
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 ديوراند خط جانيب على وابكستان أفغانستان يف األمن قوات بني االشتباكات

 خط جانيب على وابكستان أفغانستان يف األمن قوات بني واآلخر احلني بني اشتباكات أو هجمات تقع: السؤال
 منذ البلدين بني احلدودي التوتر وتصاعد .بلدينال بني اهلجمات هذه يف حياهتم األشخاص عشرات ويفقد ،ديوراند

 أسباب هي وهل ذلك؟ أسباب فما .2021 أغسطس/آب شهر منتصف يف أفغانستان يف السلطة على طالبان استولت
 خارجية؟ مأ حملية

 :يلي ما نستعرض األسباب هذه تتضح لكي :اجلواب

 :وابكستان ألفغانستان واجلغرايف التارخيي الواقع: أوالا 
 عبد األمري أفغانستان وشاه دوراند مورتيمر السري آنذاك الربيطاين اخلارجية وزير بني اتفاقية عقدت م1893 يف -1
 من املمتدة وابكستان أفغانستان بني ا  كيلومت  2640 بطول دورند( )خط مسي الذي الربية احلدود خط برسم خان الرمحن

 البشتون قبائل قسمت وقد وأفغانستان، لباكستان رمسية كحدود عتمدتا احلدود هذه .الغريب اجلنوب إىل الشرقي الشمال
 يعتربون الذين تونشبال إىل أبكثريتهم ينتمون مسلمون يقطنها بينهما احلدود منطقة أن علما   .اخلط جانيب على قسمني إىل

 كانوا قرنني مدى على أفغانستان حكام وكل السكان، من %40 حنو يشكلون حيث أفغانستان يف عددا الشعوب أكثر
 اخلط، هبذا االعتاف أفغانستان ضترف لقد كل على. البنجابيني بعد الباكستان يف الثانية األكثرية تونشبال يعتربو . منهم

 مت الذي دوراند خط يف للمنطقة والقبلية والعرقية الدميوغرافية البنية االعتبار يف أتخذ مل الوقت ذلك يف إجنلتا أن وخاصة
 كافح وقد .1893 نوفمربتشرين الثاين/ 12 يف وذلك االستعمارية إجنلتا مصاحل اعاةمر  خالل من مصطنع بشكل رمسه

 حيكمها أن ورفضوا جاحمة اجلبال يف القبائل كانت حيث احلدودية املناطق على للسيطرة قبلهم من كثريين مثل الربيطانيون
 أثناء أفغانستان يف منكرة عسكرية هزمية تلقت قد بريطانيا كانتو  .التوسع حاولوا الذين اهلند يف واحلكام الفرس من كل

 بعد منها انسحبت أهنا إال 1878 عام عليها عدوان بشن أخرى مرة قامت مث. 1842و 1839 عامي بني عليها عدواهنا
 فقدت وجبهاومب 1879 عام جاندماك اتفاقية وقعوا الذين أفغانستان حكام طريق عن سياسي نفوذ هلا صار ولكنه عامني،

 أفغانستان حكام وقبل. اإلسالمية اهلند جزيرة شبه حيكم كان الذي الربيطاين االستعمار حلساب شاسعة أراضي أفغانستان
 بريطانيا تقدمها مالية إعانة مقابل معها اخلارجية عالقاهتم حصر بل األفغانية، اخلارجية العالقات على بريطانيا إشراف

 ...ألفغانستان
 حىت واستمرت سياستهما ويف وابكستان( )أفغانستان البلدين يف بريطانيا حتكمت العشرين القرن منتصف وحن ويف -2
 عقب أفغانستان يف نفوذها وسقوط أمريكا، طبختها اليت الباكستان يف العسكرية االنقالابت طريق عن نفوذها سقوط
 منوا الروس ولكن ،1979 عام هناية هاإاي واحتالهلم ليهاع السوفيايت االحتاد عهد على الروس هيمنة مث ومن امللكية سقوط

 طريق عن فيها نفوذها وبسط حملهم احللول على تعمل أمريكا وبدأت. مذلولني أفغانستان من وخرجوا شنعاء هبزمية



 2001 عام بعدواهنا أمريكا أسقطتها وقد ،1996 عام األوىل طالبان حكومة أقيمت مث .هلا التابعتني والسعودية الباكستان
 ،2021 عام عسكراي مهزومة ذليل بشكل خرجت عاما 20 لبلدا احتالهلا بعد أمريكا ولكن. ستانفغانأ واحتالهلا

 .15/8/2021احلكم مرة اثنية منذ  طالبان حركة فاستلمت

 :وابكستان أفغانستان بني األخرية االشتباكات: اثنياا 
 اتفاق مبوجب 2021 آب/أغسطس يف أمريكا انسحاب بعد كابول يف احلاكمة هي طالبان حركة أصبحت وملا -1

 سيدة احلدودية االستفزازات وأصبحت ابكستان، هبا تقوم اليت احلدودية اإلجراءات أعلى بصوت ترفض أخذت فقد الدوحة،
 جئنيالال على الشديد التضييق مع حينا   تسخن احلدود هذه وكانت. الفعلي احلدود خط جانيب على الطرفني بني املوقف
 صحبهت غليان إىل السابق، يف أحد ضهات عي أن دون احلدود عرب بسهولة تتنقل كانت اليت البشتونية والعائالت األفغان

 دخول أتشرية وفرضت ابلتضييق ابكستان زادت مث والبضائع، الناس بتنقل والسماح احلدود لفتح ضحااي توقع اشتباكات
 على وأنفقت أمتار 3 ابرتفاع حدوداي   ا  سياج ابكستان إقامة التوتر هذا من زاد قدو  التاريخ، يف األوىل للمرة األفغان على

 واحلماية واألشخاص البضائع حركة ضبط ذرائع حتت ذلك وكل الدوالرات، من املاليني مئات منه الكيلومتات مئات إنشاء
 ومن. البلدين بني احلدودية املنطقة يف اشتباكات وحصول األوضاع توتر أسباب أحد السياج كان وهكذا. "اإلرهابيني" من
 بعد كلم 2700 لنحو البلدين بني احلدود طول على نصبه يف االستمرار من الباكستانية القوات طالبان حكومة منعت مث
 طالبان حكومة تصدت وقد. سقوطها قبل نصبه على وافقت قد غين أشرف حكومة وكانت. منه %90 حنو جنازإ مت أن

 مناطق يف الطرفني بني اشتباكات حصول إىل أدى ما السياج نصب استكمال األخرية حاولت كلما انيةالباكست للقوات
 اجلنوبية خوست والية يف القبلي الزعيم هناك احلال عن عرب وقد. الطرفني صفوف يف ىوجرح قتلى أوقع ام خمتلفة حدودية

 نصب ميكن ال إذ احلدود، طريف على القاطنة القبائل طبيعة مع يتماشى طالبان حركة موقف )إن بقوله زدران غول مينا
 وابلتايل الطرفني، بني أسرية عالقات هناك. واالجتماع والدين واألعراف واحدة قبيلة جتمعهم واحدة عشرية أبناء بني السياج

 اتفقت غين فأشر  حكومة وإن. شيء أي فعل عن عجزت لكنها السياج، بناء على البداية منذ راضية تكن مل القبائل فإن
 هذه من قوهتا كل استمدت اليت هي إليها، ابلنسبة القبائل أمهية تعرف طالبان حركة أن إال السياج حول ابكستان مع

 (19/4/2022... العريب اجلديد القبائل
 حركة متنع ال أبهنا احلاكمة طالبان حلركة االهتام ابكستان وجهت عندما وخباصة البلدين بني األمور أتزمت وهكذا -2
 حركة ملقاتلي أهنا ابدعاء أفغانستان داخل مواقع بقصف ابكستان قامت مث الباكستاين، اجليش مهامجة من ابكستان-طالبان
 اليت األمريكية للطائرات ممرا   تزال ال أبهنا ابكستان   طالبان   فاهتمت تشتد الطرفني بني املناكفات وأخذت ابكستان،-طالبان

 وزير أبعمال القائم قال) كابول، يف الظواهري أمين القاعدة تنظيم زعيم حبياة أودت اليت لغارةا يف كما أفغانستان تقصف
 يف طيار بدون أمريكية طائرات ابستخدام تسمح أال جيب ابكستان إن يعقوب، حممد املال طالبان، حكومة يف الدفاع

 أمين القاعدة، زعيم طيار بدون أمريكية طائرة لقتهأط صاروخ قتل املاضي الشهر ويف. أفغانستان إىل للعبور اجلوي جماهلا
 من أفغانستان تدخل كانت الطائرات هذه مثل فإن حكومته، ملعلومات وفقا إنه يعقوب وقال. كابل يف الظواهري،

 .(28/8/2022 سي، يب يب. ابكستان



 اجليش وبدأ .ابكستان-طالبان حركة من أفغانستان يف أو داخلها يف سواء هلجمات الباكستان مصاحل تعرضت -3
 شرقي وكنر خوست والييت استهدفت ابلطريان هجمات وشن فقام أفغانستان، داخل احلركة مواقع يهاجم الباكستاين
 أفغانستان مع احلدودية املناطق مصدرها هجمات على ردا قتيال 47 حصيلتها كانت 2022 نيسان يف أفغانستان
 داخل يتحركون مسلحني أيدي على وزيرستان منطقة يف ابكستانيني جنود 7 ضحيتها وراح الباكستاين الداخل استهدفت

 إذا بقوة وستد تصمت لن أبهنا الباكستانية احلكومة طالبان حكومة وحذرت. عراقيل ودون سهولة بكل األفغانية األراضي
 الباكستان حكومة وبني نابكستا-طالبان حركة بني انر إطالق وقف اتفاق عقد مت قد أنه ومع .اهلجمات تلك مثل تكرر

 قادة أحد الباكستان قتلت عندما تصدع إىل تعرض االتفاق أن إال أفغانستان حكومة بوساطة كابول يف 2/6/2022 يوم
 طالبا 126 ضحيتها راح اليت العسكرية املدرسة يف املذحبة عن مسؤوال تعتربه وهي ،2022 آب يف له مرافقني وثالثة احلركة

 كانون 15 يف وقعت اليت األخرية االشتباكات فكانت... اجلانبني من أخرى عمليات لكذ توتبع. 2014 عام
 واألفغانية الباكستانية احلدود قوات بني القتال اندالع مع جبروح ابكستانيا مدنيا 16 أصيب عندما 2022ديسمرب /األول
 وطريقا  ازدحام املعابر أكثر أحد وهو بوع،أس مدة احلدودي شامان معرب إغالق مت وقد. أسبوع من أقل يف الثانية للمرة

 الصداقة بوابة منفذ عند اجتماع بعقد البلدين من املستوى رفيعو ومدنيون عسكريون مسؤولون فقام. رئيسي جتاري
 خلفية على البلدين حدود على واالستقرار السالم إرساء وجهود آليات لبحث 20/12/2022 يوم األفغانية الباكستانية

 وقيام الطرفني قوات بني ةدعدي متبادلة وهجمات انر إطالق من البلدين بني احلدود مناطق تشهدها اليت تراتالتو  هذه
 !فاعلية ذات نتائج أية حيقق ومل فشل عاالجتما  ولكن األايم، تلك يف مؤقت بشكل معابرها إبغالق الباكستان

 البلدين: وسبب التوتر الساخن بني االشتباكات، هلذه الدافع: اثلثاا 
 على وذلك مريكا،أو  ابكستان من لطالبان واالستفزازات املضايقات: مهمني أمرين تدبر يتطلب ذلك على اجلواب إن

 :التايل النحو

 :ابكستان يف النظام من واالستفزازات املضايقات -1
 وقصف التنقل، من همومنع األفغان على التضييق مثل حدودها على لألفغان استفزازات من ابكستان به تقوم ما -أ
 االستفزازات وهذه واألمن، احلدود ملرافق شديد وتعزيز واقع كأمر وفرضه احلدودي السياج وإقامة أفغانستان، داخل

 وتقوم ابملدفعية اجلوايب ابلقصف القصف على ابلرد فتقوم للرد، أفغانستان يف احلاكمة طالبان حبركة تدفع كلها الباكستانية
 والتوتر والسخونة االحتكاك من الكثري يوجد ما الباكستاين اجليش يقيمها اليت احلدودي السياج من أجزاء بعض بتفكيك

 .الزاند خلف اجلانبني وإبقاء
 أفغانستان، داخل إىل احلدود خط حتريك مثل وغريه ابكستان، يف البشتون ضد الباكستاين اجليش حرب وكذلك -ب

 يف أحد يعتضها أن دون احلدود عرب بسهولة تتنقل كانت اليت البشتونية والعائالت األفغان الالجئني على الشديد التضييق مث
 ابكستان زادت مث والبضائع، الناس بتنقل والسماح احلدود لفتح ضحااي توقع اشتباكات صحبهت غليان إىل أدى السابق،
 ...التاريخ يف األوىل للمرة األفغان على دخول أتشرية وفرضت ابلتضييق



 أفغانستان داخل أهدافا   تقصف اليت األمريكية للطائرات ممرا   الباكستاين النظام سهل أن التوتر هذا من زاد وقد -ج
 .يعقوب حممد املال تصريح يف آنفا   جاء كما كابول، يف الظواهري أمين القاعدة تنظيم زعيم حبياة أودت اليت الغارة يف كما

 :طالبان لنظام أمريكا من املضايقات -2
 لتوفري كثريا   واشتطت الواقع، األمر حكم واعتباره أفغانستان يف طالبان حركة حبكم الدويل االعتاف عدم مانض -أ

 إشراك مثل دولية بشروط االلتزام عليها أبن طالبان حكم على مسلطا   سالحا   الدويل االعتاف وأصبح الدويل، االعتاف
 حركة ومهامجة املصطنعة واملطالبات املرأة حقوق ومثل احلكم، يف بقنيالسا أمريكا وعمالء أفغانستان علمانيي من حفنة

 ...اخلصوص هبذا طالبان
 بطرق منها جزء وإنفاق بل األموال، تلك عن اجلديدة احلكومة ومنع اخلارج يف املودعة أفغانستان أموال حجز -ب

 يف مدين جمتمع منظمات إلجياد توحماوال مبطالب الضغط ذلك ومن طالبان، حركة حكم إلضعاف أي حكومية، غري
 .ابلغرب مرتبطة أفغانستان

 يقتضي وهذا ابكستان جهة من اهلند حدود أتمني خالل من الصني على اهلند تركز أن املتحدة الوالايت تريد -ج
 هتدأ مث ومن وأفغانستان، ابكستان بني اجلبهة ههذ هتدأ فال .أفغانستان مع احلدودية ابحلوادث منشغلة ابكستان إبقاء

 ...الصني جهة إىل هلندا لتتفرغ اهلند جتاه الباكستانية اجلبهة
 شديد نظام ظل يف اآلن تعيش ستانابك أن وخاصة وابكستان أمريكا جهة من لطالبان املضايقات هذه وبربط -3

 ابكستان يف لنظاما فإن مث ومن 11/4/2022 من اعتبارا   ابكستان يف احلكم شريف شهباز نظام تويل بعد ألمريكا الوالء
 :يلي ما يتبني كله ذلك بربط... األمريكية املتطلبات حدود يف إال اخلارجية والسياسة الدولية ابلعالقات يقوم ال

 تعهدت ،قطر عاصمة الدوحة يف 2020 عام طالبان حركة مع سالم اتفاقية عقدت أهنا من الرغم على أمريكا إن -أ
 وأن ،وحلفائها أمريكا أمن لتهديد أفغانستان أراضي ابستخدام تسمح "لن أبهنا اإلسالمية أفغانستان إمارة ابسم فيها احلركة

 ولن ومتويلهم وتدريبهم جتنيدهم من أيضا وستمنعهم وحلفائها أمريكا أمن هتديد من أفغانستان يف فرد أي أو مجاعة أي متنع
 أرض أن إال ذلك من الرغم على ،بعضهما" مع بيةإجيا لعالقات يسعيان اإلسالمية واإلمارة "أمريكا وأن ،تستضيفهم"

 يوم ابيدن جوزيف رئيسها لسان على أمريكا أعلنت فقد الدوحة، اتفاق رغم أمريكية هلجمات معرضة زالت ما أفغانستان
 إىل أدت كابول األفغانية العاصمة على جوية غارة "نفذت أهنا الرمسية األمريكية اإلدارة صفحة يف ورد كما 1/8/2022

 أمريكا أن على يدل هذا وكل أعاله، يعقوب حممد املال تصريح يف جاء وكما "،...الظواهري أمين القاعدة تنظيم أمري مقتل
 النفوذ حتت زالت ما والباكستان. عليهم يقض مل الذين وعمالئها وجواسيسها خمابراهتا بواسطة أفغانستان يف تعمل زالت ما

 وتنسق معها للعمل يف أفغانستان. اكهن من أمريكا تنطلق حيث األمريكي
بتشجيع ودفع من أمريكا،  تنعلى أن االشتباكات احلدودية بني أفغانستان وابكستان كاوكذلك هو يدل  -ب

والغرض منه إهلاء ابكستان ابشتباكها احلدودي حىت تتمكن اهلند من التكيز على الصني وإجبار طالبان وخاصة شبكة 
قد نسبت إليها هجمات عدة يف أفغانستان بعضها ضد القوات األمريكية وقوات احللف حّقاين يف حركة طالبان و 

 ، إجبارها على قبول بعض االتفاقات أو األفكار الدولية أو استسالمها ألمريكا.طلسياأل
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 ال وأتباعها كافأمري املسلمني، بالد يف الفساد رأس هم وأتباع هلا كعمالء معها واملتعاملني أمريكا فإن وأخريا  : رابعاا 
 يلتقي أن ذلك كل رغم طالبان حكومة من يستغرب ولذلك ﴾فَاْحَذْرُهمْ  اْلَعُدو   ُهمُ ﴿ ذمة وال إال   مؤمن يف يرقبون

 حيث عهودها حتتم وال كافة وابملسلمني أبفغانستان الدوائر تتبص أمريكا أن مع أمريكان مسئولني مع قطر يف مسئولوها
 املستعمرة، الكافرة الدول هي وهكذا... وأجوائها أراضيها حرمة وانتهكت الدوحة اتفاق خيالف امب أفغانستان أموال مجدت
 ...ميثاق وال هلم عهد فال... واحدة ملة فالكفر
 من ابلكافرين تشرد النبوة منهاج على خالفة يف هللا أنزل مبا حكم: أوله به صلح مبا إال يصلح ال املسلمني أمر إن
 وسنة هللا كتاب من اإلسالم دستورها خالفة... ﴾َيذَّكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  َخْلَفُهمْ  َمنْ  ِِبِمْ  َفَشرِ دْ  اْْلَْربِ  يف  تَ ثْ َقَفن َُّهمْ  فَِإمَّا﴿ خلفهم
 حممد عهد يف 1964 دستور أكان سواء وضعيا ، دستورا   وليس الشرعي، والقياس الصحابة إمجاع من إليه أرشدا وما رسوله
 ،28/9/2021 العدل وزير إعالن يف به األخذ طالبان أعلنت حيث1973 يف حكمه انتهى الذي ستانأفغان شاه ظاهر

 هذا فكل األخرى، املسلمني بالد يف هبا املعمول الوضعية الدساتري من كان أم ،(28/9/2021 واألانضول )اجلزيرة
نَ ُهمْ  اْحُكمْ  َوَأنِ ﴿ به هللا أمر ما خالف  اّللَُّ  َأنْ َزلَ  َما بَ ْعضِ  َعنْ  يَ ْفِتُنوكَ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تَ تَِّبعْ  َواَل  اّللَُّ  َأنْ َزلَ  ِبَا بَ ي ْ

َا فَاْعَلمْ  تَ َولَّْوا فَِإنْ  ِإلَْيكَ   وأطماع وفنت، مصائب من املسلمني بالد يصيب فما ﴾،ُذنُوِِبِمْ  بِبَ ْعضِ  ُيِصيبَ ُهمْ  َأنْ  اّللَُّ  يُرِيدُ  َأَّنَّ
 راشدة خالفة دولة يف هللا أنزل ِبا اْلكم عن األمة هذه اببتعاد هو ذلك كل املسلمني، بالد يف مريناملستع الكفار

 .وبصرية بصر صاحب عاقل لكل وسحمس وممعل بل جمهوالا  ليس األمر وهذا النبوة، منهاج على
 بني االقتتال جرمية تدركا أن دون واملنازعات االشتباكات هذه يف اأمريك أشغلتهما اللتني وابكستان أبفغانستان وحري
 مآرهبما لتحقيق وتستغالهنا االشتباكات هذه تشعالن اللتني واهلند، أمريكا احلقيقيني، األعداء إىل تلتفتا أن ودون املسلمني،

 يوابق أمريكا الكفر برأس هلما صلة أي وقطع بينهما، اإلسالمية األخوة عالقات تعميق من يزيدا أن هبما حري... اخلبيثة
 ويذل واملسلمون، اإلسالم فيعز اخلالفة، إلقامة العاملني لنصرة يستجيبا وأن بالدان، يف الطامعة املستعمرة الكافرة الدول
 .﴾الرَِّحيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْنُصرُ  اّللَِّ  بَِنْصرِ  * اْلُمْؤِمُنونَ  يَ ْفَرحُ  َويَ ْوَمِئذ  ﴿ والكافرون الكفر
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