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بينمــا لــم ميــّر ســوى أســبوع واحــد علــى ســيطرتها علــى كامــل البــاد ومقاليــد 
والقتصاديــة  )السياســية  الداخليــة  التحديــات  تتوالــى  كابــل،  فــي  الســلطة 
واألمنيــة( واخلارجيــة )أزمــة العتــراف الدولــي أو العتــراف الدولــي املشــروط( 
أمــام حركــة طالبــان، إذ ل يــزال املشــهد الفوضــوي يعــّم البــاد عاّمــًة، والعاصمــة 
ــق اآللف مــن املواطنــن األفغــان واألجانــب نحــو مطــار كابــل  كابــل خاّصــًة، بتدفُّ
الدولــي ملغــادرة البــاد نحــو أمريــكا وأوروبــا، هرًبــا مــن أوضــاع ضبابيــة ومأســاوية 
تنتظرهــم، وخوًفــا علــى مصائرهــم وُأَســِرهم فــي دولــة باتــت فــي قبضــة طالبــان، 
حة بزعامــة جنــل أحمــد مســعود فــي وادي بنجشــير  ل معارضــة مســلَّ أو بتشــكُّ
تطــورات  آخــر  يلــي  مــا  وفــي  طالبــان.  حكــم  ضــد  أفغانســتان  شــرقي  شــمال 

األوضــاع فــي أفغانســتان.
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أوًل: تطورات الوضع الداخلي في أفغانستان

١. مشاورات طالبان لتشكيل احلكومة
بــدأت حركــة طالبــان اجتماعــات تشــاورية مــن أجــل تشــكيل حكومــة جديــدة، 
وإيجــاد أرضيــة مشــتركة مــع املكونــات األفغانيــة، وقالــت إنهــا ســتعرض علــى 
بعــض أفــراد النظــام الســابق تولــي مناصــب فــي احلكومــة اجلديــدة، وقالــت إّن 
النســاء ســيكون لهــّن دور فيهــا، وذلــك ضمــن تعهــدات بتشــكيل حكومــة تضــّم 

كل األطيــاف فــي أفغانســتان، ســوف تُعلـَـن قريًبــا.
أجــرت  الصــدد  هــذا  وفــي  الداخليــة،  مشــاوراتها  فــي  طالبــان  وتوســعت 
مشــاورات سياســية مــع الرئيــس األفغانــي األســبق حامــد كــرزاي، ورئيــس 
مجلــس املصاحلــة عبــد اهلل عبــد اهلل، والقيــادي البــارز فــي شــبكة »حقانــي« 
أنــس حقانــي، وعــدد مــن األحــزاب األفغانية ومســؤولني من احلكومة الســابقة، 
كمــا توســعت املشــاورات لتشــمل املســتوى االجتماعــي، بفتــح حــوار مــع املجتمــع 
ــات نقــل الســلطة وتطــورات الوضــع  ــي والعشــائر والنشــطاء حــول ترتيب املدن

فــي البــاد.
ــى  ــذي فــّر إل ــي، ال وقــد رّحــب بهــذه املفاوضــات الرئيــس الســابق أشــرف غن
ــى »فيســبوك«: »أرجــو  ــو نشــرها عل ــر الفيدي اإلمــارات، وقــال فــي رســالة عب
أن تنجــح هــذه العمليــة«، مؤكــًدا أنــه يُجــري محادثــات للعــودة إلــى أفغانســتان.

2. تشكيل جبهة مقاِومة لطالبان
بــدأ فــي وادي بنجشــير شــمال شــرقي أفغانســتان اإلعــان عــن نــواة ملقاومــة 
ــد أحمــد مســعود، جنــل أحمــد  ــى الســلطة، إذ تعّه ســيطرة حركــة طالبــان عل
شــاه مســعود الــذي كان أحــد القــادة األساســيني ملقاومــة االحتــال الســوفييتي 
ألفغانســتان فــي حقبــة ثمانينيــات القــرن املاضــي، بالصمــود فــي مواجهــة 
طالبــان مــن معقلــه فــي وادي بنجشــير حيــث يتجمــع املعارضــون املســلحون 
حلكــم طالبــان. كمــا تفيــد تقاريــر بانتقــال أمــر اهلل صالــح نائــب الرئيــس 
الســابق إلــى وادي بنجشــير. والطرفــان يؤسســان جبهــة مقاومــة ضــد النظــام 



اتجاهات وتحديات التطورات المؤسسية في المسألة األفغانية 5

اجلديــد، تضــم عناصــر مــن النظــام الســابق ومــن اجليــش األفغانــي املنحــّل. 
وقــد خاطــب مســعود الغــرب مــن أجل مســاعدته باألســلحة والذخيــرة واملعّدات 
ملواجهــة حكــم طالبــان، معتبــًرا أن أفغانســتان حتــت حكــم طالبــان ســوف تكــون 

قاعــدة لإلرهــاب الراديكالــي، وســتُحاك مؤامــرات ضــد الدميقراطيــات.
3. العقوبات القتصادية

جمــدت احلكومــة األمريكيــة واالحتيــاط االحتــادي مليــارات الــدوالرات مــن 
االحتياطيــات األفغانيــة، وذلــك ضمــن محاولــة ملنــع طالبــان مــن احلصــول علــى 
مليــارات الــدوالرات بعــد أن ســيطرت احلركــة املســلحة علــى البــاد. وقــال 
رئيــس البنــك املركــزي األفغانــي أجمــل أحمــدي، الــذي فــّر بعــد وصــول طالبــان 
إلــى الســلطة، إن نحــو 7 مليــارات دوالر مــن االحتياطيــات محتجــزة فــي البنــك 
املركــزي األمريكــي. وأضــاف أحمــدي، علــى »تويتــر«، أن ملياَري دوالر تُســتثمران 
فــي أماكــن أخــرى علــى الصعيــد الدولــي. وتابــع: »نظــًرا إلــى أن طالبــان ال 
ــد هــذه األصــول ولــن  تــزال علــى قوائــم العقوبــات الدوليــة، فمــن املتوقــع أن جتمَّ
تكــون فــي متنــاول احلركــة«. وأكــد مســؤول فــي اإلدارة األمريكيــة التقاريــر التــي 
تتحــدث عــن جتميــد االمــوال األفغانيــة بالقــول إّن الواليــات املتحــدة جمــدت مــا 
يقــرب مــن 9.5 مليــار دوالر مــن األصــول اململوكــة للبنــك املركــزي األفغانــي. أمــا 
ــال« فقــد ذكــرت أن إدارة الرئيــس األمريكــي جــو  صحيفــة »وول ســتريت جورن
بايــدن ألغــت شــحنات كبيــرة مــن الــدوالرات املتجهــة إلــى أفغانســتان األســبوع 
املاضــي، فــي الوقــت الــذي كان مســلحو طالبــان يســتعدون فيــه للســيطرة علــى 
كابــل. ونقلــت الصحيفــة عــن أشــخاص مطلعــني علــى األمــر أن الواليــات املتحــدة 
متنــع طالبــان أيًضــا مــن الوصــول إلــى احلســابات احلكومية التــي يديرها مجلس 
االحتيــاط االحتــادي والبنــوك األمريكيــة األخــرى، وتعمــل علــى منــع احلركــة مــن 
احلصــول علــى احتياطيــات قيمتهــا نحــو 500 مليــون دوالر فــي صنــدوق النقــد 
الدولــي، لكــن الطريقــة الرئيســية التــي تتبعهــا وزارة اخلزانــة األمريكيــة لتطبيــق 
هــذه القيــود هــي النظــام املالــي العاملــي، وال تــزال أفغانســتان فــي الغالــب خــارج 
هــذا النظــام، وتعتمــد بــداًل مــن ذلــك علــى الــدوالرات األمريكيــة ونظــام احلوالــة.
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4. اجلمعة اأُلولى بعد سيطرة طالبان
فــي حتــول كبيــر للخطــاب الدينــي بالتزامــن مــع ســيطرة طالبــان علــى الســلطة، 
دعــت احلركــة األئمــة فــي أفغانســتان أن يحثــوا فــي خطبــة اجلمعــة علــى 
ــى ُخطــب سياســية  ــة إل ــت اجلمع ــاد، وحتول ــادرة الب ــى عــدم مغ الوحــدة وعل

مشــحونة مبشــاعر دينيــة واســعة تأييــدا طالبــان.
5. ضمان عملية اإلجاء وماحقة املتعاونن

بينما اندفع كثير من األفغانيني إلى مطار كابل للهجرة خارج الباد، دعت طالبان 
املواطنني إلى عدم املغادرة، وفي الوقت نفسه قدمت وعوًدا للدول األجنبية بتوفير 
كابل،  مطار  محيط  في  طالبان  مقاتلو  ويتمركز  األجانب.  آمنة خلروج  ممرات 
وتتهم الواليات املتحدة طالبان بإعاقة وصول األفغان الراغبني في املغادرة إليها، 
وقد حّذرت وثيقة لألمم املتحدة من أن حركة طالبان كثفت بحثها عن األشخاص 
الذين عملوا مع قوات حلف شمال األطلسي )ناتو( أو احلكومة األفغانية السابقة.

6. الحتجاجات ضد طالبان
جــاب عديــد مــن املظاهــرات أنحــاء البــاد مبناســبة ذكــرى »يــوم االســتقال«، 
ــة  ــا شــعبّيًا لســلطة حرك ــدا حتّدًي ــا ب ــي م ــاد ف ــم الب ــون عل ــع املواطن ــد رف وق
طالبــان اجلديــدة، ال ســيما فــي املــدن الكبــرى بواليــات شــرق البــاد والعاصمــة 
كابــل. وقــد تزامــن مــع هــذه املظاهــرات احتجاجــات ضــد حكــم طالبــان فــي 
عــدد مــن املــدن، منهــا: أســد آبــاد )كونــار( وجــال آبــاد )ننغرهــار( وخوســت 
)خوســت(، وأيًضــا فــي واليــة بكتيــا ووزيــر أكبــر خــان، إذ رفــع مواطنــون العلــم 
األفغانــي بألوانــه ووضعــوه فــي مياديــن مــكان علــم طالبــان. وحتدثــت تقاريــر 
عــن ســقوط قتلــى وجرحــى فــي مواجهــات علــى هامش املســيرات التــي خرجت 

ضــد طالبــان.
7. الظهور الافت لطالبان على وسائل التواصل الجتماعي

ــة  ــة، فــي محاول ــان وســائل التواصــل االجتماعــي بكثاف ــة طالب تســتخدم حرك
لتحســني صورتهــا داخلّيًــا وخارجّيًــا، إذ تبحــث احلركــة عــن شــرعية واعتــراف 
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دولــي، ونظــًرا إلــى افتقــار احلركــة إلــى بنيــة حتتيــة إعاميــة محترفــة، فــإّن 
وســائل التواصــل تقــدم لهــم فرصــة مــن أجــل التعبيــر عــن مواقفهــم وبــث 
رســالة إعاميــة هادفــة. وهنــاك حتذيــرات مــن املخاطــر احملتملــة لـ»التضليــل 
ــف  ــر مــن وســائل اإلعــام والتثقي ــا كثي اإلعامــي« فــي منطقــة ال يتوفــر فيه

ــي. اإلعام

ثانًيا: أزمة العتراف الدولي بطالبان

مــا زالــت طالبــان تبــّث رســائل طمأنــة للعالــم أجمــع بإعانهــا مجــدًدا، علــى 
لســان املتحــدث اإلعامــي باســم احلركــة ذبيــح اهلل مجاهــد، الســعي ملنــع أي 
ــب  ــني واألجان ــة للمواطن ــا ممــرات آمن ــي أفغانســتان، وفتحه ــة ف حــروب أهلي
الراغبــني فــي مغــادرة البــاد، وتأكيدهــا الرغبــة فــي إقامــة عاقــات مــع كل 

دول العالــم، مــن بينهــا الواليــات املتحــدة.
وفــي املقابــل، مــا زالــت دول العالــم قلقــة مــن التعامــل مــع طالبــان التــي 
ــا  ســيطرت علــى كامــل البــاد بعــد تهــاوي احلكومــة الســابقة املدعومــة غربّيً
ــا والدبلوماســيني مســتمرة  ــا، ولذلــك ال تــزال عمليــات إجــاء الرعاي وأمريكّيً
مــن أفغانســتان، باســتثناء بعــض الــدول التــي أعلنــت صراحــة بشــكل رســمّي 
عــن تعاملهــا مــع حكومــة أفغانيــة بقيــادة طالبــان، مثــل الصــني وروســيا وتركيــا، 
إلدراكهــا علــى مــا يبــدو رغبــة أمريكيــة فــي إشــعال فتيــل االنفجــار فــي آســيا 
الوســطى مبــا يهــدد املصالــح الروســية والصينيــة والتركيــة بوســط آســيا، فيمــا 
ل تــزال املفاوضــات جاريــة فــي قطــر للخــروج بتفاهمــات حــول اخلطــوة التاليــة 

وترتيبــات املشــهد األفغانــي حتــت حكــم طالبــان.
١. الوليات املتحدة

فــي الوقــت الــذي تتعــرض فيــه إدارة بايــدن لهجــوم وانتقــادات داخلية وخارجية 
حــاّدة نتيجــة سياســاتها فــي أفغانســتان، دافــع الرئيــس بايــدن عــن سياســات 
إدارتــه التــي تَُعــّد اســتكماال لتوجهــات ترامــب باالنســحاب، وقــال إن الفوضــى 
عقــب االنســحاب أمــر طبيعــي، واعتبــر االنســحاب مبــرًرا نظــًرا إلــى األخطــار 
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التــي تواجههــا الواليــات املتحــدة مــن مناطــق أخــرى فــي العالــم، منهــا ســوريا 
وشــرق إفريقيــا، حيــث يوجــد تنظيــم داعــش ويعيــد تنظيــم صفوفــه، وأكــد أن 
خطــر اإلرهــاب فــي أفغانســتان تراجــع مقارنــة مبــا كان عليــه قبــل هجمــات 11 
ســبتمبر 2001م. وقــال بايــدن إّن فــي العالــم اآلن تهديــدات أخطــر بالنســبة 
األجهــزة  توقعــات  بتضــارب  اعتــرف  بايــدن  لكــن  املتحــدة.  الواليــات  إلــى 
االســتخبارية، وأنهــا كانــت تتوقــع ســيطرة طالبــان بنهايــة العــام اجلــاري، 
ــا هــي عمليــة اإلجــاء التــي  واعتبــر بايــدن أن أولويــة الواليــات املتحــدة حالّيً

جتــري بالتنســيق مــع حركــة طالبــان.
لكــن الطريقــة التــي انســحبت بهــا إدارة بايــدن ال تتســم بــأي كفــاءة، كمــا أن 
ســيطرة طالبــان بهــذه الســرعة علــى البــاد تؤكــد املبالغــة واالّدعــاء بقــدرة 
اجليــش األفغانــي، واإلخفــاق األمريكــي. ومــن الواضــح أن إدارة بايــدن لــم 
يكــن لديهــا أي خطــة إلجــاء األمريكيــني أو األفغــان الذيــن ســاعدوا التحالــف 

ــي. الدول
مــن جهــة ثانيــة، تتجــه إدارة بايــدن إلــى الضغــط علــى طالبــان اقتصادّيًــا 
ودبلوماســّيًا ودولّيًــا مــن أجــل دفعهــا إلــى تغييــر ســلوكها، وبالفعــل جمــدت 
الواليــات املتحــدة أصــواًل أفغانيــة لديهــا، حلرمــان طالبــان مــن االســتفادة منها، 
وتســعى اإلدارة األمريكيــة إلــى االحتفــاظ بالقــدرة علــى مواجهــة التهديــدات 
ووقــف  األصــول  خــال جتميــد  مــن  األرض،  علــى  عســكري  دون حضــور 

املســاعدات عــن أفغانســتان.
2. الصن

تبــدو الصــني مــن بــني الــدول املؤيــدة لاعتــراف بطالبــان وفتــح قنــوات تواصــل 
معهــا، وقــد دعــا وزيــر اخلارجيــة الصينــي وانــغ يــي املجتمــع الدولــي يــوم 19 
ــة  ــا ملعرك ــى عــدم الســماح باســتخدام أفغانســتان ميداًن أغســطس 2021م إل
ــق ســاحة  ــوى الدوليــة خلل ــه الق ــا تخطــط ل ــى م ــي إشــارة إل جيوسياســية، ف
فوضــى قــرب الصــني لضــرب األمــن الصينــي وتهديــد االســتثمارات الصينيــة 
واســتكمال طريــق احلريــر، بإشــعال فتيــل االنفجــار فــي آســيا الوســطى. ورّد 
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ــه بإمــكان الصــني املشــاركة  ــان ســهيل شــاهني أن املتحــدث باســم حركــة طالب
فــي جهــود التنميــة فــي أفغانســتان فــي املســتقبل، مــا يعكــس اإلدراك بطبيعــة 

املؤامــرات الدوليــة لتحويــل أفغانســتان إلــى منطقــة فوضــى.
وأوضــح وزيــر اخلارجيــة الصينــي أن الوضــع فــي أفغانســتان يشــّكل مثــااًل 
ســلبّيًا أمريكّيًــا جديــًدا علــى عــدم تعلُّــم الواليــات املتحــدة مــن الــدروس املؤملــة 
بخروجهــا علــى هــذا النحــو، موضًحــا أن الصــني مســتعدة ملواصلــة لعــب دور 
ــا إلــى  ــاء فــي القضيــة األفغانيــة دون التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، داعًي بّن

التركيــز علــى النقــاط التاليــة:
مــا إذا كان بإمــكان طالبــان توحيــد الشــعب األفغانــي وإنشــاء هيــكل سياســي .  

مفتــوح وشــامل يتماشــى مــع ظــروف البــاد، واتبــاع سياســات معتدلــة، وجتنــب 
إثــارة صراعــات جديــدة أو حتــى حــرب أهليــة.

عــن .   واضًحــا  فاصــًا  ــا  خّطً ترســم  أن  أفغانســتان  بإمــكان  كان  إذا  مــا 
اإلرهــاب، وأن تتخــذ بتصميــم وقــوة إجــراءات صارمــة ضــد جميــع أنــواع 
املنظمــات اإلرهابيــة، وأن تتجنــب أن تصبــح مكاًنــا جامًعــا لإلرهابيــني مــرة 

أخــرى.
مــا إذا كان بإمــكان املجتمــع الدولــي أن يلعــب دوًرا بّنــاًء باحتــرام اســتقال .  

ــاع عــن التدخــل فــي  وســيادة أفغانســتان وإرادة شــعبها بشــكل كامــل، واالمتن
شــؤون اآلخريــن، وعــدم حتويــل أفغانســتان إلــى ســاحة للتاعب اجليوسياســي.

3. روسيا
تؤيــد روســيا االنفتــاح علــى طالبــان وفتــح حــوار معهــا، إذ أوضحــت اخلارجيــة 
الروســية أن وصــول طالبــان إلــى ســّدة احلكــم واقــع يجــب علــى املجتمــع 
الدولــي أخــذه فــي االعتبــار، وأعلنــت أن رفــع طالبــان مــن قائمــة اإلرهــاب 
ــة، فــي إشــارة  ــل احلرك ــال وخطــوات محــددة مــن ِقب ــى أفع ــا يتوقــف عل لديه
إلــى منــع حتــّول البــاد إلــى تربــة جديــدة للتنظيمــات اإلرهابيــة التــي ميكنهــا 
خلــق بيئــة حاضنــة للجماعــات اخلطــرة، التــي مــن شــأنها التمــدد إلــى آســيا 
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الوســطى، ممــا يؤثــر فــي األمــن الروســي، وهــو مــا تدركــه طالبــان وتؤكــد عــدم 
ــة. ــى مــاذ آمــن للجماعــات اإلرهابي ــل أفغانســتان إل حتوي

4. تركيا
ــا موقفهــا مبكــًرا مــن طالبــان بإعانهــا التعامــل معهــا، وكشــف  حســمت تركي
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان عــن اســتعداد تركيــا للجلــوس مــع 
احلكومــة التــي ستؤسســها طالبــان، مرّحًبــا بالتحــّول فــي خطابهــا وتصريحاتها 
املعتدلــة، موضًحــا الوقــوف بجانــب أفغانســتان كأحــد متطلبــات الوفــاء بالعهــد 
ــا كانــت اجلهــة احلاكمــة فــي أفغانســتان. وتشــارك تركيــا الواليــات املتحــدة  أّيً
بقــوات عســكرية لتأمــني مطــار كابــل. وقــد يقــف وراء املوقــف التركــي اعتبارات 
عديــدة، أمنيــة وجيوسياســية وإســتراتيجية واقتصاديــة، تتعلــق مبخــاوف تركيــا 
مــن حتويــل أفغانســتان إلــى قنبلــة موقوتــة تهــدد املصالــح التركيــة فــي آســيا 

الوســطى.
5. فرنسا 

فرنســا مــن بــني الــدول الرافضــة لاعتــراف املطلــق بحكومــة طالبــان دون 
حتقيقهــا شــروًطا مســبقة، وتؤيــد االعتــراف املشــروط، إذ أعلنــت خمســة 
شــروط مســبقة للمجتمــع الدولــي لاعتــراف بنظــام طالبــان فــي أفغانســتان، 
هــي: عــدم إعاقــة خروج الاجئــني األفغــان، منــع عــودة اإلرهــاب، الســماح 
حقــوق  احتــرام  األفغانيــة،  األراضــي  إلــى  اإلنســانية  املســاعدات  بوصــول 

اإلنســان ال ســيما حقــوق املــرأة، تشــكيل حكومــة انتقاليــة.
6. أملانيا

بــدا واضًحــا أّن داخــل احلكومــة األملانيــة اجتاًهــا يدعــم التواصــل مــع طالبــان 
رغــم عــدم االعتــراف بهــا، إذ اعتبــر وزيــر الداخليــة األملانــي أن إجــراء بــاده 
اتصــاالت مــع طالبــان أمــر صائــب للغايــة ينبغــي تنفيــذه، مؤكــًدا أّن احملادثــات 

وحدهــا مــع طالبــان ميكنهــا معاجلــة املوقــف وحمايــة الشــعب األفغانــي.
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7. دول مجموعة السبع
عقــب اجتمــاع لــوزراء خارجيــة دول مجموعــة الســبع )الواليــات املتحــدة وإيطاليا 
وفرنســا وأملانيــا واليابــان وكنــدا وبريطانيــا( بشــأن تطــورات األوضــاع فــي 
أفغانســتان، أكــد وزيــر اخلارجيــة البريطانــي دومينيــك راب، الــذي تتولــى بــاده 
الرئاســة الدوريــة احلاليــة، دعــوة وزراء خارجيــة دول مجموعــة الســبع املجتمــع 
الدولــي إلــى العمــل مًعــا فــي مهمــة مشــتركة ملنــع تصعيــد األزمــة فــي أفغانســتان.

8. حلف الناتو
ــوم 20 أغســطس  ــو( ي ــف شــمال األطلســي )النات ــة دول حل ــد وزراء خارجي عق
2021م اجتماًعا الســتعراض موقف دول احللف من التطورات في أفغانســتان، 
وأكــد األمــني العــام للحلــف ينــس ســتولتنبرغ ضــرورة عــدم ســماح الســلطة املقبلة 
ــة وكســب موطــئ قــدم لهــا مجــدًدا  فــي أفغانســتان بعــودة التنظيمــات اإلرهابي

فــي البــاد.
9. برنامج األغذية العاملي

كشــفت ممثلــة برنامــج األغذيــة العاملــي فــي أفغانســتان، مــاري إيلــني ماكغرورتي، 
أن شــخًصا مــن كل ثاثــة أشــخاص يعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي 
أفغانســتان بســبب عوامــل مرتبطــة باحلــرب فــي البــاد، وأضافــت أن الوضــع 
تفاقــم بطبيعــة احلــال جــّراء النــزاع فــي البــاد، مــع عجــز مزارعــني عــن احلصاد 
وفرارهــم مــن منازلهــم، فيمــا تعرضــت حقــول وبســاتني للتدميــر، مشــيرة إلــى 
أن تدميــر بنــى حتتيــة مثــل اجلســور والســدود والطرقــات يعرقــل وصــول املــواد 

الغذائيــة.

الستنتاجات

1. ال تــزال حركــة طالبــان فــي طــور املفاوضــات مــن أجــل إعــادة تشــكيل املشــهد 
الداخلــي، ويبــدو أنهــا بصــدد محاولــة بنــاء أكبــر إجمــاع ممكــن حــول تصورهــا 
ملستقبل الباد ونظامها السياسي، وذلك لتهدئة املخاوف الداخلية واخلارجية، 

ولكســب شــرعية جتنبهــا الدخــول فــي مواجهــة قــد تقــّوض مكتســباتها.
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2. قــد تكــون مفاوضــات طالبــان مــع عناصــر مــن احلكومات األفغانية الســابقة 
فــي إطــار عــدم تكتــل عناصــر هــذه احلكومــات ضد طالبــان، ومناورة سياســية.

3. اإلعــان عــن جبهــة ملقاومــة طالبــان يتزعمهــا أحمد مســعود، ونائب الرئيس 
الســابق، وتتضمــن عناصــر مــن اجليــش والشــرطة األفغانيــة الســابقة، ميثــل 
أّول حتــدٍّ داخلــي حقيقــي حلكومــة طالبــان، وقــد يكــون بدايــة حلــرب أهليــة 
داخليــة، كمــا أنــه قــد يكــون مجــااًل الســتقطاب دعــم خارجــي مــن أجــل تقويــض 

حكــم طالبــان أو إضعافــه.
4. متثــل العقوبــات االقتصاديــة أداة ضغــط مهمــة علــى حكومــة طالبــان بجانب 
العقوبــات السياســية التــي تطــال عديــًدا مــن قياداتهــا املصّنفــني علــى قوائــم 

األمم املتحــدة لإلرهــاب.
5. تثير األحداث في أفغانســتان مخاوف حلفاء الواليات املتحدة وتســاؤالتهم، 
إذ قــد تتخلــى الواليــات املتحــدة عــن أصدقائها بني عشــية وضحاها حلســابات 

أمريكية سياســية بحتة.
6. ســيطرة طالبــان علــى الســلطة تعطــى دفعــة قويــة للحــركات املســلحة 
وامليليشــيات واجلماعــات املتطرفــة فــي املنطقــة، وقــد يشــهد عديــد مــن 
املناطــق نشــاًطا للحــركات املســلحة، وميكــن أن تكــون أفغانســتان مركــًزا جاذًبــا 

ومحــرًكا لهــذه اجلماعــات.
7. تواجــه طالبــان أزمــة اعتــراف دولــي مــن ِقبــل الــدول الكبــرى مثــل الواليــات 
املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وغيرهــا مــن الــدول املؤثــرة فــي الشــؤون اإلقليميــة 
والدوليــة، مــا ســيُلقي بظالــه علــى مســتقبل املرحلــة اجلديــدة وشــكلها ونظــام 

احلكــم فــي أفغانســتان.
8. خلقــت تطــورات األوضــاع فــي أفغانســتان وســيطرة طالبــان على املشــهد في 
البــاد حالــة مــن االنقســام الدولــي جتــاه قضيــة االعتراف الدولــي والتعامل مع 
طالبــان، مــا بــني مؤيــد لطالبــان واالعتــراف بهــا مثــل الصــني وروســيا وتركيــا، 
ومعــارض مثــل الواليــات املتحــدة وفرنســا، باســتثناء أملانيــا التــي بــدأت تأخــذ 
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اجتاًهــا نحــو االعتــراف باألمــر الواقــع، وهــو مــا يعنــي اســتمرارية التحالفــات 
الدوليــة الكبــرى جتــاه القضايــا اإلقليميــة والدوليــة.

9. ســيتيح االنســحاب األمريكــي مــن الســاحة األفغانيــة فراًغــا، حتــاول أطراف 
ــران، إمــا  ــا وإي ــل روســيا والصــني وتركي ــة أخــرى أن متــأله، مث ــة وإقليمي دولي
إلفشــال املخططــات األمريكيــة التــي تدركهــا واملتعلقــة بتحويــل أفغانســتان إلــى 
ســاحة فوضــى تؤثــر فــي أمــن دول اجلــوار، وإمــا للدفــع نحــو حتقيــق األمــن 
واالســتقرار بأفغانســتان مبــا يتيــح لهــذه الــدول املضــّي ُقدًمــا فــي مخططاتهــا 

فــي أفغانســتان وآســيا الوســطى واحلفــاظ علــى مصاحلهــا.
10. الــدول املؤيــدة لاعتــراف باألمــر الواقــع والداعيــة إلــى حتقيــق األمــن 
واالســتقرار فــي أفغانســتان بالتعامــل مــع طالبــان، كروســيا والصــني وتركيــا، 
تخشــى مــن حتــّول أفغانســتان إلــى ســاحة فوضــى تهــدد األمــن واالســتقرار فــي 
آســيا الوســطى مبــا يهــدد مصاحلهــا هنــاك نتيجــة عزلهــا دولّيًــا، فيمــا تخشــى 
الــدول الرافضــة مــن حتــّول أفغانســتان إلــى ســاحة لتصفيــة احلســابات وخلــق 
الفوضــى وانتشــار اإلرهــاب وهــروب املواطنــني األفغــان نحــو الــدول األوروبيــة 
فــي موجــات نــزوح غيــر منظــم، تؤثــر مســتقبًا فــي أوضــاع الــدول األوروبيــة.
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