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ة واملتصاعــدة علــى مــدار الســاعة، مــن  ــم الفوضــى املســتِمرَّ فــي ِخضَّ
د؛ املوافــق 31  املســتبعد أن يُســلَّم مطــار كابــول فــي املوعــد احملــدَّ

أغســطس.
علــى الصعيــد العســكري، أصبحــت العمليــات سِلســًة نســبًيا، بعــد 
نشــر واشــنطن لــــــ 7200 جنــدي أمريكــي، لكــن علــى الصعيــد املدنــي، 

ال تــزال هنــاك صعوبــات لســببني رئيســيني:
فــي أ.  ــكادر الوظيفــي إلمتــام الوثائــق، إذ غــادر  بعــض موظَّ نقــص ال

ــى بلدانهــم.. الســفارات إل
ــة والذيــن  .  ــح دول أجنبي ــوا لصال ــن عِمل ــد مــن األفغــان الذي  العدي

ــا مــن اإلعدامــات، ال ميلكــون جــوازات  يتوقــون ملغــادرة بالدهــم خوًف
ســفر؛ فلــم يخطــر علــى بالهــم قــط أن مُيــّر عليهــم يــوٌم كهــذا.

ــا التحــدي اآلخــر، فهــو إحجــام شــركات الطيــران عــن العمــل فــي  أمَّ

https://www.bbc.com/news/world-asia-58264917
https://www.bbc.com/news/world-asia-58264917
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مجــال جــوِّي عالــي اخلطــورة، إلــى جانــب الفوضــى العارمــة التــي 
املتحــدة  الواليــات  .وتواجــه  جــه  ُمدرَّ الســيما  املطــار،  فــي  نشــبت 
ًيــا آخــر، يتمثَّــل فــي إعــادة ترتيــب ســير الطائــرات  وحلفاؤهــا حتدِّ
املدنيــة عــن طريــق املقاولــني وشــركات الطيــران، بينمــا تضاِعــُف مــن 
ــأ الســتيعا   ــُر ُمهيَّ ــق. واملطــار غي جهودهــا لتســريع اســتخراج الوثائ
وتســهيل ســفر العديــد مــن املتواجديــن فيــه ممــن ينتظــرون إقــالع 
رحالتهــم. خــارج املطــار، بــدأت »طالبــان« بفــرض ســيطرتها بإطالقهــا 
الغــاز املُســيل للدمــوع علــى احلشــود، التــي كانــت تنتظــر دخــول املطــار، 
يــة إليــه، وال  أمــام احلواجــز التــي أقامتهــا »طالبــان« فــي الُطــُرق املؤدِّ
ــان  ًة فــي املطــار، حيــث يتشــبَّث األفغ تــزال مشــاهد البــؤس مســتِمرَّ

ــه. ــة لدخول ي ــُكّل قطــرة أمــل متبقِّ ب
مــن جانــٍب آخــر، لــم تــِرد بعــد أّي أنبــاء عن أّي محادثات بــني »طالبان« 
والواليــات املتحــدة، حــول مصيــر ملتمســي اللجــوء غيــر القادريــن 
علــى دخــول املطــار، ومــن املُســتبَعد أن ترغــب الُقــوى الغربيــة فــي 
اســتقبال املزيــد مــن الالجئــني؛ إذ تقــود فرنســا حملــة منــع دخــول 
ــات  الالجئــني األفغانيــني فــي االحتــاد األوروبــي، بينمــا جلــأت الوالي
الشــرقية  أوروبــا  دول  فــي  خارجيــة  لالســتعانة مبصــادر  املتحــدة 
وأفريقيــا، وأصبحــت أخبــار مأســاة الالجئــني حديــث الســاعة فــي 
الواتســا   ومجموعــات  )الفيســبوك  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
مــًة آلمالهــم، وسيســتفيد علــى املــدى القصيــر  فــي أفغانســتان( محطِّ
ــار البشــر، الذيــن يعملــون غالًبــا فــي إيــران -بتواطــٍؤ  والطويــل ُتّ
مــع احلــرس الثــوري اإليرانــي- مــن االســتجابة السياســية الباهتــة 
للواليــات املتحــدة وحلفائهــا والبيروقراطيــة فــي اســتخراج املســتندات 
فــي الوقــت املناســب. ومنــذ بدايــة األزمــة، أصــدرت إيــران تعليمــات 
ــزال  ــا، وال ي ــع دخــول األفغــان ألراضيه لــــ »قــّوات أمــن احلــدود« مبن

https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210817-evacuation-flights-resume-a-day-after-chaotic-scenes-shut-down-kabul-airport
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210817-evacuation-flights-resume-a-day-after-chaotic-scenes-shut-down-kabul-airport
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/10/Under-the-shadow-Illicit-economies-in-Iran-GITOC.pdf
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هنــاك مصيــٌر قــامت ينتظــر الالجئــني األفغــان؛ إذ شــيَّدت تركيــا جــداًرا 
ــرى أنَّ  ــا ت ــني، الســيما أنَّه ــًبا ملوجــة الالجئ ــران؛ حتسُّ ــا مــع إي حدودًي
ــق الالجئــني بعــد  ــل املزيــد مــن تدفُّ ليــس مبقدورهــا بعــد اآلن حتمُّ
ــٍد مضــى. ــة عق ــذ قراب ــا من ــى أراضيه ــني الســوريني إل دخــول مالي

ــة  ــان« مســؤولني لشــغل مناصــب تنفيذي ــنيِّ »طالب ــع أن تُع ــن املتوقَّ وم
ــر- عــن  ــارغ الصب ــة، الســيما أنَّ اإلعــالن املنتظــر -بف ــة مختلف ووزاري
ــن  ــي تكوي ــم ف ــان والعال ــاعد األفغ ــة، سيُس ــة األفغاني تشــكيل احلكوم
ــع أن يتــرأَّس  صــورٍة أوضــح عــن املســار املســتقبلي للحركــة، ومــن املتوقَّ
املــال عبــد الغنــي بــرادر احلكومــة، إلــى جانــب ممثِّلــني مــن األحــزا  
التي تدور في نفس النســق الفكري، مثل »احلز  اإلســالمي« بزعامة 
قلــب الديــن حكمتيــار، لكــن مــن املُســتبَعد أن يتولَّــى القائــد األعلــى لـــ 
»طالبــان« منصًبــا تنفيذًيــا. إلــى جانــب ذلــك، تَُعُدّ تســمية بــرادر أميًرا/
ــو  ــات املتحــدة وأعضــاء النات ــا للوالي ــا ألفغانســتان أمــًرا مطمئًن رئيًس
ودول اخلليــج العربــي وباكســتان؛ نظــًرا لــدوره فــي محادثــات الســالم. 
ا إلــى قندهــار،  وليــس هنــاك شــّك فــي حقيقــة أنَّ بــرادر قــد ســافر جــًوّ
بعــد مفاوضــات مكثَّفــة مــع املســؤولني األمريكيــني، بقيــادة مبعــوث 
ــرادر  ــود ب ــير صع ــل زاد. ويُش ــاي خلي بايــدن اخلــاص ألفغانســتان زمل
علــى رأس الُســلطة فــي أفغانســان، إلــى وجــود قنــاة تواُصــل مباشــرة 
مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة وحلــف الناتــو علــى أعلــى مســتوى، 
والتــي قــد تــؤول بدورهــا فــي نهايــة املطــاف إلــى التمهيــد لالعتــراف 
ــد  ــة االنخــراط السياســي بعق ــان عملي ــة طالب ــدأت حرك بالنظــام، وب
اجتمــاع مــع الرئيــس الســابق حامــد كــرزاي ورئيــس جلنــة املصاحلــة 
األفغانيــة عبــداهلل عبــداهلل، وقطعــت هــذه االجتماعــات جولتــني، 

ويبــدو أنَّهــا تســير بدرجــة مــن الثقــة.

https://www.npr.org/2021/08/18/1028734502/next-afghanistan-leader-taliban-haibatullah-baradar
https://www.npr.org/2021/08/18/1028734502/next-afghanistan-leader-taliban-haibatullah-baradar
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/18/afghan-ex-president-steps-in-for-talks-with-taliban-over-peaceful-transfer-of-power
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وإذا وافقــت اجلهــات السياســية املعنيــة األُخــرى علــى التمثيــل الرمــزي 
فــي احلكومــة التــي تقودهــا »طالبــان«، فــإنَّ القلــق والتوتُّــر داخــل البالد 
ســينخفض إلــى حــٍدّ كبيــر، ويشــير اســتعداد »طالبــان« للتعاُمــل مــع 
كــرزاي وعبــداهلل، إلــى أنَّ الرئيــس الســابق أشــرف غنــي ومســاعديه 
ــل إلــى اتفــاق، وال ميكــن  كانــوا مبثابــة احلواجــز التــي حالــت دون التوصُّ
ــادرة  ــاء املب ــد أنَّ بق ــة، بيْ ــار املفاوضــات اجلاري ــال انهي اســتبعاد احتم

عة بحــدِّ ذاتهــا. نفســها عالمــٌة مشــجِّ
ق إليهــا بَعــد، هي منظــور »طالبان« حول  بيـْـد أنَّ املشــكلة التــي لــم يُتطــرَّ
ل، كما  دســتور أفغانســتان الــذي ســنَّته الواليــات املتحــدة فــي املقــام األوَّ
تِقــف »طالبــان« حائــرًة أمــام الدميقراطيــة والعمليــة االنتخابيــة، ومبــا 
م نفســها علــى أنَّهــا نظــاٌم معتــدل بقيــادة املــال بــرادر،  أنَّ »طالبــان« تقــدِّ
ــى املــدى الطويــل قائمــٌة بالفعــل، وال  م عل فــإنَّ احتمــاالت إحــراز تقــدُّ
تُوَجد حلوٌل ســهلة، حني يتعلَّق األمر بتقاُســم الُســلطة في أفغانســتان، 
الســيما أنَّ الدميقراطيــة ال تســتميل األطــراف املعنيــة إلــى ذلــك احلــّد.
ومــع ذلــك، فــإنَّ صعــود بــرادر إلــى منصــب رئيــس الُســلطة التنفيذيــة 
واســتمرار املفاوضــات السياســية مــع أصحــا  املصلحــة اآلخريــن، 
ــي  ــراف بالنظــام، فالصــني ليســت وحدهــا الت ــرص االعت ــد مــن ُف يزي
ــار  ــان«، بــل ســعى كب كانــت فــي طليعــة املُنحازيــن صراحــًة إلــى »طالب
قادتهــا أيًضــا إلــى التعــاون مــع روســيا وإيران والعراق وباكســتان وبعض 
الــدول األفريقيــة واآلســيوية، وقــد منعــت بكــني بالفعــل مواطنيهــا فــي 
أفغانســتان مــن مغــادرة البــالد، وتشــارك الصــني فــي مشــاريع البُنيــة 
التحتيــة فــي البــالد، وفــي اســتخراج املعــادن أيًضــا، وقــد عــرض قــادة 
»طالبــان« مــن جهتهــم التعــاون مــع الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبي 

فضــاًل عــن الهنــد.

https://in.news.yahoo.com/willing-develop-friendly-relations-taliban-170217380.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA7cBugdkmNnUnTxIu6n5BfFMD3vEVNx-gsBtKYuZeOIB2UDSeGgYSSfIcmYuruhNeCJnvVVBvIasL2IuHVN8qxrKVKtAmNu-Qq-GZv5l3rbFUEBBpozOCEgeQNmoJWyCRN-IsRBgDRKV-VdqrDe66tJjcj7HV90BEohYznjDuiz&guccounter=2
https://in.news.yahoo.com/willing-develop-friendly-relations-taliban-170217380.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAA7cBugdkmNnUnTxIu6n5BfFMD3vEVNx-gsBtKYuZeOIB2UDSeGgYSSfIcmYuruhNeCJnvVVBvIasL2IuHVN8qxrKVKtAmNu-Qq-GZv5l3rbFUEBBpozOCEgeQNmoJWyCRN-IsRBgDRKV-VdqrDe66tJjcj7HV90BEohYznjDuiz&guccounter=2
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ًيــا خطيــًرا علــى الصعيــد  وتواجــه أفغانســتان فــي الوقــت الراهــن حتدِّ
ح صنــدوق النقــد الدولــي عــن خفــض نســبة القــروض،  املــادِّي، إذ صــرَّ
ــر مــن أغســطس؛  ر تقدميهــا فــي األســبوع األخي ــي كان مــن املقــرَّ الت
ــدت الواليــات  بســبب الوضــع غيــر املســتِقّر فــي البــالد، بينمــا جمَّ
عمليــة  خــالل  الضغــط  ملمارســة  األفغانيــة؛  احلســابات  املتحــدة 
ــي  ــول -الت ــر أنَّ كاب ــة تشــكيل احلكومــة. ويُذَك اإلجــالء، وخــالل مرحل
متلــك احتياطــات مــن النقــد األجنبــي تبلــغ قيمتهــا 10 مليــارات دوالر- 
ســتُعاني كثيــًرا بســبب عــدم ُقدرتهــا على اســتخدام الــدوالر األمريكي، 
ــران  والواقــع أنَّ اســتعداد الصــني وروســيا للعمــل مــع أفغانســتان يوفِّ
ة نقاط التجــارة األفغانية  ــس الــذي حتتاُجــه البــالد، وال تــزال كافَّ املتنفَّ
مــع البلــدان املجــاورة قيــد العمــل فــي الوقــت الراهــن، وال يُوَجــد نقــٌص 

فــي املــواد الغذائيــة أو املــوارد احليويــة مثــل النفــط.
وأخيــًرا وليــس آِخــًرا، فــإنَّ ظهــور الرئيــس املخلــوع أشــرف غنــي ونائبه 
ــات  ق ل معوِّ ــد يشــكِّ ــى الســاحة السياســية ق ــح عل ــراهلل صال ل أم األوَّ
ل غنــي مصــدر قلــٍق لهــم فــي وســائل  حلركــة طالبــان، وقــد يشــكِّ
اإلعــالم الدوليــة، إاّل أنَّ صالــح وأحمــد مســعود ال يــزاالن مســتقلِّنْي، 
ــٍق آخــر، مــع احتمــال نشــو   ــة بنجشــير، مصــدر قل ل والي كمــا تشــكِّ
د مــن داخلهــا. وتُعــّد بنجشــير -معقــل املقاومــة ضــّد  حــركات متــرُّ
اتهــا  الســوفييت و»طالبــان«- محميــًة بطبيعــة جبالهــا العاليــة وممرَّ
الضيِّقــة، وتَُعــّد ُقدراتهــا علــى خــوض احلــرو  دفاعيــًة إلــى حــدٍّ 
ــال علــى  ــزة لشــّن هجــوم جــوِّي فعَّ كبيــر، وكابــول مــن جهتهــا غيــر مجهَّ
ات  ات القــوَّ أرٍض محاطــة بجبــاٍل كالقــالع، وقــد نُِقــل الكثيــر مــن معــدَّ
يــة األفغانيــة بتــأٍن إلــى أوزبكســتان خــالل األيَّــام العشــرة املاضية،  اجلوِّ
يــة -باســتثناء عــدٍد قليــل مــن املروحيــات  ات اجلوِّ كمــا أنَّ معظــم املعــدَّ
فــة بســبب  اجلاهــزة للعمــل- املوجــودة علــى األراضــي األفغانيــة متوقِّ

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/08/17/treasury-taliban-money-afghanistan/
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https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-military-jet-crashes-uzbekistan-report-2021-08-16/
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ــني فــي  ــر حربيت ــان غي ــان مروحيت ــاك طائرت ــة، هــذا وهن مســائل فنِّي
ــل فــرض  بنجشــير. وتســعى »طالبــان« إلــى ضــّم بنجشــير، لكنَّهــا تفضَّ

ضغــوط قبليــة وسياســية، بــداًل مــن فتــح جبهــة قتــال جديــدة.
أنَّ السياســيني وأُمــراء احلــر  املختبئــني فــي بنجشــير، ال  يُذَكــر 
يتمتَّعــون بشــعبية، باســتثناء ابــن الراحــل أحمــد شــاه مســعود، وميكــن 
أن يــؤدِّي الصــراع حــول بنجشــير إلــى انتفاضــات مســلَّحة مماثلــة 
فــي أجــزاء أُخــرى مــن البــالد أيًضــا، والتــي لــن ترغــب »طالبــان« فــي 
اخلــوض فيهــا قبــل حتقيــق االندمــاج الكلِّــي، كمــا أنَّ دوســتم، املارشــال 
ــع  ا، وال يتمتَّ األفغانــي وأميــر احلــر  املدعــوم مــن تركيــا، مســنٌّ جــّدً
ي »طالبــان«  لــه إلى تشــكيل حتالـُـف مــن أجــل حتــدِّ بالشــعبية التــي تخوِّ

عســكرًيا أو سياســًيا.
ة  ًيــا يتمثَّــل بضيــق الوقــت، ونقــص القــوَّ وختاًمــا، تواجــه »طالبــان« حتدِّ
نــت مــن تشــكيل حكومــة فــي غضــون  البشــرية، وأزمــة الهويــة، إذا متكَّ
األيــام القليلــة املقبلــة، مبوافقــة ضمنيــة مــن دول اجلــوار والغــر ، 
»طالبــان«  واجهــت  وقــد  احُلكــم.  إدارة  إشــكاليات  ــي  تخطِّ ميكنهــا 
علــى  والــرّد  تصحيــح صورتهــا،  عــة مبحاولتهــا  متوقَّ غيــر  عقبــات 
ــة؛ بعدمــا أغلقــت مواقــُع التواُصــل االجتماعــي الُكبــرى  شــكاوي العامَّ
رًة بصورٍة  حســاباِت احلركــة. وتعــي »طالبــان« أنَّ البالد أصبحــت متطوِّ
كبيــرة، منــذ أن ســيطرت عليهــا فــي عــام 1996م، مــن ناحيــة البُنيــة 
التحتيــة واملصــادر ومنظــور الوعــي العــام وغيرهــا. الصــورة الناعمــة 
خهــا أقــدام جنــود »طالبــان«،  التــي تســعى احلركــة إليصالهــا قــد تُلطِّ
ة فــي  دة عــن اإلســالم الــذي فرضــوه بالقــوَّ الذيــن يحملــون رؤيــًة متشــدِّ

ــرة بــني عامــي 1996م و2001م. الفت

https://www.bbc.com/news/business-58239786
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