وفي هذا اإلطار ميكن
اإلشارة إلى أه ّم دوافع التح ُّركات ال ُّروسية واإليران َّية في أفغانستان على النحو اآلتي:
 -1استراتيجية التوازن املرن األمريك َّية :على الرغم من تأجيل حلف الناتو والواليات
املتَّحدة األمريك َّية انسحابَهم من أفغانستان الذي كان مق َّر ًرا بنهاية عام  ،2014فإن االنتشار
أمريكي ،وعدد محدود
العسكري للواليات املتَّحدة والناتو اقتصر على نحو  8400جندي
ّ
من القوات التابعة حللف الناتو تقتصر مهامهم على التدريب والدعم للقوات األفغانية ،وهو
ما أسهم في تَش ُّكل حالة فراغ أمني في أفغانستان(.)22
األمريكي السابق باراك أوباما أو ما يُطلق
وارتبطت تلك االستراتيجية بسياسات الرئيس
ّ
ُّ
التدخل العسكري
عليه «عقيدة أوباما» ( )Obama Doctrineالتي تقوم على جتنُّب تكاليف
املباشر في بؤر الصراعات حول العالَم ،واالكتفاء بتكثيف الهجمات اجلوية وضربات
الطائرات دون طيار على معاقل التنظيمات اإلرهابية ،بالتوازي مع تشكيل حتالفات متعددة
األطراف على غرار التحالف الدولي ض ّد تنظيم داعش في سوريا والعراق(.)23
كذلك اتبعت إدارة أوباما استراتيجية التوازن املرن جتاه القوى الكبرى دول ًّيا وإقليم ًّيا،
من خالل َتنُّب الدخول في صراعات مباشرة معها في القضايا التي ال َ
س املصالح
مت ّ
ُّ
التدخل ال ُّروسي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بأنها
األمريك َّية مباشرة ،إذ ق َّيم أوباما
محاوالت ملنع دول ضمن نطاق الهيمنة ال ُّروسية من االنفالت ،كما أنها تقع في مجال
روسيا احليوي وليست عض ًوا في حلف الناتو ،لذلك تقع أوكرانيا ضمن املصالح املركزية
ُّ
التدخل
لروسيا ،لكنها ليست كذلك بالنسبة إلى الواليات املتَّحدة .وفي السياق ذاته لم يدفع
العسكري ال ُّروسي في سوريا باجتاه تغيير سياسة أوباما ،إذ رأى األخي ُر أنه ليس من شأن
بالتوسع غير املنضبط واستنزاف قدراتها العسكرية(.)24
الواليات املتَّحدة ارتكاب خطأ فادح
ُّ
وشج َعت السياسة األمريك َّية روسيا وإيران على التغلغل في أفغانستان وتوسيع نطاق
َّ
ُّ
التدخل العسكري والسياسي في سوريا لتو ُّقعهما إحجام الواليات
دورهم وتكرار منوذج
املتَّحدة عن التص ِّدي لتحركاتهما ،كما أن إمتام اال ِّتفاق النووي بني إيران ومجموعة
 1+5في عام  ،2015وس ْعي إدارة أوباما إلدماج إيران في محيطها اإلقليمي دفع إيران
توسعية لتشكيل واقع جديد ُقبيل االنتخابات الرئاسية األمريك َّية
إلى ا ِّتباع سياسات ُّ
السلْطة ،مبواقفه املتشددة جتاه السياسات
التي أسفرت عن صعود دونالد ترامب إلى ُّ
ُّ
التدخلية إليران.
اإلقليمية
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 -2تأمني العمق االستراتيجي :تسعى روسيا وإيران لتأمني محيطهما احليوي من خالل
استباق التهديدات األمنية ،ألن تَش ُّكل والية خراسان التابعة لتنظيم داعش في أفغانستان
بخاصة في ّظل حالة الضعف
دفع الدولتني إلى البحث عن حلفاء محلِّ ِّيني ملواجهة التنظيم،
َّ
مؤسسات الدولة األفغانية.
والتص ُّدع التي تعاني منها َّ
وتُ َع ّد احلدود املشتركة بني أفغانستان وإيران البالغ طولها نحو  936كم ،مصد ًرا مباش ًرا
اإليراني في ظ ّل احتماالت انتقال التهديدات عبر احلدود ،وهو ما دفع طهران
لتهديد األمن
ّ
ُّ
والتدخل املباشر في أفغانستان من خالل التحالف مع طالبان ،كما
إلى استباق التهديدات
مت ِّثل احلدود األفغانية مع دول آسيا الوسطى ذات ال َعالقات الوثيقة مع روسيا ،تركمنستان
بخاصة مع انتقال تهديدات
وأوزبكستان وطاجيكستان ،مصد ًرا لتهديد األمن ال ُّروسي،
َّ
تنظيم داعش عبر هذه احلدود البالغ طولها مجتمعه نحو  2087كم(.)25
وال تقتصر التهديدات للدولتني على نشاط تنظيم داعش ،بل تشمل جتارة املخ ِّدرات
العابرة للحدود ،ألن  %90من زراعة األفيون في العالَم تتركز في أفغانستان ،وتعاني روسيا
معدالت مرتفعة للغاية من إدمان الهيروين الذي يتسبب في وفاة عدد كبير من مواطنيها
َّ
نتيجة اجلرعات الزائدة وانتشار مرض نقص املناعة (اإليدز) ،إذ وصل عدد مدمني
املخ ِّدرات في روسيا َو ْف ًقا لإلحصاءات الرسم َّية في أبريل  2017إلى  600ألف شخص ،كما
ارتفعت نسبة املدمنني بني من هم دون سن الرشد إلى  ،%60لكن املعطيات غير الرسم َّية
التي أعلن عنها الرئيس ال ُّروسي فالدميير بوتني في أبريل  2017تشير إلى تعاطي نحو 7.5
مليون شخص املخ ِّدرات في روسيا ،بينهم مليونان بصورة دائمة(.)26
 -3استباق تهديدات داعش :تخشى روسيا وإيران انتقال قيادات تنظيم داعش الرئيسية
وكوادره األكثر خبرة على املستوى امليداني من سوريا والعراق إلى أفغانستان وآسيا
الوسطي ،ألن سقوط آخر معاقل التنظيم في املوصل بالعراق وتضييق قوات سوريا
الدميقراطية احلصار على الرقة عاصمة التنظيم في سوريا ،قد يدفع داعش إلى نقل مركز
عملياته إلى أفغانستان ،فتتحول «والية خراسان» إلى املركز َ
العالي للتنظيم.
يعزز ذلك ما أ َّكده رئيس االستخبارات العسكرية ال ُّروسية إيجور كوروبوف في
تصريحاته في  27أبريل  2017من أن عدد مقاتلي تنظيم داعش بلغ نحو  3500مقاتل
ينتشرون في والية شمال أفغانستان احملاذية للخاصرة الرخوة لروسيا في آسيا الوسطى
والقوقاز ،وحسب تقرير األمم املتَّحدة الصادر في سبتمبر  2015فإن عناصر داعش
ينتشرون في  25من أصل  34والية أفغانية(.)27
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وترى كل من روسيا وإيران أن استراتيجية «قطع الرؤوس» ( )Decapitationالتي اتبعتها
الواليات املتَّحدة في مواجهة حركة طالبان من خالل استهداف قيادات احلركة الرئيسيني
أسهمت في تفكيكها وإضعافها ،وهو ما استغلّه داعش فض ّم إلى صفوفه عد ًدا كبي ًرا من
املنش ِّقني عن طالبان ،ومِ ن ثَ َّم َت َّكن داعش من هزمية حركة طالبان في معاقلها الرئيسية،
وذلك قبل أن تتمكن احلركة من استعادة قوتها ومواجهة التنظيم وإحلاق هزائم متتالية به(.)28
ُّ
وسي-اإليراني املباشر وغير املباشر في
التدخل العسكري ال ُّر
وفي هذا الصدد مي ِّثل
ّ
أفغانستان إعادة تطبيق الستراتيجيتهم في سوريا التي ترتكز على هزمية التنظيمات
اإلرهابية في مناطق متركزها لعرقلة انتقال تهديداتها إليها ومنع عودة املقاتلني ال ُّروس
ومواطني اجلمهوريات السوفييتية إلى روسيا من خالل القضاء عليهم في مناطق متركزهم
خارج احلدود ال ُّروسية.
ويُ َع ّد التفجير الذي حدث في مترو األنفاق مبدينة سان بطرسبرغ ال ُّروسية في  3أبريل
 2017ضمن ِّ
مؤشرات تصاعد استهداف التنظيمات اإلرهابية املتطرفة لروسيا ،إذ يأتي
ممتدة من التهديدات الداعشية ملوسكو وتَ َو ُّعد التنظيمات املتطرفة
الهجوم عقب مرحلة
َّ
ُّ
التدخل العسكري ال ُّروسي
في سوريا والعراق والقوقاز باستهداف املدن ال ُّروسية ،ر ًّدا على
()29
في سوريا والتحالف ال ُّروسي مع إيران وحزب اهلل ونظام األسد .
ويكشف هذا الهجوم تغ ُّير خريطة نشاط التنظيمات اإلرهابية واجتاهها إلى التم ُّدد
في مناطق متركز اجلاليات اإلسالمية في آسيا الوسطي وروسيا والصني .وينطبق ذات
اإليراني وضريح ا ُ
األمر على إيران التي تَع َّر َ
خلميني
ضت لهجوم ضخم استهدف البرملان
ّ
في  7يونيو  ،2017وهو الهجوم األكبر الذي تشهده طهران منذ تفجيرات زاهدان
في عام .)30(2010
 -4مواجهة حلف الناتو :تتطابق املصالح ال ُّروسية واإليران َّية في استهداف الوجود
األمريكي والغربي في أفغانستان من خالل إدارة حرب بالوكالة ()Proxy War
العسكري
ّ
تنف ِّذها حركة طالبان لصالح الدولتني ،وهو ما ربطه بعض املصادر باإلرث التاريخي للحرب
السوفييتية على أفغانستان ومحاولة االنتقام من الواليات املتَّحدة والدول الغربية التي
حتالفت مع امليليشيات والتنظيمات احمللية ،وتسببت في هزمية روسيا وانسحابها بصورة
ُمهِ ينة من أفغانستان ،وهو ما أ َّكده القائد األعلى للقوات األمريك َّية بأفغانستان اجلنرال
جون نيكلسون في فبراير  2017حينما اتهم روسيا مبحاولة «تقويض دور الواليات املتَّحدة
وحلف الناتو»(.)31
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األمريكي في أفغانستان على حدودها تهدي ًدا مباش ًرا
وترى إيران في الوجود العسكري
ّ
األمريكي في العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان
ألمنها وبقائها ،ألن االنتشار العسكري
ّ
ومياه اخلليج العربي وقواعد حلف الناتو في تركيا مي ِّثل تطوي ًقا حلدود الدولة اإليران َّية من
االجتاهني ،كما أن احتدام الصدام بني إيران ودول اجلوار في اخلليج العربي يزيد انكشافها
اجليو-سياسي وعزلتها اإلقليمية التي باتت متثل التهديد األول لطهران ،لذلك فإن اتباع
استراتيجية االحتواء املضاد ( )Counter-Containmentجتاه الواليات املتَّحدة وحلف الناتو
دفعها إلى استغالل حالة الضعف وعدم التماسك التي يعاني منها الوجود العسكري الغربي
في أفغانستان لتعزيز دورها والتم ُّدد العسكري والسياسي(.)32
في هذا الصدد تَك َّر َرت االتهامات ال ُّروسية واإليران َّية للواليات املتَّحدة وحلف الناتو
باإلخفاق في محاربة اإلرهاب على مدار  17عا ًما منذ انتشار القوات األمريك َّية ،فعلى الرغم
من التف ُّوق العددي للجيش األفغاني على داعش وطالبان ،فإنه لم يتمكن من السيطرة على
أقاليم الدولة كافة بسبب االنقسامات االجتماعية وتردي األوضاع االقتصادية.
ومن الواضح أن موسكو تسعى لكسر اختراق حلف الناتو ملجالها احليوي من خالل دعم
استهداف طالبان للوجود العسكري للناتو في أفغانستان ودفع الناتو للتراجع بعي ًدا عن
ّ
ويستدل على ذلك بتأييد املبعوث اخلاص للكرملني إلى أفغانستان
آسيا الوسطى والقوقاز،
زامير كابولوف لدعوة حركة طالبان إلى انسحاب القوات األجنبية كافة من أفغانستان دون
قيد أو شرط ،مؤ ّك ًدا أن «دعوة طالبان في هذا الشأن عادلة و ُم ِحقَّة ،وأن أ ًّيا من دول اجلوار
األفغاني ال تؤيد فكرة بقاء قوات أجنبية في أفغانستان»(.)33
 -5تطبيق استراتيجية “شد األطراف” :تتبع روسيا وإيران استراتيجية «شد األطراف»
( )Periphery Doctrineفي مواجهة خصومهم اإلقليميني واحملليني من خالل نقل املعركة
خارج نطاقاتها اجلغرافية التقليدية واستهداف مصاحلهم في بؤر صراعية متعددة ،إذ
تستهدف التح ُّركات ال ُّروسية في أفغانستان والدعم ال ُّروسي املتصاعد حلركة طالبان الر ّد
ُّ
التدخل العسكري
على العقوبات املفروضة من الواليات املتَّحدة ودول حلف الناتو بسبب
ال ُّروسي في أوكرانيا وض ّم شبه جزيرة القرم إلى روسيا ،من خالل الضغط على الوجود
العسكري الغربي في أفغانستان.
وال ينفصل ذلك عن سعي موسكو لتأسيس نظام لألمن اإلقليمي في آسيا الوسطى
والقوقاز يقتصر على دول اإلقليم ويستبعد األطراف والتحالفات األجنبية كافة ،ويقوم على
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اعتبار الواليات املتَّحدة وحلف الناتو أحد مصادر تهديد أمن واستقرار اإلقليم باإلضافة
التصدي للمحاوالت الغربية للتم ُّدد في هذه املنطقة انطال ًقا من أفغانستان(.)34
إلى
ِّ
كما تهدف روسيا إلى تعزيز أوراقها الضاغطة على الواليات املتَّحدة والدول الغربية
األمريكي دونالد ترامب تتض َّمن ترتيبات حت ِّقق املصالح
لعقد صفقة شاملة مع الرئيس
ّ
ال ُّروسية في أوكرانيا وشرق أوروبا وسوريا وأفغانستان في مقابل مساهمة روسيا في حتقيق
السالم واالستقرار في أفغانستان وتخفيف الضغوط على قوات حلف الناتو في أفغانستان.
وتط ِّبق إيران هذه االستراتيجية في مواجهة الواليات املتَّحدة باإلضافة إلى خصومها
احملليني في أفغانستان ،إذ ِّ
توظف إيران حتالفها مع حركة طالبان للضغط على احلكومة
األفغانية وإضعاف سيطرتها على أقاليمها ،إذ اعتمدت طهران على هجمات طالبان إلعاقة
مشروعات السدود األفغانية قبل اكتمالها ملنع تأثيراتها السلبية على التدفقات املائية إلى
التصدي لت ََش ُّكل حكومة أفغانية قوية عسكر ًّيا متحالفة مع الغرب
إيران( ،)35باإلضافة إلى
ِّ
ومعادية للسياسة اإليران َّية تتحول إلى تهديد مباشر على احلدود اإليران َّية ،ولتحقيق ذلك
ع َّززَت طهران دعمها السياسي والعسكري لطالبان وعملت على إدارة مواجهة عسكرية
بالوكالة مع احلكومة األفغانية الهشة والواليات املتَّحدة األمريك َّية وحلف الناتو ،كي تفرض
إيران ذاتها طر ًفا ضمن أي معادلة لتسوية الصراع واستعادة االستقرار في أفغانستان.
ً
وسي-اإليراني
الر
ثالثا :تداعيات التوسع ُّ
ّ

التدخالت ال ُّروسية-اإليران َّية الكثيفة في أفغانستان ً
ُّ
جدل متزاي ًدا حول الغايات
أثارت
األساسية التي تسعى الدولتان لتحقيقها ،فانقسم املتابعون واحملللون لسياسات الدولتني
إلى اجتاهني رئيسيني ،األول يرى أن روسيا وإيران لديهما مصالح حقيقية في التص ِّدي
للتهديدات األمنية النابعة من حالة الفوضى واالضطراب في محيطهما اإلقليمي،
والتي سمحت لتنظيم داعش بالتم ُّدد واالنتشار في دول اجلوار بالتوازي مع نشاط غير
املخدرات العابرة للحدود وتد ُّفقات الالجئني من أفغانستان
مسبوق لعصابات تهريب
ِّ
إلى الدول املجاورة(.)36
ويق ِّيم االجتاه الثاني السياسات ال ُّروسية واإليران َّية بصورة سلبية ،فيرى أنصار هذا
االجتاه أن أفغانستان ال تعدو كونها ورقة واحدة ضمن أوراق متعددة للصراع مع الغرب،
وأن التح ُّركات ال ُّروسية-اإليران َّية هي مناورات جيو-سياس َّية تفتقر إلى املبرر الواضح،
وتقوم على التحالف مع تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلَّحة غير شرعية تشرف على
عمليات زراعة املخ ِّدرات واالجتار فيها ملج َّرد استعراض القدرة على التأثير في مجريات
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األحداث ،وإجبار الدول الغربية على االعتراف بثقلهم اإلقليمي وتضمينهم في عمليات
تسوية الصراعات في أفغانستان(.)37
وسي-اإليراني في أفغانستان تصاعد العمليات العسكرية
ويتصدر تداعيات التغلغل ال ُّر
ّ
حلركة طالبان َ
وت ُّكنها من إيقاع خسائر ضخمة بالقوات األفغانية ،فعقب اإلعالن عن
بدء هجمات الربيع ،ن َّف َذت طالبان هجو ًما عسكر ًّيا ضخ ًما على قاعدة للجيش األفغاني
في مدينة مزار شريف الشمالية في  21أبريل  2017تَس َّبب في مقتل  170جند ًّيا أفغان ًّيا
وإصابة عشرات ،إذ ت ََخفَّى املهاجمون في زي اجليش األفغاني واقتحموا معسكر «شاهني»
بالقرب من مدينة مزار شريف(.)38
ولم تقتصر عمليات طالبان على مهاجمة قوات اجليش والشرطة ،بل باتت تستهدف
بكثافة القوات األمريك َّية في أفغانستان ،حيث شنَّت طالبان هجمات متكررة على القواعد
العسكرية األمريك َّية في أفغانستان التي كان من بينها هجوم في  24أبريل  2017على قاعدة
عسكرية أمريك َّية في مدينة خوست أسفر عن مقتل  4جنود أفغان وإصابة  8آخرين ،إذ
اصطدمت سيارة َّ
مفخخة ببرج املراقبة التابع لألمن األفغاني مبعسكر «تشامبا» ،وهو
قاعدة عسكرية تديرها قوات أمريك َّية ،وتزامنت هذه العملية مع زيارة مفاجئة لوزير الدفاع
األمريكي جيمس ماتيس لتفقُّد األوضاع األمنية في أفغانستان( ،)39ون َّف َذت طالبان هجو ًما
ّ
انتحار ًّيا آخر استهدف القوات األمريك َّية في مدينة خوست في  27مايو  2017وتَس َّبب في
سقوط ً 18
قتيل(.)40
على مستوى آخر ،اجتهت الواليات املتَّحدة ودول حلف الناتو لتعزيز وجودها العسكري
األمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع األمريك َّية صالحية
في أفغانستان ،فمنح الرئيس
ّ
حتديد حجم القوات الواجب نشرها في أفغانستان في يونيو  ،)41(2017وعلى الرغم
األمريكي للكونغرس بعدم نشر عدد كبير من القوات وبإعداد
من تع ُّهدات وزير الدفاع
ّ
استراتيجية تُع َرض على الكونغرس قبل النشر الفعلي للقوات ،فإن اخلبراء العسكريني
يرجحون نشر ما يتراوح بني  3000و 5000جندي إضافي لتدريب القوات
األمريك ّيني ِّ
األفغانية ،باإلضافة إلى طواقم الدعم اجلوي ،وهو ما قد يزيد إجمالي حجم القوات
األمريك َّية إلى نحو  13000ألف جندي(.)42
كذلك أ َّكد األمني العام للناتو ينس ستولتنبرغ في  29يونيو  2017عزم حلف الناتو
زيادة عدد قواته في أفغانستان ،تنفي ًذا لقرارات قمة بروكسل في مايو املاضي ،وأشار
إلى تعهدات نحو  15دولة بتقدمي مساهمات إضافية من القوات في إطار عملية «الدعم
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احلازم» ،باإلضافة إلى استمرار  12ألف جندي تابعني للحلف في أفغانستان ملساعدة ودعم
القوات األفغانية( ،)43كما نشرت الواليات املتَّحدة في أبريل  2017قوة عسكرية قوامها 300
جندي لتدريب القوات األفغانية في هلمند ،وهو ما يُ َع ّد أول عملية لنشر قوات أمريك َّية
إضافية في أفغانستان منذ عام .)44(2014
ويؤ ّكد هذا التح ُّول في استراتيجية الناتو جتاه أفغانستان أن الوجود العسكري للحلف
في محيط آسيا الوسطى لن يكون قصير األمد ،وأن سياسات تقليص االنتشار العسكري
واالنسحاب من أفغانستان لم ت ُعد قائمة ،األمر الذي قد يؤ ِّدي إلى صدام بني روسيا
وإيران من جانب ،والواليات املتَّحدة وحلف الناتو من جانب آخر ،بسبب تعا ُرض املصالح،
وتعرض حلفاء روسيا وإيران في الداخل األفغاني لضغوط عسكرية متصاعدة من جانب
قوات حلف الناتو.
وعلى نقيض األهداف املعلنة من جانب روسيا وإيران حول رعاية املفاوضات بني
احلكومة األفغانية ،فإن األدوار ال ُّروسية واإليران َّية تتسبب في تعثُّر عملية التسوية بسبب
واإليراني لطالبان سياس ًّيا وعسكر ًّيا يدفع
أدوارهم غير احملايدة ،كما أن الدعم ال ُّروسي
ّ
حركة طالبان إلى التش ُّدد في مواقفها ،ورفض تقدمي تنازالت أو التفاوض مع احلكومة
التوسع في األقاليم األفغانية
األفغانية ،واالنتظار لتعزيز موقفها التفاوضي من خالل
ُّ
واستعادة املناطق التي كانت تسيطر عليها ،باإلضافة إلى استهداف القوات األفغانية
واألمريك َّية ،وهو ما جتده روسيا وإيران متواف ًقا مع مصاحلهما في املرحلة احلالية قبل
تعزيز الواليات املتَّحدة وحلف الناتو تواجدهما العسكري في أفغانستان.
خــامتـــة

تُ َع ّد التح ُّركات ال ُّروسية-اإليران َّية في أفغانستان من ُمح ِّفزات عدم االستقرار السياسي
واألمني ،ألن الدعم السياسي املُعلن من الدولتني حلركة طالبان ،واملساندة العسكرية غير
املُعلنة للحركة في مواجهة الواليات املتَّحدة وحلف الناتو واحلكومة األفغانية في إطار
أجج الصراع الداخلي في أفغانستان
احلرب بالوكالة بني احملورين
األمريكي وال ُّروسيَّ ،
ّ
وأضعف قدرة القوات األفغانية على مواجهة التنظيمات اإلرهابية وميليشيات التهريب.
كذلك تأسست جهود الوساطة ،التي تديرها روسيا بدعم من الصني وباكستان وإيران،
على تهميش احلكومة األفغانية واستبعاد القوى السياس َّية املؤيدة للغرب في أفغانستان،
في مقابل اإلصرار ال ُّروسي على إدماج حركة طالبان في احلوار األفغاني وإضفاء شرعية
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ما أسهم في حتويل آلية الوساطة واحلوار ال ُّروسية إلى وسيلة
سياس َّية على احلركةَّ ِ ،
جديدة للدعم السياسي لطالبان والضغط على خصومها السياسيني.
ومن املرجح أن يؤ ِّدي تعزيز االنتشار العسكري للواليات املتَّحدة وحلف الناتو في
أفغانستان إلى تغيير معادالت التوازن السياسي والعسكري من خالل دعم صمود احلكومة
األفغانية في مواجهة حتالف «روسيا-إيران-طالبان» ،والضغط على موسكو وطهران لتحجيم
تدخالتهما في الشؤون األفغانية ،وفي هذا الصدد من املرجح أن يحكم االستقطاب ُ
ُّ
املتدم
بني املعسك َرين ال ُّروسي والغربي في أفغانستان عِ َّدة مسارات أساسية ،أولها التصعيد الكامل
بني الطرفني وإدارة صراع بالوكالة في بؤر الصراعات األكثر احتدا ًما في الشرق األوسط،
بداية من ليبيا ومرو ًرا بسوريا وانتها ًء بأفغانستان ،بسبب تعارض مصالح الطرفني ،وس ْعي
روسيا للضغط على حلف الناتو بعي ًدا عن خاصرتها الرخوة في أوروبا الشرقية.
واملسار الثاني هو التراجع التكتيكي لروسيا وإيران لتجنُّب الصدام املباشر مع الواليات
املتَّحدة وحلف الناتو ،واالكتفاء بالتأثير غير املباشر على األوضاع في أفغانستان ،وهو
احتمال ُمستب َعد في ظ ّل وجود مصالح ثابتة وغير قابلة للتفاوض للدولتني في أفغانستان.
بالتوصل إلى صيغة للتعايش املُشترك بني املعسكرين ال ُّروسي
أ َّما املسار الثالث فيرتبط
ُّ
حدا أدنى من التوافقات ،إال أنها لن متنع حدوث توتُّرات وصدامات بني
والغربي تتضمن ًّ
الطرفني بسبب تعارض املصالح بينهما.
التوصل إلى
وأخي ًرا يرتبط املسار الرابع بالتفاعالت بني املُعسكرين ال ُّروسي والغربي في
ُّ
صفقة كاملة تتضمن تسوية جلميع القضايا اخلالفية بداية من الدور ال ُّروسي في أوكرانيا،
منصات
والعقوبات الغربية على موسكو ،مرو ًرا بتم ُّدد حلف الناتو في
شرقي أوروبا ونشر َّ
ّ
مضا َّدة للصواريخ الباليستية على احلدود ال ُّروسية ،وانتهاء بتوزيع متوازن لألدوار بينهم
في مناطق الصراعات في سوريا وأفغانستان وليبيا ،وعلى الرغم من استناد هذا السيناريو
األمريكي دونالد ترامب وال ُّروسي فالدميير بوتني على املستوى
إلى التقارب بني الرئيسني
ّ
املؤس ِس َّية واإلرث التاريخي والتضا ُرب الكبير في املصالح بني
الشخصي ،فإن املقاومة
َّ
الدول والفاعلني من غير الدول األعضاء في املعسكرين املتعارضني ،جتعل هذا السيناريو
صعب التحقُّق ،على األقل في األمد القريب.
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