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وقعت الواليات املتحدة األمريكية وحركة طالبان األفغانية ،يف العاصمة القطرية الدوحة ،يف
 29شباط /فرباير  ،2020اتفاقًا ميهد الطريق أمام االنسحاب الكامل للقوات األمريكية وقوات حلف شامل
ما من الحرب واالحتالل .وجاء االتفاق بعد مرور فرتة أسبوع لـ
األطليس «الناتو» من أفغانستان ،بعد أكرث من  18عا ً
«خفض العنف» كان متفقًا عليها بني الطرفني .ووقع االتفاق عن الجانب األمرييك مبعوثها الخاص إىل أفغانستان
السفري زملاي خليل زاد ،بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو ،يف حني وقعه عن طالبان مسؤولها السيايس املال
عبد الغني برادار .يف حني غابت الحكومة األفغانية املدعومة من واشنطن عن املفاوضات وعن مراسم التوقيع.

توقيت االتفاق
جرى التوصل إىل اتفاق السالم بني طالبان وواشنطن ،بعد أن تعرث توقيعه أكرث من مرة .ففي مطلع أيلول /سبتمرب
 ،2019وقع الطرفان باألحرف األوىل عىل مسودة اتفاق مبدئية((( بعد تسع جوالت من املفاوضات((( ،لتخفيض
الوجود العسكري األمرييك يف أفغانستان مقابل التزامات عىل طالبان ،أهمها عدم توفري مالذ آمن لتنظيامت
تعدها الواليات املتحدة إرهابية كـ «القاعدة» .لكن الرئيس دونالد ترامب أعلن فجأة ،يف  9أيلول /سبتمرب ،2019
إلغاء محادثات رسية كان ينوي أن يجريها شخصيًا مع طالبان والرئيس األفغاين أرشف غني ،يف منتجع كامب
شخصا،
عا بهجوم شنته الحركة قبل ذلك بيومني يف كابول ،أودى بحياة اثني عرش
ديفيد الرئايس ،متذر ً
ً
(((
أحدهم جندي أمرييك  .وبعد زيارة مفاجئة قام بها إىل أفغانستان يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019أعلن
ترامب استئناف املفاوضات بني الطرفني ،وذلك بعد أن أطلقت طالبان رساح أسريين أمرييك وأسرتايل ،مقابل
إفراج الحكومة األفغانية عن ثالثة من معتقليها .ويف كانون األول /ديسمرب  ،2019أعلنت الخارجية األمريكية
استئناف املحادثات يف الدوحة .غري أن املحادثات ما لبثت أن توقفت مرة أخرى يف الشهر نفسه بعد هجوم
أخريا توقيع االتفاق يف  29شباط /فرباير .2020
آخر شنته طالبان((( ،إىل أن قرر الطرفان
ً

مضمون االتفاق
جاء اتفاق إحالل السالم يف أفغانستان بني «إمارة أفغانستان اإلسالمية» ،التي ال تعرتف بها الواليات املتحدة
كدولة واملعروفة بطالبان ،وحكومة الواليات املتحدة ،يف أربع صفحات ،واشتمل عىل أربعة أجزاء رئيسة،
تحدد رشوطًا والتزامات متبادلة تتعلق بجدولة سحب القوات األجنبية ،وقطع العالقات مع التنظيامت التي
فضل عن إطالق حوار أفغاين  -أفغاين للتوصل
ً
تعتربها واشنطن إرهابية وتشكل تهديدًا ألمنها وأمن حلفائها،
إىل حل سيايس وتحقيق «وقف دائم وشامل إلطالق النار»((( .وقد أقرت إدارة ترامب بأن مثة أجزاء غري معلنة
يف هذا االتفاق ،تتضمن «بعض اإلجراءات الرسية» لضامن تنفيذه والتحقق من ذلك((( .وترص واشنطن عىل
أنها ستوقف تنفيذ االتفاق ،يف حال إخالل طالبان بأي رشط من رشوطه(((.
1 Cara Anna, “How Trump Upended US-Taliban Peace Talks,” Associated Press, 9/9/2019, accessed on 5/3/2020, at: https://bit.ly/2xddeDV
2 Michael Crowley, Lara Jakes & Mujib Mashal, “Trump Says He’s Called Off Negotiations with Taliban after Afghanistan Bombing,” The New York Times,
7/9/2019, accessed on 5/3/2020, at: https://nyti.ms/3cAdX1Y
3 Robert Burns, Deb Riechmann & Matthew Lee, “Trump Says Peace Talks with Taliban Are Now ‘Dead’,” Associated Press, 10/9/2019, accessed on 5/3/2020,
at: https://bit.ly/2THU3K3
4 Jennifer Hansler, “US and Taliban Sign Historic Agreement,” CNN, 29/2/2020, accessed on 5/3/2020, at: https://cnn.it/2PNJBiK
5 “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not Recognized by the United States as a State and
is Known as the Taliban and the United States of America,” U.S. Department of State, 29/2/2020, accessed on 5/3/2020, at: https://bit.ly/2TmNKN1
6 Hansler.
7 “Department of Defense Press Briefing by Secretary Esper and General Milley in the Pentagon Briefing Room,” U.S. Department of Defense, 2/3/2020,
accessed on 5/3/2020, at: https://bit.ly/39lAP3o
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أما بنود (أجزاء) االتفاق فهي كام ييل(((:
األول ،يشمل ضامنات وآليات إنفاذ االتفاق التي من شأنها منع أي «مجموعة أو فرد» من استخدام األرايض
األفغانية لتهديد أمن الواليات املتحدة وأمن حلفائها.
الثاين ،يعالج ضامنات وآليات سحب جميع القوات األجنبية من أفغانستان ،واإلعالن عن جدول زمني لذلك.
الثالث ،يتعلق باملفاوضات األفغانية – األفغانية ،والتي ينبغي أن تنطلق يف  10آذار /مارس  ،2020بعد
اإلعالن عن البندين األول والثاين.
وشامل إلطالق النار سيكون عىل جدول أعامل الحوار واملفاوضات بني األفغان.
ً
الرابع ،يشري إىل أن وقفًا دامئًا
ووفقًا لهذا البند ،فإن املشاركني يف املفاوضات سيناقشون موعد وقف إطالق النار الدائم والشامل
وأشكاله ،مبا يف ذلك آليات التنفيذ املشرتكة ،والتي سيتم اإلعالن عنها عند االتفاق عىل خريطة الطريق
السياسية املستقبلية ألفغانستان.
ويؤكد االتفاق أن األجزاء األربعة مرتابطة ،وسيتم تنفيذ كل واحد منها وفقًا للجدول الزمني املحدد والرشوط
املتفق عليها .كام يشدد االتفاق عىل أن الجزأين األول والثاين ميهدان الطريق للجزأين الثالث والرابع .ورغم
أن االتفاق حدد أجزاءه األربعة وع ّرفها ،فإنه يكتفي بإيراد تفاصيل حول كيفية تنفيذ الجزأين األول والثاين فقط.
وفيام يخص تنفيذ الجزء الثاين ،املتعلق بضامنات وآليات اإلنفاذ والجدول الزمني لسحب القوات األجنبية
من أفغانستان ،يشري االتفاق إىل أن الواليات املتحدة تلتزم سحب كل قواتها العسكرية من أفغانستان
وقوات حلفائها« ،مبا يف ذلك جميع املوظفني املدنيني غري الدبلوماسيني ،واملتعاقدين األمنيني الخاصني،
واملدربني واملستشارين وموظفي الخدمات اإلسنادية يف غضون  14شه ًرا من يوم اإلعالن عن هذه
االتفاقية» ،وفق الرتتيبات التالية:
ما ،بتخفيض عدد القوات األمريكية يف أفغانستان إىل
•تقوم الواليات املتحدة وحلفاؤها ،خالل  135يو ً
 8600جندي (من حواىل  13000حال ًيا) ،وتخفيض عدد قوات التحالف بشكل متناسب .كام ستسحب الواليات
املتحدة ودول التحالف كل قواتها من خمس قواعد عسكرية.
•تقوم الواليات املتحدة وحلفاؤها ،بالتوازي مع تنفيذ طالبان التزاماتها املشار إليها يف هذا االتفاق،
باستكامل سحب كل القوات املتبقية يف أفغانستان ،خالل األشهر التسعة والنصف التالية من كل
القواعد العسكرية املتبقية.
•تلتزم الواليات املتحدة البدء فو ًرا بالعمل مع كل األطراف املعنية عىل خط ٍ
ة لإلفراج برسعة عن املقاتلني
والسجناء السياسيني ،كأحد تدابري بناء الثقة .ويشري االتفاق إىل أنه سيتم إطالق رساح ما يصل إىل
 5000أسري من طالبان تعتقلهم الحكومة األفغانية ،وتطلق طالبان ما يصل إىل  1000أسري للحكومة
بحلول  10آذار /مارس  ،2020والذي يفرتض أن يكون يوم انطالق املفاوضات األفغانية  -األفغانية ،عىل
أن يتم اإلفراج عن كل السجناء املتبقني خالل األشهر الثالثة التالية .ويشدد االتفاق عىل أن طالبان ملزمة
بأن ال يشكل سجناؤها املفرج عنهم تهديدًا ألمن الواليات املتحدة وحلفائها.
•مع بدء املفاوضات األفغانية  -األفغانية ،ترشع الواليات املتحدة يف مراجعة عقوباتها الحالية وقامئة
املكافآت التي تعرضها مقابل اإلدالء مبعلومات عن أعضاء يف طالبان .وسيكون يوم  27آب /أغسطس
 2020هو اليوم املفرتض إلزالة هذه العقوبات.
”8 “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan.

2

فقوم ريدقت | ،5سرام /راذآ

5آ  5

•متتنع الواليات املتحدة وحلفاؤها عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السالمة اإلقليمية
أو االستقالل السيايس ألفغانستان أو التدخل يف شؤونها الداخلية.
أما عن تطبيق الجزء األول ،املتعلق بضامنات وآليات إنفاذ االتفاق التي من شأنها منع أي «مجموعة أو فرد»
من استخدام األرايض األفغانية يف تهديد أمن الواليات املتحدة وأمن حلفائها ،فإن الخطة تحدد النقاط التالية:
•تلتزم طالبان عدم السامح ألي من أعضائها أو «ألفراد وجامعات أخرى ،مبا يف ذلك تنظيم القاعدة» ،من
استخدام األرايض األفغانية لتهديد أمن الواليات املتحدة وأمن حلفائها.
•ترسل طالبان رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يشكلون تهديدًا ألمن الواليات املتحدة وأمن حلفائها
ليس لهم مكان يف أفغانستان .وستأمر طالبان أعضاءها بعدم التعاون مع هؤالء األفراد والجامعات.
•متنع طالبان أي مجموعة أو فرد يف أفغانستان من تهديد األمن األمرييك وأمن الحلفاء ،كام متنعهم
من التجنيد والتدريب وجمع األموال ،ومتنع توفري مالذ آمن لهم ،وفقًا لاللتزامات الواردة يف هذا االتفاق.
•تلتزم طالبان التعامل مع طالبي اللجوء أو اإلقامة يف أفغانستان ،وفقًا لقانون الهجرة الدويل والتزامات
هذا االتفاق ،بحيث ال يشكل هؤالء تهديدًا ألمن الواليات املتحدة وحلفائها.
•متتنع طالبان عن إعطاء تأشريات أو جوازات سفر أو أي مستندات قانونية ملن يشكلون تهديدًا ألمن
الواليات املتحدة وأمن حلفائها.
وينتهي االتفاق بتأكيد النقاط التالية:
•ستطلب الواليات املتحدة من مجلس األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة االعرتاف بهذا االتفاق ودعمه.
•ستسعى الواليات املتحدة وحركة طالبان إلقامة عالقات مشرتكة إيجابية ،كام تتوقعان أن تكون العالقة بني
الواليات املتحدة والحكومة األفغانية ،التي ستُشكّل بعد التسوية بني األطراف األفغانية ،إيجابية كذلك.
•ستتعاون الواليات املتحدة اقتصاديًا مع الحكومة األفغانية الجديدة من أجل إعادة البناء ،وستمتنع عن
التدخل يف شؤون البالد الداخلية.

أسباب الحامسة أمريكية
مثلت أفغانستان مصدر قلق دائم للواليات املتحدة ،منذ أن غزتها إدارة جورج بوش االبن بعد هجامت 11
سبتمرب  .2001فمع نهاية حكم بوش مطلع عام  ،2009كان مثة حواىل  68000جندي أمرييك عىل األرض
األفغانية .ويف عام  ،2010اضطر الرئيس السابق باراك أوباما ،الذي كان وعد يف حملته االنتخابية بإنهاء
التورط األمرييك يف حروب خارجية مكلفة ،إىل رفع العدد إىل  ،100000من جراء تصاعد عمليات طالبان(((.
ويف العام نفسه ،بدأت إدارة أوباما اتصاالت مع قادة يف الحركة استمرت طوال عامي  2011و ،2012ولكن
مل ينجم عنها اتفاق .ويف عام  ،2011بدأت إدارة أوباما يف تخفيض القوات األمريكية هناك ،بحيث وصل
عددها بحلول عام  2017إىل  8400جندي .لكن إدارة ترامب أرسلت تعزيزات من  3000جندي يف العام نفسه
جراء تصاعد العنف( .((1كام أنه من أصل  3500جندي من قوات «الناتو» قتلوا يف أفغانستان مثة  2400جندي

9 Shereena Qazi & Alia Chughtai, “US War in Afghanistan: From 2001 Invasion to 2020 Agreement,” Aljazeera.com, 29/2/2020, accessed on 5/3/2020, at:
https://bit.ly/39rizWi
10 Ibid.
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اطو ةدحتملا تايالولا نيب مالسلا قافتا :ايدحتلاو ،تاقايسلاو ،نومضملا

ما من الحرب ،تسيطر
أمرييك .وكلفت الحرب الواليات املتحدة قرابة تريليوين دوالر( .((1وبعد أكرث من  18عا ً
طالبان عىل نحو  40يف املئة من مساحة البالد ،يف حني أن الحكومة األفغانية املدعومة أمريكيًا واملعرتف
بها دوليًا مازالت عاجزة عن حامية نفسها يف غياب الوجود العسكري الغريب .ووفقًا ملسؤول أمرييك ،فإن
الرصاع يف أفغانستان الذي وصل إىل «حالة من الجمود االسرتاتيجي»( ،((1يستنزف الواليات املتحدة.
حا للرئاسة عام  ،2016رغبته يف سحب القوات األمريكية مام أسامه
ومل يخف الرئيس ترامب ،منذ أن كان مرش ً
«الحرب بال نهاية» يف أفغانستان( .((1واآلن مع اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية أواخر العام الجاري ،فإنه يجد
نفسه مضط ًرا إىل أن يثبت أنه يفي بوعوده والتزاماته؛ وهو ما انعكس يف بيان البيت األبيض بعد توقيع االتفاق
من أن «الرئيس ترامب يفي بوعده بإعادة قواتنا إىل الوطن من الحروب التي ال تنتهي يف الخارج من خالل العمل
من أجل السالم يف أفغانستان»( .((1وعالوة عىل ذلك ،يبحث ترامب عن إنجاز يستطيع أن يدعيه يف السياسة
وخصوصا أنه فشل يف تحقيق ذلك يف كوريا الشاملية وفنزويال وإيران ،وغري ذلك من امللفات.
الخارجية،
ً

عقبات يف طريق االتفاق
لقد طبع التفاؤل ترصيحات الطرفني خالل مراسم التوقيع عىل االتفاق ،ولكن العقبات التي تعرتض طريقه كثرية،
أهمها فجوة الثقة الواسعة بني طالبان والحكومة األفغانية ،وخشية املجتمع املدين يف أفغانستان عىل
منجزات تحققت يف ظل االحتالل ،إضافة إىل إرصار طالبان عىل استخدام تسمية «إمارة أفغانستان اإلسالمية»
حتى يف االتفاق ،ولذلك أرص الطرف األمرييك عىل إضافة عبارة «التي ال تعرتف بها الواليات املتحدة».
وقد تنصل الرئيس غني من أي تعهد باإلفراج عن  5000سجني لطالبان ،قبل بداية املفاوضات بني الطرفني .كام
أن الحكومة األفغانية ليست طرفًا يف املفاوضات بني واشنطن وطالبان وال يف االتفاق .ولتجاوز هذا التعقيد
حرصت واشنطن عىل إيفاد وزير الدفاع مارك إسرب إىل كابول للقاء الرئيس األفغاين ،وأصدر الطرفان بالتزامن
مع التوقيع عىل اتفاق الدوحة «اإلعالن املشرتك بني جمهورية أفغانستان اإلسالمية والواليات املتحدة
األمريكية إلحالل السالم يف أفغانستان»( .((1وأكد «اإلعالن» من حيث املبدأ بنود االتفاق مع طالبان نفسها،
مع التشديد عىل «التزام الواليات املتحدة بدعم قوات األمن األفغانية واملؤسسات الحكومية األخرى ،مبا
يف ذلك من خالل الجهود املستمرة لتعزيز قدرة قوات األمن األفغانية عىل التصدي للتهديدات الداخلية
والخارجية واالستجابة لها».
ويتمثل التحدي الثاين ،الذي قد يعوق تطبيق االتفاق ،يف األزمة السياسية التي تواجهها كابول حال ًيا؛ إذ
يرفض عبد الله عبد الله ،النائب السابق للرئيس أرشف غني ومنافسه يف انتخابات أيلول /سبتمرب  ،2019إىل
اآلن ،االعرتاف بهزميته يف االنتخابات ويرص عىل أنه الرئيس الرشعي .أما التحدي الثالث ،فيتعلق بطالبان
نفسها ،إذ يبدو أن مثة أطرافًا يف الحركة ترفض االتفاق ،وغري مستعدة للتخيل عن تحالفها مع القاعدة(.((1
والتحدي الرابع أمرييك؛ إذ ينص االتفاق يف أحد بنوده عىل أن تعمل الواليات املتحدة عىل رفع العقوبات
11 “Afghanistan War: What has the Conflict Cost the US?,” BCC News, 28/2/2020, accessed on 5/3/2020, at: https://bbc.in/2Trx0nY
12 “Afghanistan: Background and U.S. Policy In Brief,” Congressional Research Service, 31/1/2020, accessed on 5/3/2020, at: https://bit.ly/2VL4OOg
13 Deb Reichmann, “Trump Marks 9 / 11 Anniversary Amid Frustration about ‘Endless War’ in Afghanistan,” Chicago Tribune, 11/9/2019, accessed on
5/3/2020, at: https://bit.ly/38lsuLX
14 “Pathway to Peace in Afghanistan: President Donald J. Trump is Following Through on his Promise and Taking a Decisive Step to Achieve Negotiated
Peace in Afghanistan,” The White House, 29/2/2020, accessed on 5/3/2020, at: https://bit.ly/32RpJR9
15 “Joint Declaration between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America for Bringing Peace to Afghanistan,” U.S. Department
of State, 29/2/2020, accessed on 5/3/2020, at: https://bit.ly/2v0ij1K
16 Lara Seligman, “Cracks Start to Show in Taliban Peace Deal,” Politico, 2/3/2020, accessed on 5/3/2020, at:
https://politi.co/3apK5U8
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عن حركة طالبان وأعضائها ،ولكن قيادة طالبان الحالية تضم شبكة حقاين ،املصنفة أمريكيًا مجموع ً
ة إرهابية،
ويشغل زعيم الشبكة ،رساج الدين حقاين ،منصب نائب زعيم طالبان(.((1
لكن كل هذه العقبات قد ال تكون كافية إلفشال االتفاق؛ ذلك أن للطرفني مصالح معتربة تجنيها من نجاحه،
فالواليات املتحدة باتت تريد الخروج من مأزق أفغانستان بكل السبل ،يف حني أن من شأن خروج القوات األجنبية
جعل طالبان القوة األوىل يف البالد ،ورمبا ميكنها العودة إىل حكمها من جديد.

17 Crowley, Jakes & Mashal.
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