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ين ، وبدا جليا للمراقبلقد تفاجأ العالم بفوضوية االنسحاب األمريكي من أفغانستان                   

أن الحرب التي خاضتها الواليات المتحدة و حلفاؤها لم تؤتي أكلها، ولم تحقق كل أهدافها و غاياتها 

اإلستراتيجية، حيث ظهرت الواليات المتحدة و كأنها تجر ذيول الهزيمة و الفشل، في حرب دامت 

ات و من الدوالر  تريليوناتلثالثة عشرين عاما، صرفت خاللها الواليات المتحدة منفردة قرابة ا

و بدا المشهد كارثيا بالنسبة للشعب األفغاني الفقير، وظهرت  ( من األرواح،0022فقدت أكثر من )

غانية، المؤسسات السيادية األف طالبان كقوة ال يستهان بها، مسيطرة بشكل دراماتيكي على كافة

 األحزاب و التنظيمات. السياسيةالقوى  و 

اضيتين، الم السنتينمفاوضات عسيرة في  الدوحة سهلت ي، حيث قطر ال ناء برز الدور ثفي هذه األ

التي  الحكومة األفغانية ، و تالش ى دور االنسحاب بين الواليات المتحدة و طالبان اتفاقنتج عنها 

كانت تعيش في كنف القوات األمريكية بسرعة أدهشت المراقبين، و من هنا عكف مركز المياه 

د سيطرة القطري بع االستراتيجيالهادئة  للدراسات اإلستراتيجية و القانونية على قراءة الموقف 

سواء  ه مصلحة في أفغانستان،و دبلوماس ي لكل من ل استراتيجيإلى مالذ  طالبان، و تحولت الدوحة

المتعاونين مع القوات األجنبية، ناهيك عن  من خالل سحب الرعايا األجانب، أو حماية األفغان

 أنه لوال قطر لشهد الصراع األفغاني و لسان حال العالم يقول  اإلنسانية، تنظيم المساعدات

حت الدوحة رقما صعبا ال آالف األرواح، و بذلك أصب اإلنسانية، وفقدت الفظائعالعديد من 

يمكن تجاهله سواء بالنسبة ألفغانستان أو األمن اإلقليمي الذي يصب مباشرة في األمن الدولي و 

 مكافحة اإلرهاب.

يطرة بعد سستراتيجي القطري المعني بتقدير الموقف اال  هذا الملخص التنفيذي سيتضمن
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