
 

زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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تركيا وطالبان: حسابات جيوسياسية 
أوسع من مطار كابول

يعكـس تحذيـر طالبـان الحـاد مـن أي بقـاء عسـكري تركـي أن أنقـرة بحاجـة إلعـادة صياغـة عالقتهـا يعكـس تحذيـر طالبـان الحـاد مـن أي بقـاء عسـكري تركـي أن أنقـرة بحاجـة إلعـادة صياغـة عالقتهـا 
مـع أفغانسـتان وفـق منطـق ثنائـي، ينهـي طبيعـة التواجـد التركـي فـي البـالد المرتبـط بالقـوات مـع أفغانسـتان وفـق منطـق ثنائـي، ينهـي طبيعـة التواجـد التركـي فـي البـالد المرتبـط بالقـوات 
الدوليـة وسـنوات االحتـالل الطويلـة. لكنـه ال يعنـي بالضـرورة أن الحركـة تتجه لقطيعـة مع تركيا أو الدوليـة وسـنوات االحتـالل الطويلـة. لكنـه ال يعنـي بالضـرورة أن الحركـة تتجه لقطيعـة مع تركيا أو 

أنهـا تنظـر للـدور التركـي كتهديـد داخلي.أنهـا تنظـر للـدور التركـي كتهديـد داخلي.
ومـع االنسـحاب الواسـع لقـوات الواليـات المتحـدة وحلفائهـا، فـإن األطـراف الخارجيـة باتـت متقبلـة ومـع االنسـحاب الواسـع لقـوات الواليـات المتحـدة وحلفائهـا، فـإن األطـراف الخارجيـة باتـت متقبلـة 
لمبـدأ أن يحـدد مسـتقبل أفغانسـتان قـوى البـالد الداخليـة، وهـو مـا يعطـي لحركـة طالبـان نفـوذا لمبـدأ أن يحـدد مسـتقبل أفغانسـتان قـوى البـالد الداخليـة، وهـو مـا يعطـي لحركـة طالبـان نفـوذا 
كبيـرا يتطلـب التفاهـم معـه. لذلـك، مـن المرجـح أن تسـعى تركيـا للتوصـل إلـى صيغـة أكثـر قبـوال كبيـرا يتطلـب التفاهـم معـه. لذلـك، مـن المرجـح أن تسـعى تركيـا للتوصـل إلـى صيغـة أكثـر قبـوال 
لـدى طالبـان، تـوازن بيـن تمسـك الحركـة بإنهاء الحالة المرتبطـة بالتواجد األجنبي في البالد، وفي لـدى طالبـان، تـوازن بيـن تمسـك الحركـة بإنهاء الحالة المرتبطـة بالتواجد األجنبي في البالد، وفي 

نفـس الوقـت حاجتهـا لبنـاء شـراكات خارجيـة تجنـب أفغانسـتان عزلـة دوليـة. نفـس الوقـت حاجتهـا لبنـاء شـراكات خارجيـة تجنـب أفغانسـتان عزلـة دوليـة. 

رفضت حركة طالبان، الثالثاء رفضت حركة طالبان، الثالثاء 1313 يوليو تموز، إبقاء تركيا قواتها في أفغانستان بعد انسحاب القوات  يوليو تموز، إبقاء تركيا قواتها في أفغانستان بعد انسحاب القوات 
الدولية بقيادة الواليات المتحدة من البلد، وذلك بعد أيام على إعالن تركيا أن قواتها ستتولى الدولية بقيادة الواليات المتحدة من البلد، وذلك بعد أيام على إعالن تركيا أن قواتها ستتولى 
القوات األجنبية المقرر في نهاية آب/أغسطس11. وأكدت . وأكدت  القوات األجنبية المقرر في نهاية آب/أغسطسضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب  ضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب 
حركة طالبان أن القرار التركي “سيء” و”ليس في صالح الشعبين”. وحذرت الحركة في بيان بلغة حركة طالبان أن القرار التركي “سيء” و”ليس في صالح الشعبين”. وحذرت الحركة في بيان بلغة 
واضحة من أن بقاء القوات التركية أو غيرها يعد استمرار لالحتالل ومن ثم سيتم التعامل معه واضحة من أن بقاء القوات التركية أو غيرها يعد استمرار لالحتالل ومن ثم سيتم التعامل معه 
وفق فتوى علماء أفغانستان عام وفق فتوى علماء أفغانستان عام 20012001 والتي “يستمر على أساسها الجهاد الجاري منذ عشرين  والتي “يستمر على أساسها الجهاد الجاري منذ عشرين 

رأي وخالصة السياق
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1 بلغت ذروة التواجد األجنبي في أفغانستان 130 ألف جندي من نحو 50 دولة أثناء سنوات الحرب. لكن القوات الحالية، التي انسحب بالفعل أكثر من نصفها 
منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، تمثل “مهمة دعم القرار” )Resolution Support Mission( التي أطلقها الناتو عام 2015 بهدف تدريب وتقدمي 

المشورة لقوات الحكومة األفغانية وأجهزتها، تمهيدا لفك ارتباط الناتو مع أفغانستان. وتشمل، قبل بدء االنسحاب، نحو 10 آالف جندي غالبيتهم من 
الواليات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، جورجيا، بريطانيا، رومانيا، وتركيا.

https://www.asbab.com


ص 02

مطار كابول كضرورة جيوسياسية ورمز للسيادة
يقــع “مطــار حامــد كــرزاي الدولــي”، فــي كابــول، علــى علــو شــاهق فــي جبــال هنــدو كــوش. 
ــه  ــرة”، فــإن المطــار ُينظــر إلي ــر ســاحلية وطرقهــا توصــف بـ”الخطي ــة غي ونظــرا ألن أفغانســتان دول
ــك، أكــدت وزارة  ــن األفغــان. لذل ــك لماليي ــن وكذل ــن الدوليي ــل عنهــا للموظفي كنقطــة وصــول ال بدي
الخارجيــة األميركيــة أن الواليــات المتحــدة تــرى ضــرورة لوجــود مطــار “عامــل وآمــن” للحفــاظ علــى 
وجــود دبلوماســي دولــي فــي العاصمــة األفغانيــة. خــالل الســنوات الماضيــة لعبــت تركيــا دورا 

رئيســيا فــي تشــغيل وتأميــن المطــار. 
يقــدر المســؤولون فــي واشــنطن أنــه ال يمكــن ألي دولــة أو شــركة أخــرى، باســتثناء تركيــا، 
أن تنفــذ خدمــة تشــغيل وتأميــن المطــار بســرعة أو بســهولة، وأن رحيــل تركيــا ســيجبر الســفارات 
والمنظمــات الدوليــة علــى اإلغــاق، ممــا يهــدد مصيــر مليــارات الــدوالرات التــي تلقتهــا أفغانســتان 
كمســاعدات تحافــظ علــى اســتمرار عمــل الحكومــة األفغانيــة والجيــش. وأعلــن الرئيــس التركــي رجــب 
طيــب أردوغــان علــى هامــش اجتماعاتــه مــع قــادة حلــف شــمال األطلســي أن بــالده تســعى إلــى 
مشــاركة باكســتان والمجــر فــي المهمــة الجديــدة بأفغانســتان بعــد مغــادرة قــوات الحلــف والواليــات 
المتحــدة. وألمــح وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار إلــى أن بقــاء قــوات بالده في أفغانســتان لن يكون 
مــن دون شــروط، لخصهــا فــي الدعــم السياســي والمالــي واللوجســتي، كضــرورة للبقــاء فــي مطــار 
حامــد كــرزاي الدولــي. لكــن وزيــر الخارجيــة التركيــة األســبق حكمــت تشــيتين - الــذي عمــل أيضــا ممثــال 
ســابقا للناتــو فــي أفغانســتان – قــدر أن بقــاء القــوات التركيــة فــي أفغانســتان مرهــون بموافقــة 
حركــة طالبــان، والتوصــل إلــى صيغــة للتواجــد التركــي، بعيــدا عــن الصيغــة الراهنــة المرتبطــة بالناتــو 

والهويــة الدوليــة، تقــوم علــى أســاس اتفــاق ثنائــي تركــي أفغانــي. 
وال شــك أن الحــدة التــي تبديهــا طالبــان تجــاه مســاعي البقــاء التركــي ترجــع بصــورة أساســية إلــى 
أن الوجــود التركــي الراهــن هــو جــزء مــن القــوات األجنبيــة التــي تعتبرهــا طالبــان قــوات احتــالل يجــب 
الجهــاد حتــى إخراجهــا. وانتقــدت طالبــان خطــة تركيــا حــول المطــار لكنهــا أعربــت أيضــا عــن أملهــا فــي 
عالقــات وثيقــة مــع أنقــرة بعــد انســحاب القــوات. أي أنــه ليــس موقفــا مبدئيــا ضــد العالقــة مــع تركيــا 

عاما”. واعتبرت الحركة أن القرار التركي يعد “نقضا للعهد” حيث سبق أن طمأن المسؤولون األتراك عاما”. واعتبرت الحركة أن القرار التركي يعد “نقضا للعهد” حيث سبق أن طمأن المسؤولون األتراك 
قادة الحركة في لقاءات ثنائية، بعدم اتخاذ مثل هذا القرار من تلقاء أنفسهم دون رضا طالبان.قادة الحركة في لقاءات ثنائية، بعدم اتخاذ مثل هذا القرار من تلقاء أنفسهم دون رضا طالبان.

جـاء بيـان طالبـان بعـد اتصـاالت متواصلـة بيـن الحكومـة التركيـة مـن جهـة، وشـركائها فـي الناتـو جـاء بيـان طالبـان بعـد اتصـاالت متواصلـة بيـن الحكومـة التركيـة مـن جهـة، وشـركائها فـي الناتـو 
خاصة الواليات المتحدة من جهة أخرى بهدف التوصل التفاق يبقي الدور التركي في تشغيل مطار خاصة الواليات المتحدة من جهة أخرى بهدف التوصل التفاق يبقي الدور التركي في تشغيل مطار 
كابول، وهو األمر الذي كان على رأس الموضوعات التي ناقشـها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كابول، وهو األمر الذي كان على رأس الموضوعات التي ناقشـها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فـي لقائـه الثنائـي مـع الرئيـس األمريكـي جـو باديـن، علـى هامـش قامـة ناتـو فـي منتصـف يونيـو فـي لقائـه الثنائـي مـع الرئيـس األمريكـي جـو باديـن، علـى هامـش قامـة ناتـو فـي منتصـف يونيـو 
حزيـران الماضـي. وبينمـا نشـطت الدبلوماسـية التركيـة خـالل األشـهر الماضيـة فـي الملـف األفغانـي، حزيـران الماضـي. وبينمـا نشـطت الدبلوماسـية التركيـة خـالل األشـهر الماضيـة فـي الملـف األفغانـي، 
وعقـد المسـؤولون األتـراك اجتماعـات واتصـاالت مـع نظرائهـم فـي الواليـات المتحـدة وأفغانسـتان وعقـد المسـؤولون األتـراك اجتماعـات واتصـاالت مـع نظرائهـم فـي الواليـات المتحـدة وأفغانسـتان 
وباكسـتان وقطـر، فضـال عـن االتصـاالت مـع حركـة طالبـان، إال أن ذلـك لـم يكلـل بعقـد المؤتمـر الـذي وباكسـتان وقطـر، فضـال عـن االتصـاالت مـع حركـة طالبـان، إال أن ذلـك لـم يكلـل بعقـد المؤتمـر الـذي 
سـعت أنقـرة لعقـده فـي أبريل/نيسـان الماضـي فـي إسـطنبول حول أفغانسـتان، كما اسـتمر موقف سـعت أنقـرة لعقـده فـي أبريل/نيسـان الماضـي فـي إسـطنبول حول أفغانسـتان، كما اسـتمر موقف 

طالبـان المعلـن غيـر مرحـب بـأي بقـاء عسـكري تركـي فـي البـالد. طالبـان المعلـن غيـر مرحـب بـأي بقـاء عسـكري تركـي فـي البـالد. 
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ص 03 ــان تنظــر للوجــود التركــي فــي  ــة مرتبطــة باالحتــالل. وال يعنــي أن طالب لكنــه ضــد اســتمرار أي حال
أفغانســتان كتهديــد. خاصــة وأن القــوات التركيــة الحاليــة ال تتجــاوز 600 فــرد، تقــوم أساســا بمهــام 
ــدور التركــي عمومــا فــي أفغانســتان بقيمــة  ــز ال تدريبيــة فــي العاصمــة كابــول فقــط. بينمــا تمي
أكثــر مدنيــة وتنمويــة؛ فباإلضافــة لتشــغيل مطــار كابــول، تعمــل ٪90 مــن 76 شــركة تركيــة عاملــة 
فــي أفغانســتان فــي قطاعــي البنــاء والمقــاوالت. طــورت هــذه الشــركات 701 مشــروًعا بيــن عامــي 
2003 و2018، بقيمــة إجماليــة تقــارب 6.6 مليــار دوالر. نتيجــة لذلــك، لــدى الشــعب األفغانــي تصــور 
إيجابــي بشــكل عــام عــن تركيــا. ووفقــا لمراقبيــن، نســجت أنقــرة عالقــات جيــدة مــع العديــد مــن 
القــوى السياســية فــي البــالد، خصوصــًا فــي مناطــق األقليــة األوزبكيــة والتركمانيــة، الناطقــة باللغــة 

التركيــة، فضــاًل عــن مــّد جســور تواصــل مــع المجتمــع عبــر الــدور اإلنســاني والثقافــي.
كذلــك، تتمتــع حركــة طالبــان باتصــاالت جيــدة مــع تركيــا. وتفيــد مصــادر “أســباب” لتقديــم أنقرة 
ــى الرغــم  ــال. وعل ــى ســبيل المث ــوادر فــي الحركــة حــول التفــاوض السياســي عل ــة لك برامــج تدريبي
مــن صــدور البيــان الحــاد للحركــة، فمــن المخطــط أن يصــل وفــد مــن طالبــان األيــام القليلــة القادمــة 
إلــى تركيــا الســتمرار النقــاش حــول هــذه المســألة. ويبــدو أن البيــان جــاء كــرد فعــل علــى التصريحــات 
المســتمرة مــن الجانبيــن األمريكــي والتركــي التــي توحــي ببقــاء عســكري لتركيــا فــي مطــار كابــول 
وهــو أمــر مرفــوض مــن قبــل طالبــان. لذلــك، تفيــد مصــادر “أســباب” أن أنقــرة ســتعلن بوضــوح أن 
ــا قــوات عســكرية فــي  ــن يكــون لتركي ــه ل ــو قــد انتهــت، وأن ــف النات مهمتهــا العســكرية ضمــن حل
أفغانســتان. بينمــا مــا يعرضــه الجانــب التركــي، هــو اســتمرار “تشــغيل” مطــار كابــول مــن خــال 

اإلدارة المدنيــة التركيــة التــي تقــوم بذلــك حاليــا، وليــس الســيطرة علــى المطــار. 
ويجــادل الطــرف التركــي، بمســاعدة جهــود وســاطة قطريــة، بــأن ذلــك يقــدم مســاعدة للجانــب 
األفغانــي، ألن توقــف تركيــا عــن تقديــم خدمــة تشــغيل المطــار يعنــي عمليــا إغالقــه دوليــا ألن 
شــركات الطيــران الخارجيــة ســتوقف رحالتهــا ألســباب تتعلــق بالمخاطــر أو ضمــان ســالمة الرحــالت 
وضوابــط التأميــن... الــخ. وهــذا ســيعني تلقائيــا خــروج كافــة البعثــات الدبلوماســية مــن البــالد قبــل 
توقــف الطيــران الدولــي وهــو مــا ســيضع أفغانســتان فــي عزلــة دبلوماســية عــن العالــم. باإلضافــة 
إلــى أن هــذا الــدور التركــي ال يرتبــط بهويــة الجهــة التــي تســيطر علــى كابــول حاليــا أو مســتقبال، 

باعتبــار أن هــذا شــأن أفغانــي لــن تتدخــل تركيــا فيــه.

مطار كابول كضرورة جيوسياسية ورمز للسيادة
يتبع:

أفغانستان في حقبة جديدة عنوانها طالبان
تحتــل أفغانســتان مســاحة جيوسياســية مهمــة تربــط الشــرق األوســط وآســيا الوســطى وشــبه 
القــارة الهنديــة، جعلتهــا موضــع تنافــس بيــن قــوى مختلفــة تتنافــس مــن أجــل الوصــول إلــى 
أراضيهــا. لكــن التطــورات الراهنــة تفيــد بتراجــع اهتمــام واشــنطن وموســكو علــى حــد ســواء بالتواجــد 
ــر  ــان الطــرف األكث ــة جديــدة ســتكون فيهــا طالب فــي أفغانســتان، وهــو مــا يعنــي االســتعداد لمرحل
نفــوذا فــي البــالد. لذلــك تديــر كافــة األطــراف بمــا فيهــا تركيــا وإيــران وروســيا عالقاتهــا مــع طالبــان 
باعتبارهــا عالقــة تؤســس لمســتقبل دور هــذه األطــراف فــي أفغانســتان. وتعكــس االجتماعــات 
الرســمية المتتاليــة للحركــة فــي موســكو وطهــران وتركيــا جــزًء مــن قواعــد اللعبــة الجديــدة لطالبــان، 

حيــث أصبحــت أكثــر انفتاحــا علــى التفــاوض كجــزء مــن تكريــس االعتــراف الدولــي بهــا.
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ص 04 رغــم انســحابها الســريع، فشــلت الواليــات المتحــدة فــي تأميــن أي تواجــد قريــب فــي المنطقــة، 
بمــا فــي ذلــك باكســتان. وحــذرت موســكو واشــنطن مــن نقــل قواتهــا إلــى أي مــن دول آســيا 
الوســطى2. وذّكــر وزيــر الخارجيــة الروســي بضــرورة موافقــة منظمــة معاهــدة األمــن الجماعــي فــي 
حــال رغبــة أي دولــة فــي إنشــاء كيــان عســكري لهــا بآســيا الوســطى . وحتــى اآلن يبــدو أن الدعــم 
األميركــي ســيقتصر علــى طائــرات بــدون طيــار المتمركــزة فــي قاعــدة الظفــرة الجويــة قــرب العاصمــة 
اإلماراتيــة أبوظبــي، والتــي ســتطير فــوق أفغانســتان لتبــادل المعلومــات االســتخباراتية مــع القــوات 

األفغانيــة المدعومــة مــن الواليــات المتحــدة، حســبما ذكــر مســؤولون دفاعيــون فــي واشــنطن.
وبينمــا توجــه انتباههــا إلــى منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، تتطلــع واشــنطن بشــكل 
ــا أن  ــل أفغانســتان. وبم ــن النقــاط الســاخنة مث ــن لتقاســم عــبء تأمي ــن اإلقليميي ــى الالعبي ــد إل متزاي
الواليــات المتحــدة تعتبــر الصيــن وروســيا، القريبيــن مــن أفغانســتان، أكبــر تهديــدات لهــا، فــإن تــرك 
بعــض عــدم االســتقرار وراءهمــا قــد يكــون لــه بعــض الفوائــد. لذلــك، فــإن واشــطن بــات عمليــا تتهيــأ 
ألفغانســتان جديــدة تديــر صراعاتهــا الداخليــة بنفســها. فبعــد أيــام فقــط مــن انســحاب واشــنطن مــن 
قاعــدة باجــرام الجويــة، التــي كانــت مركــز عمليــات الحــرب لمــدة 20 عاًمــا، قــال الرئيــس “بايــدن” مــن 
البيــت األبيــض يــوم الخميــس 8 يوليو/تمــوز: “لــم نذهــب إلــى أفغانســتان لبناء دولة”، مشــددا على أن 
حــق ومســؤولية الشــعب األفغانــي وحــده أن يقــرر كيــف يديــر بــالده. وأضــاف مشــيرا للتاريــخ البريطاني 
والســوفيتي: “ال توجــد أمــة وحــدت أفغانســتان علــى اإلطــالق، وال أمــة. لقــد ذهبــت اإلمبراطوريــات 

إلــى هنــاك ولــم تفعــل ذلــك”، وهــو يقــر ضمنــا أن الواليــات المتحــدة لــن تفعــل هــذا أيضــا. 
أمــا روســيا، فلــم تعــد تــرى أفغانســتان كدولــة عازلــة كمــا كان االتحــاد الســوفيتي ينظــر لهــا. تركــز 
موســكو اآلن علــى الحفــاظ علــى آســيا الوســطى كحاجــز بيــن حدودهــا والتهديــدات التــي تراهــا ناشــئة 
فــي أفغانســتان. علــى عكــس االتحــاد الســوفيتي، فقــد رســمت روســيا اليــوم خطــًا واضحــا علــى 
ــي، فــإن  ــة، ال ترغــب بعــده فــي التدخــل عســكريا. وبالتال ــة واألوزبكي ــة والطاجيكي الحــدود التركماني
اهتمامهــا األساســي فــي أفغانســتان هــو كيــف يمكــن أن يؤثــر عــدم االســتقرار هنــاك علــى بلــدان 
آســيا الوســطى. ومــن ثــم، أبــدت موســكو اســتعدادا إلزالــة طالبــان مــن قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة، 
فــي داللــة علــى أنهــا، مثــل الواليــات المتحــدة وآخريــن، قــد قبلــوا حقيقــة أن مســتقبل أفغانســتان 

ســتحدده التفاعــالت الداخليــة أكثــر مــن أي طــرف خارجــي.
ــر وضوحــا وراء الســعي إليجــاد موطــئ قــدم فــي  ــاك أهدافــا أكث فــي جانــب تركيــا، تبــدو هن

أفغانســتان:
أواًل، تســعى تركيــا لالضطــالع بهــذا الــدور ضمــن تفاهمــات الرئيســين أردوغــان وبايــدن، والتي 

تنعكــس علــى مجمــل مســاعي إنهــاء توتــر العالقــات الثنائية. 
ثانيــا، يمثــل التواجــد فــي أفغانســتان جــزءا مــن أهــم أهــداف الرئيــس التركــي أردوغــان المتمثــل 
فــي تحويــل تركيــا إلــى المركــز السياســي للعالــم اإلســالمي، خاصــًة ألنهــا علــى أعتــاب آســيا 

الوســطى، موطــن الكثيــر مــن الشــعوب المســلمة الناطقــة بالتركيــة. 

أفغانستان في حقبة جديدة عنوانها طالبان
يتبع:

2  منظمة معاهدة األمن الجماعي هي حلف عسكري أنشئ في 1992، ويتخذ من موسكو مقرا له. ويضم 6 دول هي روسيا، أرمينيا، كازاخستان، 
طاجيكستان، قرغيزستان، وأوزبكستان.
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ص 05 ثالثــا، يعــد توســيع النفــوذ التركــي فــي أفغانســتان وآســيا الوســطى إحــدى طــرق المواجهــة 
الجيوسياســية مــع روســيا، خصــم أنقــرة التاريخــي. 

 Lapis( رابعــا، تســتهدف تركيــا المزيــد مــن الفوائــد االقتصاديــة. فقــد روجــت لممــر الــالزورد
Lazuli corridor(، وهــو مشــروع يربــط أفغانســتان بتركيــا عبــر تركمانســتان وأذربيجــان وجورجيــا، 
ــاء فيهــا، واعــد  ــران وروســيا والصيــن. كمــا أن الســوق األفغانيــة، وخاصــة قطــاع البن متجــاوًزا إي

أيًضــا لألعمــال التركيــة. 

أفغانستان في حقبة جديدة عنوانها طالبان
يتبع:
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