


ما وراء نزاع الحدود:
بين الجمهورية واإلمارة

ــُر اآلتــي أبعــاَد االشــتباكاِت الحدوديــِة بيــن طالبــاَن وإيــراَن والتــي تعكــُس _بطبيعــِة  يناقــُش التقري

الحــاِل_ صــورًة للعديــِد مــن الملفــاِت الشــائكِة والمعلقــِة بيــن الطرفيــن، وتتمثــُل فــي ســتِة محاذيــَر 

أساســيٍة يمكــُن لهــا أن ترســَم نــوَع العالقــِة وشــكِلها بيــن الجاريــن والتــي ســنتعرُف عليهــا كذلــك 

فــي هــذا التقريــِر..
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تمهيد:

فــي الثالــث والعشــرين مــن أبريــل المنصــرم أغلقــت إيــران معبرهــا الحــدودي «إســالم قلعــة - 

دوغــارون» مــع إمــارة أفغانســتان اإلســالمية عقــب مناوشــاٍت دارت بيــن حــرس الحــدود اإليرانــي 

وقــوات اإلمــارة األفغانيــة «طالبــان»، والتــي وصلــت حــد االشــتباك باألســلحة الثقيلــة، كمــا أســرت 

ــًة تابعــة لحــرس الحــدود اإليرانــي، واحتجــزت طاقمهــا الُمكــّون مــن  قــوات اإلمــارة األفغانيــة عرب

ــل الرئيــس اإليرانــي للشــؤون األفغانيــة،  خمســة جنــود إيرانييــن لســاعاٍت طويلــة 1. وقــد أفــاَد ُممثِّ

ــر كان «بســبب محاولــة عناصــر طالبــان تدشــين طريــق فــي المعبــر  حســن كاظمــي قمــي، أن التوتُّ

ُقــرب الحــدود اإليرانيــة دون التشــاور مــع طهــران، ومــع اســتيالء الحركــة علــى عربــٍة تابعــة لقــوات 

حــرس الحــدود اإليرانيــة اشــتدت ِحــّدة الموقــف واندلعــت االشــتباكات».

وُرغــم حــل األزمــة دبلوماســيًا عبــر االتصــاالت واللقــاءات، إال أن إيــران أظهــرت وجهــًا آخــَر عندمــا 

مــرت ثالثــة أيــاٍم فقــط مــن تاريــخ االشــتباك، حيــن أرســلت قــواٍت ُمدّرعــة مــن الجيــش النظامــي إلــى 

ــة المدرعــة  ــاٍت عســكرية تابعــة لأللوي ــاٍت وعرب ــارة عــن شــاحناٍت ُمحّملــة بدباب الحــدود وكانــت ِعب

فــي «فيلــق 88» الــذي يتمركــز فــي مدينــة زاهــدان؛ مركــز محافظــة بلوشســتان. وقــد أّكــد موقــع 

«خبــر أوناليــن» اإليرانــي صحــة المقطــع الُمتــداَول عــن حشــد وإرســال قــواٍت إيرانيــة إلــى الحــدود 

مــع أفغانســتان 2.

1  آخرهــا مــع إيــران.. لمــاذا تتكــرر االشــتباكات الحدوديــة بيــن طالبــان وجيــران أفغانســتان؟ | أخبــار سياســة | الجزيــرة 
(aljazeera.net) نــت

(aawsat.com) 2  الجيش اإليراني يحشد على حدود أفغانستان | الشرق األوسط
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تمتلــك الدولتــان حــدودًا مشــتركة تزيــد عــن 900 كيلــو متــر، كمــا تشــتركان فــي ثالثــة معابــر رئيســة؛ 

وهــي: إســالم قلعــة، وزرنــج، وأبــو نصــر فراهــي .
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عنــا للُمجريــات علــى الحــدود األفغانيــة اإليرانيــة، تبيــن لنــا أن ذلــك االشــتباك هــو  مــن خــالل تتبُّ

الثالــث مــن نوعــه، والثانــي خــالل شــهٍر واحــد -شــهر أبريــل- الــذي يقــع بيــن القــوات اإليرانيــة وقوات 

اإلمــارة (حركــة طالبــان) منــذ صعــود الحركــة إلــى الحكــم وســيطرتها علــى كامــل التــراب األفغانــي 

فــي منتصــف أغســطس / آب مــن العــام الماضــي. 

النتائجالسببالزمان والمكاناالشتباك

األول

األول من ديسمبر 2021

/ المنطقة الحدودية بين 

مدينة نيمروز األفغانية 

ومدينة شاجلك اإليرانية.

قيام قوات حرس الحدود 

اإليراني ببناء نقاط تفتيش 

على طول الحدود3.

سيطرة قوات من طالبان 

على عدد من نقاط 

التفتيش العسكرية التابعة 

لحرس الحدود اإليراني 

فضًال عن مقتل 3 من 
4 الجانب اإليراني.

العاشر من أبريل 2022الثاني

قيام قوات إيرانية بحفر 

خندق قرب الحدود 

المشتركة بين البلدين5.

مقتل جنديين إيرانيْين6.

الثالث

23 أبريل 2022 / معبر 

”إسالم قلعة - دوغارون“ 

على الحدود اإليرانية 

األفغانية

قامت الحكومة األفغانية 

بتدشين طريق في المعبر 

قرب الحدود اإليرانية 

دون التشاور مع طهران، 

أعقبه استيالء أفراد من 

حركة طالبان على سيارة 

تابعة لقوات حرس الحدود 

اإليراني.

إغالق إيران معبر 

”إسالم قلعة-دوغارون“ 

أفغانستان، كما أسرت 

”طالبان“ عربًة تابعًة 

لحرس الحدود اإليراني، 

واحتجزت طاقمها الُمكّون 

من خمسة جنود إيرانيين 

لساعاٍت طويلة.

3   آخرهــا مــع إيــران.. لمــاذا تتكــرر االشــتباكات الحدوديــة بيــن طالبــان وجيــران أفغانســتان؟ | أخبــار سياســة | الجزيــرة نــت 
(aljazeera.net)

(alhadath.net) 4  باألسلحة الثقيلة.. اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود اإليراني
(thenewkhalij.news) اشتباكات مسلحة بين عناصر طالبان وحرس الحدود اإليراني - الخليج الجديد

5  آخرهــا مــع إيــران.. لمــاذا تتكــرر االشــتباكات الحدوديــة بيــن طالبــان وجيــران أفغانســتان؟ | أخبــار سياســة | الجزيــرة نــت 
(aljazeera.net)

6  المصدر السابق.
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على خط النزاع

ــد األوضــاع بيــن البلديــن،  علــى الصعيــد الداخلــي نســتطيع أن ُنجِمــل حادثتْيــن ُتظهــران مــدى تعقُّ

ــر الحــدودي.   واللتــان كانتــا لهمــا انعكاســاٍت مباشــرة علــى التوتُّ

الحادثة األولى:
 ،2022 أبريل/نيســان   11 الثانــي والثالــث، وتحديــدًا فــي  بيــن االشــتباك  الواقعــة  الفتــرة   فــي 

ــر دبلوماســي بيــن البلديــن، بعدمــا قــررت إيــران غلــق بعثاتهــا الدبلوماســية، بعــد حــرق  تفجــر توتُّ

ليتهــا فــي واليــة «هــرات» األفغانيــة علــى يــد متظاهريــن أفغــان غاضبيــن إثــر تــداول مقطــع  ُقنصُّ

يــد قــوات  يتعرضــون لضــرب علــى  التواصــل االجتماعــي لالجئيــن أفغــان  فيديــو علــى مواقــع 

حــرس الحــدود اإليرانيــة، فضــًال عــن الحديــث عــن اغتصــاب طفــٍل أفغانــي فــي إيــران. وقــد رّدد 

مــوا  المتظاهرون هتافــات «المــوت إليــران! إنهــا دولــة قاتلــة»، وأحرقــوا العلــم اإليرانــي وحطَّ

إيــران أعلنــت أن مقاطــع الفيديــو ال أســاَس لهــا مــن  كاميــرات مراقبــة تابعــة للقنصليــة. لكــن 

الصحــة، وأن نشــرها هدفــه تقويــض العالقــات بيــن البلديــن.

بالمقابــل شــنت حركــة طالبــان حملــة اعتقــاالٍت فــي كابــول ومــدن أخــرى، وطالــت تلــك االعتقاالت 

بــة مــن طهــران، ووّصــدت أبــواب مركــز «تبيــان» الثقافــي  عــددًا مــن الشــخصيات األفغانيــة المقرَّ

المحســوب علــى إيــران فــي كابــول، واعتقلــت رئيــس المركــز، عيســى مــزاري، الــذي نّظــم مســيرًة 

لــرش الزهــور علــى بــاب الســفارة اإليرانيــة فــي كابــول؛ تأييــدًا لطهــران علــى خلفيــة االحتجاجــات 

األخيــرة، كمــا اعتقلــت أيضــًا رجــل الديــن الشــيعي األفغانــي «يــار محمــد رحمتــي» أحــد مســؤولي 

المركــز وعــددًا آخــر منهــم فــي واليــة هــرات (7). 

الحادثة الثانية:
 فــي الخامــس مــن أبريــل لهــذا العــام، أردى مهاجــر أفغانــي اثنْيــن مــن رجــال الدين الشــيعة اإليرانيين 

قتلــى وأصــاب ثالــث فــي مدينــة َمشــهد اإليرانيــة، أحــد أهــم المــدن الدينيــة فــي إيــران، وقــد ســعى 

المســؤولون اإليرانيــون وقــادة طالبــان إلــى التقليــل مــن شــأن الحــادث. وقالــوا إن «عناصــر مارقــة» 

تســعى إلــى تأجيــج االضطرابــات بيــن البلديــن، حســبما ذكــرت صحيفــة «أوراســيا ريفيــو»، وذلــك في 

ــذ العمليــة أفغانــي، ُرغــم الســعي اإليرانــي لعــدم إعــالن ذلــك علــى المــأل،  اعتــراٍف ِضمنــّي بــأن ُمنفِّ

ــذ (8). لــه فــي البدايــة عــن مجهوليــة ُهوّيــة الُمنفِّ فــي ظــل مــا تــم تداوُّ

(alestiklal.net) 7  رغم الزيارات المتبادلة.. لماذا توترت العالقات بين إيران وطالبان؟ | صحيفة االستقالل
(orient-news.net) 8  قتل وطعن 3 رجال دين شيعة في أكبر المزارات الدينية بإيران (فيديو) - أورينت نت
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تحليل المشهد

يعكــس الوضــع الحــدودي المتوتــر بيــن الجمهوريــة اإليرانيــة واإلمــارة  األفغانيــة الناشــئة حالــًة 

ــم الملفــات الشــائكة التــي لــم يتــم حلهــا إلــى تلــك اللحظــة، حتــى مــن  ــًة قائمــة علــى تراكُّ منطقّي

قبــل صعــود طالبــان إلــى الحكــم، فُرغــم الزيــارات والوفــود التــي تقطــع الطريــق مــن طهــران إلــى 

ــًا منــذ أغســطس الماضــي، وباإلجمــال يعطــي عــدم اعتــراف طهــران بطالبــان  ــًا وإياب كابــول ذهاب

وصعودهــا إلــى حكــم أفغانســتان مدلــوًال مهمــًا لعــدم إيمــان النظــام فــي إيــران بالوافــد الجديــد 

عــد، ال ســيّما  للحكــم، فضــًال عــن طبيعــة العالقــات المتوتــرة بيــن الجانبيــن علــى مختلــف الصُّ

األمنيــة والمائيــة واإلنســانية. 

الرؤيــة الجديــدة الخاصــة بحركــة طالبــان للحــدود السياســية هــي العامــل الرئيــس وراء تلــك النزاعــات 

اللذْيــن  والتركمانســتاني،  الباكســتاني  للجانبيــن  تمتــد  والتــي  اإليرانــي،  الجانــب  مــع  الحدوديــة 

يملــكان همــا اآلخــران حــدودًا مشــتركة مــع األفغــان.

التوتــر األمنــي المســتمر علــى الحــدود األفغانيــة واالشــتباكات التــي ال تتوقــف عليهــا ليــس باألمــر 

ــر األمنــي األفغــان «نجيــب ننكيــال» إنــه خــالل تولــي الحكومــة الســابقة  الجديــد فقــد ذكــر الخبي

-حكومــة أشــرف غنــي- عندمــا كانــت تحــدث مشــكلة علــى الحــدود مــع دول الجــوار، فــإن القــواِت 

لــًة بالــرد، وإنمــا ُتراِجــع القيــادة السياســية فــي كابــول ابتــداًء. وعــادًة لــم تكــن  األمنيــة لــم تكــن ُمخوَّ
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ــرد العســكري. وكان أقــوى رد لهــا هــو اســتدعاء ســفراء تلــك الــدول للتشــاور  ــادة بال تســمح القي
والتنديــد.9

د فــورًا،  ــرُّ ــان؛ فقــوات الحركــة تتفاعــل مــع األحــداث، وت ــدو أن األمــر مختلــف مــع حركــة طالب ويب

كمــا أن الحركــة تريــد أن تثبــت لــدول الجــوار أن األمــر قــد أصبــح مختلفــًا عمــا ســبق، وأنهــا بتعبيــر 
ننكيــال «قاومــت القــوات األجنبيــة فكيــف تســمح لــدول الجــوار أن تهاجــم حدودهــا؟!».10

ل الدبلوماســي مــع الجــوار قائمــًا علــى منطــق التعــاون الــذي يقــع فــي قلبــه القــوة  وأصبــح التحــوُّ

العســكرية بشــكٍل رئيــس وصلــب. وقــد تكــون تلــك الحالــة هــي رٌد مــادّي مــن جانــب الحركــة علــى 

ــر وزيــر الدفــاع فــي  النظــرة التــي تنظــر بهــا دوُل الجــوار لهــا كجهــٍة حاكمــة للدولــة حاليــًا، وقــد عّب

حكومــة األفغانيــة الجديــدة، المــال محمــد يعقــوب، عــن تلــك الرؤيــة عندمــا حــذر فــي 24 أكتوبــر 

ــن تبقــى  ــة، مشــددًا علــى أن بــالده ل ــداء علــى األراضــي األفغاني الماضــي، دول الجــوار مــن االعت

صامتــًة إزاء أي اعتــداء علــى أراضيهــا، فــي إشــارٍة ضمنيــة إلــى إيــران11.

ذكــر األســتاذ الجامعــي أســد اللــه وحيــدي، أن «دول الجــوار تنظــر إلــى أفغانســتان مــن منظــور 

ضعــف، ألنهــا تمــر بظــروف صعبــة، وتغيــب عنهــا حكومــة مركزيــة قويــة، فضــًال عــن األزمــات 

والمشــاكل الداخليــة التــي تطحنهــا، وعلــى إثــر تلــك الرؤيــة تختــرق دول الجــوار الحــدود المشــتركة 

مــع أفغانســتان، وتفعــل مــا تشــاء علــى أراضيهــا»12.

9   تصريــح الخبيــر األمنــي األفغــان «نجيــب ننكيــال» لموقــع «الجزيــرة نــت»:  آخرهــا مــع إيــران.. لمــاذا تتكــرر االشــتباكات 
(aljazeera.net) الحدوديــة بيــن طالبــان وجيــران أفغانســتان؟ | أخبــار سياســة | الجزيــرة نــت

10  المصدر السابق 
(futureuae.com) 11  مركز المستقبل - استيعاب إيران الخالفات مع طالبان بعد االشتباك الحدودي بينهما

12   لقــاء مــع موقــع «الجزيــرة النــت»:  آخرهــا مــع إيــران.. لمــاذا تتكــرر االشــتباكات الحدوديــة بيــن طالبــان وجيــران 
(aljazeera.net) نــت  الجزيــرة   | أخبــار سياســة   | أفغانســتان؟ 
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المحاذير الست:

 إجمــاًال، تضــُع إيــراُن فــي عالقِتهــا مــع طالبــاَن ســتَة محاذيــَر افتراضيــة تتعلــُق بمســألِة الحــدوِد 

ِة. وُيعــد التعامــُل اإليجابــي مــن ِقبــِل الحركــِة معهــا ضمانــُا الســتمراِر العالقــاِت مســتقبًال،  السياســيَّ

وتتمثــُل تلــَك المحاذيــُر فــي اآلتــي:    

ومــن المرجــح أن تجنــي الحكومــة األفغانيــة الجديــدة اعترافــًا رســميًا بهــا علــى األقــل مــن ِقبــل 

إيــران، فــي حــال وفــرت ضمانــًا حقيقيــًا «مــن وجهــة النظــر اإليرانيــة» تجــاه هــذه المحاذيــر، والتــي 

تعبــر فــي مدلولهــا عــن رغبــة إيــران الواضحــة كاســتراتيجيٍة أولّيــة لديهــا فــي تحقيــق االســتقرار علــى 

األراضــي األفغانيــة، وحركــة طالبــان حاليــًا هــي الُمخــّول الوحيــد لضمــان ذلــك االســتقرار.
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إيــران  فــإن  واالستشــارات»،  للبحــوث  «ترينــدز  مركــز  دراســة  حســب  األفغــان:  الالجئــون   -  1

تســتضيف حوالــي 1.5 إلــى 2 مليــون أفغانــي نزحــوا إليهــا علــى شــكل موجــات فــي األعــوام 

1998 و2000 و2001؛ أي أثنــاء الواليــة األولــى لطالبــان فــي حكــم أفغانســتان، ونصــف هــؤالء 

ــى %20 مــن مجمــوع ســكان أفغانســتان، كثالــث  ــن يشــكلون 10 إل مــن الشــيعة «الهــزارة» الذي

أكبــر أقليــة فــي البــالد. وال ترغــب إيــران فــي موجــات ُأخــرى مــن األفغــان يتدفقــون مــن شــرق 
أفغانســتان إلــى غــرب إيــران.13

2 - التجــارة بيــن البلديــن: ُتشــّكل التجــارة حجــرًا رئيســًا فــي العالقــات بيــن البلديــن، كمــا أشــرنا 

ســلفًا، إذ أن أفغانســتان مّثلــت منفــذًا أساســيًا إليــران فــي تخفيــف تداعيــات العقوبات االقتصادية 

المفروضــة عليهــا مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة إّبــان حكــم دونالــد ترامــب.، فقــد صّرفــت 

منتجاتهــا وســلعها عبرهــا، فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مــن عــام 2019، حّصلــت إيــران مــا قيمتــه 

1.24 مليــار دوالر مــن إمــدادات الكهربــاء، والنفــط، واإلســمنت، واآلالت، واألدويــة، والقمــح، 

واألقمشــة، وزيــوت الطعــام وغيرهــا فــي مقابــل واردات مــن أفغانســتان لــم تتعــدَّ 15 مليــون 

دوالر. ومــن ثــّم ترغــب إيــران فــي ضمــان انســيابية وســيولة التجــارة إلــى أفغانســتان وعبرهــا 14، 

حتــى إنهــا لــم ُتخــِف رغبتهــا فــي إعــادة افتتــاح ثالثــة معابــر حدوديــة جديــدة مــع أفغانســتان عقــب 
ســيطرة طالبــان علــى البــالد مباشــرًة؛ وهــي معابــر كلــورده، ويــزدان، ودوكوهانــه. 15

فــًا لــدى إيــران، إذ أن أراضيهــا ُتَعــد محطــًة لتمريــر  رات أيضــًا تخوُّ رات: ُيشــّكل ملــف المخــدِّ 3 - المخــدِّ

رات مــن أفغانســتان إلــى العــراق ودول المنطقــة األخــرى، كمــا أن إيــران تجرعــت مــرارة ذلــك  المخــدِّ

الملــف، بعدمــا جعــل األفيــون األفغانــي إيــران علــى رأس قائمــة الــدول األكثــر إدمانــًا لهــا16 - فقــد 

بلــغ عــدد المدمنيــن إجمــاًال فــي الجمهوريــة اإليرانيــة إلــى أكثــر مــن 2 مليــون مواطــن - وذلــك 

قبــل أن يتخــذ زعيــم طالبــان، المــال هبــة الّلــه أخونــد زاده، قــرارًا فــي مطلــع أبريــل/ نيســان الماضــي، 

بحظــر زراعــة الخشــخاش فــي جميــع أنحــاء البــالد. وحظــر القــرار أي تصديــر أو اســتيراد أو نقــل لجميــع 

رات، بمــا فــي ذلــك الكحــول17.  أن إيــران ال ترغــب فــي العــودة إلــى النقطــة صفــر فــي  أنــواع المخــدِّ

ذلــك الملــف، بعدمــا بذلــت جهــودًا مضنيــة فــي األعــوام الســابقة فــي التضييــق علــى التجــارة 

والشــبكات المرتبطــة بهــا داخــل أراضيهــا. 

TRENDS Research and Advisory - إيران وطالبان سنوات من التعاون الخفي ومستقبل العالقات بينهما 13
14  المصدر السابق.

(farsnews.ir) 15  إعادة فتح 3 معابر حدودية شرق ايران مع افغانستان الشهر المقبل | وكالة انباء فارس
اإليرانيــة  للدراســات  الدولــي  المعهــد   | والمخــاوف  يــات  التحدِّ و«طالبــان»..  إيــران  بيــن  العالقــات  مســتقبل    16

(rasanah-iiis.org)
17  زعيم طالبان يأمر بحظر زراعة الخشخاش في أفغانستان - BBC News عربي
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رات كســالٍح خارجــي ُيعــّزز مــن رؤيتهــا فــي خريطــة  الجديــر بالذكــر أن إيــران نفســها تســتخدم المخــدِّ

الســيطرة والنفــوذ، فضــًال عــن توفيــر العملــة الصعبــة ألذرعهــا العســكرية فــي المنطقــة. عــام 

2011، أفــادت صحيفــة «التايمــز» نقــًال عــن العضــو الســابق فــي مخابــرات الحــرس الثــوري اإليرانــي، 

رات وتوزيعهــا فــي منطقــة الشــرق  ســجاد حــق بنــاه، أن الحــرس الثــوري متــوِرط بتهريــب المخــدِّ

ــر اللجنــة الوطنيــة العراقيــة لمكافحــة المخــدرات، أن إيــران  األوســط. وفــي عــام 2017، ذكــر مدي

تحولــت إلــى عاصمــٍة ومركــز للتهريــب علــى مســتوى العالــم، وكانــت محطــَة ربــط بيــن مــزارع اإلنتــاج 

فــي أفغانســتان، وأســواق االســتهالك فــي الشــرق األوســط عبــر العــراق، وأوروبــا عبــر أذربيجــان18.

4 - المــوارد المائيــة: يقــع ملــف إدارة المــوارد المائيــة المشــتركة وتشــييد الّســدود بيــن الجانبيــن، 

كقنبلــٍة موقوتــٍة وُمؤّجلــة لــم يحــْن وقــت تفجيرهــا.

نهــر «هلمنــد»  الــذي يقــع جنــوب غربــي أفغانســتان وشــرقي إيــران، ُيَعــد النهــر األطــول فــي 

ــران التــي لهــا حصــة األســد مــن  ــرة «هامــون» علــى الحــدود مــع إي أفغانســتان، ويصــب فــي بحي

ميــاه هــذه البحيــرة، وُتَعــد المصــدر األساســي للميــاه العذبــة مــا يمنحهــا أهميــة اقتصاديــة وبيئيــة 

كبيــرة بالنســبة لطهــران19.  فــي فبرايــر 2021، وقعتــا طهــران وكابــول علــى اتفاقيــٍة تشــمل جــدوًال 

زمنيــًا لضمــان توزيــع عــادل لميــاه نهــر هلمنــد. ولكــن ُقبيــل صعــود طالبــان إلــى الحكــم بأشــهٍر 

معــدودة، تحديــدًا فــي مــارس/ آذار الماضــي، افتتــح أشــرف غنــي، رئيــس أفغانســتان الســابق، ســّد 

«كمــال خــان» فــي محافظــة نيمــروز بالقــرب مــن الحــدود اإليرانيــة، وقــال حينهــا: «ســوف نعطــي 

ــلطة، وحســب تقريــر DW فقــد نقلــت عــن  إيــران الميــاه مقابــل النفــط»20. بوصــول طالبــان للسُّ

مواقــع إيرانيــة مــا مفــاده أن مزيــدًا مــن الميــاه تدفقــت إلــى إيــران، عبــر ســد كمــال خــان، وُفِتحــت 

مصــارف إضافيــة فــي الســد مــن ِقبــل الحركــة. ولكــن لــم يقابــل هــذا بتأكيــٍد مــن الســلطات فــي 

كابــول أو طهــران. ولكــن مــا ُيثِبــت عــدم صحــة الموقــف الســابق، أن و زيــر الدفــاع فــي حكومــة 

طالبــان، المــال محمــد يعقــوب، عمــَد إلــى إيقــاف مخطــط تحويــل ميــاه نهــر هلمنــد الــذي كانــت 

تعمــل عليــه إيــران لتغذيــة شــرق البــالد. وهــو أمــٌر مــن شــأنه إعــادة تفجيــر الملــف بالُكليــة21.

18 ”المخــدرات“.. ســالح إيــران الســري إلضعــاف دول الجــوار – مركــز الروابــط للدراســات االســتراتيجية والسياســية 
(rawabetcenter.com)

19 إيــران وطالبــان والصــراع علــى الميــاه.. هــل مــن حــل فــي األفــق؟ | سياســة واقتصــاد | تحليــالت معمقــة بمنظــور 
DW | DW | 12.09.2021 أوســع مــن

20  المصدر السابق. 
(alestiklal.net) 21   رغم الزيارات المتبادلة.. لماذا توترت العالقات بين إيران وطالبان؟ | صحيفة االستقالل
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5 - أقليــة الهــزارة الشــيعية ُتشــّكل الهــزارة -كمــا أســلفنا- مــا ُيقــارب 10-%20 مــن ســكان 

ــة اإليرانيــة، مذهبيــة دينيــة  ــْي تقاطــع مــع الجمهوري أفغانســتان، وتقــع تلــك األقليــة علــى ُنقطت

ــن أغلبيــة الهــزارة األفغــان بالمذهــب االثنــا عشــري الشــيعي الــذي يديــن بــه أغلبيــة شــيعة  نظــرًا لتديُّ

إيــران، وإثنيــة عرقيــة نظــرًا للجــذور الفارســية التــي تجمــع الطرفْيــن. فضــًال عــن متانــة العالقــات التــي 

ــان الواليــة األولــى مــن حكــم طالبــان،  جمعــت الطرفْيــن الســتضافة إيــران أعــدادًا كبيــرة منهــم إّب

ــل حركــة طالبــان مــع الهــزارة علــى رأس قائمــة العوامــل التــي  (1996-2001)، وتضــع إيــران تعامُّ

د علــى إثرهــا مســار العالقــات مــع أفغانســتان الطالبانيــة. ســُتحدِّ

ترغــب إيــران فــي أن تحافــظ طالبــان علــى المكتســبات السياســية واالجتماعيــة التــي حّققهــا الهــزارة 

الشــيعة فــي أفغانســتان فــي الســنوات العشــرين األخيــرة إلثبــات ُحســن الِنّيــة. فضــًال عــن مطالبهــا 

العشــوائية والداميــة  الهجمــات  الهــزارة مــن  الحركــة فــي حمايــة  أمنيــة فعلّيــة مــن  بمبــادراٍت 

لتنظيــم الدولــة.



13

ما وراء نزاع الحدود: بین الجمهوریة واإلمارة

ــرة التــي تضــرب المجتمــع الشــيعي فــي أفغانســتان، تقــدم  ــرات األخي ــأن التفجي ولكــن ال عجــب ب

فــي  المباشــر)  غيــر  أو  (المباشــر  للتدخــل  األولــى،  بالدرجــة  اإليرانييــن  للساســة  جليلــة  خدمــة 

أفغانســتان تحــت ذريعــة حمايــة األقليــات الشــيعية أو تقديــم الدعــم لهــا، ناهيــك عــن تجييــش 

هــذه األقليــات لصالــح المشــروع اإليرانــي.

مــن  اإليرانيــة  فــات  التخوُّ أحــد  للحــدود»:  «العابــرة  المســلحة  والتنظيمــات  المعارضــة   -  6

حكومــة طالبــان، هــو أن تصبــح األراضــي األفغانيــة  فــي ظــل طالبــان، َمحضنــًا للجماعــات الجهاديــة، 

أو التنظيمــات الُمســلحة أو حتــى حــركات المعارضــة المناوئــة لنظــام الحكــم  فــي إيــران. ال ســيّما 

أن المنطقــة الحدوديــة الممتــدة بيــن البلديــن هــي مــأوى الحــركات الســنية الُمناهضــة للنظــام 

فــي إيــران22.  وللتأكيــد علــى عمــق تلــك المعضلــة بالنســبة إليــران فقــد اجتمــع وزراء الحكومــة 

اإليرانيــة فــي الســابع والعشــرين مــن أكتوبر/تشــرين األول مــن العــام الماضــي، لمناقشــة الوضــع 

فــي أفغانســتان. 

(alestiklal.net) 22   رغم الزيارات المتبادلة.. لماذا توترت العالقات بين إيران وطالبان؟ | صحيفة االستقالل
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وهــو مــا يؤكــد أن مبــدأ  «المصالــح االســتراتيجية المتعلقــة باألمــن القومــي اإليرانــي» تقــع فــي 

المقــام األول لــدى الساســة فــي إيــران علــى اختــالف اتجاهاتهــم؛ رديكالّيهــم وإصالحّيهــم، بَغــض 

النظــر عــن األنظمــة الحاكمــة لــدول الجــوار. وقــد صــّرح وزيــر الخارجيــة اإليرانــي، حســين عبــد اللهيــان، 

بمــا يتســق ويخــدم تلــك السياســة قائــًال: «ال ُبــد أن تتبنــى حركــة طالبــان نهجــًا وديــًا تجــاه جيرانهــا 

وأن تتعهــد بعــدم وجــود أي تهديــد ضدهــم مــن ِقبــل أفغانســتان»23.

تضــع  إيــران أربــع جماعــات أو تنظيمــات رئيســة علــى قائمــة المليشــيات التــي تهــدد حدودهــا 

وأمنهــا القومي: 

ب محتمــل بيــن طالبــان والجماعــات الُمســّلحة اُألخــرى، فــي  بالمجمــل تخشــى إيــران مــن أي تقــارُّ

حــال توتــر العالقــات بيــن طالبــان ومؤسســة الحكــم فــي إيــران. ألن إيــران لديهــا االعتقــاد أن طالبــان 

وتلــك الجماعــات ســيقفزون علــى الُهــّوة الخالفيــة داخــل الَمذهــب الدينــي بينهــم حــال كانــت إيــران 

هــي العــدو.   

The Washington Institute | 23  صعود حركة طالبان وُعقدة إيران الحرجة في أفغانستان
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أبرز الجماعات: 

1 - البلــوش: ُهــم أقليــة ِعرقيــة ُمعارضــة لحكــم النظــام اإليرانــي، وأغلبهــم ينتمــون للمذهــب 

إيــران وأفغانســتان، وقــد أشــار مركــز المســتقبل  بيــن  المنطقــة الحدوديــة  ــني، ويقطنــون  السُّ

لألبحــاث والدراســات المتقدمــة فــي تقريــره، أن مقاتلــي طالبــان فــي اشــتباكات ديســمبر تمكنــوا 

مــن الســيطرة علــى عــدد مــن المواقــع العســكرية مــن بينهــا مخفــر قريــة «دهريــس» التابــع لمدينــة 

«هيرمنــد» بمحافظــة «سيســتان وبلوشســتان» علــى الحــدود األفغانيــة، وذلــك فّجــر المخــاوف 

ــرة  ــه لــن َيكــوَن بمقــدور طهــران تنفيــذ عمليــات عاب اإليرانيــة، إذ أن مثــل هــذه الســيطرة تعنــي أن

للحــدود ضــد أي تهديــدات تراهــا طهــران تنطلــق مــن األراضــي األفغانيــة، خاصــًة ضــد االنفصالييــن 

البلوش24.

ــنّية:  السُّ العــدل»  «جيــش  جماعــة   -  2

حة،  ُمســلِّ معارضــة  إيرانيــة  جماعــة  وهــي 

سيســتان  محافظــة  فــي  تنشــط 

وبلوشســتان -علــى مثلث الحــدود اإليرانية 

الجماعــة  وتقــول  الباكســتانية-  األفغانيــة 

الســتعادة  اإليرانيــة  القــوات  تقاتــل  إنهــا 

إلســقاط  وتســعى  البلــوش  حقــوق 

الحكومــة اإليرانيــة وتحكيــم الشــريعة اإلســالمية، وتعتبرهــا حكومــة إيــران، منظمــة إرهابيــة. وتشــن 

الجماعــة مــن وقــٍت إلــى آخــر هجمــاٍت علــى قــوات األمــن اإليرانيــة، وعلــى رأســها قــوات الحــرس 

 .25 فادحــة  خســائر  بهــم  وُتلِحــق  اإليرانــي،  الثــوري 

3 - حركــة مجاهــدي خلــق26: ُتعــِرف عــن نفســها بأنهــا «إســالمية ثوريــة ديمقراطيــة»، نشــأت 

منــذ  والحركــة محظــورة  القوميــة،  إيــران»  «حريــة  حركــة  داخــل  انشــقاق  إثــر   1965 عــام  فــي 

1981 ويعتبرهــا النظــام اإليرانــي منظمــة إرهابيــة. وقــد بــرزت الحركــة عقــب الحــرب العراقيــة 

اإليرانيــة (1980-1988)، واتجهــت نحــو العمــل الُمســّلح ضــد النظــام اإليرانــي، وشــنت عمليــًة 

عســكرية ضــد الســلطات اإليرانيــة انطالقــًا مــن العــراق وســيطرت علــى عــدة بلــدات حدوديــة، 

(alestiklal.net) 24  رغم الزيارات المتبادلة.. لماذا توترت العالقات بين إيران وطالبان؟ | صحيفة االستقالل
(al-ain.com) 25  «جيش العدل».. جماعة سنية معارضة لطائفية نظام إيران

26  المصــدر: مــن هــم «مجاهــدو خلــق» التــي يحاكــم مســؤول إيرانــي بإعــدام اآلالف منهــم؟ | اندبندنــت عربيــة 
(independentarabia.com)
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لكــن الجيــش اإليرانــي ســحق الهجــوم. وقــد ُنِســبت إلــى الحركــة العشــرات مــن عمليــات القتــل 

والتصفيــة مــن ِقبــل النظــام اإليرانــي. وال تــزال الحركــة فاعلــة فــي العديــد مــن البلــدان األوروبيــة 

التــي اســتضافتها. وُتعِلــن عــن نهجهــا الِســلمي فــي تغييــر النظــام الحاكــم فــي إيــران، وُتعتَبــر الحركــة 

مــن أنشــط الحــركات المعاِرضــة الفاعلــة سياســيًا، وتســعى دائمــًا للتشــغيب علــى النظــام اإليرانــي. 

وقــد ُيســاور النظــام اإليرانــي القلــق مــن أن ُتقــم الحركــة ِصــالٍت مــع طالبــان ســواء علــى الصعيــد 

الدبلوماســي أو العســكري.  

-4 «تنظيــم الدولــة اإلســالمية - واليــة خراســان»: تواتــرت األبحــاث والتقاريــر والدراســات البحثيــة 

ل إن لــم تُكــن ستنســف  علــى وضــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية كأحــد مراكــز التعقيــد التــي ســُتعطِّ

ف مــع نجــاح التنظيــم فــي  عمليــة تطبيــع العالقــات بيــن إيــران وحركــة طالبــان.  واشــتد ذلــك التخــوُّ

عــات الشــيعة فــي أفغانســتان، والتــي خّلفــت المئــات مــن  تنفيــذ العشــرات مــن الهجمــات علــى تجمُّ

القتلــى والجرحــى، منــذ صعــود طالبــان للحكــم فــي أغســطس الماضــي حتــى اللحظــة. 

تلــك الحالــة فــي مجموعهــا ربمــا تعــّزز مــن حاجــة إيــران إلــى الوصــول لتنســيق مشــترك مــع حركــة 

طالبــان لتحجيمهــا، أو القضــاء علــى أي تهديــد يمكــن أن ُتشــّكله الجماعــات «الجهاديــة»، خاصــًة 

تنظيــم الدولــة27.  

(futureuae.com) 27  مركز المستقبل - استيعاب إيران الخالفات مع طالبان بعد االشتباك الحدودي بينهما
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خاتمة 

بعــد ســيطرة طالبــان علــى أفغانســتان أشــارت التقاريــر التــي تناقلتهــا وســائل اإلعــالم بكثــرة، إلــى 

أنَّ الحــرس الثــوري اإليرانــي قــد نشــر قــوات مــن طهــران ونیســابور وزاهــدان إلــى بيرجنــد؛ لمســاعدة 

ل «طالبــان» إلــى خراســان الجنوبيــة. كمــا نشــر الجيــش اإليرانــي أيًضــا  حــرس الحــدود لمنــع تســلُّ

عــات فــي  دّبابــات T72S1، وقاذفــات صواريــخ، وطائــرات مروحيــة هجوميــة مــن طــراز BELL، ومدرَّ

ــر مــع طالبــان.  بيرجنــد؛ مــا أشــار إلــى أنَّ إيــران تســتِعّد ألّي تصعيــد ُمحتَمــل للتوتُّ

َنعــُد ذلــك الفعــل التأسيســي هــو المعيــار الحاكــم للتفكيــر السياســي اإليرانــي فــي التعامــل مــع 

أفغانســتان الجديــدة، أفغانســتان اإلمــارة اإلســالمية الناشــئة مــع األخــذ فــي الُحســبان علــى 

لــٍة مــن قريــب أو بعيد لألطراف السياســية  ــت بــأي صِّ الصعيــد السياســي أو األمنــي أن طالبــان ال َتمُّ

التــي ناوأتهــا إيــران فــي منطقــة الشــرق األوســط وعلــى رأســها أنظمــة الخليــج العربــي والســعودية 

تحديــدًا والتــي أرهقتهــا إيــران فــي نزاعــاٍت عســكرية حتــى أغرقتهــا، كمــا تغلغــل النظــام اإليرانــي 

فــي دول كالعــراق وســوريا ولبنــان واليمــن. فالُبنيــة العســكرية والمجتمعيــة لطالبــان تتّســق مــع 

طبيعتهــا الذاتيــة، وإن كانــت إيــران تتفــوق فــي منطقــة الشــرق األوســط، بِفعــل أذرعهــا العســكرية 

ــدة فــي مناطــق الصــراع وغيرهــا، فــإن طالبــان  الُمتمذِهبــة الُمتمِرســة المدعومــة بقــوة والُممتَّ

تقــف علــى نفــس القــدم مــع إيــران بفعــل الحــروب التــي انخرطــت فيهــا مــع أكبــر قوتْيــن عالميتْيــن؛ 

االتحــاد الســوفيتي، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي حــروٍب امتــدت ألربعيــن عــام. وذلــك مــا 

ــب الصــراع مــع طالبــان. يدفــع إيــران إلــى التفكيــر بِجديــة فــي تجنُّ

وقــد ال يكــون أمــام اإليرانييــن أنفســهم إال دعــم االســتقرار األفغانــي السياســي، والذهــاب صــوب 

ــالت بطالبــان ومســاعدتها فــي اجتيــاز األزمــات االقتصاديــة واإلنســانية فــي الداخــل،  توثيــق الصِّ

ــتة لــدى الجانــب اإليرانــي المنشــغل بجبهــاٍت  فــات السِّ غ الحركــة للتعامــل مــع التخوُّ مــن أجــل تفــرُّ

ــه السياســية  عــدة فــي الداخــل والخــارج وال يبتغــي فتــح جبهــة صــراع جديــدة تزيــد مــن اضطرابات

د يملكــون مــن أوراق الضغط  علــى المســتويْين الداخلــي والخارجــي. كمــا أن حــكام أفغانســتان الُجــدُّ

مــا يدفــع اإليرانييــن للتفكيــر كثيــرا قبــل الدخــول فــي أي مواجهــة غيــر محســوبة العواقــب ...... 

فأفغانســتان اليــوم ليســت أفغانســتان كــرزاي وأشــرف غنــي... وهــذا مــا قــد يفســر لنــا الخالفــات 

اإليرانيــة الداخليــة والخطــاب المتناقــض لوســائل اإلعــالم اإليرانيــة تجــاه العالقــة مــع طالبــان بيــن 

َمــْن يدفــع للقطيعــة، وَمــْن يدعــو للتواصــل.
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وعلــى هــذا ُتشــّكل اليــوم ُنقطتــا «المصالــح واأليديولوجيــا» ومحاولــة التــوازن بينهمــا بوصلــة 

ــه اإليرانــي نحــو التعــاون أو الخــالف مــع حــكام أفغانســتان الجــدد، بانتظــار مــا تســفر عنــه  التوجُّ

المحــاوالت لحــل الملفــات الســت الشــائكة بيــن الطرفيــن...




