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مستقبل الدور القطري في الملف
األفغاني :الفرص والتحديات
الحدث
في االجتماع االفتراضي لـ”مجموعة السبع” في  30أغسطس/آب ،حضرت قطر إلى
جانب دول كبرى لبحث مستقبل أفغانستان ،شملت الدول كال ً من الواليات المتحدة
وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة ،وبمشاركة من تركيا
مهما ومؤثراً
واالتحاد األوروبي وحلف الناتو .وجاء هذا الحضور بعد أن لعبت الدوحة دوراً
ً
في المفاوضات التي جرت مع حركة طالبان ،وفي عمليات اإلجالء لعشرات اآلالف من
أفغانستان .لكن في المقابل ما زال أمام الدور القطري تحديات صعبة مرتبطة بالقدرة
كل من
على التعامل مع واقع الحكم الجديد في كابول ،واالستثمار األمثل للعالقة مع ٍ
واشنطن وقادة طالبان من أجل الوصول لتفاهمات تضمن مستقبل آمن ألفغانستان،
واعترافا دوليا شامال بحكومتها الجديدة.
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ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻷﻓﻜﺎر
ﱂ ﺗﻔﺮض ﻗﻄﺮ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎن أو
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻛﻄﺮف ﻣﺄزوم

ص 02

ﻓﻬﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻄﺮ اﳌﻌﲏ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻠﱰﻛﻴﺒﺔ
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ داﺧﻞ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺪور
اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﱪة ﻋﻘﺪﻳﻦ ﰲ
وﺳﺎﻃﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎت
ﻣﻌﻘﺪة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ

ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻄﺮ اﳌﻤﺘﺪة
واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺰزت دورﻫﺎ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪور اﻟﻘﻄﺮي
ﻓﻲ اﻟﻤﻠـﻒ اﻷﻓﻐــــــﺎﻧﻲ

اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻓﻐﺎﱐ
ﻧﺸﺎط "داﻋﺶ"
ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻻﺳﺘﻘﺮار
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت وﻣﻠﻔﺎت
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

اﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم ﻗﻄﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺮ اﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎن إﱃ ﻛﺎﺑﻞ
ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ:
ز ﻳﺎدة ﺗﺄﺛﲑ دول ﻛﱪى ﻣﺜﻞ
اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻃﺎﻟﺒﺎن

دﻋﻢ ﻓﲏ وﻟﻮﺟﺴﱵ
وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎدﻳﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ
ﻹﺑﻘﺎء زﺧﻢ اﻟﺪور

ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻴﺎدات اﻟﺨﺎرج
ﻟﻄﺎﻟﺒﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻴﺎدات
اﻟﺪاﺧﻞ

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﺘﻔﺎﻫﻢ أﻓﻐﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى ﰲ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻃﺎﻗﻢ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻮادر
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ووزاراﺗﻬﺎ

ﺗﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪم
ﺧﻮض ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻨﺸﺎط
ﻋﺴﻜﺮي ﺧﺎرﺟﻲ

اﻷدوار اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻘﺮ اﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎن إﱃ
اﻟﺪاﺧﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ
أن ُﺗﻘﻨﻊ ﻗﻄﺮ ﻗﻴﺎدة ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﺑﻌﻮدة ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻔﻮﺿﲔ
ﻟﻠﺪوﺣﺔ
ﻓﺮز ﻓﺮ ﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺮ ﻳﺔ ﻟﻴﻘﻴﻢ ﰲ ﻛﺎﺑﻞ
ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺴﺎﻋﺪة
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

ﺗﻮﻓﲑ إﺳﻨﺎد ﻟﻮﺟﺴﱵ
ﻣﺪﱐ أو ﻋﺴﻜﺮي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﱄ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ

ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺒﻜﺔ دﻋﻢ
إﻧﺴﺎﱐ دوﱄ داﺧﻞ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻷﻣﲏ
اﻟﱰﰾ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺗﻮ

ﺗﻮﻇﻴﻒ إﻧﺠﺎز ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻮر دول
إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﺸﻜﻞ

مميزات الدور القطري في أفغانستان
بـرز الـدور القطـري بشـكل فاعـل فـي الملـف األفغانـي بعـد قـرار الدوحـة عـام  2013فتـح مكتـب
تمثيـل لحركـة طالبـان فـي العاصمـة القطريـة ،أصبـح فيما بعد مقر ًا للمكتب السياسـي للحركة .حيث
ارتبـط اسـم دولـة قطـر فـي الملـف األفغانـي بدورها في المفاوضـات بين واشـنطن وحركة طالبان
مـن جهـة ،وبيـن الحركـة والحكومـة األفغانيـة السـابقة مـن جهة أخرى .هذا الـدور امتاز عن غيره من
الوسـاطات اإلقليميـة والدوليـة األخـرى بعدة اعتبـارات ،أهمها:
1 .أن الرعايـة السياسـية لطالبـان لـم تنطلـق مـن محاولـة قطـر الوصايـة علـى الحركـة وفـرض
إرادتهـا عليهـا ،أو االنتقـاص مـن شـأنها ومعاملتهـا كطـرف مـأزوم ،بـل حملـت شـكل المسـاعدة
التـي تراعـي شـروط طالبـان واحتياجاتهـم كحركـة أفغانيـة وطنيـة فـي كافـة تفاصيـل عمليـة
التفـاوض ،األمـر الـذي ّ
عـزز الثقـة بيـن المسـؤولين القطرييـن وقـادة الحركـة.
2.فهم فريق قطر المعني بالتفاوض للتركيبة القبلية داخل أفغانسـتان وحتى داخل طالبان،
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مميزات الدور القطري في أفغانستان

األمـر الـذي عكـس توازنـا وحيـادا مـن الجانـب القطـري ،وقبـو ًال فـي التعامـل وتفضي ًال مـن الطرف
األفغانـي للوسـيط القطـري علـى باقـي األطـراف العربيـة والدوليـة التـي حاولـت مـرار ًا لعـب دور
مـع طالبـان وفشـلت ،وكان آخرهـا تركيا.
3.عالقـات قطـر الممتـدة واإليجابيـة مـع األطـراف الدوليـة شـكّ لت عام ً
لا مهمـ ًا فـي تعزيـز دور
المرجح أن يسـتمر تأثيرها في مسـار رسـم مسـتقبل أفغانسـتان ،حيث
قطر بالمفاوضات ،ومن
ّ
عبـرت العديـد مـن الـدول الغربيـة عـن ثقتهـا بالدور القطـري .فعمليات اإلجالء التي جـرت مؤخر ًا
تأتـي فـي هـذا السـياق ،وأيضـا مـا تبعهـا مـن زيـارات لـوزراء خارجيـة الواليـات المتحـدة وبريطانيـا
واليابـان والبرتغـال وإيطاليـا للدوحـة ونقـل أغلـب تلـك الـدول سـفاراتها مـن كابـول للدوحـة لتصبـح
الدوحـة مقـر دبلوماسـية الـدول األكثـر تأثيـر ًا فـي الملـف األفغاني.
4.تجربـة قطـر وخبرتهـا فـي لعـب دور الوسـاطة الناجحـة فـي ملفـات معقـدة فـي المنطقة
خلال العقديـن الماضييـن ،فـي السـودان ،ولبنـان ،واليمـن وفـي القـرن األفريقـي ،أكسـبها ثقـة
األطـراف الدوليـة ،ومنحهـا مصداقيـة لـدى األطـراف المحليـة نتيجـة حيادهـا أثناء رعاية المفاوضـــات.

تحديات أمام قطر في الملف األفغاني
أو ًال الوصـول لتسـوية شـاملة تضمـن مشـاركة جميـع مكونـات الشـعب األفغانـي فـي الحكـم
وعدم إقصاء الخصوم السياسيين والفرقاء القبليين ،حيث ربطت معظم األطراف الدولية اعترافها
بطالبان والحكومة األفغانية القادمة بسـلوك الحركة ونهجها السياسـي واألمني والحقوقي ،وهو
مـا يفـرض علـى قطـر إدارة العمليـة التفاوضية بأدوات تسـاعدها على الوصول لنتائج بهذا الخصوص
خالل األسـابيع واألشـهر المقبلة.
التحديـات المرتبطـة بالحريـات وملفـات حقـوق اإلنسـان ،حيـث وعـدت طالبـان بالعفـو عـن كل
مـن بقـوا فـي أفغانسـتان ،ومـع ذلـك مـا يـزال هنـاك الكثيـر مـن “المتعاونيـن” السـابقين مـع القـوات
الغربيـة ،ونشـطاء مجتمـع مدنـي ونسـاء يخشـون مـن اإلجـراءات والقوانيـن التـي يمكـن أن يفرضهـا
نظـام الحكـم الجديـد.
تهديـدا السـتقرار
بمـوازاة ذلـك ،مـا زالـت بعـض الجماعـات المسـلحة -أبرزهـا “داعـش” -تشـكل
ً
شـخصا خـارج
البلاد ،والهجـوم الـذي نفـذه انتحـاري تابـع لتنظيـم الدولـة وراح ضحيتـه أكثـر مـن 180
ً
مطـار كابـول ،مؤشـر واضـح علـى ذلـك .وقـد أفـاد تقريـر صـادر عـن صحيفـة “نيويـورك تايمـز” ،فـي
 31أغسـطس ،بـأن المسـؤولين األمريكييـن يقومـون بإعـادة صياغـة الخطـط األمنيـة لمواجهـة
التهديـدات التـي يمكـن أن تنبثـق عـن تطـورات الوضـع فـي أفغانسـتان ،ال سـيما بعدمـا فقـدت
واشـنطن شـبكاتها مـن العملاء والمحطـات االسـتخبارية فـي جميـع البلاد.
أخيـراً ،سـينتقل -علـى األرجـح -مقـر المكتـب السياسـي لطالبـان إلـى كابـل بعـد تشـكيل الحكومة،
ممـا يعنـي انتقـال مركـز الثقـل جغرافيـ ًا إلـى أفغانسـتان بعدمـا كان فـي الدوحـة .ويحمـل هـذا األمـر
معـه تحديـات عديـدة ،منها:
زيـادة تأثيـر دول كبـرى مثـل الصيـن وروسـيا علـى طالبـان في ظل خـروج الواليـات المتحدة
مـن المشـهد الميدانـي فـي أفغانسـتان ،حيـث سـتضع بكيـن وموسـكو علـى األغلب مسـألة البدء
بترتيـب مصالحهـا فـي أفغانسـتان عبـر التواصـل المباشـر مـع قيـادات الحركـة فـي كابـل مقاب ً
لا
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تحديات أمام قطر في الملف األفغاني

دعـم حكومـة طالبـان فـي المجتمـع الدولي وتوفير غطاء وشـرعية لحكـم الحركة في مواجهة
ضغـوط وشـروط الواليـات المتحـدة وحلفائها.
التنافـس التقليـدي بيـن قيـادات الداخـل والخـارج لحركـة طالبـان ،فقـد كان الجنـاح السياسـي
للحركـة يقيـم فـي الخـارج – ومقرهـم سـابق ًا فـي الدوحـة – ومعنـي بالتواصـل السياسـي مـع
سـواء العسـكري
دول العالـم ،فـي حيـن كانـت مرجعيـة الحركـة بالداخـل تتولـى العمـل الميدانـي
ً
أو المجتمعـي .وإن لـم يكـن هـذا التنافـس ظاهـر ًا كمـا فـي حـركات تحـرر أخـرى غيـر أنـه موجـود،
وسـيبرز أكثـر فـي المرحلـة المقبلـة التـي يتوقـع أن يتراجـع فيهـا دور قيـادات الخـارج فـي العمل
السياسـي لطالبان ،أو أن يزيد مسـتوى تأثير قيادات الداخل في قرارات مفصلية باتت مرتبطة
أكثـر بـإدارة الشـأن المحلـي فـي البالد.
تحـدي األدوار المباشـرة التـي سـتحتاج قطـر تنفيذهـا ميدانيـ ًا فـي أفغانسـتان السـتمرار
حضورهـا فـي هـذا الملـف ،سـواء اسـتمرار قطـر كوسـيط حصـري فـي أي عمليـة تفـاوض بيـن
طالبـان وباقـي األطـراف األفغانيـة ،وهـذا التحـدي سـيتطلب جهـدا لوجسـتيا إضافيـا إلبقـاء زخـم
التواصل مع قيادة الحركة قائما رغم بعد المسافة ،كما سيتطلب الحفاظ على الدور السياسي
والدعـم الفنـي الميدانـي وتوفيـر المسـاعدات المادية والعينية إضافة للضمانات الدولية تحتاجها
طالبـان فـي المرحلـة المقبلـة والتـي ال تسـتطيع دولـة أخـرى توفيرهـا مثـل قطـر.
وعمومـ ًا ،فـإن احتماليـة انتقـال مقـر إقامـة قيـادات المكتـب السياسـي لطالبـان إلـى داخـل
أفغانسـتان قـد يتطلـب مـن قطـر أحـد أمريـن :إمـا فـرز فريـق مـن الخارجيـة القطريـة ليقيـم فـي كابل
ليديـر هـذه العمليـة بيـن األطـراف األفغانيـة؛ أو أن تُقنـع قطـر قيـادة حركـة طالبـان بـأن يعـود عـدد
مـن قيـادات المكتـب السياسـي للحركـة – ممـن لديهـم تفويـض  -لإلقامـة فـي قطـر إلكمـال مسـار
التفـاوض الجديـد.

األدوار القطر ية المحتملة في المرحلة المقبلة:
المسـاعدة فـي الوصـول لتفاهـم أفغانـي علـى شـكل نظـام الحكـم الجديـد فـي ظـل سـيطرة
طالبـان ،وربمـا خبـرة السـنوات الماضيـة فـي المفاوضات والفهم العميق لتركيبـة المجتمع األفغاني
وكيفيـة التعامـل مـع مكوناتـه ،قـد تؤهـل قطـر أكثـر مـن غيرهـا للعـب هـذا الـدور .إضافـة لتوفـر قناة
تفـاوض مـع الواليـات المتحـدة يمكـن عبرهـا تحصيـل االعتـراف الدولـي المقبل ألي حكومـة مقبلة أو
نظـام حكـم جديـد في أفغانسـتان.
توزيـع مصالـح الـدول الكبـرى فـي عمليـات إعـادة البنـاء واالسـتثمار المباشـر فـي أفغانسـتان
تعزيـز ًا لمنظومـة مصالـح الحركـة والنظـام السياسـي الجديـد فـي أفغانسـتان .ومـن الواضـح أن قطـر
متقدمـة بخطـوات عـن غيرهـا مـن الـدول فـي تحقيـق تفاهمـات مع طالبـان بهذا الشـأن ،خاصة وأن
دول أخـرى ،مثـل السـعودية واإلمـارات ،ستسـعيان لإلسـتثمار فـي أفغانسـتان ومنافسـة قطـر ،لكـن
سـيطيل من فترة تفاوضهم والوصول
احتمال ارتباط تمويلهما باشـتراطات سياسـية على طالبانُ ،
التفاقـات نهائيـة لهـم مـع طالبـان.
جـزءا ال يتجـزأ مـن السياسـة األفغانيـة فـي ظـل حكـم طالبـان ،مـن خلال
تحـاول قطـر أن تصبـح ً
االسـتثمار والمسـاعدة الماليـة والمشـاركة فـي إعـادة اإلعمـار .طالبـان بحاجـة إلـى المـال للبقـاء في
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يتبع:

األدوار القطر ية المحتملة في المرحلة المقبلة:

السـلطة ،وبرغـم أن أبـرز مـا ميـز الحركـة فـي المرحلـة السـابقة هـو اسـتقاللها المالـي وتمويلهـا
الذاتـي ،غيـر أن إدارة الدولـة تتطلـب إمكانيـات أكبـر سـيؤثر فيهـا عـدم تمكـن طالبـان مـن االسـتفادة
مـن األمـوال المجمـدة فـي الواليـات المتحـدة ( 9.5مليـار دوالر) وغيرهـا مـن أرصـدة البنـك المركـزي
للبلاد التـي لـم يعـد بإمـكان طالبـان الوصـول إليهـا .لـذا يتوقـع أن تعتمـد الحركـة آنيا خالل هـذه الفترة
االنتقاليـة بشـكل متزايـد علـى المسـاعدات الماليـة القطريـة وأي ترتيبـات ماليـة مـع دول كبـرى مثـل
الصين.
توفيـر شـبكة دعـم إنسـاني دولـي داخـل أفغانسـتان تلبـي احتياجـات طارئـة وأخـرى تنمويـة
مسـتمرة ،خاصة بعد قطع منظمات دولية مثل االتحاد األوروبي مسـاعداتها المالية ألفغانسـتان.
حيث سـاهمت الدوحة كذلك في إيصال مسـاعدات األمم المتحدة إلى أفغانسـتان خالل هذه الفترة
بنـاء علـى طلـب وكاالت األمـم المتحـدة .هـذا الـدور مؤهـل ألن يتوسـع لتصبـح لـه ديمومـة.
توظيـف إنجـاز طالبـان األخيـر لصالـح محـور دول إسلامية تسـعى لشـكل مـن التعـاون الوثيـق
بينهـا فـي آسـيا الوسـطى ،بمـا يشـمل دو ًال مثـل باكسـتان وأذربيجـان وأوزبكسـتان ،وبدعـم مـن
قطـر وتركيـا ،حيـث بـدأت قطـر بالفعـل بالتوسـع هنـاك فـي المجـال االقتصـادي والتعاون واالسـتثمار
فـي النفـط والغـاز والتعديـن والبنـوك والصناعـات الزراعيـة ،وأيضـا فـي التعليـم والثقافـة ،فـي ظـل
منافسـة سـعودية فـي أوزبكسـتان بشـكل خـاص.
تعزيـز الـدور األمنـي التركـي فـي أفغانسـتان بديل ًا عـن قـوات الناتـو بمـا يخـدم مصالـح دول
الغرب في أفغانسـتان وبما يوائم شـروط طالبان .ومن ذلك المشـاركة في إدارة وتأمين مطار كابل
الدولـي ،الـذي يمثـل حاجـة دوليـة عاجلـة اسـتدعت مـن قطـر إرسـال فريـق فنـي لتقييـم االحتياجـات
وتشـغيل المطار.
توفيـر ضمانـات لـدول إقليميـة ودوليـة بعـدم خـوض طالبـان فـي نشـاط عسـكري خارجـي أو
دعـم نشـاط معـادي لـدول انطالقـ ًا مـن أراضيهـا ،باألخـص الصيـن وإيـران.
تأهيـل طاقـم اإلدارة العامـة الجديـد مـن كـوادر طالبـان إلدارة الحكومـة ووزاراتهـا ،وهـذا يمكن
أن يتم بالتعاون مع دول حليفة أو مؤسسات مجتمع مدني ،حيث يتوقع أن تلعب تركيا دور ًا بهذا
األمـر إلـى جانب قطر.
توفير إسـناد لوجسـتي في قطاعات مدنية أو عسـكرية تسـتدعي تدخل ميداني لطرف يقبله
األفغـان والمجتمـع الدولـي ،وبـرز هـذا األمـر فـي عمليـات اإلجلاء التـي لعبـت قطـر دور ًا كبيـرا فيهـا
بفضـل اإلمكانيـات اللوجسـتية الكبيـرة التـي وفرتهـا ،والتـي كان مـن بينهـا تدشـين جسـر جـوي لنقـل
الالجئيـن األفغـان واسـتقبال مواطنـي الـدول الغربية وموظفي وكاالت األمـم المتحدة في الدوحة،
حيـث غطـت قطـر نحـو  40%مـن عمليـات اإلجلاء بفتـرة قياسـية ،ومـا زالـت مسـتمرة فـي هـذا الدور.
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