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مقدمة

ا أية  ة؛ لكن إيران أنكرت دا هناك أحاديث تسمع وقتا فوقتا حول عالقة طالبان بإيران يف السنوات األخ

عالقة لها بالحركة. يف الوقت الحارض الذي يزداد األمل يف نجاح عملية السالم األفغانية أك م مىض، 

إلنهاء الحرب املستمرة  يف أفغانستان عن طريق الحوار؛ فإن وأك دول املنطقة إضافة إىل أمريكا تعمل

إيران تظهر بنفسها حقيقة عالقاتها بطالبان.

) واد ظريف يف مقابلة له مع قناة  ية اإليرا ج ) الهندية اعرتف بعالقات بالده NDTVوزير الخارج

الحدودي يف املناطق التي تسيطر االستخباراتية بطالبان، ألنها تحتاج إىل هذه العالقات للحفاظ عىل أمنها

عليها الحركة.

ما هي األهداف التي من أجلها تحاول إيران إقامة عالقات مع طالبان؟ نحاول اإلجابة عن هذا السؤال يف 

الجزء األول من التحليل األسبوعي ملركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية.

شخيص وغ الفني للمناجم يف أفغانستان ومقتل وجرح والجزء الثا من التحليل خصصناه لالستخراج ال

وات تحت  ل نتيجة لالستخراج غ الفني لها. أفغانستان من أغنى بالد املنطقة من ناحية املناجم وال الع

ها بشكل غ قانو من قبل  م  ينتفع بها حتى اآلن ويتم استخراج األرضية فيها؛ إال أن هذه املناج

وغ القانوني وبطريقة غ فنية.املسلح املحلي
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إيران ـ عالقاتها مع طالبان؛ ما هي أهداف إيران؟

إيران من البالد املجاورة ألفغانستان التي نِرشت تقارير يف اإلعالم عن عالقاتها مع طالبان عدة مرات منذ 

ا؛ فإنها أيدت أخ  ا أن هيئة من حركة طالبان زارت إيران فرتة طويلة، وإن كانت تنكر عالقتها بطالبان دا

قبل أيام، وبحثت مع املسؤول اإليراني إنهاء الحرب الحالية يف أفغانستان.

زیارة إيران من قبل أعضاء من حركة طالبان يأ يف وقت كانت هناك مفاوضات مبارشة ب طالبان 

كانت من املقرر أن تكون يف السعودية؛ لكن وأمريكا حول عملية السالم يف أبوظبي، ومع أن الجلسة الثانية

لسة املباحثات يف السعودية من قبل طالبان بعد زيارة مندوب من الحركة إليران، وتعينت  تم رفض ج

الجلسة يف قطر، ثم تأخرت جلسة قطر أيضا بعد وقوع الخالف عىل طريقة عملها.

، والعالقات اإليرانية ظهور دبلوماسية طالبان السياسية عىل مستوى املنطقة والع الطالبانية، وما هي -ا

األهداف التي تريدها إيران من وراء عالقتها بطالبان؟ هذه األسئلة نحاول اإلجابة عنها يف هذا التحليل.
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عالقات طالبان يف املنطقة

ه العالقات إقامة العالقات مع دول املنطقة سي دول الجوار لها أهمية بالغة لدى حركة طالبان. ألن هذ

هة أخرى استطاعوا أن  ، ومن ج أوصلت طالبان إىل الحضور يف مباحثات عىل مستوى املنطقة والعا

يعرفوا أنفسهم للعا كقوة عسكرية إضافة إىل كونهم حركة سياسية.

م؛ كان له دور كب يف تنمية عالقات ۲۰۱۰املكتب السيايس لحركة طالبان الذي يتواجد فيه ساستها منذ 

لبان الدبلوماسية. قامت الحركة عن طريق هذا املكتب بتنمية دبلوماسيتها وتوسيع نطاق عالقاتها مع طا

ندي أمري واحد، ك  ، واستطاعت تحرير خمسة من اعضاءها من سجن غوانتانامو مقابل ج العا

شاركوا يف استطاع تحرير عسكري من مختلف الدول مثل تاجيكستان وروسيا عن طريق هذا املكتب، ك

، ك استطاعوا  ر موسكو، واستطاعوا إيصال صوتهم للعا ا يف مؤ رات دولية مثل باجواش وأخ مؤ

إقامة عالقات مع دول مختلفة مثل روسيا والص وأزبيكستان ودول أخرى، وحاولوا أن يحدوا من قلق هذه 

مع مختلف األطراف والشخصيات األفغانية الدول بشأنهم. ك حاولت الحركة عن طريق هذا املكتب املقابلة 

ودعوتهم إىل قطر وتبادل اآلراء معهم.

ة إخراج نفسها من حرص الدولة الوحيدة  إضافة إىل ذلك يبدو أن حركة طالبان استطاعت يف السنوات األخ

(باكستان) إىل حد كب وتوسعت عالقاتها إىل حد تستطيع رفع حاجاتها عن طريق دول مختلفة.

عالقات طالبان-ان طهر 

 تقل إيران شيئا بشأن طالبان يف بداية ظهورها يف أفغانستان، ولكن عندما سيطرت الحركة عىل هراة 

جودها يف هذه املنطقة خطرا عىل نفسها وألول مرة اعتربتها و املحافظة املحاذية إليران؛ فإنها اعتربت 

طالبان إىل كابل اعتربهم وزير الخارجية اإليرا صناعة باكستانية وسعودية وأمريكية. ك أن مع دخول 

 ، "عيل أكرب واليتي" مرتدين وقال: " طالبان ال تستطيع أن تسبب أية مشكلة لحكومة برهان الدين ربا

وقال أن الحكومة املرشوعة الوحيدة يف أفغانستان لدى إيران هي حكومة برهان الدين ربا " .
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ساعة ٤۸م، وأعطت ملؤظفيها مهلة ۱۹۹۷ية يف كابل يف الثا من يناير أغلقت طالبان السفارة اإليران

م قتلوا عرشة دبلوماسي واإلعالمي اإليراني ۱۹۹۸للخروج من أفغانستان. وبعد السيطرة عىل مزار عام 

بتهمة التجسس األمر الذي سبب غضب اإليراني الشديد.

 تصبح طبيعية منذ سيطرة طالبان عىل كابل، ووقفت إيران إن العالقات اإليرانية مع اإلمارة اإلسالمية

طيلة هذه الفرتة بجانب املعارض لطالبان و تعرتف باإلمارة اإلسالمية حتى النهاية.

م، ولكن اشتد الخالف ب إيران ۲۰۰۱وقفت إيران رسا بجانب أمريكا يف هجومها عىل أفغانستان عام 

ساندة الروسيا وأمريكا بعد سنوات واعتربت إير  ان الحضور األمري خطرا عىل نفسها، وتبدو أن إيران 

دولة منافسة ألمريكا يف املنطقة، بدأت بتوطيد عالقاتها مع طالبان.

ك الكالم حول عالقات إيران مع طالبان ألول مرة عندما نرشت بعض وسائل اإلعالم تقارير عن زيارة 

م، إال أن هذه التقارير تم ۲۰۱٥من أبريل عام ۱۷طيب آغا يف أعضاء من حركة طالبان إليران برئاسة

إنكارها من قبل وزاراة الخارجية اإليرانية. ك أن مقتل املال أخرت محمد منصور يف منطقة باكستانية قريبة 

من الحدود اإليرانية، هو األمر الذي أزاح الستار عن وجود عالقات ب إيران وطالبان.

إن بعض املسؤول املحلي يف الحكومة األفغانية سي يف املناطق الغربية تحدثوا عن إضافة إىل ذلك، ف

املساعدات اإليرانية املالية والعسكرية مع طالبان، إال أن إيران  تقبل مثل هذه الترصيحات، والحكومة 

األمريكية إليران األفغانية  تخُط أي خطوة للتحقيق يف هذا املوضوع. وكشف مستشار وزارة الخارجية 

ة عن أنواع من األسلحة الثقيلة والخفيفة التي قدمتها إيران إىل  برايان هوك لوسائل اإلعالم يف اآلونة األخ

م.۲۰۱۷طالبان. قال هوك لوسائل اإلعالم: أن إيران تقدم مساعدات عسكرية إىل طالبان منذ عام 

ا وبشكل رسمي أن هيئة  ديسمرب ۳۰من حركة طالبان زارت إيران يف مع كل هذا؛ اعرتفت إيران أخ

ية اإليرا عباس عراقجي، أما إيران فإنها تعترب عالقاتها مع ۲۰۱۸ م وتحدثت مع مساعد وزير الخارج

طالبان من أجل إحالل السالم يف أفغانستان.
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ملاذا تحتفظ إيران بعالقاتها مع طالبان؟

امة العالقات مع طالبان؟ الدولة التي طاملا خالفت نظام ما هي األهداف التي تريد إيران تحقيقها من إق

طالبان مخالفة شديدة، هناك نقاط يجب أخذها بع االعتبار يف هذا الشأن:

: ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) يف أفغانستان واتساع رقعة الحفاظ عىل األمن القومي اإليرا

ان باإلضافة إىل الدول األخرى يف املنطقة. هناك شكوك عىل فعالياته إىل دول الجوار؛ يسبب القلق إلير 

أمريكا والدول املتحالفة معها حول ما إذا كان تنظيم الدولة مرشوعا لها، والقصد منها إيجاد القالقل 

والحروب يف املنطقة. نظرا لذلك يبدو أن إيران تشك يف الجهود التي تبذلها الحكومة األفغانية يف مكافحتها 

الدولة اإلسالمية (داعش)، لذا فإنها تقيم عالقات مبارشة مع طالبان للتخفيف من التهديدات األمنية لتنظيم

التي تواجهها.

إن أمريكا دولة مخالفة للنظام اإليرا الحايل أك من أي بلد الضغط عىل أمريكا والحكومة األفغانية:

، تحاول الضغط عىل هذا النظام بازدياد أنواع من آخر، وبعد إعالن انسحابها من االتفاق النووي مع إيران

العقوبات عليه. لذا فإن إيران تحاول بتوطيد عالقاتها مع طالبان تعريض املصالح األمريكية يف أفغانستان 

إىل خطر وتحاول مواجهة ضغوطها بالضغط املضاد.

فسها. هناك جدل يف الوقت يف جانب آخر، تحاول إيران الضغط عىل الحكومة األفغانية أيضا بالطريقة ن

الحارض بشأن موضوع تقسيم مياه نهر "هريرود" ب افغانستان وإيران. تريد الحكومة األفغانية إدارة 

ا يسبب خطرا عىل إيران ك يراه اإليرانيون. مياهها حسب املصالح الوطنية، لكن هذا األمر ر

م يف أفغانستان إىل مرحلتها املهمة والصعبة، وصلت عملية السال املشاركة يف عملية السالم األفغانية:

ويبدو أن أمريكا تريد حقا هذه املرة إنهاء الحرب عن طريق الحوار. هناك عدد من الدول تلعب دورا يف 

بإقامتها عالقات مبارشة مع طالبان إظهار نفوذه السيايس تحاول مفاوضات السالم الجارية، وإيران كذلك 

لعملية، ك تريد أيضا تحس عالقاتها مع طالبان لتحقيق مصالحها املستقبلية وإيجاد دور لها يف هذه ا

انتهىمع الحركة.
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التعدين يف أفغانستان بطريقة غ فنية وبشكل اعتباطي

ديرية كوهستان يف  "شبو"  رح خمسة عرش آخرون األسبوع املايض يف قرية  قتل ثالثون شخصا وج

جدران إحدى الُحَفر عىل مجموعة من مستخرجي الذهب من الرمل. قال محافظة بدخشان نتيجة انهيار

املسؤولون املحليون يف بدخشان أن عمق هذه الحفرة كان أك من عرشين مرتا والتي تم حفرها من قبل 

سكان املنطقة لغسل الذهب والحصول عليه بطريقة غ فنية.

الناس سي األشخاص واملسلح غ املسؤول عىل عدم االستقرار وضعف اإلدارة للحكومة املركزية شجع 

حفر واستخراج املعادن شخصيا وبطريقة غ فنية مستغل فقر الناس وحاجتهم يف مختلف مناطق 

ل، ما يؤدي يف كث من  البالد. هذه الحفريات تتم بطريقة شخصية وبدون إجراءات السالمة واألمن للع

ة.الحاالت إىل مثل هذه الحوادث ال خط

م وإقامة النظام الحايل يف أفغانستان كان من املؤمل أن يهتم هذا النظام باالستخراج ۲۰۰۱مع أن بعد عام 

عاما وإنفاق مئات املالي من الدوالرات تقول التقارير أن ۱۸القانو والفني للمناجم، ولكن وبعد ميض 

.املعادن يتم استخراجها بطريقة غ فنية وبشكل غ قانو

ها، وماذا يجب عىل  راءات الوقائية عند استخراج ود اإلج ها، وعدم وج م أفغانستان، وطرق استخراج مناج

الحكومة األفغانية أن تقوم به تجاه استخراج املعادن؟ موضوعات نتحدث عنها يف هذا التحليل.
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املناجم يف أفغانستان

مواطني هذا البلد يقعون ضحايا إليجاد مع أن الشعب األفغا من أفقر الشعوب يف العا وعرشات من

لقمة العيش بأشكال مختلفة داخل البالد وخارجها بسبب الفقر والبطالة؛ إال أن أرايض هذا البلد تعترب من 

وات الطبيعية التي  تستخرج و ينتفع بها  أغنى األرايض يف املنطقة التي فيها أقسام من املناجم وال

حتى اآلن.

ت من ۱۸۹۰ام طبقا لتقرير ع ء األرض الربيطاني وبعد التحقيقات التي  م الذي تم إعداده من قبل عل

ة  ناجم كب قبل الروس واألمريكي واألملان والفرنسي حول املعادن يف أفغانستان فإن هذا البلد غني 

ها. من النفط والغاز والفحم الحجري والذهب والفضة والزورد والنحاس وغ

م ۲۰۱۰م إىل ۲۰۰٦تحقيقات الخمسية التي إجريت من قبل إدارة علم األرض األمريكية من عام وطبقا لل

(ألف مليار) دوالر. أما الحكومة األفغانية  فإن قيمة املناجم املوجودة يف أفغانستان تقدر برتيليون واحد 

۱٤۰۰فغانستان تصل إىل تقدر قيمة معادن البالد بثالثة تريليونات دوالر، ويقال أن مواقع املعادن يف أ 

موقع.

استخراج املعادن يف أفغانستان

مع أن املعادن وثروات باطن األرض يستفاد منها يف دول أخرى ملكافحة الفقر وتوف الرفاهية للشعب 

ة وغ  وتدل عىل االستقرار الوطني واالقليمي، ومع أن أفغانستان فيه معادن طبيعية غ مستخرج

أن الحروب الطويلة وعدم االستقرار السيايس أصبح عائقا أمام االستفادة الصحيحة من مستفادة منها؛ إال 

ا ما تحول إىل مقابر  ، وكث معادن البالد. واستمر االستخراج غ القانو وغ الفني لها لعرشات السن

ل. عية للع ج

تقييم مكافحة الفساد اإلداري فإن " قطاع طبقا للمعلومات املقدمة من قبل اللجنة املشرتكة املستقلة للرقابة و 

املعادن يف أفغانستان تحول إىل مشكلة بدال من أن يكون فرصة للبالد، ألن هذا القطاع له عالقة مبارشة 

عات الفوضوية " ، وقسمت اللجنة يف تقرير لها االستخراج غ القانو  باملخدرات واالضطرابات والج

انية أقسام:للمناجم يف أفغانستان إىل 
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استخراج املعادن يف املناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة األفغانية. مع أن عقد االتفاقيات مثل هذه ·

عات املسلحة غ  املعادن يتعلق بوزارة املعادن والبرتول؛ إال أنهم مضطرون إىل دفع األموال للج

ل أنفسهم أ  و يستخدمونها لنقل محاصيلهم.القانونية يف املناطق والطرق التي يستخدمها الع

املعادن التي تقع خارج نطاق سيطرة الحكومة األفغانية وليس هناك عقد بينهم وب الحكومة األفغانية، ·

عات املسلحة غ القانونية. ويتم استخراجها بشكل كامل تحت إرشاف الج

ا فيهم أعضاء الرب · ملان إما كرشكاء أو مالك استخراج املعادن التي يسيطر عليها شخصيات سياسية 

لها أو املتحكم فيها.

استخراج املعادن دون االلتزام برشوط العقد أو املستلزمات القانونية. مثل االستخراج وفقا لعقد الكشف ·

) أو مستلزمات التنمية البيئية OHSأو عدم اتباع قواعد السالمة وقواعد الصحة والعمل الواجب اتباعها (

عية. واالجت

ستمرار يف استخراج املعادن حتى بعد نهاية عقدها.اال ·

ل بناء البنية التحتية، وتحصل عىل مواد البناء التي · استخراج املعادن من قبل الرشكات التي تقوم بأع

تحتاجها مشاريعها من املعادن دون أن يكون بينها ب تلك املعادن أي عقد.

نونية التي يجب أن ينتظر حتى نهايتها لبدء تنفيذ العقد.استخراج املعادن غ مصدق عليها للفرتة القا·

ة دون الحصول عىل الرخصة أو العقد.· استخراج املعادن بطريقة غ فنية ويف مساحة صغ

ية استخراج املعادن من دون إجراءات الح

ية أحد املوضوعات التي يتم البحث حوله يف استخراج املعادن. أك املعادن يف عدم وجود إجراءات الح

، ما يأخذ ضحايا من  أفغانستان تستخرج بطريقة بدائية وغ معيارية من قبل أشخاص غ مسؤول

ل يف هذه املعادن. الع

ة يف محافظة بدخشان والتي كانت بسبب االستخراج من قبل أشخاص غ مسؤول  األحداث األخ

ل  تكن أول حادثة من نوعها؛ ولكن قبلها أيضا وبطريقة غ مهنية والتي راح ضحيتها ثالثون من الع
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ل يف مثل هذه الحوادث. مثال يف  ۳۰شخصا وجرح ۲۷م قتل ۲۰۱۳من سبتمرب ۱٤قتل عرشات الع

" بوالية  " روي ودوآب  " يف مديرية  " آبخورك  آخرون نتيجة انهيار منجم للفحم الحجري يف منطقة 

ة أخرى يف منجم للفحم الحجري يف منطقة " دهن تور " يف عامال يف حادث۱٦سمنجان. ك قتل حوايل 

م.۲۰۱٤من أبريل من عام ۳۰مديرية دره صوف بوالية سمنجان يف 

ية املهمة يف التعدين أدى  عدم وجود خطة عملية للتعدين بطريقة مهنية وأيضا عدم وجود إجراءات الح

ل. طبقا ل رح عرشات الع ة إىل مقتل وج لنتائج التي توصلت إليها املؤسسة املدنية يف السنوات األخ

ية حقوق اإلنسان والتي نرشتها بعد التحقيق حول ست منج يف محافظات  عة التحقيق وح لج

م فإن قلة الحقوق املادية وعدم وجود وسائل اإلنذار عند الخطر، وعدم ۲۰۱٥مختلفة يف أفغانستان عام 

ود فرق اإلنق ود مالبس واقية، وعدم وج ود وسائل النقل وج ود األغذية الصحية، وعدم وج اذ، وعدم وج

 ، ة يف حقول املعادن، ووجود الغازات السامة، وقلة األوكسيج املنظمة، ووجود الغبار واألتربة الكث

ل يف حقول املعادن يف  والضغوط من قبل أصحاب العمل؛ هي من األمور التي تسبب املشاكل للع

أفغانستان.

تجاه التعدينمهمة الحكومة

حول التعدين أو كيفية استخراج املعادن يف أفغانستان؛ يجب عىل الحكومة أن تأخذ األمور اآلتية بع 

االعتبار:

االستخراج غ القانو للمعادن من قبل أصحاب السلطة منع االستخراج غ القانو للمعادن:

عات املسلحة غ القانونية هو أحد العوامل امله م بالوقاية الصحية والج مة التي زادت من عدم االهت

ل املعادن. مع أن أحد العوامل املهمة الستخراج املعادن بشكل غ قانو هو عدم وجود األمن،  ية ع وح

ولكن يجب منع أصحاب القوة املحلي والشخصيات السياسية واملسؤول الحكومي اآلخرين من استخراج 

و وبطريقة غ مهنية يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أو متابعة عملهم املعادن بشكل غ قان

عىل األقل.
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الفساد اإلداري وعدم متابعة عمل استخراج املعادن من قبل الحكومة أدى إىل وجود الفساد اإلداري:

ل من قبل أصحاب العمل وحرمان العامل من حقوقه الالزمة. عدم وجود الشف افية يف العقود استغالل الع

ا، ويجب عىل الحكومة األفغانية أن  وعدم متابعة عملية االستخراج بشكل عميل كان من دواعي القلق دا

تعمل عىل اسرتاتيجية عملية ومؤثرة ملحو الفساد يف وزارت املعادن والبرتول حتى تستطيع منع الفساد يف 

هذا القطاع.

ة في يتعلق بإدارة ۱۸ر أك من الحكومة األفغانية ومع مرو عدم القابلية: ه مشكالت كث عاما تواج

املناجم الطبيعية وكيفية إبرام عقود استخراج معادن البالد. عدم القابلية إلدارة واستخراج املعادن يف وزارة 

ناجمها ومواردها ت حت املعادن والبرتول هو أحد العوامل املهمة املؤدية إىل حرمان أفغانستان من االنتفاع 

األرضية وغ مستخرجة التي  يستفد منها بعد يف رفاهية الشعب وتنمية البالد االقتصادية. ك أن هذا 

األمر أتاح الفرصة الستخراج املعادن من قبل أشخاص غ مسؤول وبطريقة غ مهنية، يجب عىل وزارة 

للمعاي الدولية.املعادن والبرتول أن تعمل عىل إعداد القابلية يف هذا املجال طبقا 

انتهى

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

اباحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع: 
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