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مقدمة

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

ر الخامس من سلسلة قلب آسيا لعملية إسطنبول، الذي ُعقد يف إسالم آباد األسبوع مناقشةواإلقليمية املؤ

ر و املايض.  ، لكنه شارك يف املؤ ر أرشف غني الرئيس األفغا كان من املتوقع أن ال يشارك يف هذا املؤ

ر  منظمة دولية. 11دولة داعمة، و17عملية إسطنبول، وعضوا ل14وزاد من أهميته. وشارك يف املؤ

رات أساسا إىل تعزيز التعاونات اإلقليمية ودعم عملية فغانية، وبعد السالم األ وتهدف هذه السلسلة من املؤ

ر األخ  تحركت العالقات من أجل بدء عملية السالم املتوقفة وتحس العالقات اإلقليمية.املؤ

ما هي املنحنيات التي مرت بها العالقات األفغانية الباكستانية خالل عام من عمر حكومة الوحدة الوطنية؟ 

التعهدات الجديدة بشأن عملية السالم أيضا وما هي ما هي الصفحة الجديدة يف العالقات الثنائية؟ و 

ا األفغانية؟ و  ر قلب آسيا أخ عىل كل ذلك؟ما هو أثر اللقاءات الثنائية ب دول املنطقة ومؤ

روبّية الست، فبعد و إىل الدول األ يف القسم الثا من التحليل، نناقش زيارة أرشف غني الرئيس األفغا 

اإلعالم اعترب أرشف غني زيارته إىل فرانسا، وأملانيا، وإيطاليا، لترصيح مع وسائهذه الزيارة الطويلة ويف

مليون يورو. 380والسويد مليئة باإلنجازات. وتعهدت ممكلة السويد دع بلغ مليار دوالر، وتعهدت أملانيا 

تتعهدا بأي تعهد مع أن عمر زاخيلوال مستشار الرئيس يف األمور االقتصادية قال إن أملانيا والسويد 

ر توكيو، تم تجديدها اآلن، إال أنه ويف الحالت سؤال 2012جديد، وأن هذه تعهدات لعام  مهم م، يف مؤ

ما سلف نناقش يف هذا العدد؟ وهل من تنفيذ لهايُطرح: إىل أي مدى سيكون التعهد باملساعدات عمليا

وإليكم التفاصيل:اختصاره يف األعىل، 
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ر قلب آسيا، وصفحة جديدة يف العالقات األفغانية الباكستانية مؤ

ر قلب آسيا لعملية إسطنبول يف العاصمة الباكستانية إسالم 2015من ديسمرب9و8يف  م، تم عقد مؤ

ر الخامس من سلسة عملية إسطنبول (منذ م) وتُعقد من أجل بحث امللفات األفغانية. 2011آباد. وهو املؤ

ر عدد كب من املسؤول للدول اإلقليمية، منهم "يانك يي" وزير الخارجية الصيني، وقد شارك يف املؤ

، ومسؤولون آخرون. وسش سواراج وزيرة الخارجية الهندية، وجواد ظريف وزير الخارجية اإليرا

ر ورّحب به امل سؤولون وقد ذهب أرشف غني الرئيس األفغا إىل باكستان للمشاركة يف هذا املؤ

الباكستانيون من السياسي والعسكري ترحيبا حارا، يف مطار إسالم آباد.

ر قلب آسيا فقط، بل أجرى لقاءات ثنائية مع مسؤويل   يكن هدف زيارة الرئيس األفغا املشاركة يف مؤ

، ولقاء رب ْ . ك وأجرى لقاَءيْن ثالثَي اعيا حول القضايا األفغانية، الدول اإلقليمية مثل الهند، وإيران، والص

وكان محور هذه اللقاءات عملية السالم األفغانية.

ر تم لقاء ثنا ب الهند وباكستان،  فيه مناقشة كيفية تحس العالقات ب تو وعىل هامش املؤ

. الطرف

هذه املنحنيات؟ وماذا ي هفلقد مرت العالقات األفغانية الباكستانية خالل عام مىض بكث من املنحنيات، 

ر قلب آسيا لعملية إسطنبول؟ وماذا سيكون أثر زيارة الرئيس األفغا إىل إسالم آباد  فعلت سلسلة مؤ

عىل العالقات الثنائية وعىل عملية السالم األفغانية؟
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العالقات األفغانية الباكستانية خالل عام مىض

سنة املاضية من السياسة الخارجية األفغانية قام 14يف العام املايض ويف محاولة غ مسبوقة خالل 

، ومنح تنازالت عدة لباكستان، وابتعد بسياسته  الرئيس األفغا بتحس العالقة مع الجانب الباكستا

ة الزيارات املتبادلة ب مسؤويل كابول  بعيدا عن دهيل الجديدة اسرتضاء إلسالم آباد. وبذلك تصاعدت وت

وإسالم آباد.

هذه العالقات، تم تعهد قوي بعملية السالم وتكثيف املحاوالت من أجل نجاحها. وخالل ذلك حدثت يف بعد

لية، وتصاعدت  ات الدامية، واتسعت رقعة الحرب إىل املناطق الش العاصمة األفغانية سلسلة من التفج

آباد بإجالس حركة طالبان االضطرابات األمنية يف كل أرجاء البلد. إىل جانب ذلك تم تأجيل تعهد إسالم 

خلف طاولة الحوار من فرتة إىل فرتة.

منطقة "شاه شهيد"، يف كابول تدهورت العالقات ب الطرف من جديد، وكان الدامي يف حادث الوبعد 

، إعالميا وبرملانيا وشعبيا، وبعث تنافرا يف األوساط األفغانية  ذلك سبب سخط عارم يف الشارع األفغا

ت الحكومة خطتها تجاه تجاه باكست ّ ان، وزادت حدة الضغوط عىل حكومة الوحدة الوطنية. من هنا غ

باكستان، ونهجت يف تحس العالقة مع الهند. من جهة أخرى كانت إسالم آباد ترص مرارا ومرارا عىل أنها 

طت دبلوماسية جاهزة لبدء عملية السالم األفغانية من جديد، واستغلت ورقة "البشتو" اللغوية، ك ونش

إقليمية لبدء تلك العملية م أسفر كل ذلك عن فتح صفحة جديدة يف العالقات ب باكستان وأفغانستان.

صفحة جديدة يف العالقات األفغانية الباكستانية

ا، ومع تصاعد االضطرابات األمنية قال  يف بضعة أشهر املاضية تدهورت العالقة ب كابول وإسالم آباد كث

الرئيس األفغا رصاحة: "تواجه أفغانستان حربا غ معلنة من قبل باكستان". وعلّق العالقات الثنائية 

ء األحزاب  نات باكستانية للمجتمع الدويل. وقبل أيام زار عدد من الزع وبدء عملية السالم من جديد بض

الوزراء الباكستا إىل أرشف غني القومية الباكستانية كابول، وحملوا رسالة معهم من نواز رشيف رئيس 

، بشأن لقاء ب الزعيم عىل هامش قمة تغي املناخ يف باريس. الرئيس األفغا
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ء البشتون  مع أن لقاء نواز رشيف  يكن عىل أجندة زيارة أرشف غني إىل باريس إال أنه وبرغبة من الزع

ثال بوساطة بريطانية ويف لقاء ثنا ب وبضغوط من الص وأمريكا، التقى مع نواز رشيف يف لقاء

ر قلب آسيا يف إسالم آباد،  . ويف هذا اللقاء قّدم نواز رشيف دعوة ألرشف غني باملشاركة يف مؤ الطرف

، وأمريكا وأفغانستان  ك وأعلن للمرة األوىل عن خطة رباعية بشأن عملية السالم األفغانية تشمل الص

وباكستان.

ض املصادر،  يتأثر الرئيس األفغا بترصيحات نواز رشيف يف باريس، لكن عندما أجرى عىل بعبناء

ر قلب  مقابلة فيديوهية مع قائد أركان الجيش الباكستا فإنه رغبه يف زيارة باكستان واملشاركة يف مؤ

وط عىل ىل وضع ضغاألفغا إآسيا. من جهة أخرى أّدت جاهزية أمريكا والص تجاه االقرتاب الباكستا

أرشف غني برفع خطوة من أجل عودة العالقات الثنائية إىل الحالة املعتادة. ومن هنا ذهب أرشف غني إىل 

ر قلب آسيا لعملية إسطنبول، وفوجيء هناك برتحيب باكستا حاٍر. باكستان للمشاركة يف مؤ

باكستان رّحبت أرشف غني بحرارة

ف غني ترحيبا حارا جدا، ومن النوعية التي خّصها الجانب الباكستا من عند قدومه إىل باكستان واجه أرش 

: ّ الجانب األفا أيضا. وتكمن عوامل هذا الرتحيب يف اآل قبل بالرئيس الصيني وامللك السعودي، م ح

تريد باكستان أن ال تفقد الحكومة األفغانية إىل جانب حركة طالبان،·

ر، وحكمت خليل كرزاي إىل الهند،تريد باكستان أن ال تفقد ور · قة كابول بعد زيارة حنيف أ

ت الساحة االقتصادية ب الص وباكستان أفكار الساس· ّ ، فهم لقد غ ة والعسكري الباكستاني

"بكتي"، من أجل إنهاء األزمة. وهو أمر يؤدي إىل أمن ةجرون اآلن محادثات مع البلوش وأرس ي

.أفغانستان الذي يلعب الدو  ر األبرز يف نجاح هذا املرشوع الكب

ر قلب آسيا · إن الرتحيب بالرئيس األفغا كان حركة دبلوماسية، لتظهر للعا وللمشارك يف مؤ

صداقتها.
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بدء عملية السالم من جديد

ديد، بأن تبدأ الجولة الثانية من املحادثات ب الحكومة ر قلب آسيا ظهرت اآلمال من ج بعد إنتهاء مؤ

األفغانية وحركة طالبان. ويف اللقاء الثنا ب أرشف غني ونواز رشيف اقرتح األخ بأن تكون عملية 

السالم هذه املرة رباعية وتشارك فيها أمريكا والص إىل جانب أفغانستان وباكستان.

ر قلب آسيا، حدث لقاء ثال ب أفغانستان وباكستان وأمريكا، وآخر ب أفغانستان وعىل هامش مؤ

، ك وحدث لقاء رباعي ب أفغانستان وباكستان والص وأمريكا. وبناء عىل بيانات  وباكستان والص

هذه اللقاءات تم فيها التأكيد عىل عملية السالم بزعامة أفغانية، ك وظهرت النقاط الثالث الجديدة:

ة تبني ثقة لدى طالبان املسلح بعمليقالت أفغانستان وباكستان وأمريكا برضورة إيجاد أوضاع أوال:

1؛السالم، وترّغبهم يف املحادثات

؛دام الثقة ب كابول وإسالم آبادسوف تشارك أمريكا والص يف املحادثات مبارشة، وذلك إلنهاء انعثانيا:

.ثالثا: 2يحافظ عىل احرتام الدستور األفغا

ت املوافقة عىل بدء عملية السالم من ويف اللقاء ب الرئيس األفغا وقائد أركان  الجيش الباكستا 

ت  "كانت عملية السالم األفغانية من أهم القضايا التي   : ية األفغا ديد. ومن هنا قال وزير الخارج ج

هدت بدعم أفغانستان يف هذه عمناقشتها اليوم. كل الدول اإلقليمية وخاصة الص وأمريكا وباكستان ت

ذلك يأخذ وقتا، إال أننا نأمل بأن نرى نتيجته يف األسابيع القادمة".العملية. مع أن 

ر عىل العالقات ب أفغانستان ودول املنطقة أُثر املؤ

ء الدول اإلقليمية مع البعض،  ر قلب آسيا ومن أجل تحس العالقات الثنائية التقى زع ويف حصة من مؤ

ر دورا يف تحس العالقات ب الهند وباكستان، وب أفغانستان وباكستان.وقد لعب املؤ

ء العالقات الهندية الباكستانية: مع أن مودي رئيس وزراء الهند ويف خطوة أخذ زمام املبادرة ودعى زع

بلده ورغم هذه الخطوة الظاهرية بقيت ودعى نواز رشيف أيضا، لكن عالقاتمنظمة "سارك"، إىل دهيل، 

1 For further studies see http://mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=MzMyMw,,
2 For further studies see http://mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=MzMyMw,,
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، متدهورة مع باكستان. وواجه  الطرفان مواجهات عىل الرشيط الحدودي، تم تأجيل املحادثات ب الطرف

ووصلت رقعة تلك العالقات السيئة إىل ميادين الرياضة أيضا. (فإن إجراء مسابقات الكريكت ب الطرف 

مرهون السياسة).

ية الهندية بدعوة من إسالم آباد، وكانت منذ ر قلب آسيا شارك وزيرة الخارج م، أرفع 2012ويف مؤ

مسؤول هندي يزور باكستان.

ية الهندية مع رئيس الوزراء الباكستا ومع مستشاره رستاج  ر التقت وزيرة الخارج وعىل هامش املؤ

حادثات بعزيز. ويف هذا اللقاء الثنا ندد الطرفان  اإلرهاب، وتعهدا بإزالته. ك ورّحب الطرفان 

اك"، وقررا بحث امللفات املتعلقة اإلرهاب. ك وتم تعميم من الطرف مستشاري األمن من الطرف يف "بنك

 ، ية بأن يتم تحديد مواعد لقاءات بشأن السالم واألمن، وبناء الثقة، وملف كشم إىل وزار الخارج

، وأزمة املياه، واالقتصاد، والتعاون التجاري، ومكافحة اإلرهاب واملخدرات، وحقوق اإلنسان،  وسياج

3القات الشعبية وزيارة األماكن املذهبية.والع

ر قلب آسيا دخلت العالقات ب العالقات األفغانية الباكستانية: بعد مشاركة أرشف غني يف مؤ

ر قد يُخفي  الطرف مرحلة جديدة، وأظهر الطرفان جاهزية لبدء عملية السالم من جديد. رغم أن هذا املؤ

رف إال أن أساس العالقات الثنائية مرهونة بنجاح عملية السالم األفغانية لفرتة مؤقتة انعدام الثقة ب الط

يف الشهور القادمة.هايف جولتها الثانية، وستظهر نتائج

ر ويف لقاء ب الرئيس األفغا ووزير الخارجية العالقات الصينية األفغانية: ويف حصة من هذا املؤ

: الصيني، حدث تطور نلخصه يف اآل

أفغانستان عضوية بنك الص الدويل لتنمية آسيا،  يدعم هذا البنك الصيني أفغانستان يف طلبت·

وضع سكة الحديد وتوصيل أفغانستان إىل الص عرب ميناء واخان،

اقرتحت أفغانستان تعاونا مشرتكا ب الص وأفغانستان وأملانيا يف انتاج الطاقة، وبناء البيوت، ·

ورّحب وزير الخارجية الصيني بهذا االقرتاح وطلب تشكيل لجنة لبحث األمر.ويف املجال التنموي. 

·، أظهر الجانب األفغا جاهزية إلحداث أنبوب غاز من تركمنستان إىل الص

3 For further studies see Pak-India joint statement http://mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=MzMyMg
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طلبت الحكومة األفغانية رسميا من الص بأن ترغب الرشكة الصينية املتعاقدة يف مرشوع نحاس ·

سكة الحديد.ناء ب"عينك"، بأن تلتزم بتعهدها ل

أفغانستان رسميا من الص دع يف تجهيز القوات األفغانية الجّوية.تطلب·

كانت ملفات ظهور داعش يف أفغانستان، وميناء شاه بهار، وإدارة املياه من العالقات األفغانية اإليرانية:

. تحدث ال ت مناقشتها يف اللقاء ب الطرف األفغا واإليرا طرف اإليرا حول ملف املوضوعات التي 

هناك داعش، وأهمية ميناء شاه بهار، ك وقال الرئيس األفغا بشأن قلق إيران تجاه مياه والية هلمند إن

4املندبون من الطرف كيفية تنفيذها.اتفاقية حول القضية، وسيبحث

ر قلب آسيا تقييم مؤ

بادرة تركية يف رات قلب آسيا التي انطلقت  م، هدفت إىل جلب التعاونات اإلقليمية 2011إن سلسلة مؤ

رات، واه ة مرت عىل انطالق هذه املؤ م بها تإلحالل األمن واالستقرار يف أفغانستان. مع أن فرتة قص

يض، إال أنها  تجد نفعا غ تحس العالقات الثنائية. الجانب األفغا يف العام األخرين خالفا لل

ر قلب آسيا م، كانت العال 2011ففي  رت محاوالت عرب مؤ قات األفغانية الباكستانية متدهورة، وج

وبوساطة تركية لتحس هذه العالقات.

ر دورا يف تحس العالقات ب دول املنطقة أيضا. عىل سبيل املثال كانت  انب ذلك لعب املؤ إىل ج

رَْي الخارجية أمرا مستحيال، لكن العالقات ب الهند وباكستان متدهورة، وكان اللقاء عىل مستوى وزي

ر ويف  م، وفّر لقاءا ثنائيا ب الطرف عىل مستوى رفيع.2015املؤ

4 For further studies see Presidential statement http://president.gov.af/ps/news/56709
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نتائج زيارة الرئيس األفغا إىل أوروّبا

سويد، ثم عاد إىل اليف زيارة رسمية وخالل ستة أيام، ذهب الرئيس األفغا إىل فرانسا، وأملانيا، وإيطاليا، و 

م، عن نتائج هذه الزيارة لوسائل اإلعالم. وقد ذهب الرئيس 2015من ديسمرب 7أفغانستان وتحدث يف 

فرانسا، وألقى كلمة يف قمة تغي املناخ ك والتقى مع الرئيس الفرنيس، ثم ذهب إىل األفغا أوال إىل 

سويد، ووقّع اتفاقيات مع هذه الدول، وقد تم تعب الزيارة يف بيان ملوقع القرص الأملانيا، وإيطاليا، و 

الرئايس بأنها مليئة باإلنجازات، وجاء يف البيان.

ة إىل أوروبّ "لقد استطاع محمد أرشف غني الرئ ا بأن يضع أسس قوية يس األفغا يف زيارته األخ

لتعاونات عىل مدى طويل ب أفغانستان والدول األوروبّية، وذلك عىل أساس تعهدات عميقة وسيعة 

لتعزيز للحكومة األفغانية والشعب األفغا خالل بضعة عقود قادمة. وكانت هذه الزيارة جزءا من محاوالته 

مع أفغانستان. لحسن الحظ، وبالنظر إىل أولويات الدول األوروبّية يف مجال املساعدات الدعم الدويل

الدولية التنموية، أنجز الرئيس األفغا هدفه، وقام بتجديد التعاونات  الطويلة ب أفغانستان وأوروبّأ".
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"، واحتوت هذه الجهود بأنها بذلت جهودا جبّارة يف جلب ثقة "الرشكاء تدعي الحكومة األفغانية  الدولي

عىل إجراء النزاهة، واملحاسبة يف إطار أجندة تحقيق الكفائة الذاتية، وتقديم التقارير للجهات الداعمة، 

م، وتحقيق أهداف محددة يف مجال الدخل وتعي 2005وإجراء مطالب الصندوق الدويل ألول مرة منذ 

دات التنموية.امليزانية، وتعي خطة واضحة من أجل املساع

أملانية واستمرار الدعم ألفغانستان

250م، 2020يف زيارة الرئيس األفغا إىل أملانيا، تعهدت الحكومة اآلملانية  بأن تدعم أفغانستان إىل عام 

ية اآلملانية. وسيتم 180مليون يورو عرب وزارة تنمية القرى األفغانية، و مليون يورو عرب وزارة الخارج

موال يف تنمية االقتصاد، واإلدارة الحسنة، والطاقة املتجددة، والرصف الصحي من املياه، رصف هذه األ 

ت األساسية، وتعليم الحرف من أجل تعزيز املواهب. والتعلي

زء آخر من الدعم اآلملا  ل السالم. 25ويشمل ج مليون يورو سنويا، ويُرصف عىل توف العمل من أج

ل والوظائف ألولئك الذين يرتكون العنف ويلتحقون بعملية السالم.ويبدو أن ذلك يكون لتوف ا ألع

اد املنتجات األفغانية إىل أملانيا، وأنها  تعهدت الحكومة اآلملانية، بأن ترفع خطوات ترغيبية من أجل است

ترغب املستثمرين من أملانيا يف الساحة األفغانية.

بالقضايا العسكرية، ستؤيد أملانيا دعم أفغانستان وترفع عدد ويف املجال األمني األفغا وهو مرتبط 

جندي.980جنودها إىل 

إيطاليا واستمرار املساعدات

م، يف 2001دولة أخرى زارها الرئيس األفغا خالل هذه الزيارة وهي إيطاليا التي دعمت أفغانستان منذ 

.املجال العسكري، واالقتصادي، وتنمية املواهب خاصة يف القسم القضا

ل بناء سكة حديد التي توصل والية هرات 65بأن توفر ألفغانستان وتعهدت إيطاليا  مليون يورو من أج

األفغانية بسكك الحديد اإليرانية، م يؤدي إىل اتصال أفغانستان بأوروبّا عرب سكك الحديد.
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ل مرشوع مطار هرات وتحويله إىل مركز لألنشطة الت جارية الدولية. ومن خطط ك وتدعم إيطاليا إك

سهلة ألفغانستان من رشوطمليون يورو دينا ب92إيطاليا تحس مجال النقل غر أفغانستان، وتوفر 

ة"أجل إحداث طريق رسيع من مدينة هرات إىل عاي مقبولة.جشت "مديرية مذهبية شه

أفغانستان وخاصة يف قطاع الطاقة. وتم ومثل أملانيا تعهدت إيطاليا بأن ترغب مستثمريها بالعمل يف 

. توقيع اتفاقيات يف القسم الثقايف وتعاونات فنيّة ب الطرف

السويدإنجازات زيارة 

الجهاد األفغا ضد الروس. املهاجرين األفغان يف باكستان منذتدعمممكلة السويد ضمن الدول التي 

وكانت لجنة السويد نشطة يف بيشاور تلك األيام.

ا أن مملكة يف زيارة أرشف غني إىل السويد تم توقيع اتفاقية ب الطرف بشأن تعاونات تنموية. و

السويد تقلق تجاه كيفية رصف مساعداتها ألفغانستان تم التوافق عىل آلية من أجل املحاسبة حول رصف 

املساعدات السويدية عرب امليزانية الحكومية واملؤسسات غ الحكومية.

م، دع يصل مليار دوالر.2024أساس ذلك وافقت ممكلة السويد بأن توفر ألفغانستان إىل عام عىل 

 ، ر الذا وقد وافقت السويد بأن تبحث عن إمكانيات لدعم أفغانستان يف مجاالت أخرى مثل االستث

وخاصة الطاقة النزيهة املتجددة، وتنمية املواهب والتعليم املحرتف.

الناتو يف بروكسلقمة وزراء خارجية 

ية 1يف  من ديسمرب وبعد انتهاء قمة تغي املناخ يف باريس، ذهب صالح الدين ربا وزير الخارج

وقد شارك يف القمة إىل األفغا إىل بروكسل للمشاركة يف قمة وزراء الخارجية للدول األعضاء يف الناتو. 

زم، مندوبو اليابان وكوريا الجنوبية.جانب وزراء خارجية الناتو الداعم ملهمة التأييد الحا
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ويف هذه الجلسة مّجد األم العام للناتو، مواهب القوات املسلحة األفغانية يف الحرب، وقال إن مهمة قوات 

ديدها إىل نهاية عام  م. وتم التوافق يف هذه القمة عىل ثالث نقاط بشأن امللف 2016الناتو سيتم 

: األفغا

م.2016من قوات الناتو يف إطار مهمة التأييد الحازم، إىل نهاية عام األف12استمرار تواجد -1

ديدة لتوف مصادر دعم مالية للقوات العسكرية األفغانية إىل عام -2 تجري الناتو محاوالت ج

م.2020

إجراء التخطيط لتواجد غ عسكري للناتو يف أفغانستان باسم "مشاركة ثابتة عالية"، بعد عام -3

م.2016

ازات زيارة أوروبّا ب االلتزام والتنفيذإنج

ديدة بشأن دعم أفغانستان يف مجاالت التنمية،  أسفرت زيارة الرئيس األفغا إىل أوروبّا عن تعهدات ج

كن للحكومة األفغانية الحالية بأ  توفر نواالقتصاد، واألمن. لكن أهم سؤال يطرح نفسه هنا بشدة هو: هل 

من أجل استغالل هذه املساعدات؟مواهب الزمة لتوف فرص 

سنة املاضية، سيالن عرشات 14لو أن املساعدات املالية حلت األزمة األفغانية، فإن أفغانستان شاهدت طيلة 

سنة املاضية بأن عدم 14مليارات الدوالر وكان عليها أن تكون اآلن يف وضع حسن جدا. أظهرت تجارب 

سبب رسقتها من قبل عدد مع وغالبية الشعب  يصل إليها من وجود مواهب الزمة الستغالل املساعدات،

هذه املساعدات يشء.

كان من أهم وعود قطعها أرشف غني خالل حمالته االنتخابية يف االنتخابات الرئاسية األفغانية، أنه سيختار 

تشكيلة حكومته أناسا صادقي وحرفي يف الوظائف الحكومية، وأنه سيكافح الفساد بطريقة جادة، لكن 

كانت أسواء م كانت أيام كرزاي.
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كافحة الفساد اإلداري من إعادة النظر يف ملف كابلأبدفقد  بانك، لكنه -تعهد حكومة الوحدة الوطنية 

وعندما خرج واحد من أبرز الرسقة يف هذا امللف من السجن ليوقع اتفاقية بناء مجمع سكني مع الحكومة 

سائت سمعة تعهد الحكومة يف مكافحة الفساد إىل أكرب حد ممكن.

ا له و ، مع أن دول أملانيا إيطاليا، والسويد تعهدت بدعم أفغانستان، ويعترب الرئيس األفغا ذلك إنجازا كب

ولحكومته، لكن وبالنظر إىل ضعف املواهب والفساد اإلداري املتفيش من دون مكافحة حكومية عملية

أفغانستان وأن ، ال يبدو أن هذه الدول املتعهدة تلتزم بتعهداتها، إال أن يحدث تغي جذري وعميق يفضده

تطمنئ هذه الدول بأن األموال التي حصلت عليها من رضائب شعوبها ال تذهب هباء ورسقة نتيجة الحرب 

سنة املاضية.14والفساد يف أفغانستان مثل ما حدث يف 

النهاية

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو
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+)93(784089590: املکتبهاتف

: تواصل مع املسؤول

،د. عبدالباقي  abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278: و اإلقليميةةیجیمرکز الدراسات االسرتاتریمدأم

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487:األبحاث والنرشاتمدير قسمالند، حکمت هللا
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