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 مقدمة  

حل الخالفات  في سابقةتسع جوالت  تأتي الجولة التفاوضية العاشرة بين الواليات المتحدة األميركية وحركة طالبان بعد فشل

الواليات المتحدة  استأنفتهافي الجولة التفاوضية العاشرة، التي  تبحث هذه الورقة في أهم النقاط الخالفية القائمة بين الجانبين،

. ويأتي استئناف مفاوضات السالم مع حركة طالبان األفغانية، في الدوحة، 2019ول األكانون ديسمبر/ 7 ،ا يوم السبترسمي  

. وجاء 2019 أيلولسبتمبر/ مطلع، دونالد ترامب ،ركييف الرئيس األمبصورة مفاجئة من طر توقيفهابعد ثالثة أشهر من 

غرام العسكرية على افي قاعدة ب ،أشرف غني ،إعالن استئناف المفاوضات خالل اجتماع عقده ترامب مع نظيره األفغاني

 من نوعها التي يجريها الرئيس األميركي ألفغانستان.هي األولى  زيارة مفاجئة هامش

 

الدوحة، بعد أن  ،المفاوضات بين واشنطن وطالبان في العاصمة القطرية الستئنافة في تمهيد الطريق سهمت خطوات عد  أ 

 لتذليلوفر الجولة الجديدة من المحادثات فرصة وقد ت   .لعدة أسباب كامال   افشلت مفاوضات السالم الماراثونية التي دامت عام  

لته وهو اتفاق سه  ، تبادل المعتقلين بين الحكومة األفغانية وطالبانوالتوافق على النقاط الخالفية بين الطرفين. فقد تم  العقبات

المقبلة تعيد  واالنتخابات الرئاسيةية ميركالحالة الداخلية في الواليات المتحدة األ، كما أن وباكستان الواليات المتحدة وقطر

ي في ميركالعسكري األعد بالتخفيف من الوجود و، حيث اكثير   ،ترامب ،لها الرئيس األميركي قسو  إلى الواجهة الفكرة التي 

ا داخلية متزايدة. لترامب الذي يواجه ضغوط   نجازإة نزلسوف يكون بمب، وإذا ما تحقق ذلك فأفغانستان ووضع الحد للحر

ا من الحرب طالت ولم تحقق كثير  هي األخرى من ضغوطات كبيرة ف حركة طالبان تعانيفإن  ،وفي الجهة المقابلة

  .(1)المكاسب

 

يشارك  ،الغني برادر المال عبد ،يميز هذه الجولة عن الجوالت السابقة أن نائب الشؤون السياسية لحركة طالبانمما  اإن واحد  

  .(2)بنفسهفي المفاوضات 

 

 ترامب أعلن استئناف مفاوضات السالم مع حركة طالبان األفغانية بعد أقل من ثالثة أشهر على وقفها. )رويترز(

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/12/7/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-
https://www.youtube.com/watch?v=yJk-qf4akFc
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/29/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/29/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/11/29/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/7/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
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قية تفاجتماعات األمور المتعلقة بتوقيع االوناقش الطرفان في اال ،حيث انتهتمن المفاوضات بين الطرفين  استؤنفتلقد 

تفاقية بين الطرفين وزراء من ثالث وعشرين دولة إضافة إلى ممثلي ويشارك في مراسم توقيع اال وتحديد مكان توقيعها،

في نص المسودة التي وافق عليها الطرفان في تسع جوالت  يريلم يطرأ أي تغومن المالحظ أنه  .(3)الدوليةالمؤسسات 

 الدوحة. ،جريت في العاصمة القطريةأ  

 

 مع رغبة ،المفاوضات مع حركة طالبان إكمالب ،زاد زلماي خليل ،ثه إلى أفغانستانمبعول قد أصدر تعليماتمب اتر ويبدو أن

من إنهاء االتفاقية، اقتربا ن قد يورغم أن الطرف .يةميركل االنتخابات الرئاسية األقبي للسالم مع الحركةفي الوصول إلى اتفاق 

التفاوضية، ومن أهم نقاط  هذه المرحلة ضمنتوقع مناقشتها تفاقية وي  عالقة وهي تحدد مصير هذه اال تزال العدة نقاط إال أن 

 : الخالف

 

 وقف إطالق النار في أفغانستان :أولً 

لمعرفة حركة طالبان بوقف إطالق النار،  ،مبادونالد تر ،يميركونظيره األ ،محمد أشرف غني ،األفغاني :يطالب الرئيسان

كما يراد من ذلك التأكد ما إذا كانت الحركة موحدة أم أن  السياسيين أم ال، وامر قادتهمأل يرضخونالحركة ما إذا كان مقاتلو 

 ا بعد توقيعها. صعب   اأمر   االتفاقيةيجعل تطبيق القيادة، وهو ما  ة ربما تتحدى قرارهناك أجنح

 

وأما وقف  ،ية فقطميرككون مع القوات األتفاقية ويوقف إطالق النار يأتي بعد توقيع اال على أنطالبان تصر  ،من جهتها

  .(4)األفغانيةمع الحكومة  منفصلة مفاوضاتش في فيناق  إطالق النار مع القوات األفغانية 

 

 فصل وقراهم، فيمسلحيها إلى منازلهم  وعودةعالن وقف إطالق النار قبيل توقيع االتفاقية، إتخشى حركة طالبان من و

سيكون من الصعب لحركة طالبان إعادة في حال عدم التوصل إلى نتيجة والمعارك، حدة  تخفيفر على الشتاء الذي يؤث   

مسلحيها من جديد إلى جبهات القتال وهذا ما حصل بعد وقف إطالق النار بمناسبة عيد الفطر العام الماضي. وتدرك طالبان 

 المفاوضات.ثناء أن ترفع من سقف مطالبها أستمد من الميدان وفي حال تراجعها ال تستطيع ن قوتها على الطاولة ت  أ جيد ا

 .وواشنطنبين طالبان  العالقة م المواضيعمن أهيعد موضوع وقف إطالق النار فإن  ،ولذلك

 

 فغانستانثناء زيارته األخيرة ألأقال له  ،زاد زلماي خليل ،يميركالمبعوث األ أن ،دين محمد ،وينقل عضو لجنة المصالحة

ن إوكية فقط، ير مع القوات األمإن الحركة ستعلن وقف إطالق النار أوال  " :بين طالبان وواشنطن بعد استئناف المفاوضات

"إن : قولهزاد  عن خليل ،حمد سعيديأ ،وينقل الكاتب السياسي .(5)"الع الحرب األهلية في أفغانستانتسمح باند أميركا لن

 ي.ميركالمبعوث األ وأحركة طالبان  بليتأكد إلى اآلن من ق  لم وهو ما  .(6)وقف إطالق النار يبدأ في عدد من المدن الرئيسة"

 

 ية في أفغانستان بعد المصالحةميركبقاء عدد من القوات األا: ثانيً 

نحو إلى عددها  صلي ،وحسب تسريبات أمنية في أفغانستان، ية الحفاظ على عدد من جنودهاميركتريد الواليات المتحدة األ

د الضرورة، ألن واشنطن تعتقد أن ل، والمشاركة في محاربة ما يسمى اإلرهاب عنوجندي لحراسة سفارتها في كاب ألف

على تعيين جدول زمني النسحاب القوات  رهابية أخرى، ولكن طالبان تصر  إع القضاء على جماعات يطتستحركة طالبان ال 

 استخدام األراضي األفغانية ضدها. عدمب تية من أفغانستان وتقدم ضماناميركاأل

 

 



 4 

 : بدء المفاوضات المباشرة بين طالبان والحكومة األفغانية اثالثً 

أعلن استعداد حكومته لبدء المفاوضات مع حركة طالبان  ،2014في  ،السلطة ،أشرف غني ،عندما تولى الرئيس األفغاني

تغير موقف الحكومة ، المفاوضات مع حركة طالبان ،مبادونالد تر ،يميركلغاء الرئيس األإولكن بعد  ،دون شروط مسبقة

 إعالن وقف إطالق النار قبيل بدء المفاوضات. شرط تمية حول المفاوضات وقد  األفغان

 

على أنه يمكن الجلوس  وتصر   ،نحتى اآلهذا الشرط  ،زاد زلماي خليل ،يميركاألكيد المبعوث ورغم تأ ،الحركة وترفض

وقد استطاعت حركة طالبان ، االتفاقية مع واشنطنبعد توقيع  ا منهاأفغانية، تكون الحكومة جزء  -إلى طاولة تفاوض أفغانية

  أفغانستان.في  المدني عن المجتمع نعالقات مع أحزاب سياسية وممثليبناء 

 

تشمل ي يحاول هذه المرة أن تكون المفاوضات ثالثية لميركوث األالمبعن إ :وزير سابقزاده مسعود، وهو  هاويقول ش

  طالبان ستقبل بهذا المقترح أم ال. إن كانتعرف ، وال ي  الحكومة األفغانية

ن في تشكيل لجنة أخفقت حتى اآلاوضات مع طالبان وقف إطالق النار، إال أنها اشترطت لبدء المفورغم أن الحكومة 

النخب السياسية، واستغلت حركة طالبان هذه االنقسامات  معالمفاوضات على غرار حركة طالبان، ولم تتمكن من التوافق 

 واالختالف وسارعت إلى فتح قنوات اتصال معها.

 

بالقول بأن الحركة  ؟بان الجلوس مع الحكومة األفغانيةلماذا ترفض طال :على سؤال اجواب  صحيفة "ويسا" األفغانية  وتقدم

ادة يترى قو ،يةميركالقرارات المصيرية في ظل وجود القوات األ أنها دمية ال تملك صالحية اتخاذ علىتنظر إلى الحكومة 

 اعلى معنويات مقاتليه ار سلب  سيؤث   ية ميركاأل نهاء المفاوضات مع الوالياتإالجلوس مع الحكومة األفغانية قبيل أن طالبان 

 .(7)في الميدان

  

 قة حركة طالبان بجماعات مقاتلة في أفغانستان وخارجهاعال ا:رابعً 

عالقة قوية بحركة طالبان "، لها جماعة إرهابية"نشط في أفغانستان أكثر من عشرين ي ،ة األفغانيةيتقارير الحكومالحسب 

 ،ا بـ"داعش"عرف محلي  تنظيم الدولة أو ما ي  وتنظيم القاعدة،  :ومن أهمها ،الحركة الغطاء لهذه الحركاتدت أو على األقل مه  

 إلخ.األنصار... جيشواإلسالم، جيش وجيش جهنغوي، وجيش طيبة، و

 

لحركات العالقة مع هذه الحركات المسلحة، ولكن الحركة ال تعتبر هذه ا ية حركة طالبان بقطعميركتطالب الحكومة األو

ليس له عالقة بحركة الذي  يدالوح التنظيمهو و "تنظيم الدولةستثنى من ذلك "وي  ية، ميركالحكومة األفغانية واأل كحالإرهابية 

بجهود  ،زاد زلماي خليل ،ي ألفغانستانميركوخاضت عدة معارك ضده حتى أشاد المبعوث األ اله اخصم  طالبان وتعتبره 

  .(8)طالبان في طرد مسلحي تنظيم الدولة من والية ننغرهار

 

تتمتع  التي الجهة الوحيدةط الجماعات المسلحة في أفغانستان، كما أن تنفي حركة طالبان التقارير الحكومية بخصوص نشاو

أثناء  ،عالقتها به وإنما قالتتقطع سأنها بطالبان ن لم تصرح بحركة طالبان هي تنظيم القاعدة وحتى اآلبعالقة قوية 

  .(9)خريناآلخرين باستخدام األراضي األفغانية ضد تسمح لآل لننها إ ،المفاوضات
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 في حركة طالبان ،السياسي والعسكري ،الجناحينبين  الختالف :اخامسً 

ين والعسكريين في الحركة، يختالف بين السياسخرج إلى العلن اال ،ن العام الماضيمنذ بدء المفاوضات بين طالبان وواشنط

تبحث عن المخرج سواء ، وأنها ساية عسكري  ميركؤمن بهزيمة القوات األألنها تالقيادة العسكرية ال ترغب في المفاوضات ف

قواتها في أفغانستان والرئيس الحالي يريد إنهاء أطول حرب في إن واشنطن خفضت عدد  :ويقولون .جلست مع طالبان أم ال

 ية.ميركات المتحدة األتاريخ الوالي

 

، وخالل السنة الحل السلمي للقضية األفغانيةلعسكرية، تريد القيادة السياسية المفاوضات مع واشنطن وعلى عكس القيادة او

ال يمكن النهوض أنه ندونيسيا والصين، وخالل اللقاءات تبين لهم إإيران ووالمكتب عالقات مع روسيا،  الماضية أقام ممثلو

القيادة السياسية  لمانيا تغير نمط تفكيرأتحاد األوروبي ووخالل لقائهم بممثلي اال ،دون مساعدة المجتمع الدولي بأفغانستان

 تجاه القضايا.

 

 ،زاد زلماي خليل ،ي ألفغانستانميركإن المبعوث األ" :رئيس حركة التضامن الوطني األفغاني ،سحاق جيالنيإويقول سيد 

اوضات مع للوقوف على موقفه من المف ،في والية زابل جنوب البالد ،المال محمد يعقوب ،التقى بنجل مؤسس حركة طالبان

 .(10)والعسكريينؤكد تباين الموقف بين قادة طالبان السياسيين واشنطن. وزيارته لزابل ت

 

 .إلى تنظيم الدولةا سابق   تشددة في طالبان انضمت"إن العناصر الم: خبير في شؤون حركة طالبان ،ويقول عنايت هللا كاكر

الخاليا النائمة حتى  الستغاللجيران الوتحظى المفاوضات الحالية بدعم كامل من قيادة طالبان، ويمكن أن يسعى بعض 

 .(11)تعرقل جهود المصالحة في أفغانستان"

 

  بين التفاؤل والقلق استئناف المفاوضات

% من األفغان، يدعمون 88.7 نفإل، وكاب ،هذا األسبوع في العاصمة األفغانية شرن   ،حسب استطالع لمؤسسة آسيا للبحوث

% من المستطلعة آراؤهم، يعتقدون أن السالم ممكن، في ارتفاع 64أن  نت نتائج االستطالعوبي   .جهود السالم مع طالبان

ألفغانستان  حكم طالبان بسبب انتهاك حقوقهن أيام، فاؤال  قبل عام، حتى وإن كانت النساء أقل تعليه ا كان األمر بعشر نقاط عم  

 .(12)(2001- 1996عوام )خالل األ

 

ية ميركة األومخاوف من الصفقة بين الواليات المتحد اإال أن هناك قلق   ،رغم ترحيب األحزاب السياسية والمجتمع المدنيو

تستمر المعارك في القرى فسوف  الحكومة األفغانية، ولم تبدأ المفاوضات المباشرة مع االتفاقيةم توقيع ت وحركة طالبان، وإذا

 :حامد كرزاي ،ومن بينهم الرئيس السابق ،ويسميه عدد من الساسة األفغان ،خر آوهذا معناه أن الحرب تختار شكال  واألرياف 

مشهد أكثر ألن حركة يتعقد الالمفاوضات مع الحكومة األفغانية، حيئنذ  بدءبطالب كل األحزاب السياسية ت"، و"الحرب األهلية

  .طالبان لم تظهر مرونة في الجلوس مع الحكومة األفغانية

 

 ،الذي التقى قبل أسابيع أعضاء في المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة ،شفيع أعظم ،وحسب الكاتب والمحلل السياسي

لبلد نحو الحروب األهلية انجرار ا تفاقية على عدمفي اال واشنطن انتبهت لهذا القلق وركزت ن لجنة المفاوضات معفإ

ا والتوافق معها سيكون ية ذلك. وأن المفاوضات مع الحكومة األفغانية لن تتأخر كثير  ميركعلى الواليات المتحدة األ واشترطت

 .(13)أسهل بكثير من الواليات المتحدة ألن الرأي العام يؤيد المصالحة والسالم في أفغانستان
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ولين األفغان بالفعل ؤه بعض المسفاق يمكن أن يؤدي إلى إضعافها على الساحة الداخلية. وقد وج  وغياب الحكومة عن االت

رسائل عديدة في هذا السياق تفيد أن ثمة مخاوف من المعطيات الجديدة التي يمكن أن يفرضها هذا االتفاق المحتمل، خاصة 

 فيما يتعلق بتأثيره على التوازنات الداخلية.

 

كان هناك انقسام بشكل عام داخل المؤسسات وحول المفاوضات مع "طالبان،  غياب التوافقي ميركالموقف األ س  ك  ع  

د الذي مهتم بإنجاز الوع فهو ،يميركالرئيس األأما ية وبينها وبين بعضها البعض حول مشروع التفاوض باألساس. ميركاأل

ولين في اإلدارة ؤظهر في المقابل أن هناك مسو .شئ آخر ييين إلى بالده أكثر من أميركقطعه أمام ناخبيه بإعادة الجنود األ

ي، وهو ما انعكس في انقسام فريق ميركركزوا على ضرورة أن يجري ذلك في سياق حسابات تتسق مع األمن القومي األ

المستشار السابق لألمن  ،مقابل آخر معارض يقوده جون بولتون ،مايك بومبيو ،الخارجيةاإلدارة بين جناح مؤيد يمثله وزير 

مشروع التفاوض  فيه عارضتخر آلها موقف فوزارة الدفاع أما  القومي، على نحو كان له دور في إقالة األخير من منصبه.

 للمفاوضات السابقة. ،الجمهوري والديمقراطي ،وتوازى ذلك مع رفض بعض القيادات في الحزبين ،بشكل عام

 

 خاتمة

ها بهدف إنهاء أطول حرب تخوض ،الدوحة ،العاصمة القطرية الجولة العاشرة من محاثات السالم بين الجانبين فيتأتي 

السالم  للمحادثات السابقة التي جرت بينهما، والتي تهدف إلى تحقيق ستكون المحادثات استكماال  والواليات المتحدة، 

ألن طالبان وافقت على عدم  ؛المؤشرات تشير إلى أنها ستنجحفإن  ،وحسب مصادر في الحركة .واالستقرار في أفغانستان

شهدت معظم  ،اوضاتوبعد استئناف المف .يقاف المداهمات الليليةإية بميركشن هجمات انتحارية وتعهدت الواليات المتحدة األ

 خر.آا في الهجمات االنتحارية التي تنفذها حركة طالبان من حين إلى المدن الرئيسة خفض  

 مراسل الجزيرة في أفغانستان. ،*حميد هللا محمد شاه
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