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السالح الغائب:
دوافع حركة طالبان لبناء قوتها الجوية

مؤشــرات  الماضيــة  الشــهور  فــي  تصاعــدت 
مــن  االســتفادة  نحــو  طالبــان  حركــة  مســاعي 
الســابقة  للحكومــة  التابعــة  الجويــة  األســلحة 
أن  الخــارج  إلــى  رســالة  إيصــال  بهــدف  وذلــك 
طالبــان تجــاوزت فكــرة كونهــا مجــرد ميليشــيا 
الحــركات  وردع  ومواجهــة  بدائيــة،  مســلحة 
طالبــان  مــن  التوجــه  هــذا  لكــن  لهــا.  المناوئــة 
وعلــى  الرئيســية،  التحديــات  ببعــض  يصطــدم 
رأســها غيــاب القــدرات الفنيــة الالزمــة، وتهالــك 
القواعــد الجويــة األفغانيــة، فضــاًل عــن الرقابــة 

الحركــة. علــى  المفروضــة  الدوليــة 

بالرغــم مــن تمكــن حركــة طالبــان مــن الســيطرة علــى الســلطة فــي 
أفغانســتان فــي شــهر أغســطس 2021، ظــل تحــول الحركــة إلــى 
قــوة نظاميــة تعبــر عــن الدولــة، واحــدًة مــن القضايــا اإلشــكالية، ال 
ســيما مــع عــدم امتــاك الحركــة بعــض قــدرات الجيــوش النظامية، 
علــى غــرار القــدرات الجويــة. وعليــه، ركــزت العديــد مــن 
التقاريــر والتقديــرات، خصوصــاً الغربيــة، علــى الجهــود المكثفــة 
التــي تبذلهــا حركــة طالبــان منــذ اســتيائها علــى الحكــم، لتوظيــف 
ســاح الجــو األفغانــي لتحقيــق العديــد مــن األهــداف، ســواء علــى 
ــاً، وهــو األمــر الــذي طــرح العديــد  المســتوى الداخلــي أو خارجي
مــن التســاؤالت حــول طبيعــة األهــداف التــي تســعى طالبــان إلــى 
تحقيقهــا مــن وراء هــذه التحــركات، وحــدود قــدرة الحركــة علــى 
مســتوى إصــاح وإعــادة تشــغيل األســلحة الجويــة الموجــودة فــي 

أفغانســتان، وأبــرز التحديــات التــي تواجــه هــذا المســعى.

تحركات متزايدة
بــرزت العديــد مــن المؤشــرات التــي عكســت رغبــة حركــة طالبــان 
ــت  ــي حصل ــرات الت ــي، والطائ ــو األفغان ــف ســاح الج ــي توظي ف
ــى  ــك عل ــى أفغانســتان؛ وذل ــب ســيطرتها عل ــة عق ــا الحرك عليه

النحــو التالــي:

ــار  ــابقة: أش ــة الس ــة األفغاني ــرات الحكوم ــة طائ ــد أهمي 1- تأكي
ــادة  ــن إع ــؤول ع ــي المس ــادي الطالبان ــي” القي ــف هللا حكيم “لطي
تنظيــم الجيــش األفغانــي، فــي تصريحــات صحفيــة فــي 21 فبرايــر 
2022، إلــى أن “هنــاك 81 طائــرة تابعــة للحكومــة األفغانيــة 
ــرة ال  ــا 41 طائ ــي أفغانســتان، ومنه ــزال موجــودة ف الســابقة ال ت

ــره. ــق تعبي ــزال تعمــل” وف ت
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وفــي الســياق ذاتــه، أصــدرت حركــة طالبــان بيانــاً ذكــرت فيــه 
أن “عشــرات الطائــرات العســكرية فــي البــاد ال تــزال تعمــل”، 
وأضافــت أنهــا اســتطاعت منــذ ينايــر الماضــي إصــاح 7 
طائــرات أمريكيــة كانــت موجــودة فــي أفغانســتان، لكــن وزارة 
الدفــاع األمريكيــة أشــارت إلــى أنهــا “ال تملــك معلومــات 

ــة فــي أفغانســتان”. واضحــة حــول عــدد الطائــرات العامل

ــددة  ــة المتش ــى أن الحرك ــارت إل ــة أش ــر غربي ــن تقاري لك
ــا  ــو 23 منه ــة، نح ــة األفغاني ــن الحكوم ــرة م ــت 37 طائ ورث
كانــت طائــرات هليكوبتــر مــن طــراز MD–530، وتســع 
طائــرات مــن طــراز UH–60A Black Hawks، وأربــع 
 A–29 Super طــراز  مــن  خفيفــة  هجوميــة   طائــرات 

Tucano الثابتة الجناحين. 

ــرت  ــة: ذك ــى الخدم ــودة إل ــان للع ــن األفغ ــوة الطياري 2- دع
غــادروا  األفغــان  الطياريــن  أن عشــرات  التقاريــر  بعــض 
أفغانســتان عقــب وصــول طالبــان إلــى الحكــم؛ وذلــك خوفــاً من 
بطــش الحركــة، ومــا ستمارســه مــن انتقــام بحقهــم، خصوصــاً 
ــي اســتهداف  ــة ف ــي الســنوات الماضي مــع دورهــم الرئيســي ف
الحركــة وقياداتهــا، لكــن حركــة طالبــان فــي ضــوء حاجتها إلى 

هــؤالء الطياريــن، بــدأت تدعوهــم للعــودة إلــى البــاد، وخدمــة 
ــي تصريحــات  ــد هــذا التوجــه ف ــد تجسَّ ــدة، وق ــة الجدي الحكوم
ــوب”،  ــد يعق ــا محم ــان “الم ــة طالب ــي حكوم ــاع ف ــر الدف وزي
الــذي قــال فــي ســياق حديثــه فــي فبرايــر الماضــي عــن إعــادة 
بنــاء الجيــش األفغانــي، إن “الطياريــن األفغــان الذيــن خدمــوا 
ــاء  ــة إعــادة بن ــي عملي ــم المشــاركة ف ــة الســابقة يمكنه الحكوم
الجيــش”، وهــو مــا ترتَّــب عليــه عــودة 5 طياريــن فــي فبرايــر 

ــى أفغانســتان، واســتقبال “يعقــوب” لهــم. الماضــي إل

ــا:  ة إليه ــارَّ ــرات الف ــليم الطائ ــدول بتس ــض ال ــة بع 3- ُمطالب
أشــارت تقاريــر أوروبيــة فــي نوفمبــر الماضــي، إلــى أن 17 
ــي  ــار ف ــار بوخت ــى مط ــادرت إل ــة غ ــكرية أفغاني ــرة عس طائ
طاجيكســتان، منهــا 11 طائــرة سيســنا 208، وثــاث طائــرات 
ــوس  ــرات بيات ــاث طائ ــراز AC–208، وث ــن ط ــة م قتالي
بعــض  أن  إلــى  التقاريــر  إشــارة  عــن  فضــاً   ،PC–12
الطائــرات فــرت إلــى أوزباكســتان. وقــد أشــار مســؤولون 
ــرات  ــى أنهــم يحتفظــون بهــذه الطائ ــن إل ــي البلدي ــون ف حكومي
ــى أي  ــا إل ــن نقله ــث ُيمك ــة، بحي ــكات أمريكي ــا ممتل باعتباره
دولــة أخــرى بالتنســيق مــع الواليــات المتحــدة علــى غــرار مــا 

ــا. ــي أوكراني حــدث ف
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لكــن وزيــر الدفــاع فــي حكومــة طالبــان “المــا محمــد يعقــوب” 
طالــب الدولتيــن، فــي تصريحــات صحفيــة، بتســليم أفغانســتان 
ينايــر  فــي  مؤتمــر صحفــي  فــي  وقــال  الطائــرات،  هــذه 
الماضــي: “كابــول لــن تســمح ألوزباكســتان وطاجيكســتان 
ــدم  ــى ع ــن إل ــي أدعــو الدولتي ــرات. إنن ــذه الطائ ــاظ به باالحتف
اختبــار صبرنــا وعــدم إجبارنــا علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات 
ــر عــن ســعي الحركــة  االنتقاميــة الممكنــة”، وهــو مــا عبَّ
ــرات، بوصفهــا جــزءاً مــن مقاربتهــا  ــى اســتعادة هــذه الطائ إل

ــي. ــو األفغان ــاح الج ــف س لتوظي

أهداف متعددة
توجــد جملــة مــن األهــداف تســعى طالبــان إلــى تحقيقهــا عبــر 
ــا العســكرية  ــز قدراته ــي وتعزي ــو األفغان ــف ســاح الج توظي

فــي هــذا المجــال؛ وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

ــارات  ــد االعتب ــي”: أح ــش النظام ــرة “الجي ــج لفك 1- التروي
الرئيســية التــي تقــف خلــف ســعي طالبــان إلــى توظيــف ســاح 
الجــو األفغانــي واالســتفادة منــه، تتمثــل فــي رغبــة الحركــة فــي 
تغييــر الصــورة الذهنيــة الراســخة عنهــا مــن مجــرد “ميليشــيا 
ــي”، خصوصــاً أن أحــد  ــش نظام ــى “جي ــة” إل مســلحة متطرف
الفــروق الرئيســية بيــن الميليشــيا والجيــش النظامــي ترتبــط – 
بجانــب محــددات عديــدة – بامتــاك ســاح جــو، وهــو مســعى 
يرتبــط بالمتغيــرات التــي تفرضهــا تداعيــات ســيطرة الحركــة 

علــى الدولــة األفغانيــة.

ــارات  ــن تي ــد م ــه العدي ــج تبنت ــذا النه ــر أن ه ــر بالذك جدي
التطــرف العنيــف فــي الســنوات األخيــرة، وعلــى رأســها تنظيــم 
ــى قاعــدة  ــذ اســتيائه عل ــذي حــرص من ــي، ال داعــش اإلرهاب
ــي  ــي 2014 )الت ــي ســوريا ف ــة ف ــة شــمال الرق ــة الجوي الطبق
حررتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي أبريــل 2017(، على 
توظيــف هــذه القاعــدة وتغييــر مامــح الطائــرات الموجــودة بهــا 
ــم، فضــاً عــن اســتخدام القاعــدة  ــر وســمها بشــعار التنظي عب

مقــراً لتصنيــع الطائــرات بــدون طيــار.

2- توظيــف الطائــرات فــي المهــام اللوجســتية: باإلضافــة 
إلــى البعــد الدعائــي الُمســتهدف مــن تحــركات طالبــان، تســعى 
الحركــة إلــى توظيــف ســاح الجــو األفغانــي والطائــرات التــي 
ورثتهــا عــن الحكومــة األفغانيــة والتحالــف الدولــي، بمــا يخــدم 
المهــام اللوجســتية للحركــة فــي أفغانســتان، مثــل نقــل األمــوال 
والعتــاد والمقاتليــن وغيــر ذلــك مــن المهــام اللوجســتية، وهــو 
هــدف يرتبــط بمحدديــن رئيســيين: األول يتمثــل فــي تلــف معظم 
ــى  ــا إل ــتان وحاجته ــي أفغانس ــودة ف ــة الموج ــرات القتالي الطائ
اإلصــاح، ومحدوديــة قــدرات الطائــرات الموجــودة والعاملــة. 
ــها  ــان نفس ــة طالب ــة حرك ــط بطبيع ــي فيرتب ــدد الثان ــا المح أم
و”محليــة” مشــروعها، علــى األقــل فــي المرحلــة الراهنــة، 
خصوصــاً أن اســتخدام الطائــرات القتاليــة – مــع محدوديــة 
قــدرة الحركــة علــى ذلــك – ســوف ُيدخــل الحركــة فــي صــدام 

ــة. ــة ودولي ضــد دول إقليمي
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3- مواجهــة التحــركات المقاومــة لطالبــان: ال يمكــن الفصــل 
بيــن تحــركات حركــة طالبــان علــى مســتوى الســعي إلــى 
إصــاح وإعــادة تشــغيل ســاح الجو األفغانــي، وبيــن المواجهة 
مــع كافــة التنظيمــات المناوئــة لهــا، ســواء المعارضــة األفغانيــة 
أو تنظيــم داعــش فــي أفغانســتان المعــروف بـ”والية خراســان”. 
وقــد تعــززت أهميــة هــذا الهــدف فــي ضــوء تصاعــد احتماليــة 
إعــادة ترتيــب المعارضــة األفغانيــة صفوفها، وزيــادة الهجمات 
التــي يتبناهــا داعــش في أفغانســتان، ســعياً إلــى إفشــال الحركة، 
واســتغاالً لحالــة االرتبــاك التــي تعيشــها، وعجزهــا عــن 
مواجهــة التحديــات السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة الُمســتفحلة 
فــي أفغانســتان، لكــن هــذا الهــدف يصطــدم بتحديــات عديــدة، 
ــان  ــتخباراتية عــن طالب ــات االس ــاب المعلوم ــها غي ــى رأس عل
بشــأن طبيعــة حضــور وتموضــع التنظيمــات المناوئــة لهــا فــي 

أفغانســتان.

4- اســتغال انشــغال المجتمــع الدولــي: أحــد االعتبــارات التــي 
تقــف خلــف تكثيــف حركــة طالبــان تحركاتهــا فــي هــذا الصــدد، 
ترتبــط بســعي الحركــة إلــى اســتغال انشــغال المجتمــع الدولــي 
بالحــرب الروســية–األوكرانية وتداعياتهــا، بمــا أخــرج الحالــة 
األفغانيــة مــن أولويــات المجتمــع الدولــي فــي الفتــرة الراهنــة؛ 
حيــث تســعى الحركــة إلــى توظيــف هــذا االنشــغال مــن أجــل 
هيكلــة  وإعــادة  أفغانســتان،  فــي  بأريحيــة  رؤيتهــا  فــرض 
صفوفهــا، خصوصــاً علــى المســتوى العســكري، اعتقــاداً مــن 

ــة  ــود والرقاب ــم القي ــوف ُيحجِّ ــغال س ــذا االنش ــأن ه ــة ب الحرك
الدوليــة المفروضــة عليهــا.

تحديات رئيسية
ــو  ــاح الج ــف س ــى توظي ــان إل ــة طالب ــاعي حرك ــه مس تواج
األفغانــي بعــض التحديــات الرئيســية؛ وذلــك علــى النحــو 

ــي: اآلت

1- غيــاب القــدرات الفنيــة عــن طالبــان: أحــد التحديــات 
ــف  ــق بتوظي ــا يتعل ــان فيم ــة طالب ــي تواجــه حرك الرئيســية الت
ــرات  ــم الطائ ــة معظ ــي حاج ــل ف ــي، يتمث ــو األفغان ســاح الج
الموجــودة فــي أفغانســتان إلــى اإلصــاح، وعــدم امتــاك 
الحركــة فرقــاً فنيــة قــادرة علــى إصــاح الطائــرات األفغانيــة 
ــر  ــم عب ــاح تت ــة اإلص ــت عملي ــث كان ــغيلها؛ حي ــادة تش وإع
فريــق أمريكــي فنــي خــاص. ومــع ســيطرة الحركــة علــى 
أفغانســتان قامــت الفــرق األمريكيــة بـ”التفكيــك الجزئــي” للعديد 

ــاد. ــي الب ــي األمريك ــق الفن ــادر الفري ــرات، وغ ــن الطائ م

لكــن الحركــة تســعى إلــى التعاطــي مــع هــذا التحــدي عبــر 
اســتقطاب الطياريــن األفغــان والفنييــن الــذي ُيمكنهــم إصــاح 
هــذه الطائــرات وتشــغيلها؛ وذلــك مــن خــال الضغــط عليهــم 
فــي  الموجــودة  أســرهم  عبــر  بحقهــم  االبتــزاز  وممارســة 
أفغانســتان، فضــاً عــن إشــارة بعــض التقديــرات الغربيــة إلــى 
أن الحركــة قــد تســتطيع إصــاح بعــض الطائــرات الروســية.
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
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ــة  ــن الحرك ــر بي ــارب الكبي ــة التق ــذه االحتمالي ــن ه ــزز م ويع
ــذه  ــت ه ــى إن صدق ــن حت ــرة، لك ــة األخي ــي اآلون ــيا ف وروس
ــى إصــاح  ــإن جهــود روســيا ســوف تقتصــر عل ــة، ف الفرضي
الطائــرات ذات المهــام اللوجســتية، خوفــاً ممــا ســيترتب علــى 
ــة  ــح األمني ــدات للمصال ــن تهدي ــة م ــرات القتالي إصــاح الطائ

ــة.  ــي المنطق ــيا ف ــية لروس والجيوسياس

2- أزمــة القواعــد الجويــة فــي أفغانســتان: علــى الرغــم مــن 
ــة  ــة األفغاني ــد الجوي ــى كل القواع ــان عل ــة طالب ــيطرة حرك س
فــي كابــول وهــرات وخوســت وقنــدوز ومــزار شــريف، فــإن 
هــذه القواعــد تعانــي مــن العديــد مــن األزمــات البنيويــة التــي 
ارتبطــت بتصاعــد اســتهدافها فــي الســنوات األخيــرة، وإتــاف 
العديــد مــن محتوياتهــا قبيــل االنســحاب األمريكــي، وهــو األمر 
الــذي يفــرض المزيــد مــن التحديــات علــى مســاعي الحركــة، 
خصوصــاً أن هــذه القواعــد هــي الركيــزة األساســية لعمــل 

ســاح الجــو األفغانــي.

3- الرقابــة الدوليــة علــى طالبــان: تواجــه حركــة طالبــان فــي 
ــرات الموجــودة  ــى إصــاح وإعــادة تشــغيل الطائ مســاعيها إل

فــي أفغانســتان، تحديــاً يرتبــط بالرقابــة المفروضــة عليهــا مــن 
المجتمــع الدولــي، وهــو تحــدٍّ كبيــر بالنســبة إلــى الحركــة، 
ــع  ــر قط ــي لتوفي ــع الدول ــى المجتم ــا إل ــع حاجته خصوصــاً م
ــة التــي ســتصلحها  ــار الطائــرات، فضــاً عــن الفــرق الفني غي
هــذه المنظومــة، وفــي ضــوء عــدم اعتــراف أي دولــة بطالبــان 
حتــى اآلن، وتخــوف الــدول اإلقليميــة مــن فرضيــة أن االنفتــاح 
علــى طالبــان سيشــجع الحــركات المســلحة األخــرى علــى 
الســعي إلــى استنســاخ تجربتهــا، فــإن التعــاون الدولــي اإلقليمــي 
مــع طالبــان فــي هــذا الملــف ســيكون غيــر ممكــن علــى األقــل 

ــى المدييــن القريــب والمتوســط. عل

فــي الختــام، يمكــن القــول إن مســاعي "طالبــان" إلــى االســتفادة من 
ســاح الجــو األفغانــي هــو توجــه يأتــي فــي ضــوء توجــه الحركــة 
إلــى دوافــع حركــة طالبــان لبنــاء قوتهــا الجويــة إعــادة بنــاء 
الجيــش األفغانــي، وارتباطــاً بأهــداف دعائيــة خارجيــة ولوجســتية 
ــاء  ــث عــن "إعــادة بن ــإن الحدي ــم ف ــي األســاس، ومــن ث ــة ف داخلي
ســاح الجــو األفغانــي"، وخصوصــاً مــن قبــل التقديــرات الغربيــة، 
يعتبــر قضيــة معقــدة ومتشــابكة فــي ضــوء التحديــات العديــدة التــي 

يواجههــا هــذا المســعى.


