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مقدمة

ة ت االسرتاتيجية واإلقليمية مناقشيف هذا العدد من تحليل األسبوع، يقدم لكم قسم التحليل يف مركز الدراسا

زيارة مسؤول عسكري صيني إىل أفغانستان، عىل رأسهم قائد الجيش الصيني. بالنظر إىل أوضاع 

ة.  ىل سدة الحكم، ركّز أرشف غني عىل ه إوصولبعد فأفغانستان يف هذه املرحلة، لهذه الزيارة أهمية كب

. نناقش هنا، العالقات ب أفغانستان  أهمية الدور الصيني، ويبدو أن أفغانستان تزداد أهمية يف نظر الص

والص بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وخاصة زيارة قائد الجيش الصيني إىل أفغانستان.

أزمة الالجئ األفغان يف الدول الجارة ويف أوروبا. فمنذ فرتة سائت يف القسم الثا من التحليل، نناقش 

ديد مهلة اعتبار بطاقات الالجئ األفغان يف  أوضاع الالجئ يف الدول الجارة وخاصة باكستان. و يتم 

، م يؤدي إىل تعرضه م باكستان رغم موافقة الطرف عىل ذلك، و يتم توزيع البطاقات لغ املسجل

ألذى عىل يد الرشطة.

من جهة أخرى، تنتظر عرشات اآلالف من األفغان يف أوضاع صعبة القبول يف الدول األوروبّية، أو هم 

ة. م أّرض األفغان. ومن، هنا يعود أغلقت كث من الدول األروبية حدودها، فقدعالقون يف أمكان خط

ورقة التحليلية وإليكم التفاصيل:مناقشتها يف هذه الت ألمور اهذه عدد كب من األفغان إىل البلد. 
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تعزيز يف العالقات العسكرية األفغانية الصينية

"فانك فنك هوي"، قائد الجيش الصيني بزيارة غ معلنة إىل كابول، والتقى مع الرئيس  ال  قام الج

، والرئيس التنفيذي، ومستشار األمن الوطني. األفغا

ال الصيني وعد الرئيس األفغا بدعم مايل قرابة  مليون 73وجاء يف بيان صدره القرص الرئايس أن الج

شاركة باكستان،  الص وطاجكستان.و أفغانستان، و دوالر، ك قدم مقرتح ملكافحة اإلرهاب 

بالنسبة للص تزداد وتم الرتحيب بهذه الزيارة واسعة يف أفغانستان، وتظهر الزيارة أن أهمية أفغانستان

يوما بعد يوم.

ماهو اتجاه العالقات األفغانية الصينية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؟ ماذا سيكون أثر زيارة قائد 

الجيش الصيني إىل أفغانستان يف املجال العسكري؟ وما هي محاور اللقاءات يف هذه الزيارة؟
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الصينيةحكومة الوحدة الوطنية والعالقات األفغانية 

مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ارتفع سقف الزيارة ب أفغانستان والص عىل املستوى الرفيع، ومن 

. الناحية الدبلوماسية حدث تقارب كب ب الطرف

، وتعهدت الص دع بلغ  مليون دوالر. وإىل جانب 329يف أول زيارة رسمية له، زار أرشف غني الص

، زار الرئيس ذلك انخرط الدور الصيني يف عملية السالم األفغانية أيضا. بعد زيارة الرئيس األفغا

. ومن الجانب  ، ووزير الخارجية األفغا الص ، ووزير الدفاع األفغا التنفيذي، ووزير الداخلية األفغا

، وقائد الجيش مساعد الرئيس الصيني، وعدد آخر من وزراء الصو الصيني قام وزير الخارجية الصيني، 

الصيني بزيارات إىل أفغانستان.

، ثم  وبشأن السالم األفغا دعت الص أوال قاري دين محمد عضو املكتب السيايس لطالبان إىل الص

استضافت جلسة محادثات أورومتيش، ويف محادثات مري كان له دور املراقبة، ويف املحادثات الرباعية زاد 

. دورها أك

ا، وتم توقيع اتفاقيات عدة يف ومن الناحية  العسكرية واألمنية تحسنت العالقات األفغانية الصينية كث

املجال األمني، تنص عىل تدريب الص رشطة الحدود األفغانية، وأن تبني بوابات أمنية لكابول، وتعهدت 

ا بدعم بلغ  مليون دوالر.73أخ

زيارة قائد الجيش الصيني إىل كابول

ال "فانك فنك هوي"،م، زار 2016اير من فرب 29يف  قائد الجيش الصيني أفغانستان، خالل زيارة غ الج

فغانستان أل والتقى مع مسؤول أفغان رفيعي املستوى. ويف هذه الزيارة تعهدت الص بدعم مايل معلنة، 

، 73بلغ  وباكستان، مليون دوالر، واقرتحت أن تكون هناك مكافحة مشرتكة لإلرهاب من قبل الص

را دوليا ملناقشة مقرتح الرئيس  ال الصيني إن الص ستعقد مؤ وأفغانستان، وطاجكستان. وقال الج

األفغا حول مكافحة اإلرهاب.
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وجاءت زيارة رئيس الجيش الصيني إىل أفغانستان، يف مرحلة تقتطع خطة الص ضمن مرشوعي "نفس 

االقتصادي"، نحو التنفيذ.الطريق والحلقة"، و"دهليز الص وباكستان

االقتصادي. تدرك الص أن قوة املجوعات املسحلة يف - االسرتاتيجي وجيو-تقع أفغانستان يف موقع جيو

كليو مرت مع 90ألن لدى الص حدود بطول أفغانستان أو وصولها إىل السلطة تهدد األمن الصيني أيضا. 

.والية أفغانية كانت مصدر قلق للص مرات عديدة

، ألن أفغانستان تقع يف طريق مشاريع "حلقة  من هنا، أصبحت لألمن األفغا أهمية أكرب بالنسبة للص

واحدة، وطريق واحد، والحوزة االقتصادية للص وباكستان"، وسوء األمن يف أفغانستان يهدد هذه 

).املشارع ويهدد أمن إقليم "سينكيانك" (أو تركستان الرشقية املحتلة من قبل ال ص

أدركت الص نفس األمر، وتريد دعم أفغانستان عسكريا، ومشاركة مشرتكة يف اإلرهاب من قبل ثالث دول 

طاجكستان، وأفغانستان، وباكستان)، وهذه املشاريع من شأنها إحالل االستقرار األمني، وتعزيز  )

سينكيانك"."

الص وروسيا، العبان إقليميان يف حرب أرشف غني ضد اإلرهاب

حاولت حكومة الوحدة الوطنية منذ الوهلة األوىل، أن تحّسن العالقات مع دول املنطقة بعد أمريكا والناتو. 

ال عبدالرشيد  . قام الج م الص انب اهت م رويس إىل ج لذلك حاولت أفغانستان الحصول عىل اهت

رية وفنية يف مكافحة اإلرهاب. دوستم النائب األول للرئيس األفغا بزيارة إىل روسيا، وطلب مساعدة عسك

ثم قام أعضاء يف الربملان األفغا بزيارة إىل روسيا، وطلب نفس املساعدة. واقرتحت الحكومة األفغانية 

)، من روسيا.MI-35رشاء مروحيات (

ش تكرر الطلب نفسه أثناء زيارات وزراء الدفاع والداخلية والخارجية األفغان، واآلن أثناء زيارة قائد الجي

ر، تعزيز القوات الجوية األفغانية. بناء عىل مصدر  الصيني طلب مستشار األمن الوطني األفغا حنيف أ

ة برضو  يات أفغانستان العسكرية أيضا.ريف الرئاسة التنفيذية األفغانية، طلبت الص قا
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كافحة مش رتكة مع "اإلرهاب"، أن يبدو أن حكومة الوحدة الوطنية تريد، باملساعدات العسكرية، والفنية و

مدى نجاح كابول يف هذه الخطة أمر، تحصل عىل دعم الدول الجارة إىل جانب قوات التحالف الدويل. أما

كشف عن حقيقته املستقبل.ي
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أزمة الالجئ األفغان يف أوروبّا والدول الجارة

، إىل يشداتخذت الدول األوروبّية إجراءات  ئ غ الرشعي ل منع ورود الالج دة عىل حدودها، من أج

سببت أزمة الالجئ إىل أوروبّا أن تكون  والالجئون األفغان الضحية األساسية لهذه الخطوات.  أراضيها. 

. ولذلك تُعطى األولوية لالجئ من بعض الدول تحت الضغط، ومن هنا بدأت تتعامل بالتمييز ب الالجئ

سوريا والعراق.

ان، 135م، رجع 2016من فرباير 24يف  الجئ أفغا إىل أفغانستان من أملانيا، يف رحلة خاصة من الط

ئ أفغا آخرو  ن طواعية للعودة إىلوعىل أساس أرقام السفارة األفغانية يف أملانيا، سّجل ألف الج

أفغانستان. وهؤالء ممن  يُقبل طلب لجوئهم يف أملانيا.

ز" األمريكية أن األفغان يشكلون ثل لث الالجئ إىل أوروبّأ، وعىل أقنرشت صحيفة "لوس أون جلوس تا

آالف الجئ عالق يف الحدود اليونانية واملقدونية.5التقدير يبقى 
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هة أخرى، كان عىل  ئ األفغان غ من ج باكستان أن توزع بطاقات اللجوء الرسمية إىل عدد من الالج

دد ميعاد البطاقات املسجلة سابقا، لكن ذلك  يتحقق بعد. من هنا، قبضت رشطة إقليم  ، وأن  املسجل

لعدم امتالكهم الوثائق الرشعية.الجئ أفغا600عىلخيرببختونخواه

، كيفية أوضاع الالجئ يف كيفية عملية لجوء األفغان  إىل أوروبّا، موقف الحكومة الحالية حيال الالجئ

ت مناقشتها يف هذه الورقة. أوروبّا والدول الجارة، مع مستقبل هذه الرشيحة، أمور 

اللجوء إىل الدول الصناعية

الحديث، بدأت لكن ويف العرصلدى األفغان تاريخ طويل من الهجرة، والهجرة اآلريائية دليل عىل ذلك. 

1357من شهر ثور 7، والدول الجارة بعد االنقالب الشيوعي، يف 1موجة لجوء األفغان إىل الدول الصناعية

الهجري الشميس، والغزو السوفيتي عىل أفغانستان.

ئ األفغان إىل الدول الصناعية 1982عام  ة تصاعدية سنوية، 2022م، بلغ عدد الالج الجئ، ويف وت

الجئ.6553م، 1989د عام وصل العد

رضبة اقتصادية ت، حيث شّكلالقوات السوفيتية من أفغانستان، بدأت الحرب األهلية يف البلدبعد انسحاب

ة اللجوء نحو الدول الصناعية. منذ انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان  ة، وبذلك تصاعدت وت كب

ئ األفغان إىل الدول الصناعية 2001إىل  دير بالذكر إن هؤالء هم 54620م، وصل عدد الالج ئ. ج الج

ون وأخذوا جنسيات هذه الدهم، الالجئون، إىل جانب ول.ذهب الكث

مع الغزو األمري عىل أفغانستان، أصبحت موجة اللجوء نحو الدول األوروبية تصاعدية مرة أخرى، ويف 

م، 2007م، إىل 2002الجئ. لكن وبعد 152466م، وصل عدد الالجئ األفغان يف هذه الدول 2002عام 

ئ األفغان يف الدول الصناعية، ويف عام  الجئ. منذ 104559م، وصل العدد2007تقلّص عدد الالج

تدهور األمن واملشاكل االقتصادية يف البلد، ارتفع عدد الالجئ األفغان يف الدول بسبب م، إىل اآلن 2008

ألف أفغان طلبات اللجوء إىل الدول األوروبّية.250م، فقط قدم أك من 2015الصناعية سنويا، ويف عام 

، وأسرتاليا، واليابان، وبريطانيا، وأمريكا من الدول الصناعية.1 االتحاد األورو
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الالجئون األفغان يف الدول الجارة

األفغان إىل الدول الجارة بعد االنقالب الشيوعي، وباالحتالل السوفيتي وصلت ذروتها. لجوء بدأت موجة 

م، بدأت عملية رجوع األفغان إىل البلد.1988وبعد اتفاقية جنيف عام 

م، بدأت موجة الرجوع إىل 2001أيام الحرب األهلية هاجر كث من األفغان إىل باكستان، لكن وبعد عام 

مليون مهاجر من الدول الجارة إىل البلد، وأك من خمسة مالي مهاجر 5.8اآلن رجع قرابة وإىل البلد، 

يعيشون يف الدول الجارة.

م، اتفقت باكستان وإيران عىل عدم إجبار الالجئ األفغان عىل العودة. واتفق البلدان أيضا عىل 2015عام 

ئ األفغانتسجيل الالجئ غ امل . لكن الالج ديد مهلة اعتبار سجل  يتم تسجيلهم بعد، و يتم 

البطاقات يف باكستان أيضا.

أهمية قضية الالجئ األفغان

مليون 1.4مليون الجئ، منهم 5.5عىل أساس أرقام غ رسمية بلغ عدد الالجئ األفغان يف الدول الجارة 

ش مليون مهاجر مسجلون ومليونان ييعن فقط. ويف إيرانامسجل، وقرابة مليونان غ مسجل يف باكست

. ويف الدول الصناعية، تغ ألف منهم 250ش عرشات آالف الالجئ األفغان ووصل أك من يع مسجل

م.2015إىل أوروبّا عام 

إىل جانب ذلك، هناك قرابة مليون نازح يف الداخل، وآالف مهاجرين من وزيرستان جاءوا إىل أفغانستان. 

، بالنظر إىل بعده  مجموع هذه األرقام يشكل خمس نفوس أفغانستان. بناًء عىل ذلك، تُعترب قضية الالجئ

ألفغانية إىل جانب السالم قضية مهمة للحكومة ااإلنسا والحقوقي والسيايس واألمني واالقتصادي، 

واألمن.
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م، ولجوء األفغان إىل أوروبّا2015عام 

م، وصل قرابة 2016من يناير 27م، إىل 2015عىل أساس أرقام منظمة الالجئ الدولية من شهر يناير 

.2مليون الجئ إىل أوروبّا، يشّكل األفغان بعد السوري غالبيتهم

، ّ . تقول 3شخص طلب اللجوء إىل الدول األروبّية942400إىل اآلن قّدم عىل أساس أرقام االتحاد األورو

م: "يف 2015عام األفغان الذين ذهبوا إىل أوروّباوزارة املهاجرين والعائدين األفغانية حول عدد الالجئ

منهم إىل أملانيا".150دولة، وذهب 44شخص طلب اللجوء يف 250م، قّدم أك من 2015عام 

رقام الالجئ األفغان الذين ذهبوا إىل أوروبا عرب طرق غ رشعية خالل ثالثة أعوام ماضية، لو ندرس أ

ّ يف عام  شخص 26215م، قّدم 2013ندرك أن العدد غ مسبوق. عىل أساس تحقيق لالتحاد األورو

إىل م،2015شخص، ويف عام 41370م، إىل 2014طلب اللجوء يف الدول األوروبّية، وصل العدد عام 

.4ألف250

ين منهم. خالل وصول هذه األعداد إىل أوروبّا  ة، أودت بحياة الكث خاطر كب  يكن سهال، بل مروا 

% 20متحدث وزارة املهاجرين األفغانية أن معلومات آالف يف املحيط. تش 4السفر إىل أوروبّا، غرق قرابة 

.800من الغارق يف املحيط كانوا أفغانا، وبلغ عددهم 

لية ومركزية إىل م، 2015عام  لجأت مئات اآلالف من سوريا، وأفغانستان، والعراق، ودول أفريقية ش

أوروبّا، وبذلك حدثت أزمة اللجوء. من هنا، تحاول الدول األوروبّية أن يعود الالجئون الذين وصلوا إليها 

بأهداف اقتصادية إىل بلدانهم.

ملزيد من التفاصيل راجع تقرير "آي أو أيم"، يف الرابط التايل:2

-28-report-situation-response-siscri-migration-mediterranean-http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/europe

2016.pdf-january
راجع تقرير   يس هنا:3

34131911-europe-http://www.bbc.com/news/world
:تفاصيل تقرير االتحاد األورو يف الرابط التايل4

-nEU)_asylum_seekers_in_the_EUexplained/index.php/File:Countries_of_origin_of_(no-http://ec.europa.eu/eurostat/statistics

28_Member_States,_2013_and_2014_YB15_III.png
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كل املستشارة عدد من الدول األوروبّية مثل أملا . وقالت م نيا، تعترب الالجئ األفغان الجئ اقتصادي

ئ األفغان الذين تم رفض طلب  اآلملانية أنها بدأت محادثات مع الحكومة األفغانية حول عودة الالج

.5لجوئهم

وزير الخارجية اآلملا تامس وأثناء زيارة له إىل كابول، قال إن الطرفان اتفقا عىل عودة الالجئ األفغان 

األفغان ال يُعتربون "الجئون"، ألن الوضع يف أفغانستان إن الالجئوقالالذين تم رفض طلب لجوئهم. 

أحسن نسبيا، وهناك أماكن مصؤونة يف البلد.

انيةموقف الحكومة األفغ

بشكل عام يتمثل موقف الحكومة األفغانية حيال الالجئ يف الدول الجارة أن يتم تسجيل غ املسجل 

، تجنبا من أذى الرشطة. ديد مهلة بطاقات الالجئ املسلج منهم، وأن يتم 

ملية، ويواجه مع أن الدول الجارة اتفقت مع هذا املوقف من قبل الحكومة األفغانية، لكنها  ترفع خطوة ع

ة. عىل سبيل املثال قبضت الرشطة الباكستانية األسبوع املايض  شخص 100الالجئون األفغان مشاكل كث

أفغان.600بتهمة "اإلرهاب" منهم 

ا من  ة لفقدانهم وثائق رسمية. عملية التسجيل تنهي كث هون مشاكل كث ئون غ املسجل يواج الالج

رص التعليم والرتبية، والعمل والخدمات الصحية.مشاكل الالجئ وتوفر لهم ف

وليست هناك رؤية واحدة لدى الرئاسة لكن موقف الحكومة األفغانية حيال الالجئ يف أوروبا غ حاسم، 

ووزارة املهاجرين.

:مزيد من التفاصيل يف الرابط التايل5

merkel-afghans-of-repatriation-on-talks-start-kabul-berlin-com/en/afghanistan/22065https://www.tolonews.
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: "طلبنا دوما من الدول املستضيفة من الالجئ يف أوروبّا، أن  تقرر قال وزير املهاجرين والعائدين األفغا

.  نوقع أي اتفاقية مع أي دولة بشأن الالجئ األفغان عىل أساس أمور ذاتية، بالنظر إىل الوضع األفغا

.6الذين يريدون العودة طواعية"بشأن إجبار الالجئ للعودة. فقط، نرعى

م، فقط 2015م آالف دوالر، (عا8إىل 5وبأن أي الجئ إىل أوروبّا يعتمد عىل التهريب، ويدفع يف ذلك من 

ئ للعودة يزيد من مشاكل الحكومة 1.25بلغ  بار الالج مليار إىل ملياري دوالر)، فإن إي اتفاقية إلج

األفغانية.

تؤكد وزارة الالجئ والعائدين األفغانية بشأن الالجئ يف أوروبّا، أن الوزارة لن توقع أي اتفاقية إلجبار 

لدول إجراءات شديدة، ويف خمس حاالت ال تقبل أفغانستان أن تقوم الالجئ إىل العودة رغم اتخاذ هذه ا

: أي دولة بطرد الالجئ

،18أطفال تحت أوال: أرس حصل كبارها عىل اللجوء ثالثا:ذوي اإلحتياجات الخاصة،ثانيا:سن

بال رعاية.أرسخامسا:النساء،اتعولهأرسرابعا:الرسمي،

النهاية

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590: املکتبهاتف

: تواصل مع املسؤول

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

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487:مدير قسم األبحاث والنرشاتالند، ز حکمت هللا

نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطوير هذه النرشة.مالحظة:

6 see online: http://www.dw.com/en/afghanistans-minister-of-refugees-no-agreement-on-taking-back-deportees-from-germany/a-

19020715
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