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قدمةامل

من قسم التحليل يف مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليميةنناقش »األسبوعتحليل«يف هذه النرشة من 

ل تحس العالقات ب أفغانستان وباكستان، وبدء عملية  ة الجارية من أج التحركات الدبلوماسية األخ

ء البشتون الباكستاني  السالم من جديد. وضمن محاوالت بدعم من "دبلوماسية اللغة"، زار وفد من الزع

ا يف باريس. ويف لقاء الطرف كابول م وفر فرصة لقاء ب الرئيس األفغا ورئيس الوزراء الباكست

ت مناقشة عملية السالم وكيفية تحس العالقات الثنائية. فإىل أين تتجه العالقات ب كابول وإسالم 

ة عىل عملية السالم والعالقات الثنائية؟ آباد؟ وماذا سيكون أثر املحاوالت األخ

ر تغي املناخ مندوب 150املنعقد يف باريس، والذي شارك فيه ويف القسم الثا من التحليل نناقش مؤ

ت، وذلك لتمرير ميثاق من أجل حفظ التوازن يف حرارة الكرة األرضية. فخالل قرن مىض  من الدول واملنظ

عىل مقياس فارنهايت، وهناك ارتفاع حرارة مناخي ملحوظ يف أفغانستان منذ 1.4ارتفعت حرارة األرض 

م.1960

ر تحد ء الدول الكربى مثل أمريكا، وروسيا، ويف هذا املؤ ، والهند، وأكّدوا عىل عمل مشرتك و ث زع الص

ر أرشف غني الرئيس األفغا  ل الحفاظ عىل توازن حرارة الكرة األرضية. ك وتحدث يف املؤ من أج

ذا يتغ مناخ األرض، وكيف؟  ت هذه األمور واأل وأظهر مطالب أفغانستان وموقفها من األمر. فل سئلة 

، وإليكم التفاصيل:يف مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليميةمناقشتها 
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من دبلوماسية اللغة إىل عملية السالم؛العالقات األفغانية الباكستانية

التقى أرشف غني الرئيس األفغا مع نواز رشيف رئيس الوزراء الباكستا يف األسبوع املايض، يف 

، ن مع رئيس الوزراء الربيطا يف لقاء ثال ر تغي املناخ. وقبل اللقاء التقى الزعي باريس ويف مؤ

وتحدث الجانب الباكستا يف الجلست عن بدء محادثات السالم من جديد ب الحكومة األفغانية وحركة 

طالبان.

ء األحزاب البشتوية الباكستانية كابول. مع أن هذا الوفد جاء بدعوة  قبل خمسة أيام من هذا اللقاء، زار زع

، إال أنهم حملوا رسالة من نواز رشي ف، ورغبوا أرشف غني يف اللقاء مع نواز رشيف يف من الرئيس األفغا

باريس.

يأ ذلك يف أوضاع توقفت عملية محادثات السالم األفغانية بعد اإلعالن بوفاة املال محمد عمر، وبعد ذلك 

ديد، ونشطت بشأن ذلك دبلوماسية  اهزيته لبدء هذه العملية من ج أرص الجانب الباكستا مرارا عىل ج
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). هذه العوامل وفّرت من جديد فرصة 142العدد من التفاصيل راجع ورقتنا التحليلية يفإقليمية. (ملزيد

. لقاء ب الطرف األفغا والباكستا

ماذا سيكون أثر اللقاء ب نواز رشيف وأرشف غني عىل العالقات األفغانية الباكستانية؟ وماذا سيكون أثره 

عىل بدء محادثات السالم من جديد؟

شتو عنرص دبلومايس ب باكستان وأفغانستانلغة الب

ة الخارجية ورقة "البشتو"، فقد تم استغالل هذه تغل إسالم آباد وكابول يف السياسليست هذه أول مرة تس

الورقة من قبل أثناء الحرب الباردة وإبان حكم حامد كرزاي.

ء  البشتون الباكستانيون يف أفغانستان، ومن أثناء الحرب الباردة وإىل فرتة طويلة كان عدد كث من الزع

هنا كان دعم كابول لبشتون باكستان ولقضيتهم من أهم العنارص يف السياسة الخارجية األفغانية. وكذلك 

باكستان وفرت مالذا ودع لعدد من البشتون األفغان فيها. وهو أمر ألقى بظالل واسعة عىل العالقات 

طويلة.األفغانية الباكستانية إىل فرتة

، وطلبت عام  ء البشتون الباكستاني م، 2007بعد ذلك ويف فرتة حكم كرزاي، دعت كابول عددا من الزع

ء البشتون من طريف الحدود ب أفغانستان وباكستان، بهدف تحس العالقات  جلسة مشرتكة ب الزع

700هذه الجلسة شارك ب أفغانستان وباكستان وحل الخالفات العسكرية عىل طريف الحدود. ويف

ء من الطرف رسميا.  مندوب من أفغانستان وباكستان، كانت أول محاولة من نوعها، شارك فيها الزع

شخصا، ليقدم مسودة بشأن عملية السالم. لكن الجلسة فشلت يف تحقيق 50وفيها تم تشكيل لجنة من 

ء القبائل إليها.أهدافها، وذلك لعدم دعوة طالبان أفغانستان وزع

وكان مسؤولون باكستانيون قد شاركوا يف هذه الجلسة، ويف ختام الجلسة شارك بروز مرشف رئيس 

الوزراء الباكستا األسبق.

http://csrskabul.com/ar/wp-content/uploads/sites/4/2015/11/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-142.pdf
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ء بعض األحزاب  بعد أن أصبح رئيسا ألفغانستان ويف زيارة له إىل باكستان دعى أرشف غني زع

ء األحزاب البشتوية الباكستانية م، ق2015الباكستانية إىل زيارة أفغانستان، ويف يناير  ام عدد من زع

ء األحزاب البشتوية الباكستانية إىل زيارة أفغانستان في 1بزيارة إىل كابول . فقد دعى اآلن أرشف غني زع

ر العالقات الثنائية ب الطرف بأسوء مراحلها منذ عام كامل.

ورقة "البشتو"، يف السياسة الخارجية

الباردة وفّر كل من باكستان وأفغانستان مالذا للعنارص املناهضة لبعضها، لكنه وبعد الحرب أثناء الحرب 

الباردة استغلت إسالم آباد وكابول ورقة "البشتو" لتحس العالقات. وقد تم تبادل الوفود البشتوية ب 

. ، وذلك لتحس العالقة ب الطرف الطرف

ء البشتون إىل كابول ثقة لدى بعض من الدبلوماسي يف م، عززت زيارة عدد م2015يف يناير  ن الزع

، وأن تتحسن  كن عرب عنرص اللغة بناء ثقة ب الطرف ية الباكستانية. ألنه وبرأيهم  وزارة الخارج

ء البشتون، ضمن محاوالتها منذ . 2العالقات أيضا حاولت باكستان هذه املرة أيضا تحس العالقة عرب الزع

وبدء محادثات السالم من جديد.فغاتحس العالقة مع الجانب األ فرتة ل

ء البشتون الباكستاني إىل كابول زيارة الزع

م)، زار وفد تشكل من عرشة مندوب لثالثة أحزاب قومية، كابول وذلك 2015من نوفمرب25قبل أيام (يف 

. تضمن الوفد إسفنديار ويل  خان زعيم الحزب الشعبي، وأفراسياب ختك، بدعوة رسمية من الرئيس األفغا

باؤ زعيم  وداكرت سليم خان (ابن أفضل خان الال)، محمد أساكزاي زعيم الحزب القومي الشعبي، وآفتاب ش

حزب الوطن القومي، وشوكت هللا خان حاكم إقليم خيرببختونخواه السابق، وأياز وزير السف الباكستا 

من التحليل، "دبلوماسية اللغة، محاولة كابول وإسالم آبا لتحس العالقات".100ملزيد من التفاصيل، راجع العدد 1
>woo-to-diplomacy-pashto-launches-2015/pakistan-Jan-http://nation.com.pk/national/11-ملزيد من التفاصيل، راجع الرابط التايل:2

>kabul
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ر لذكرى أفضل خان الال، وكان هدف الزيارة االسابق لدى أفغانستان، وعدد آخرين. وشارك الوفد يف مؤ

تحس العالقات ب باكستان وأفغانستان.

ة، وألسباب آتية: فباملنظار السيايس كانت الزيارة ذات أهمية كب

جدا.أوال: لقد تدهورت العالقات الباكستانية األفغانية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إىل حد كب

ر  ثانيا: تنوي كابول منذ شهر تجديد العالقات مع الهند. وقام مستشار األمن الوطني األفغا حنيف أ

ية األفغا الهند. وطلب كل منه  بزيارة إىل الهند، ك وزار حكمت خليل كرزاي مساعد وزير الخارج

مساعدة عسكرية وتنفيذ االتفاقية االسرتاتيجية الثنائية.

ر باريس، وبناًء ثالثا:  وكانت أهمية الزيارة يف أنها وّفرت فرصة لقاء ب نواز رشيف وأرشف غني يف مؤ

ر مرشوع إسطنبول لقلب آسيا، ألن عدم  نت باكستان من مشاركة املسؤول األفغان يف مؤ عىل ذلك اط

ا. ر سيرض بسمعة باكستان كث مشاركة املسؤول األفغان يف ذلك املؤ

أرشف غني ونواز رشيف يف باريسلقاء 

ء األحزاب القومية الباكستانية رسالة نواز رشيف معهم، وطلبوا من الرئيس األفغا أن يلتقي مع  حمل زع

ر تغي املناخ يف باريس. برأي املسؤول األفغان قبل تلك الرسالة  يكن  نواز رشيف عىل هامش مؤ

ندة زيارة ه بعد زيارة مندو األحزاب القومية اللقاء مع نواز رشيف عىل أج أرشف غني، وتم درج

الباكستانية إىل كابول.

ء أفغانستان وباكستان وبريطانيا يف جلسة 2015من نوفمرب 30يف  ، التقى زع م، قبل لقاء الزعيم

ه الباكستا بشأن العالقات الثنائية. وجرى حديث حول ثالثية، وتحدث بعدها الزعيم األفغا مع نظ
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اصيل اللقاء يف كلمة له، ف. ّرصح رئيس الوزراء الباكستا عن ت3"السالم وبدء محادثات السالم من جديد"

وتضمن النقاط اآلتية:

ن بأن الطرف سيتعامالن مع أي جهة تنخرط يف العملية السياسية القانونية. ستقوم · اتفق الزعي

السالم،باكستان إىل جانب أفغانستان ضد كل من ال يريد 

تعتقد باكستان، بأن أمريكا والص وقد شاركتا يف محادثات "مري"، من أهم الرشكاء يف عملية ·

بادرة رباعية. ومن هنا  السالم، ك وتؤيد دعم األصدقاء. ويف عملية السالم ترحب باكستان 

ر مرشوع إس طنبول لقلب ستوفر فرصة لتقديم مسودة مؤثرة بشأن عملية السالم األفغانية، يف مؤ

م.2015من ديسمرب 9آسيا يف 

أنا بانتظار زيارة أرشف غني إىل إسالم آباد،  نفتح معا جلسة مرشوع قلب آسيا، ونبحث كيفية ·

التي توقفت يف عمل مشرتك ب باكستان وأفغانستان وأمريكا والص عىل بدء محادثات السالم 

، من جديد.م2015يوليو 

مستوى مساعدتها مع أفغانستان يف املجال السيايس والدبلومايس تريد باكستان أن ترفع ·

.4والعسكري واالستخباري، وأن تشارك يف مكافحة اإلرهاب

العالقات الباكستانية األفغانية إىل أين؟

ة، لكن انعدام الثقة ألقى بظالل 70لقد مرت العالقات األفغانية الباكستانية عىل طول  نحنيات كث سنة 

واسعة عىل هذه العالقات. بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تحسنت العالقات بشكل غ مسبوق، لكنه 

ة االضطرابات األمنية وتوقف عملية السالم تدهورت العال  قات مرة أخرى. ومن املقرر أن وبعد تصاعد وت

ر تغي املناخ يف باريس، ودعوته  تتحركت هذه العالقات من جديد بعد لقاء نواز رشيف عىل هامش مؤ

ر قلب آسيا، ملرشوع إسطنبول، مستغال يف ذلك دبلوماسية اللغة. الرئيس األفغا باملشاركة يف مؤ

http://www.pmo.gov.pk/press_release_detailes.php?pr_id=1259: راجع أونالين3
,, details.php?mm=MzI5OA-http://www.mofa.gov.pk/prراجع بيان رئيس الوزراء الباكستا ي الرابط التايل:4
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رات الق ، لكن يجب أن نذكر بأن هذه اللقاءات واملؤ ة قد تلعب دورا يف تحس العالقات عىل أمد قص ص

وكل نقضت تحسينها عىل أمد متوسط وطويل يبقى رهن نجاح عملية السالم األفغانية وإحالل األمن بالبلد، 

، وأصبحت عملية بناء الثقة أعقد. باكستان عهودها تدهورت العالقات أك
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. ماذا ستفعل الحرارة مع الكرة األرضية؟تغي املناخ.

شاركة  ر تغي املناخ يف باريس  مندوبا للدول واملنظات الدولية، وهو استمرار لسلسلة من 195ُعقد مؤ

التحذيرات منذ عرشات السن بشأن ارتفاع حرارة األرض. وأن سكان هذه الكرة األرضية وباستغاللهم 

.عرضوا األرض ومن عليها ألخطار ودماراملفرط من املوارد املوجودة فيها، 

ديدة ألهل هذه  هة، وخلقت فرصا ج ت حياة البرش من ج ّ إن الثورة الصناعية يف القرن الثامن عرش، غ

ات سلبية للبيئة، وقد وصلنا اليوم إىل أن قال فرانسو أوالند الرئيس  األرض، ومن جهة أخرى سببت تغي

الفرنيس بأن الكرة األرضية  تواجه تحديا عىل هذا املستوى من قبل.

رأما د الدول الضارة بالبيئة، والتي سببت سياساتها االقتصادية ارتفاعا لحرارة هلم تتعف،ويف هذا املؤ

األرض، بأي يشء، وكان ذلك واضحا منذ البداية.

عوامل ارتفاع الحرارة وأثرها عىل البيئة

ء من تأث غاز ثا أكسيد قبل عرشات العقود حّذر الدول الصناعية  تعر ربون عىل البيئة، لكنكالالعل

ما باألمر. فهو غاز يتصاعد من حرق الوق ود وتسد وصول أشعة الشمس عىل أمواج طويلة إىل األرض اهت
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من جانب، ومن جانب آخر تبقى هذه الغازات يف الغالف الجوي م يسبب تقلصا يف هب الرياح، وبذلك 

ترتفع حرارة األرض.

املناخ، فمنها حرارة األرض ومنها توازن الحرارة، لكن البرش ومنذ أشعة الشمس لها دور حيوي يف ميزان

القرن الثامن عرش وبترصفات مفرطة أفقدوا هذا التوازن.

أخرى مثل الص والهند حديثا يف املجال الصناعي، سنة املاضية، دخلت دول30ن طيلة والخطر األكرب أ 

لتنمية الصناعة. ومن جهة أخرى إن املنافسة ب هذه وقود األحفوري ويف هذه الدول من الرضوري حرق ال

ة جعلت الدول  لدفيئة، يف الغازات االغربية ال تهتم بحفظ التوازنالقوى الجديدة والقوى الصناعية القد

ة. وهو أمر يجعل البرش عىل هاوية خط

من الغابات عىل األرض، م كبو السكان، وقلة إمكانيات االنتاج للمواد الغذائية، أّدى إىل دمار جزء

ن من الجو.و ربالكيقلل إمكانية جذب ثا أكسيد 

ردة فعل األرض

إن البرش وهو العامل األسايس لتغي املناخ أصبح يف معركة مع البيئة، والبيئة تقاومه أحيانا، وتحذر أحيانا 

ة مثل عاصفة  ثل التحذير يف العواصف الكب كاترينا يف أمريكا، واألمطار أخرى بأن الخطر محدق. فقد 

الغزيرة يف غ وقتها، واحرتاق الغابات، واضمحالل الثالجات الطبيعيىة، وبكل ذلك تحذر البيئة البرش، 

لكن البرش ال يهتم.

ميثاق كيوتو

و"، من أجل تقليص مستوى ارتفاع ة يف اليابان، ومرروا "ميثاق كيوتدول160م، تجمع مندوبو 1997عام 

م، بشكل 2012، إىل عام الدفيئةدولة صناعية أن تقلل غازاتها36رض. ويف هذا امليثاق طُلب من حرارة األ 

لكن امليثاق نص أن تنفيذه يأ عندما يصل مستوى غازات م. 1990%، مقارنة مع انتاج 5معدل إىل 

بهذا امليثاق.% من املجموع الدويل. وتحقق ذلك عندما التحقت روسيا 55، إىل للدول األعضاءالدفيئة
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أمريكا مسؤولة وال تتحمل املسؤولية

يثاق كيوتو. برأي الساسة األمريكان املوال للصناعات  أمريكا هي الدولة الصناعية الوحيدة التي  تعمل 

ة والرشكات النفطية، تقليص الغازات ، الدفيئةالكب ، يعني تقليصا يف التنمية االقتصادية، وبطالة للمالي

مالية ألصحاب رأس املال.وخسارة

% من 15، وترض البيئة بالدرجة األوىل، تليها الص بانتاج الدفيئة% من الغازات25أمريكا دولة تنتج 

ررها الكونغرس األمري ال تكون ملزمة، ويف القانون األمري ال  الغازات. ويف أمريكا كل اتفاقية ال 

.الدفيئةالغازاتكربون من التُعترب غاز ثا أكسيد 

% حتى عام 32كربون إىل الأعلن أوباما يف شهر أغسطس عن خطة جديدة لتقليص انتاج غاز ثا أكسيد 

% عىل 28م، وأن يصل انتاج الطاقة من املوارد مثل الرياح، والشمس إىل 2005م، مقارنة مع عام 2030

يل إىل حفظ تو  ازن حرارة األرض، ويرفضون هذه القضية مستوى البلد، لكن الزعامة األمريكية كلها ال 

بأن تكون علمية.

م، 2016يقول دونالد ترمب تاجر مشهور، ومرشح متقدم للحزب الجمهوري يف االنتخابات الرئاسية عام 

إنه ال يؤمن بتغي املناخ، وال يعتربه مشكلة ألمريكا, ويقول عندما ال تفعل الص والدول األخرى أي يشء 

فإن فكرة ارتفاع حرارة األرض ُخلقت من أجل رضب أمريكا يف املنافسة الصناعية.يف هذا املجال،

تكزاس نفس الرأي، وال يقبل بأن األرض يرتفع حرارتها بسبب أخطاء واليةويشاركه تد كروز السناتور من 

ة مرشح يف  يرتكبها البرش. ويقول السناتو ماركو روبيو من والية فلوريدا، وهو حسب االستفتاءات األخ

الدرجة الثاثة، يقول إن املكافحة مع تغي املناخ ال ينبغي أن تُستغل كرضبة لالقتصاد. ويقول إن الص 

ربون، وأنه ال يريد أن يخلق أزمة للرشكات األمريكية يف الكحتل الدرجة األوىل يف انتاج غاز ثا أكسيد ت

توف فرص العمل، وأن إدارة أوباما  تكن لديها خطة واضحة لتغي املناخ.

قراطي يقول مادامت رشكات الطاقة  تدفع ، هي التياألحفوريةلكن بر ساندرس سناتور من الحزب الد

، فإنه صعب جدا يف أمريكا أن يتم رفع أي خطوة مؤثرة  تكلفة الحمالت االنتخابية للمرشح الجمهوري

.الدفيئةضد الغازات
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أثر تغي املناخ عىل أفغانستان

ات املناخية عىل املستوى العاملي، والحال أن هذه الدول لها دور  ة تذهب دوما ضحية للتغي الدول الفق

ذلك. الفيضانات والقحط املستمر منذ نصف قرن أزمات تواجهها دول العا الثالث.ضئيل يف 

أفغانستان بلد جبيل، وللبيئة يف هذا البلد دور أسايس ملوقعها ب جنوب ووسط آسيا. جبال أفغانستان 

ة للثلوج أثناء الشتاء،  ة يف الصيف. ويف الحقيقة هذه الجبالخزانة كب تلعب دورا م تغذي أنهارا كب

ة املياه وتصفية الجو للدول الجارة. (إن الرياح التي تهب يف فصل من ا لسنة يف بلوشستان حيويا يف ذخ

يوما يف السنة غر 120الجو وهي معروفة برياح قندهارية، والرياح التي تهب لـّ الباكستانية تغ

ر تغي املناخ يف أفغانستان تصل إىل املناطق الرشقية يف إيران أيضا). من هنا  قال أرشف غني يف مؤ

، يف الدفيئةنية، بل تعمل يف تقليص الغازات و ربنستان ال تزيد من حرق الوقود الكباريس: "إن تنمية أفغا

الدول الجارة كالهند، وباكستان".

ة األرض ظاهرة يف أفغانستان مقارنة ب املناخ الحديث ومناخ عقود ر لكن اآلثار السلبية الرتفاع حرا

ماضية. ففي الخمسينيات والستينيات من القرن املايض، كان حجم الثلج يف شوارع كابول يصل إىل أك 

وكان من الصعب التنقل فيها مشيا، لكن كابول ومنذ عرشات السن  تشهد ذلك. من مرتين أثناء الشتاء، 

قديم الذي كان يقول: الحيل املثل واملحرارة الجو أن تساقط الثلج أصبح قليال، وزاد نزول املطر.سببت 

وهو وضع يدعو للتأمل يف كل أرجاء البلد.فقد أساسه، "الثلج أغىل من الذهب يف كابول"،

ا أو ع رش سنوات، فقد شهدت أفغانستان يف املايض فرتات طويلة من القحط، كانت تتكرر أحيانا بعد 

ة من القمح يف 4القحط إىل رجوع ويف نصف قرن مىض وصلت فرتة  ا أن كمية كب سنة أيضا. و

أصبح البلد محتاجا للقمح من الخارج.جافة، أفغانستان كانت تنتج يف األرايض ال

ء يف دراساتهم إىل أن حرارة األرض تزيد من فرص نشاط الرباك والزالزل.  4وطيلةوصل بعض العل

ة، وهناك ارتفاع ملحوظ يف ذلك مقارنة مع العقود  عقود مضت شهدت أفغانستان والدول الجارة زالزل كث
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قياس املاضية.  وقعت قبل فرتة 7.5ومع وجود خالف يف دور حرارة األرض بشأن الزلزال، لكن زلزلة 

كن أن نعترب ذلك من الصدفة.قليلة كانت غ مسبوقة يف أفغانستان منذ قرون طويلة. وال 
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