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 مقدمة  

والحركة في العاصمة  دزا عليه بين زلماي خليل االتفاقفشلت عملية التفاوض بين واشنطن وحركة طالبان بعد عام مما تم 

مثلة في الموقد ناقش الطرفان لمدة عام تقريبا مشروع المصالحة في أفغانستان، لكن الحكومة األفغانية  .الدوحةالقطرية 

رئيس السلطة و ،ن الرئيس األفغاني محمد أشرف غنيإرئيسها ظلت بعيدة عن تفاصيل ما جرى في هذه الجوالت التسع حتى 

  .(1) وواشنطندة االتفاقية بين طالبان لم يحصال على نسخة من مسو   ،التنفيذية عبد هللا عبد هللا

 

في سير المفاوضات؟ وكيف  ذلكفماهي األسباب التي قادت إلى الفشل؟ وهل كان تعيين خليل زاد خطوة صحيحة وكيف أثر 

الوصول إلى اتفاق مصالحة؟  وكيف ستتعامل في ل فشإلى ال دونالد ترامبالتنافس بين المسؤولين في إدارة الرئيس أدى 

 أنها بحكم "الميتة"؟ الرئيس األمريكيحركة طالبان مع ملف المصالحة بعد إعالن 

 

 تسع جوالت تفاوضية

أفغانستان زلماي خليل زاد في إلى بعد ثمانية عشر عاما من الحرب في أفغانستان، جلس ممثلو طالبان والمبعوث األمريكي 

 .عاصمة القطرية الدوحةتسع جوالت جرت ثمانية منها في ال

 .2018ل واألشرين أكتوبر/ت 12الجولة األولى: 

 .2018ثاني التشرين نوفمبر/  16 :الجولة الثانية

 .)عقدت في اإلمارات العربية المتحدة( 2018 األول كانونديسمبر/ 17الجولة الثالثة: 

 .2019 ثانيالكانون يناير/ 19الجولة الرابعة :

الغني برادر  نائب الشؤون السياسية لحركة طالبان المال عبد حضر إلى الدوحة) 2019ط شبافبراير/ 25الجولة الخامسة: 

 .لإلشراف على سير المفاوضات مع واشنطن(

 .2019نيسان إبريل/ 29الجولة السادسة: 

 رويترز(الحركة )األمريكية في أفغانستان إال إذا توقفوا عن مهاجمة  مهاجمة القواتحركة طالبان: لن نوقف 

 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/8/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%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
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/8/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%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
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  .2019حزيران يونيو/ 29الجولة السابعة: 

 .2019 آبأغسطس/ 3 الثامنة:الجولة 

   .2019 آبأغسطس/ 22الجولة التاسعة :

 

ع في المفاوضات بين الطرفين، فإن التسريبات حول حديث ورغم أنه جرى  ت وتلق   .محدودةاالتفاق بقيت  بنودعن تقد م ُمشج 

سعة تأكيدات من طالبان بضمان أمنها القومي ومصالحها، دون االتفاق على وقف إطالق نار شامل واشنطن خالل الجولة التا

 .في جميع األراضي األفغانية، على أن يكون ذلك الحقا بعد تطبيقه في محافظتين اثنتين

 

رية خالل جندي، وإغالق خمس قواعد عسك 400آالف و خمسة ومن بين بنود مسودة االتفاق موافقة واشنطن على سحب

 .يوما 135

 

ع أن يكون استجابة لرغبة الرئيس األمريكي في انسحاب تدريجي لجميع قوات وسيكون هذا االنسحاب الجزئي بداية لما يُتوق  

 .مستمرةما تزال نهي أطول حرب أمريكية ييمكن أن  هو ماوألف جندي،  14بالده البالغ عددها 

 

خالل الفترة التي أعلن عنها خليل زاد، وهي  ،األولى من االنسحاب األمريكي عن تنفيذ المرحلةتحدثوا  خبراء غربيون قالو

 (2). شهرا 18إلى  16يمكن أن تتبعها مرحلة الحقة لسحب جميع الجنود في غضون إنه يوما،  135

 

  ن.الجانبيلم يكن أحد على دراية بتفاصيل القضايا التي أثيرت بين  هذه المحادثات، مراحل وعلى مدى

 

إن المبعوث األمريكي ألفغانستان زلماي خليل زاد لم ينقل " سفير طالبان السابق في األمم المتحدة عبد الحكيم مجاهد ويقول

الصورة الكاملة عن المفاوضات للحكومة األفغانية منذ بدء المفاوضات مع طالبان، وإنما كان يتحدث أثناء اللقاء بمسؤولين 

وهذا ما جعلت  ،االتفاقيةويطالب الحكومة بالقيام بخطوات محددة حتى يتسنى تطبيق ، لالتفاقيةأفغان عن الجانب التطبيقي 

 .(3) ينقله خليل زاد فيماالحكومة تقلق من سير المفاوضات وتشك 

 

، التي اطلع الرئيس االتفاقيةأن مسودة "هو : خر لفشل المفاوضات حسب مسؤول حكومي فضل عدم ذكر اسمهآوسبب 

هشة وضعيفة  غني عليها أثناء جلسته مع المبعوث األمريكي خالل زيارته األخيرة إلى كابل، كانتاألفغاني محمد أشرف 

 .(4) "توضيحات من واشنطن بشأن االتفاقيةبويشوبها الكثير من الغموض، لذا طالب الرئيس األفغاني 

 

 :ساسين وهماألم تقدم حركة طالبان تنازالت واضحة بشأن المطالب األمريكية التي تتلخ ص في مطلبين 

 وقف كامل إلطالق الن ار 

  كومة األفغانيةالحمع  المفاوضاتبدء 

 

 الخبراءوحسب . قناع حركة طالبان بقبول هذين المطلبينإولكن المبعوث األمريكي خليل زاد لم يتمكن خالل مفاوضاته من  

  مفاوضات.ال ما فشلتللو توصل الطرفان إلى وقف إطالق النار والجلوس مع الحكومة األفغانية  فإنه

 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/2/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%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-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/2/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%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-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A
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 ،منذ الجولة األولى أظهر خليل زاد خالل لقاءاته بممثلي حركة طالبان ومن له عالقة بالملف األفغاني أنه يملك الصالحية

خر من سحب القوات من آن الذين كان لهم موقف يالعسكريالقادة  توركزت حركة طالبان على المفاوضات معه وأهمل

  .لغاء التفاوضإعلن حتى أط على الرئيس ترامب الضغهذا التباين في المواقف تسبب في  .أفغانستان

 

أربع  جهضتأفشلت أو ، فقد أالمصالحة بين الحكومة األفغانية وحركة طالبانمساعي وهذه ليست المرة األولى تفشل فيها 

 ار:باختص على األقل، نتطرق إليهامرات 

قنوات اتصال مع المال عبد الغني  2009-2008حمد ولي بين عامي أفتح شقيق الرئيس األفغاني السابق حامد كرزاي  .1

ووافق المال برادر على الجلوس مع الحكومة األفغانية لبحث الحل السلمي  (،نائب زعيم ومؤسس حركة طالبان) برادر

فغانية ولكن المخابرات األمريكية والباكستانية اعتقلت المال برادر في مدينة كراتشي واغتيل شقيق كرزاي للقضية األ

 .اغتيال أحمد ولي فشلت هذه العمليةوفي منزله في مدينة قندهار، وباعتقال المال برادر  2011في يونيو من العام 

 

المرحلة الثانية بعد تعيين األستاذ برهان الدين رباني رئيسا للجنة المصالحة حيث قامت الحكومة األفغانية بالتواصل  بدأت .2

واتفقا على بدء الحوار مع الحكومة األفغانية والحل ،  (5)  غا جان والمال عبد الرقيب تخاريآمع كل من معتصم 

في  غا جان في مدينة بيشاورآحاولة اغتيال المال معتصم السلمي في أفغانستان، ولكن جهات مجهولة قامت بم

وما زال يتردد بين  ،وتم نقله إلى المستشفى العسكري في كابل ومنها إلى تركيا للعالج ،2010من العام  آب/غسطسأ

ان الدين بره ثم اغتيل. وأقصي عن الجهود التي تبذل في سبيل السالم في أفغانستان، تركيا واإلمارات العربية المتحدة

واغتيل المال عبد الرقيب ، 2011األول  تشرينأكتوبر/ 20 العاصمة كابل فيبرباني في منزله في الحي الديبلوماسي 

و الجهود التي بذلت أالرقيب وبرهان الدين رباني توقفت المفاوضات  . وبمقتل المال عبد2014تخاري في بيشاور عام 

 .نيةبدء الحوار بين طالبان والحكومة األفغال

محمد منصور قيادة حركة  خترأبدأت المرحلة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة األفغانية وطالبان عندما تولى المال  .3

في مدينة مري الباكستانية وبعد الجولة  2015طالبان وجلس ممثلو الحكومة األفغانية وطالبان وجها لوجه في يونيو عام 

جهضت بعد اإلعالن عن وفاة زعيم ومؤسس حركة طالبان أولكنها ، في الشهر المقبل األولى قرروا عقد الجولة الثانية

 .المال محمد عمر

في العاصمة القطرية  2018الجولة الرابعة من المفاوضات بين طالبان والواليات المتحدة األمريكية بدأت بداية العام  .4

 ،الغني برادر المال عبدعن ستانية بطلب أمريكي الدوحة وجلس الطرفان في تسع جوالت، وأفرجت السلطات الباك

فشلت هذه المرحلة التي تعتبر من أهم المراحل ووانضم إلى وفد طالبان في الدوحة لإلشراف على سير المفاوضات، 

 (6). في حل الصراع في أفغانستان بثالث تغريدات من الرئيس األمريكي دونالد ترامب

 

  مهمة خليل زاد الصعبة

زلماي خليل زاد من الشخصيات المهمة في العالقات األفغانية األمريكية طوال العقود األربعة الماضية، ويعتبر من يعتبر 

 .الشخصيات المهمة في السياسة الخارجية لدى الحزب الجمهوري في الواليات المتحدة األمريكية

 

انستان، وعاد إلى الساحة السياسية بعد وصول دورا مهما في االجتياح األمريكي ألفغ 2001سبتمبر  11ولعب بعد هجمات 

 .مبيو مبعوثا خاصا ألفغانستان لدفع عملية السالم مع حركة طالبانوبوعينه وزير الخارجية مايك  ،ترامب للسلطة
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ويرى مسؤول حكومي قريب للرئيس األفغاني محمد أشرف غني أن المبعوث األمريكي خليل زاد أخفق في تقريب وجهات 

وذلك لتنافس قديم بينهما حيث درسا كالهما في ، وباألخص الرئيس محمد أشرف غني ،فغاناأل مسؤولينالوان حركة طالب

ولم يطلعه على الصورة ، وكان خليل زاد يقلل من دور محمد أشرف غني منذ بدء المفاوضات ،الجامعة األمريكية في بيروت

وطالبان يريدان  زادخليل ويضيف المسؤول أن الرئيس محمد أشرف غني يعتقد أن ، ما يجري بين طالبان وواشنطنلالحقيقة 

 (7). ويحاول عرقلة مهمة خليل زاد ،وشك ةوينظر إلى العملية نظرة ريب ،طرده من الحكم

 

  لماذا ألغى ترامب المفاوضات مع طالبان؟

إلغاء اجتماع مع مفاوضات السالم الحالية مع حركة طالبان،  بوقف المفاجئجاء قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 

أراد حيث كامب ديفيد مع قادة طالبان والرئيس األفغاني محمد أشرف غني، في سري غير مسبوق كان من المقرر أن يعقد 

وكانت طالبان والمبعوث األمريكي  .االتفاقيةاستضافة ممثلي طالبان في كامب ديفيد لتوقيع  ،دون المشورة مع فريقه ،ترامب

 . عد التوقيعاتفقا على الزيارة ولكن ب

 

 لغيت المفاوضات مع طالبان؟أفلماذا 

 

ن من نه تمك  إ مع طالبان قبيل الحادي عشر من سبتمبر حتى يقول لألمريكيين االتفاقيةع لقد أراد الرئيس األمريكي أن يوق  

هما اختطف كيةساتذة الجامعة األمريأسراح اثنين من  ، وأنه تمكن من إطالقنهاء أطول حرب في تاريخ الواليات المتحدةإ

  ل.كابفي العاصمة األفغانية  2016 آب/غسطسأمسلحو طالبان في 

 

 في مجلس األمن القومي والخارجية والكونغرس األمريكي المسؤولينوعارض كبار  ،عندما رفضت طالبان اللقاءلكن 

 (8).إللغائه  ترامب، اضطر قرارال

 

  بعد؟ ماذا

نهاية مباحثات السالم بين بالده وحركة طالبان،  2019أيلول سبتمبر/ 9أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، يوم االثنين 

أن المباحثات ماتت بالنسبة له. لكن المبعوث األمريكي زلماي خليل زاد يحاول أن يقنع كبار المسؤولين في اإلدارة  مؤكدا

في توقيع االتفاقية ولم  ترغب التي اتصل بممثلي حركة طالبانقد و ، (9) طالباناألمريكية بالعودة لطاولة الحوار مع حركة 

ه حتى يوافق على ءإرضاية األسبوع الجاري بالرئيس األمريكي ترامب محاوال تكن تتوقع ما حدث. ويلتقي خليل زاد نها

  ن.طالبااستئناف المفاوضات مع حركة 

 

وسيطرح كال ، خرآ"أعتقد أن المفاوضات ستبدأ من جديد عبر وسطاء دول المنطقة ولكن بشكل ويقول عبد الحكيم مجاهد 

ولم تكن الصورة  ،وليس مفاوضات السالم االنسحابلت كانت محادثات الطرفين مطالب جديدة. والمفاوضات الحالية التي فش

 . (10) ر" الجواواضحة للحكومة األفغانية وكثير من الدول األوروبية ودول 

 

 ماذا عن استئناف المفاوضات؟

الشهور ت انتكاسة كبيرة لما توصل إليه الجانبان خالل المفاوضات التي جرت بينهما على مدى يشكل هذا التطور الالف

 .الماضية

 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/9/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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في حال عدم استئناف التفاوض بين طالبان وواشنطن سيعزز ذلك من موقف تيار في الحركة يعارض المفاوضات مع و

أن الخيار األخير الذي تملكه طالبان هو التوجه إلى القتال يرى و، ويصر على الحل العسكري للقضية األفغانية ،واشنطن

 . (11)امجدد

 

في الدوحة سهيل شاهين الذي  المتحدث باسمهالغاء المفاوضات مع طالبان على لسان إن موقفها من أعلنت حركة طالباقد و

قال: "إن الحركة لن توقف هجماتها على القوات األمريكية في أفغانستان إال إذا أوقف األمريكيون مهاجمة الحركة ووقعوا 

الهجمات من جانبنا وسيستمر ما كان موجودا منذ ثمانية  معها اتفاق سالم، ولكن إذا ما هاجمونا واستمر قصفهم فستستمر

 . (12) ا" عشر عام

 

لغاء مفاوضات السالم مع طالبان، وإلغاء اللقاء مع قاداتها، هو إأهم المستفيدين من قرار ترامب  ويشير مراقبون إلى أن

ستبعدت من تلك المفاوضات، والتي تشعر أنه ال توجد ضمانات أمريكية بسالمتها وعدم االنقالب االحكومة األفغانية التي 

ه من أي اتفاق سالم محتمل تخوفوال يخفي الرئيس األفغاني أشرف غني  .أفغانستانعليها بعد خروج القوات األمريكية من 

ه، إذ يخشى غني، ومعه كثير من األفغان، من أن يكون بين واشنطن وطالبان، على مستقبل المشهد السياسي واألمني في بالد

هذا االتفاق المرتقب، وما سيرافقه من ترتيبات سياسية وأمنية، على حساب الحكومة األفغانية ولصالح تمكين سلطة طالبان 

 في البالد. 

 

طالق النار وتشكيل حكومة إلكية عن وقف رياألمحكوميا تحدث إلى الباحث يتوقع أن تعلن الواليات المتحدة  لكن مسؤوال

وتشكيل حكومة مؤقتة هو مطلب لحركة طالبان، مما ، يريكأمالنار هو مطلب  إطالقمؤقته في أفغانستان، ويذكر أن وقف 

 .قد يرجح إمكانية عودة التفاوض

 .مراسل الجزيرة في أفغانستان، حميد هللا محمد شاه*
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