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ر بعضه” االنسحاب من أفغانستان وسياسة “اترك الفّخار يكسِّ
Û  بموجــب االتفــاق الذي تم في الدوحة بين الواليات

العــام  مــن  فبرايــر  شــهر  فــي  وطالبــان  المتحــدة 
الماضــي، وتنفيــًذا له فــإن الواليــات المتحدة خالل 
األيــام القادمــة ســتكمل انســحابها وتنهــي وجودها 
العســكري في أفغانســتان بهذه الطريقة المتســرعة 
علــى الرغم من ازدياد أهمية الموقع االســتراتيجي 
التي أصبحت أفغانســتان تتمتع به بالنســبة لها بعد 
أن انتقلت األهداف والمصالح األميركية مما كانت 
عليه في ســبتمبر 2001 إلى جعل أفغانستان جبهة 
متقدمة في الصراع بينها وبين الصين وروسيا، هذا 
إلــى جانب الثــروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها 
بطــون األراضــي األفغانية، لذلك ال يمكــن لعاقل أن 
يتصور أن الواليات المتحدة هي على هذه الدرجة 
مــن الســذاجة أو الغفلة بحيث تقرر االنســحاب من 
أفغانســتان بهــذا الشــكل الذي بدا مهيًنــا دون خطة 
أو هــدف مبيــت، ودون مقابــل، ودون أخــذ ثمن لما 
بذلتــه مــن جهــود دامت لعشــرين عامــا، وتضحيات 
بلغــت أكثــر مــن 4 آالف مــن األرواح األميركيــة مــن 
جنــود ومقاوليــن، ومــا أنفقتــه مــن األمــوال الطائلة 
التــي فاقــت التريليونــي دوالر، بحســب تأكيــدات 

الرئيسين ترامب وبايدن.
Û  إن االنســحاب من أفغانســتان ومن الشرق األوسط

بشــكل عام كانت في األســاس فكرة الرئيس أوباما 
الــذي توصــل إلــى قناعــة بأنــه يمكــن االعتمــاد على 
جماعــات وأحزاب التيار اإلســالمي السياســي أكثر 
الــدول  مــن االعتمــاد علــى األنظمــة الحاكمــة فــي 

االسالمية.
Û  واالنســحاب من أفغانســتان بالذات قرار لم يختلف

وبايــدن،  ترامــب  المتنافســان  الرئيســان  عليــه 
يعــد  لــم  أفغانســتان  فــي  العســكري  فالتواجــد 
يخــدم ويصــب في وعــاء المصالــح االســتراتيجية 
والمحافظــة  تحقيقهــا  باالمــكان  التــي  األميركيــة 
عليها بأساليب وتكتيكات أخرى. أميركا كانت تريد 
وقــف النزيف المؤلم لقدراتها البشــرية والعســكرية 
واالقتصاديــة الــذي يســببه تواجدها العســكري في 
أفغانســتان، وتريــد التخلــص مــن العــبء األفغانــي 
دون التفريــط بأهدافهــا ومصالحها االســتراتيجية؛ 
تســليم  تقتضــي  الدوحــة  أو صفقــة  اتفــاق  فــكان 
أفغانســتان لطالبــان مــع العمــل على ضمــان تحقيق 

حركــة  ســيطرة  وإن  والمصالــح؛  األهــداف  تلــك 
طالبان على أفغانســتان بهذه السرعة التي أدهشت 
المراقبيــن وفاقت كل التوقعات لهو أكبر دليل على 

وجود الصفقة.
Û  مهندس االتفاق الرئيس ترامب وصفها منذ البداية

بأنهــا “صفقــة رائعــة” وفقا لمستشــار األمــن القومي 
آنــذاك جــون بولتــون، الــذي قــال عــن الخطــة بأنهــا 

“فرصة حقيقية لتكون مثمرة لحد كبير”.
Û  الواليــات المتحــدة كانــت علــى درايــة وعلــم بنيــة

طالبان الســيطرة على أفغانستان فور أو قبل إتمام 
االنســحاب، وقد قدرت أجهزة المخابرات المركزية 
إلــى ثالثــة أشــهر  بــأن طالبــان بحاجــة  األميركيــة 
للســيطرة علــى البــالد، االختــالف حصل فــي المدة 
فقــط، التــي صــارت أقــل بكثيــر ممــا قدرتهــا أجهزة 

المخابرات.
Û  
Û  ضمــن كل هــذه المعطيــات فــإن الواليــات المتحــدة 

ستكمل
Û  انســحابها، وســتعترف قريًبــا بحكومــة طالبــان في 

أمــارة أفغانســتان اإلســالمية، وهــي لــم تفاجــأ ولم 
تهــزم كمــا يقــول البعــض، فمن خــالل توقيــع اتفاق 
أفغانســتان  مــن  العســكري  واالنســحاب  الدوحــة 
فإنهــا قــد قامت بمجرد تبديــل مواقعها ضمن رؤية 
سياســية أمنية ترتكز على تحقيق أهداف أميركية 
متجــددة تســتجيب للتحديات والمســتجدات التي 
تشــهدها منطقــة شــرق ووســط آســيا، إن الواليــات 
المتحدة هي المســتفيدة والرابحة استراتيجًيا في 
هذه الصفقة، فقد تخلصت من األعباء وااللتزامات 
المالية والعسكرية التي أرهقتها، وفي الوقت نفسه 
فإنهــا أصابــت بضربــة واحــدة جملــة مــن األهــداف 
ضمن سياســة ينطبــق عليها المثــل الخليجي “اترك 
الفخــار يكســر بعضــه” والتي ستشــهد المنطقة على 

أثرها مواجهات وصراعات مبرمجة.
Û  واالنسحاب بالشكل والطريقة التي تم بها لن يحقق

بالتأكيد االستقرار األمني واالقتصادي ألفغانستان؛ 
وربما هذا هو المطلوب لتتحول األمارة اإلســالمية 
المرتقبة إلى مســتنقع جيوسياسي، ومركز لتصدير 
المخــدرات، وبــؤرة تهديــد لــدول الجــوار المعاديــة 
والصيــن،  وروســيا  إيــران  وباألخــص  ألميــركا 

إلــى خواصــر  الموجــه  الخنجــر  بمثابــة  وســتصبح 
وصدور هذه الدول الثالث.

Û  فــي هــذا الســياق فــإن حالــة مــن التوتــر مرشــحة
اإلســالمية  أفغانســتان  أمــارة  بيــن  لالنفجــار 
والجمهوريــة اإلســالمية فــي إيران يتم مــن خاللها 
إشــغال واســتنزاف إيــران بعــد اســتنهاض الخــالف 
االيديولوجــي والعقائدي الحاد بين طالبان الســنية 
وإيران الشيعية، وامتداًدا لذلك فإن إيران الشيعية 
ســتقع بيــن كماشــتين ســنيتين أفغانســتان وتركيا، 
وسيتســع بالنتيجــة البــون بين المعســكرين الســني 

والشيعي في العالم اإلسالمي.
Û  أو خطتهــا فــي خطوتهــا  أميــركا  اســتهدفت  وقــد 

أيًضا عدوين آخرين من جيران أفغانســتان، روسيا 
والصين واللتين تعتبرهما طالبان عقائدًيا من دول 
الكفــر واإللحــاد، هاتيــن الدولتيــن مــع انهمــا أبديــا 
استعدادا ورغبة في التعاون مع طالبان، إال انهما لم 
يخفيــا تخوفهمــا وقلقهما من أن تصبح أفغانســتان 
تحــت حكــم طالبان مالذا آمنــا للجماعات اإلرهابية 

المتشددة.
Û  وبالنســبة لروســيا فليس ثمة ود مفقود بين طالبان

محظــورة  منظمــة  طالبــان  تعتبــر  روســيا  وبينهــا، 
فــي  اإلرهابيــة  التنظيمــات  قائمــة  علــى  ومدرجــة 
روســيا، إلــى جانــب أن طالبــان والشــعب األفغانــي 
برمتــه لــم ولن يغفروا لروســيا غزوها لبالدهم الذي 
اســتمر لقرابة 10 ســنوات، وســتبقى هــذه الصفحة 
الســوداء في العالقات بين البلدين مصدرا مشترًكا 
لتغذيــة روح الكراهيــة والشــك وعدم الثقــة بينهما، 
بينهمــا  المواجهــة  و  االحتــكاك  إمــكان  وســتجعل 
اســتمرار  ان  المتحــدة  الواليــات  وتــدرك  واردة، 
حالــة عــدم االســتقرار في أفغانســتان ســتنتقل إلى 
دول آســيا الوســطى المجــاورة التــي كانــت جــزء 
مــن االتحــاد الســوفيتي ومــا تــزال روســيا تعتبرها 

“حديقة خلفية لها”.
Û  االقتصــادي المنافــس  الصيــن؛  هــو  اآلخــر  والعــدو 

المخيــف للواليــات المتحدة، والتي تبني مســتقبلها 
وتوســيع نفوذهــا ورخاءها االقتصــادي على إحياء 
مبــادرة  ضمــن  الجديــدة  بحلتــه  الحريــر”  “طريــق 
المشــروع  هــذا  والطريــق”؛  “الحــزام  مشــروع  أو 
بالــذات يشــكل تحديــا كبيــرا للمصالــح االقتصادية 

والسياسية للواليات المتحدة، وأفغانستان دولة أو 
حلقة محورية لهذا المشروع، والعاصمة كابل كانت 
ومــا تزال من أهم المحطات على هذا الطريق، وإن 
كســر أو فــك هذه الحلقة وإغــالق هذه المحطة في 
وجــه المشــروع ســيؤدي دون شــك إلــى عرقلتــه أو 
حتــى إفشــاله وتدميــره، إلى جانب ذلــك فإن نظام 
الواليــة اإلســالمية فــي أفغانســتان لن يســتطيع أن 
يســكت أو يقــف مكتــوف األيدي حيال مــا يتعرض 
لــه المســلمين اإليغــور فــي إقليــم شــينجيانغ غــرب 
منطلــق  ومــن  األفغانيــة،  الحــدود  علــى  الصيــن 
عقائدي ســتضطر طالبان إلى االستمرار في دعمهم 
ومســاندة حركتهــم االنفصاليــة، وهــو مــا يتفــق مع 
اســتراتيجية واشــنطن الهادفــة إلــى فصــل االقليم 

تحت مسمى “تركستان الشرقية”.
Û  وإلتمــام الخطــة لــم يبــَق علــى الواليــات المتحــدة

اآلن ســوى اإلســراع باالعتــراف بحكومــة طالبــان 
فــور تشــكيلها، وتفعيــل البنــود المتعلقــة بالتعــاون 
االقتصــادي بيــن البلديــن الــواردة فــي االتفــاق بمــا 
يشــمل الشــروع في االستثمار واســتخراج المعادن 
الثمينــة من بطون األراضى األفغانية مثل الليثيوم 
واألحجــار  الحديــد  وخــام  والذهــب  والنحــاس 
أي احتمــال  أمــام  الطريــق  الكريمــة، وبذلــك تســد 
بيــن أفغانســتان والصيــن أو  للتعــاون االقتصــادي 
روســيا، مــع االبقــاء علــي منابــع الخــالف وجذوات 

التوتر والتصادم.
Û  الخطيــرة والتطــورات  الخطــط  هــذه  وتجــاه 

والتحديــات واألخطار األمنية الناتجة عنها، يصبح 
الســؤال أكثــر إلحاًحــا عــن موقــف أو خطــط دول 
مجلــس التعــاون )مــا عــدا دولــة قطــر التــي تربطها 

عالقات وثيقة بطالبان(؟
Û  فإلــى جانــب عــدم االغتبــاط والقلــق والترقب، فإن

هــذه الــدول ال شــك في أنهــا تدرك أهميــة وضرورة 
األخذ في االعتبار والحسبان أن انتصار طالبان عن 
طريــق المفاوضات وســيطرتها على أفغانســتان قد 
أكســبها الشــرعية على الســاحة االقليميــة والدولية 
واســتنفار  اســتنهاض  إلــى  بالنتيجــة  ســيؤدي  مــا 
وتقوية شوكة منظمات وتيارات التشدد والتطرف 

واإلرهاب في المنطقة ويوقظ خالياها النائمة.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الخارجية

تلقى وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، اتصـــااًل هاتفًيا من 
وزيـــر خارجية الواليـــات المتحدة 
أنتونـــي  الصديقـــة  األميركيـــة 

بلينكن.
الواليـــات  خارجيـــة  وزيـــر  وعبـــر 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي االتصال 
الحكومـــة  وتقديـــر  شـــكر  عـــن 
مملكـــة  قدمتـــه  لمـــا  األميركيـــة 
ومســـاعدة  دعـــم  مـــن  البحريـــن 
لتســـهيل جهـــود اإلغاثـــة وعمليات 
إجالء المواطنيـــن األميركيين من 
أفغانســـتان؛ تأكيـــًدا لعمق عالقات 
الصداقـــة التاريخيـــة التـــي تربـــط 

بين البلدين الصديقين.
الزيانـــي عـــن  أعـــرب  مـــن جانبـــه، 
اعتـــزاز مملكـــة البحرين بالشـــراكة 
الوثيقة  التاريخية  االســـتراتيجية 

التي تجمع بين البلدين الصديقين، 
مؤكًدا أن مملكـــة البحرين انطالًقا 
مـــن مســـؤولياتها اإلنســـانية علـــى 
مـــع  للتعـــاون  االســـتعداد  أهبـــة 
الشـــركاء الدوليين في مجال دعم 

أفغانســـتان  فـــي  اإلغاثـــة  أعمـــال 
والمحافظـــة علـــى األمـــن والســـلم 
اإلقليمي، معرًبـــا عن تطلع المملكة 
لعودة األمن واالســـتقرار والســـالم 

إلى أفغانستان.

الزياني: البحرين مســتعدة للتعاون مع الشــركاء الدوليين في دعم اإلغاثة بأفغانستان
وزير الخارجية يتلقى اتصاال هاتفيا من نظيره األميركي

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين 
بشـــدة الهجوم اإلرهابي المســـلح على 
مصليـــن في مســـجد بمنطقة تيالبيري 
بجمهوريـــة النيجـــر الصديقـــة، والـــذي 
أودى بحيـــاة عشـــرات األبريـــاء وجرح 
تعـــازي  خالـــص  عـــن  معربـــة  آخَريـــن، 
وذوي  ألســـر  ومواســـاتها  المملكـــة 
الضحايـــا ولحكومة وشـــعب جمهورية 
العاجـــل  الشـــفاء  وتمنياتهـــا  النيجـــر، 
للمصاَبيـــن جـــراء هذا العمـــل اإلرهابي 
اآلثـــم الذي يتعـــارض مع جميـــع القيم 
واإلنســـانية  األخالقيـــة  والمبـــادئ 
الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت  والدينيـــة. 
مـــع  التـــام  البحريـــن  مملكـــة  تضامـــن 
جمهورية النيجر الصديقة في جهودها 
للقضـــاء علـــى اإلرهـــاب والتصـــدي له، 
مشـــددة علـــى موقفها الرافـــض لجميع 

أشكال التطرف واإلرهاب.

البحرين تدين 
الهجوم على 

مصلين في النيجر

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحي في مكتبه أمس سفير 
مملكـــة البحرين لـــدى جمهورية 
فرنسا الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة؛ بمناســـبة تعيينه ســـفيرا 
جديـــدا للمملكـــة فـــي جمهوريـــة 

فرنسا.
الوزيـــر  رحـــب  اللقـــاء  وخـــالل 
بالســـفير الشيخ خليفة بن أحمد 

الثقـــة  بنيلـــه  آل خليفـــة وهنـــأه 
الملكية الســـامية بتعيينه رئيسا 
لمملكـــة  الدبلوماســـية  للبعثـــة 
البحريـــن لدى جمهورية فرنســـا، 
متمنيا  لـــه التوفيق والنجاح في 

مهامه الدبلوماسية الجديدة.
كما تم استعراض أوجه التعاون 
والشـــراكة مـــع وزارة الخارجيـــة 

وبعثاتها الدبلوماسية.

شراكة بين “اإلعالم” و “الخارجية”

المنامة - وزارة الداخلية

أشار نائب محافظ المحرق العميد عبدهللا 
الجيـــران أنـــه في إطـــار تنفيـــذ توجيهات 
وزير الداخلية بأهمية تطبيق اشـــتراطات 
األمن والسالمة في برك السباحة، وتأكيدا 
لتوصيـــات محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن 
هنـــدي المناعي بإجراء الزيارات الميدانية 
لبـــرك الســـباحة؛ للتأكـــد من معاييـــر األمن 
والســـالمة في فتـــرة الصيـــف والتي يكثر 
خاللها اســـتئجار بـــرك الســـباحة، تم زيارة 
عـــدد من برك الســـباحة فـــي مختلف مدن 
وقرى المحافظة؛ للتأكد من توافر معدات 
الســـالمة واإلنقـــاذ، باإلضافـــة إلـــى رصـــد 
البـــرك غيـــر المرخصـــة واتخـــاذ مـــا يلـــزم 
بشأنها، والتأكد من تطبيق كل االحترازات 
واالشتراطات المتعلقة بمكافحة فيروس 
كورونـــا مـــن حيـــث الطاقـــة االســـتيعابية 
للبـــرك، وأدوات التعقيم والعدد المســـموح 

بـــه، باإلضافة إلـــى ضمان تطبيـــق التباعد 
االجتماعـــي داخـــل تلـــك البـــرك والمرافق 
الملحقـــة بها. جاء فـــي الزيارات الميدانية 
لبـــرك الســـباحة التـــي قامـــت بهـــا اللجنـــة 
التـــي شـــكلتها محافظـــة المحرق برئاســـة 
نائـــب المحافـــظ وعضوية بلديـــة المحرق 
للدفـــاع  العامـــة  ووزارة الصحـــة واإلدارة 
المدني ومديرية شرطة محافظة المحرق 

والجهات المعنية.
كمـــا اشـــتملت الزيـــارة علـــى التأكـــد مـــن 

وجود أدوات الســـالمة وطفايات الحريق 
واإلســـعافات األولية، حيث تقـــوم اإلدارة 
تلـــك  بفحـــص  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
المعـــدات؛ للتأكد من ســـالمتها وجاهزيتها 
في حاالت الطوارئ، حيث تشمل عمليات 
الكهربائيـــة  التوصيـــالت  علـــى  التدقيـــق 
وأنابيـــب الغاز، حيث أكد نائـــب المحافظ 
خالل الزيارات الميدانية ضرورة تسجيل 
إحداثيـــات البـــرك؛ لضمان ســـرعة وصول 

اإلسعافات في حال الطوارئ.

زيارات تفتيشية لبرك السباحة بالمحرق

المحرق - محافظة المحرق

رفـــع محافـــظ المحـــرق ســـلمان بن 
بـــن هنـــدي، باســـمه وباســـم أهالـــي 
واالمتنـــان  الشـــكر  المحافظـــة، 
والتقدير إلـــى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى الرعايـــة الملكيـــة 
لموســـم  الســـامية  والتوجيهـــات 
عاشـــوراء، مؤكدا أن هـــذه الرعاية 
الملكيـــة جســـدت حـــرص جاللتـــه 
بســـالمة وراحة المواطنيـــن بكافة 

محافظات المملكة.
وأشـــار المحافـــظ إلـــى أن األهالـــي 
الكلمـــة  مضاميـــن  يثمنـــون  كافـــة 
الملكيـــة الســـامية والتـــي تعبر عن 
القيـــادة  واهتمـــام  حـــرص  مـــدى 

اإلنســـانية  بالمعانـــي  الحكيمـــة 
المتحضـــرة ومـــا تتميز بـــه المملكة 
من ترابط وتوادد ولحمة مجتمعية 
تعكـــس عمـــق العالقـــة بيـــن جاللة 
الملـــك وأبنـــاء الوطـــن، وتبيـــن في 
الوقـــت ذاته مـــدى الـــوالء المطلق 

الذي يكنه األهالي لجاللة الملك.
ورفـــع المحافـــظ الشـــكر والتقديـــر 
إلـــى الحكومة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفـــة على ما تقدمه من 
دعـــم وخطط لحفظ أمن وســـالمة 
الجوانـــب،  فـــي كافـــة  المواطنيـــن 
تجلـــت بقيـــادة ســـموه حفظـــه هللا 

إشـــادة  وســـط  البحريـــن  لفريـــق 
إقليمية ودولية رفيعة.

كما رفع المحافظ الشكر واالمتنان 
لوزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وكافة 
منتسبي الوزارة من ضباط ورجال 
أمـــن علـــى دورهـــم في نجـــاح هذا 
الموســـم، مشـــيدا في الوقـــت ذاته 
بتعـــاون رؤســـاء المآتـــم واألهالـــي 
وما قدموه من التزام ووعي أكدوا 
مـــن خاللـــه على دعم جهـــود فريق 
البحريـــن الطبي من خـــالل تطبيق 
كافة اإلرشادات واالحترازات التي 
ســـاهمت في حفظ صحة وسالمة 

الجميع.

أهالــي المحــرق يجــددون الــوالء المطلــق لجاللــة الملك
الرعاية السامية لـ “عاشوراء” جسدت الحرص على سالمة المواطنين


