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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب

 أفغانستان يف السياسية التداعيات

 7و طالبان من أشخاص 7: املستوى رفيعي وفدين بني قطر يف متميزة مفاوضات جلسة عن 17/7/2021 يف أعلن :السؤال
 أفغانستان من قواته بانسحا أن 8/7/2021 يوم األمريكي الرئيس إعالن بعد وذلك بينهما، أساسية مسائل لبحث احلكومة من

 من واسعة مساحات يف طالبان حركة تقدم لوحظ وقد. قبل من حددها اليت املواعيد عن مرتاجعا آب/أغسطس 31 يوم سيكتمل
 إىل للتوصل واحلكومة احلركة بني مفاوضات إبجراء يقضي فهو الدوحة اتفاق وحسب... احلركة أعلنت كما %85 بلغت أفغانستان

 يبقى نفوذها مستمراً؟ مأا فعاًل مريكأ ستخرج وهل فيه؟ ستشارك أو احلكم على طالبان ستسيطر فهل. ةالسياسي املشاركة

 :يلي ما نستعرض األمور هذه يف الراجح الرأي لبيان :اجلواب

 يابلسع أمريكا بدأت عندها ،2011 وأوائل 2010 أواخر منذ فغانستانأ من النسحاهبا ختطط جديً  بدأت ملا مريكاأ إن -1
 عام ويف طالبان، جتاه مرونة وأبدت املفاوضات، هلذه الوسطى احللقة هي ابكستان وكانت طالبان، قادة كبار مع مفاوضات لبدء اجلاد

 هو واحد، أمريكي سراح طالبان طالقإ مقابل ناموغوانت خليج من طالبان من سجناء 5 سراح إطالق إىل املفاوضات أدت 2014
 طويلة خدمات هلما اثنان توىل أن حدث فقد للتفاوض، التمهيدات تسارعت مث ...طالبان حتتجزه كانت الذي بريغدال( )بو الرقيب

 يف للمصاحلة املتحدة للواليت خاص كممثل زاد خليل زملاي تعيني مت ،2018 أيلول/سبتمرب من 5 ففي ميثلوهنا، اليت للجهات
 تشرين من 25 يف زاد، خليل تعيني من شهرين غضون ويف ألفغانستان، كياألمري العسكري االحتالل إهناء مبهمة وُكلف أفغانستان،

 خالل كراتشي يف اعتقاله منذ ابكستان يفًا حمتجز  كان الذي (ردابر  الغين )عبد املال سراح ابكستان أطلقت ،2018 أكتوبر/ولاأل
 يف BBCـال نشرت... الدوحة يف طالبان كتبملًا رئيس تعيينه مت سراحه، إطالق وبعد ،2010 عام من شباط/فرباير من 8 يف غارة
 مع املتعاقبة مفاوضاهتا يف سراحهم، إبطالق احلركة طالبت الذين املسجونني قوائم رأس على برادر املال اسم وجاء... ) 25/2/2019

 السياسي املكتب مسؤولية ربراد توىل مث .2018 أكتوبر/األول تشرين يف سراحه أُطلق حىت األفغانية، واحلكومة األمريكيني املسؤولني
 .املفاوضات يف ابرز دور الرجلني هلذين وكان املاضي( الثاين كانون منذ قطر، يف للحركة
 مسؤولون أعلن) BBC News نشرته كما فيه ما وأبرز ،29/2/2020 يف الدوحة ابتفاق املفاوضات هذه توجت مث -2

 طالبان حركة إيفاء حال يف شهراً، 14 خالل أفغانستان من قواهتم سيسحبون ناتوال يف وحلفاءها املتحدة الواليت أن وأفغان أمريكيون
 .كابول يف صدر مشرتك أفغاين أمريكي بيان يف اإلعالن وجاء .اليوم ابلدوحة قطر يف توقيعه مت اتفاق مبوجب ابلتزاماهتا

 هذه كل بعد الوقت حان "لقد وأضاف. تانأفغانس يف وشاقة" طويلة "رحلة كانت إهنا ترامب دوانلد األمريكي الرئيس وقال
 (...أفغانستان يف أمريكي جندي 2400 من أكثر )وقتل: الوكالة وأضافت "(.الوطن إىل جنودان إلعادة السنوات
 :وصعود تنازل يف املناوشات، استمرار مع واللقاءات التصرحيات تسارعت الدوحة اتفاق وبعد -3

 يف االمريكية القوات وجود يرتأس املتحدة للواليت رئيس رابع اآلن أان) أعلن ابيدن جو أن CNN 14/04/2021 نشرت -
 .(اأمريك خاضتها حرب أطول إلهناء الوقت حان لقد. خامس إىل املسئولية هذه أنقل لن ودميقراطيان مجهورين افغانستان
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 أطول إهناء )"نعلن: قائال 8/7/2021 يوم مليةوالعا األمريكية التلفزة وسائل أذاعته صحفي مبؤمتر وأعقبه خطااب ابيدن ألقى -
 "املهمة وإن الدن" بن أسامة زعيمها وقتل القاعدة على ابلقضاء أبفغانستان مهمتنا يف جنحنا املتحدة، الواليت اتريخ يف حرب

 األفغان مسؤولية فهذه بلد لبناء أفغانستان إىل أتت مل األمريكية القوات "إن وقال. املقبل" آب/أغسطس هناية حىت مستمرة العسكرية
 اإلسرتاتيجي للتنافس هي اآلن األولوية وإن أفغانستان خارج ابت اخلطر وإن... هلم" مناسبة يروهنا اليت ابلطريقة دولتهم إدارة وعليهم

 صرحت وقد. سنة"( 20 قبل بدأت معارك يف استمرران إذا ذلك فعل ميكننا وال. السيرباين واإلرهاب 19 كوفيد ومواجهة الصني مع
 االنسحاب ابكتمال لالحتفال خطط هناك ليس )"إنه: قالت عندما صراحة أكثر ساكي جني األبيض البيت ابسم األمريكية املتحدثة

 األانضول ...عسكري" نصر حتقيق دون عاما 20 استمرت حرب إهنا الصدد يف مهمة إجناز بلحظة حنتفل لن. األمريكي
 وأكرب أهم ابغرام قاعدة أخلت 2/7/2021 يوم إهنا حىت ..سنة 20 خالل فغانستانأ يف نصراً  قحتق مل امريكأ أن أي (8/7/2021

 وهو سابقا ابيدن رئيسها أعلنه الذي الرمسي املوعد قبل فعليا الصليبية محلتها بذلك منهية األخرى، قواعدها أغلقت بعدما هلا قاعدة
 .القادم آب 31 يوم ؛خطابه يف حدده الذي الثاين املوعد وقبل أيلول 11

 الوسط، مث والغرب واجلنوب الشمال يف تسقط املديريت وأخذت العسكرية هجماهتا من طالبان حركة وّسعت ذلك وخالل -
 على واستيالئها اجملاورة الدول حدود على وخاصة للنظر، الفتة األفغانية األراضي من كثري على طالبان حركة سيطرة سرعة وأصبحت

 )"احلركة أن 9/7/2021 يوم موسكو من طالبان وفد مفاوضي فريق عضو دالور الدين شهاب أعلن وقد... اجملاورة الدول مع معابر
 "ليس :قائال ذلك شينواري عمر أمجل األفغانية األمنية القوى ابسم املتحدث ونفى. األفغانية" األراضي من %85 على مسيطرة ابتت

 اجلوار لدول التعرض )"بعدم تعهد طالبان وفد ولكن (11/7/2021 برس فرانس ...ق"املناط غالبية يف مستمرة فاملعارك صحيحا
 الدولة تنظيم بتمدد تسمح لن وأهنا. اإلسالمية اإلمارة لدى اليت املعلومات كل تقدمي هدفها ملوسكو "زيرته وإن الصديقة" والدول

 العمل هذا وأن للدولة العام اهليكل لتحديد اجملتمع ممثلي مع اوضاتمف جتري احلركة وأن. ستحاربه احلركة وأن أفغانستان يف اإلسالمية
 .(9/7/2021 اجلزيرة ...ابلكامل" السلطة اغتصاب إىل هتدف ال احلركة وأن. االنتهاء وشك على

 واعض 14 من مكونة جلنة تشكيل على الدوحة يف السبت اليوم أفغانستان يف النزاع طرفا )اتفق 17/7/2021 يف أعلن مث -4
 قوله ابلدوحة األفغانية املفاوضات يف مصدر عن اجلزيرة مراسل ونقل. مصريية ملفات تبحث اليت املفاوضات أجندة ملناقشة ابلتساوي

 طالبان وحركة األفغانية احلكومة بني املفاوضات من اجلديدة اجلولة وكانت. إجيابية أجواء يف انتهت للمباحثات االفتتاحية اجللسة إن
 جلنة رئيس - هللا عبد هللا عبد وقال. ابملصريية توصف وقضاي ملفات اجلولة هذه وتبحث الدوحة، القطرية العاصمة يف يومال انطلقت
. للسالم اآلن مناسبة األرضية أن مضيفا الطرفني، من مرونة يتطلب البالد يف السالم حتقيق إن - احلكومة وفد ورئيس األفغانية املصاحلة

 نتيجة إىل للوصول جهدهم قصارى سيبذلون إهنم برادر الغين عبد املال الدوحة يف لطالبان السياسي املكتب سرئي قال جانبه، ومن
 وكاالت( + اجلزيرة: املصدر. الدوحة يف اليوم انطلقت اليت األفغانية السالم حماداثت يف إجيابية

 يف اجلزيرة مراسل قال) فيه جاء االجتماع عن مشرتك بيان وصدر 18/7/2021 اليوم هذا أعماهلا اللجنة اختتمت مث -5
 قطرية، بوساطة الدوحة يف اجلارية ملفاوضاهتما مشرتك ختامي بيان على التفاق توصال طالبان وحركة األفغانية احلكومة اوفد إن الدوحة

 يف الدائر للصراع عادلة تسوية إلجياد ابملفاوضات اإلسراع على الطرفان واتفق الدوحة، مسار ضمن قريبا آخر اجتماعا يعقدا أن على
 حلل التوصل أجل من ابملفاوضات اإلسراع على االتفاق على وطالبان األفغانية احلكومة لوفدي املشرتك البيان ونص. عقود منذ البالد
 إىل والرامية غانية،األف السالم حملاداثت الثانية اجللسة انتهاء عقب البيان وجاء. التسوية تتم حىت رفيع مستوى على تتم أن على عادل

 قدمت احلركة أبن طالبان حركة وفد يف مصدر وأفاد .احلرب من عقود بعد البالد يف السالم إلحالل تؤدي سياسية لتسوية التوصل
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 مؤقتة هدنة عن واإلعالن اجلانبني لدى السجناء سراح إطالق عرب وذلك احلكومة، وبني بينها الثقة لبناء إجراءات يتضمن اقرتاحا
 وكاالت( + اجلزيرة: املصدر". ...املبارك األضحى عيد فرتة لخال

 :فغانستانأ يف طالبان مع املفاوضات يف بفاعلية مريكاأ تستخدمها اليت الدول أبرز موقف هو ذكره اجلدير ومن -6
 زملاي وشكر. 2018 عام يف املتحدة الواليت مع حماداثت إجراء على طالبان أجربت اليت هي ابكستان كانت: ابكستان -أ
 نظريه إىل "امتنانه عن" أوسنت لويد الدفاع وزير وأعرب، الدوحة يف حماداثت إلجراء طالبان سفر تسهيل على ابكستان زاد خليل

 عملية يف ابكستان بدور يشيد البنتاغون )رئيس. "األفغانية السالم لعملية املستمر ابكستان دعم" يف 2021 مارسآذار/ يف الباكستاين
اً رئيسياً دور  ابكستان يف السياسية والطبقة العسكريني الضباط كبار لعب لقد. (2021 مارسآذار/ 23، الفجر جملة، األفغانية سالمال
 .أفغانستان يف األمريكية سرتاتيجيةالا يف

 واالستخبارات لمخابراتول ابكستانية منابت ذات األفغانية طالبان فحركة اتريخ، وله كبري دور هو الباكستاين، الدور فإن وهكذا
 .ابكستان دور على كثرياً  تعول أمريكا فإن ذلك ولكل طالبان، داخل ورجاالهتما واتصاالهتما أفغانستان يف نفوذمها الباكستانية

 لفخال املتحدة، للواليت اخلارجية السياسة أهداف وتساعد أفغانستان حنو تركيا تتحرك، وليبيا سوري يف فعلت مثلما: تركيا -ب
 األفغاين كابول مطار وأتمني تشغيل أوغلو جاويش مولود الرتكي اخلارجية وزير اقرتح، الرتكي البحري أنطاليا منتجع يف دويل اجتماع

 يف أردوغان ابيدن اجتماع بعد كابل مطار أتمني يف رئيسي بدور ابلقيام الواضح أنقرة ابلتزام واشنطن رحبت وقد ...تركيا قبل من
 قرب جندي 500 بنحو حتتفظ زالت ما واليت املطار يف احلراسة مبهمة تقوم أن تركيا من تريد فهي .بروكسل يف املاضي الشهر بروكسل

 أردوغان قالو . كابل" يف الدويل املطار لتأمني شركائنا مع كثب عن "ننسق ائالق ذلك إىل األخري خطابه يف ابيدن أشار دوق. املطار
 اجتماعات خالل املوضوع هذا طرحنا.. نقبله ال وما نقبله وما املستقبلية املهمة ترتيبات األطلسي لفوح املتحدة الواليت مع "حددان

 اجلزيرة ...ممكنة" طريقة أبفضل أفغانستان يف اإلجراء هذا سننفذ.. وفودان بني املناقشات وأثناء ابيدن مع لقائي وخالل الناتو
 قوات انسحاب بعد كابل مطار أتمني مهمة تواصل قد تركيا "إن :قالني إبراهيم الرتكية الرائسة ابسم املتحدث قالو  (9/7/2021

 طالبان حركة رفضت وقد األوسط( الشرق 3/7/2021) الصيف" هذا يف أفغانستان يف أمريكا بقيادة احلازم الدعم مهمة وانتهاء الناتو
 الواليت بقيادة الدولية القوات انسحاب بعد أفغانستان يف الرتكية القوات لبقاء "رفضها هلا بيان يف طالبان حركة وأعلنت الرتكي الوجود
 وسالمة ولوحدة لسيادتنا انتهاك ألنه حكيما، ليس األتراك القادة قرار إن وقالت. مستهجن كهذا قرارا أن وأكدت البلد من املتحدة
 (13/7/2021 )اجلزيرة الوطنية" ملصاحلنا خمالف وهو أراضينا
 ذكرت. هناك قواهتا بعض متركز إعادة حول الوسطى آسيا يف القادة مع تتحدث املتحدة الواليت انتك: الوسطى آسيا -ج
 إمكانية بشأن والطاجيكية كيةيواألوزب الكازاخستانية ابلسلطات اتصال على كانوا األمريكيني املسؤولني أن اتميز نيويورك صحيفة

 وزيري مع /أبريلنيسان 22 يف حتدث إنه، تغريدات يف، بلينكني أنتوين، مريكياأل اخلارجية وزير قال. املنطقة يف قواعد استخدام
 بدون طائرات إنشاء سيتم. عسكرية لقواعد األخرى الناتو وقوات األمريكية القوات استخدام حول، وكازاخستان كستانيأوزب خارجية

 (2021 أبريلنيسان/ 27، اتميز )نيويورك. أفغانستان على للحفاظ جتسس وشبكات املدى بعيدة وقاذفات طيار
 :يلي ما يتبني سبق مما -7
 من تدخل وتعود األمامي املدخل من فتخرج للمخادعة، بل فغانستانأ من مريكاأ خلع إىل يؤدي ال املفاوضات استمرار -أ
 مث ومن نفسها، فغانستانأ يف مريكاأ أدوات من معهم يدور ومن يرانإو  وتركيا ابكستان يف واألتباع العمالء حيرسه الذي اخللفي الباب
 ...فغانستانأ يف مريكاأ نفوذ على احلفاظ يف الرئيسة األدوار يلعبون
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 عنها، السعودي )احلصار( احلظر لرفع مريكاأ مع املقايضة أجل من األول: لغرضني للتفاوض األجواء يئهت فهي قطر أما -ب
 صاروا قد اإلجنليز ورائها ومن قطر أن والثاين ...ترامب إدارة إابن 29/2/2020 الدوحة اتفاق عقد بعد وخاصة... كان ما وهذا

 هلا وتفتح طالبان حلركة املالية املساعدة تقدم فهي املدروس، التشويش ابب من وهذا أمريكا، إلحراج بطالبان اتصاالهتم يستخدمون
 ما صورة يف جنليزإلا يكون وهكذا ...طالبان حبركة اتصاالهتا يللتسه قطر لدور حباجة مريكاأ تكون مث ومن إعالمياً، ومنرباً  متثيلياً  مكتباً 

 ...بطالبان االتصال تسهيل يف القطري للدور مريكاأ حاجة مستغلة واخلليج قطر يف مصاحلهم خدمة يف ويستعملونه حيدث،
 يقي أن العزيز القوي هللا لنسأ... كبرياً  خطأ كان فغاينألا النظام يف وعمالئها مريكاأ مع مفاوضات يف طالبان دخول إن -ج
 الظروف يف واملدقق هبم، حتيط ظروف بسبب مصاحلهم لتحقيق إال يفاوضون ال املستعمرون فالكفار شره، فغانستانأ يف املسلمني

 :شهيد وهو السمع ألقى أو قلب له كان من لكل ماثلة جيدها اآلن أبمريكا احمليطة

 األولوية، له أصبح حنوها األمريكي والتوجه ...مريكاأ مصاحل هتدد القرن هذا يف واقتصادية عسكرية بقوة الصني بروز: فأوالً 
 خارج ابت اخلطر وإن... :قال 8/7/2021 بتاريخ ابيدن خطاب )يف آنفاً  ذكران كما بذلك تنطق األمريكان املسئولني وتصرحيات
 .(الصني مع سرتاتيجياال للتنافس هي اآلن األولوية وإن أفغانستان

 يف BBC News وأضافت): آنفاً  نقلناه كما فغانستانأ احتالهلا خالل فغانستانأ يف مريكاأ تكبدهتا اليت اخلسائر: اً واثني
 (...أفغانستان يف أمريكي جندي 2400 من أكثر )وقتل: قائلة الدوحة اتفاق على تعليقاً  29/2/2020

 ما النفوذ من هلا حتفظ مبفاوضات خترج أن دون اهلزمية أذايل جتر فغانستانأ من خارجة كانت مريكاأ أن على يدل ذلك كل
 !احلروب يف حتقيقه تستطع مل

 :نتوجه فلهؤالء خملصني صادقني إخوة طالبان يف هناك أن ندرك إننا -د

 ...احلرب يف حتقيقه تستطع مل ما حتقيق من مريكاأ ميكِّنوا فال التفاوض، هذا فيوقفوا األمر يتداركوا أن -
 ...ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وطاعة سبحانه هللا فرض فهي غياب طول بعد اخلالفة إعادة هي الرئيسة املسلمني قضية أن يوقنوا وأن -

 ...طيبا إال يقبل ال العزيز فالقوي هللا، يقبله ال والعلمانية اإلسالم من خليط حكم يف االشرتاك أن يعلموا وأن -

 ما هذا ...أمجعني واملسلمني وأهله والبلد طالبان ينقذ الذي هو احلق واتباع ﴾،ل  الَضَل  إ َّل  احْلَق    بَ ْعدَ  َفَماَذا﴿ احلق هو هذا
 نقل كما الرفض بذلك أخطأمت أنكم علمتم مث فرفضتم اخلالفة عالنإب حكمكم بداية يف به نصحكم كما التحرير حزب به ينصحكم

 جميب؟ من فهل النصح نكرر حنن وها... األوان فوات بعد ولكن جلساته إحدى يف هللا رمحه عمر املال عن

يب وا آَمن وا اَلذ ينَ  أَي َُّها ﴿ايَ  َ   اْسَتج   حت َْشر وَن﴾ إ لَْيه   َوأَنَه   َوقَ ْلب ه   اْلَمْرء   بَ ْيَ  َُي ول   الِلََ  َأنَ  َواْعَلم وا ُي ْي يك مْ  ل َما َدَعاك مْ  إ َذا َول لَرس ول   لِل 

 

 ـه1442 احلجة ذي من التاسع
 م19/07/2021

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

