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مقدمة

دراسات االسرتاتيجية واإلقليمية، من قسم التحليل يف مركز الناقش ن»األسبوعتحليل«يف هذه النرشة من 

ن منصبه، وخاصة ما  ات التي حدثت يف الخارجية السعودية بعد وفاة امللك عبدهللا وتويل امللك سل التغي

وملف "تنظيم الدولة اإلسالمية".يتعلق باملحادثات األمريكية اإليرانية بشأن امللف النووي،

ا أن السعودية ترى إىل النفوذ اإليرا يف املنطقة كتهديد كب لنفسها، فإنها تحاول إيجاد ائتالف ضد  و

ء كث من الدول ومنها أفغانستان إىل رياض. ما هي عوامل تدهور  إيران، وملناقشة األمر قامت بدعوة زع

؟ وإىل أين ستنجح املحاوالت السعودية من العالقات السعودية اإليرانية ، بالنظر إىل خلفية العالقة بينه

أجل إحداث ائتالف سني ضد إيران؟

ة إىل السعودية أن تلعب اململكة دورا يف عملية السالم،  من جهة أخرى طلب أرشف غني يف زيارته األخ

ه عىل باكستان إلنجاح هذه العملية، ولحمل باكس تان عىل االلتزام بعهدها تجاه هذه وأن تستغل تأث

العملية. وتأ زيارة عبدهللا عبدهللا إىل الهند، والجلسة املنعقدة يف وزارة الخارجية األفغانية مع مسؤول 

يف إطار محاوالت السالم.أيضا صيني 

ة تذهب إىل أن محادثات السالم مع حركة طالبان قد بدأت، ما هي حقيقة األ  مر؟ هل هناك شائعات كث

تستطيع الحكومة األفغانية أن تحمل الجانب الباكستا بأن تلتزم بتعهدها؟ وماذا ستكون نتائج املحاوالت 

ت مناقشتها التي تقوم بها الحكومة األفغانية يف عملية السالم؟  يف مركز الدراسات هذه األمور واألسئلة 

، وإليكم التفاصيل:االسرتاتيجية واإلقليمية
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السعودية وراء حلف ضد إيران

ن،  ت دعوة كث من قادة العا السني إىل رياض من قبل امللك السعودي سل يف األسابيع القليلة املاضية 

 ، ، ورئيس الوزراء الباكستا ه اإلمارا شملت الدعوة الرئيس الرت أردوغان، وأم الكويت مع نظ

، وعبدالفتاح  السييس الذي ترأس مرص بعد إنقالب دموي قاده ضد رئيس البلد املنتخب. والرئيس األفغا

(سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن)، ك  ندة الحوار حول نفوذ إيران املتزايد يف العا العر  ودارت أج

إىل ونوقش ملف داعش واملحادثات األمريكية اإليرانية، فهناك توقعات بأن تصل أمريكا مع الجانب اإليرا

توافق بشأن امللف النووي.

فمن الرضوري إمعان النظر يف خلفية العالقات السعودية اإليرانية، مع عوامل تدهور هذه العالقة، 

.حاوالت من أجل تأسيس ائتالف سنيوالتهديدات املوجودة يف الساحة، إىل وجود امل

م)1979-م1929العالقات السعودية اإليرانية (

ة مع إيران، وبدأتكانت لدى عائلة  لحجاز. هذه العالقات مع حكم آل السعود السعود عالقات تاريخية قد

حينها كانت هناك خالفات ب آل السعود ورشيف مكة عىل حكم مكة، تدخل امللك اإليرا رضاه شاه 
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. وبعد ذلك عندما سيطر عبدالعزيز عىل السعودية كلها، دعى وف دا من لوساطة فاشلة يف إرضاء الطرف

إيران إىل زيارة السعودية.

، ويف نفس العام تم توقيع اتفاقية صداقة ب 1929ويف عام  م، عزز الطرفان عالقات دبلوماسية بينه

، وبعد ذلك وحتى (الثورة اإلسالمية اإليرانية)، طيلة خمسة عقود شهدت العالقات الثنائية بينه  الطرف

ة. منحنيات كث

سيطرتها عىل بعض األرايض العربية تدهورت م)، وعىل إثر إدعاء إيران 1979-م1929ويف هذه الفرتة (

، هي من أراضيها، طنب الكربى، وطنب الصغرىن تدعي أن بحرين، ومضيق هرمز، و كانت إيراالعالقة. و 

واآلن تسيطر إيران فعال عىل مضيق هرمز.

 تستغل إيران نفطها ضد الغرب وإرسائيل م، عندما1973وأما العامل الثا لتدهور العالقة جاء يف عام 

يف الحرب العربية اإلرسائيلة. ألن الدول العربية استغلت هذ األمر وبذلك أدخلت رضبة قوية يف اقتصاد 

م.1973الدول الغربية، وحتى اآلن تتكلم الكتب الغربية عن هذا األمر كأزمة اقتصادية لعام 

ر العسكري، والذي اعتربه و عامل آخر لعب دورا يف تدهور العالقة ه مشارع إيران للتسليح واالستث

املسؤولون السعوديون مشارع إيرانية للتوسيع.

ا يف تدهور العالقة اإليرانية السعودية، إال أن امللك اإليرا كان ،مع أن العوامل التي سلفت لعبت دورا كب

. ويف هذا األثناء شكل الطرفان  ة للمسلم ت كث يؤيد خطوات امللك السعودي فيصل يف تأسيس منظ

ل عبدالنارص أيضا. تصديا للتأث الرويس يف الرشق األوسط، واتخذا موقفا واحدا ضد ج

ي سعودي يف كتاب له حول العالقات السعودية اإليرانية:  الطرفان يف تلك الفرتة أدركّرصح كاتب أكاد

ة  ال تلعب خالفاته دورا سلبيا يف  هودا كث أن يقوما بالتعاون يف مجاالت خاصة، وأن يبذال ج

.1العالقات

1 Saeed M. Badeeb, Saudi-Iranian Relations 1932-1982, London: Centre for Arab and Iranian Studies, 1993, pp 64
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العالقات السعودية اإليرانية بعد الثورة اإليرانية

عالقات الثنائية ب البلدين بعد "الثورة اإلسالمية اإليرانية". ألن قادة الثورة سلكوا من جهة التوتدهور 

هة أخرى نددوا بالحكم املل يف بالد املسلم أيضا. ولعب يف هذه الفرتة تنهج عداوة الغرب ومن ج

الخالفات الشيعية السنية وتصدير الثورة من قبل إيران الدور األكرب للنزاعات.

رانية، عندما دعمت السعودية العراق، يوتدهورت العالقة أك من أي وقت آخر، إبان الحرب العراقية اإل

. وكان الثائرون من الشيعة اجّ ح400م، وقعت حادثة دموية أثناء الحج قُتل فيها أك من 1987وبعدها يف 

وعندها شلت العالقات الدبلوماسية ومن مؤيدي إيران، فطلبت إيران من السعودية أن تعتذر وأن تدفع دية،

م.1991ب البلدين، ومنعت السلطات السعودية حجاج إيران من الحج، إىل أن تم رفع الحظر عام 

ي  هت العالقات مرة أخرى نحو تحسن، زار من قبل إيران خا ويف التسعينيات القرن املاض، توج

ر الدول م، سافر امللك السعودي ع1997ورفسنجا السعودية، ويف  بدهللا إىل إيران ليشارك يف مؤ

اإلٍسالمية، ويف هذه الفرتة تم توقيع اتفاقية ب البلدين أيضا.

ويف القرن الحادي والعرشين وصل تحسن العالقة إىل حد، دخل يف منطق البلدين خطاب اآلخر (بالبلد 

استقبله عبدهللا امللك السعودي يف الصديق)، وحدث هذا عندما زار الرئيس اإليرا أحمدي نجاد السعودية و 

ة وعىل إثر الربيع العر وبرنامج إيران النووي شهدت تدهورا يف العالقة ب املطار. ولكن السنوات األخ

البلدين، ووصل األمر إىل أن طلب امللك السعودي من أمريكا أن تهاجم إيران وأن تنهي برنامجه النووي، أمر 

وي ليكس"."كشفت عنه

اذا تحس السعودية برضورة ائتالف جديد؟مل

سؤال يُطرح اآلن. إن السعودية ومنذ فرتة تعيش حالة من الحرب الباردة مع إيران، وقد وصل األمر بهذه 

ذا اآلن تحس السعودية برضورة إيجاد ائتالف سني ضد  الحرب يف بعض البلدان إىل حرب دامية أيضا، فل

ة  ات جيوإيران؟ حقيقة هناك عوامل كث السياسية حدثت يف اآلونة -تدفع السعودية نحو ذلك. منها تغي

ة: األخ
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املحادثات األمريكية اإليرانية عىل الربنامج اإليرا النووي،-1

االنقالب الحو يف اليمن،-2

انخفاض أسعار النفط،-3

لديها تنظيم داعش. فإن ملف داعش مث للقلق السعودي إىل جانب كل هذه العوامل. ألن داعش-4

تريد السعودية أن تتغ األفكار السلفية فيها إىل أفكار سلفية ال أفكار ثورية وسلفية يف آن واحد، و 

ثورية.

واملخاوف السعوديةيةاملحادثات األمريكية اإليران

إن أمريكا ومنذ عقدين من الزمن تنتقد برنامج إيران النووي، وقد وضعت حتى اآلن تعزيرات اقتصادية 

ة ع بغية أن ال تدخل مع إيران يف تعامل ىىل إيران. وإىل جانب ذلك وضعت ضغوطا عىل بلدان أخر كث

يتوقف حتى اآلن بسبب مرشوع غاز ب إيران وباكستان والهند، هواقتصادي، وخ مثال عىل ذلك

الضغوط األمريكية.

العسكري عىل إيران، إال أن الحرب شارات خرضاء بشأن الهجوم إ إضافة إىل ذلك رفعت أمريكا لعدة مرات 

األفغانية والعراقية الطويلة أجهزت أمريكا من أن تقوم بتنفيذ هجوم عسكري آخر عىل إيران.

وكانت العالقة اإليرانية مع أمريكا متدهورة جدا يف فرتت من حكم أحمدي نجاد، ولكن فور تسلم حسن 

دثات مع أمريكا، وهناك شائعات تقول إن البلدين قد روحا وهو مشهور بالوسطية يف الغرب، بدأت املحا

ما ب  يصال يف الشهور القليلة القادمة إىل توافق بشأن امللف النووي. وإن هذه الشائعات أثارت جدال واهت

.إالجمهوري يف أمريكا، ك وأثار قلقا لدى رئيس وزراء  رسائيل واملسؤول السعودي

وجب  االتفاقية القادمة ستوافق عىل أن يراقب املراقبون الدوليون منشآتها النووية يف أي يقال إن إيران و

وقت يريدون. وأن إيران ال يجتاز حدا محددا لتخضيب "اليورانيوم"، وأن اليورانيوم املخضبة أك من هذا 

يراتها من أمام إيران الحد يتم إبعادها،  ال تتمكن إيران من صنع قنبلة نووية. إزاء ذلك ترفع أمريكا تعز

وتستطيع إيران أن توسع نطاق تجارتها العاملية.
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فإن أوباما يكون قد أنجز أمرا يخلد ذكره يف التاريخ، يف حال أن تصل أمريكا وإيران إىل مثل هذا االتفاق، 

إىل وسوف ترفع العوائق من طريق إيران للرقي. إال أن البلدين يواجهان عراقل داخلية وخارجية للوصول 

، ألنهم راسلوا إيران أن ال تثق بأوباما ودعوا رئيس  هذه املرحلة. يواجه أوباما ضغوطا من قبل الجمهوري

. ويف املجال الخارجي يواجه أوباما ضغوطا من قبل  وزراء إرسائيل إللقاء الكلمة أمام الكونغرس األمري

أيضا.السعودية، ويواجه الرئيس اإليرا ضغوطا من قبل رجال الدين

اليمن

إن اليمن بلد جار للسعودية، وفيها أتباع للمذهب الشيعي، وهو ميدان آخر للحرب السعودية اإليرانية منذ 

عة الحوثي ذات الصلة األيديولوجية مع إيران تؤيد منذ  م، حدوث انقالب 2011فرتة طويلة. وكانت ج

، م، خرج 2014ضد رئيس اليمن عبدهللا صالح. ويف عام  الحوثيون من مناطقهم واتحدوا مع اإليزيدي

وقويت شوكتهم بهم.

م، سيطر الحوثيون عىل القرص الرئايس يف اليمن، فاستقال الرئيس اليمني منصور 2015ويف مطلع عام 

عة ذات مشرتكات مع  هادي. وكانت قبل ذلك العالقة السعودية اليمنية حميمة جدا، واآلن ترى إىل وجود ج

ويف السطلة كتهديد كب لنفسها. وتحاول كل من السعودية وإيران وضع حصار عىل اآلخر. إيران يف 

نييات القرن املايض كانت السعودية لديها صداقة مع باكستان واملجاهدين األفغان،  أوضاع مشابهة يف الث

، وحاولت وضع  ن. وتحاول اآلن حصار عىل إيراويف الحرب العراقية اإليرانية أيّدت السعودية صدام حس

عة الحوثية يف اليمن. فإن الحوثي ان أن تضع حصار إيرا عىل السعودية من قبل حزب هللا يف لبنان، والج

م، وقتلوا خمسة من الجنود السعودي يف 2009لهم تاريخ عداء مع السعودية، قاتلوا عىل الحدود عام 

شهر رمضان املايض.
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النفط

ا يف تدهور العالقة ب البلدين يف السابق،  إن هذه القضية هي التي إال مع أن ملف النفط لعب دورا كب

تقف اآلن أيضا وراء تدهور عالقة السعودية مع إيران وروسيا. وهو أمر حمل بوت عىل أن ينرصف من 

م.2014زيارة وزير الخارجية السعودي يف شهر نوفمرب 

برميل نفط. وعىل أساس النظرية االقتصادية كل ازداد 12إىل 6تنتج يوميا ب تستطيع السعودية أن 

تي تقف وراء االنتاج (وتوقف الطلب)، فإن السعر ينخفض. لذلك ترى إيران ومعها روسيا أن أمريكا هي ال

، ألن انخفاض أسعار النفط، ألن أمريكا تريد أن تضع روسيا أمام أزمة اقتصادية بسبب أحداث أوكرانيا

ا عىل النفط، وتريد السعودية أن ترضب إيران يف املجال نفسه. روسيا بلد يعول كث

ة من النفط لتنخفض بذلك أسعار النفط يف األسواق العاملية، وهو أمر يؤثر  تستخرج السعودية مقادر كث

ا من دخائر النفط وتدرك جيدا أن لك كث ا سلبا عىل اقتصادها بطبيعة الحال، ولكنها  ها وبهذه الخطوة إ

ترضب بشكل كب دوال ذت داخل أقل.

الدبلوماسية السعودية وأفغانستان

ة من شهر يناير لهذا  . ففي األيام األخ لقد نشطت الدبلوماسية السعودية يف الشهور املاضية بشكل كب

الربيطانية مع امللك املتحدة ة ملكامليف م األ م)، زار الرئيس األمري السعودية، بعدها التقى 2015العام (

السعودي، ولكن بعد أن ظهرت قضية املحادثات األمريكية اإليرانية، مع ملف سيطرة الحوثي يف اليمن، 

ء مرص، وتركيا، وباكستان، والكويت، واإلمارات، وأفغانستان إىل السعودية. إن  قامت السعودية بدعوة زع

ن إلحداث ائتالف سني اف إيران أيضا. هذه الدول سنية من جهة، ودول عىل أطر  إال أن استطاعة امللك سل

ضد إيران تتوقف عند القرارات التي سوف تأخذها هذه الدول.

ا ال تدخل باكستان وتركيا يف ائتالف تهدف عد . لكنه او ر تحافظان عىل عالقاته سة دولة جارة له

. وعىل حد تعب صحيفة "داون"  الباكستانية رفضت باكستان طلبا سعوديا إلرسال بعثة أخرى مع الطرف

من جنودها إىل السعودية.
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ن. مع أن الصحف  ويف هذا الصعيد زار الرئيس األفغا أرشف غني السعودية بدعوة من امللك سل

ا من املحلل يرون بأن ملف األفغانية اعتربت الزيارة محاولة أفغانية من  أجل عملية السالم، إال أن كث

داعش، وقضية النفوذ اإليرا املتزايد يف العا العر قد دخلت أجندة اللقاء.

ة عمل لألفغان يف  نح بعد تاش ا أن أفغانستان تواجه حالة من االضطراب األمني، وأن السعودية  

ة ألفغانستان طيلة  ر أو مساعدة كث سنة مضت، فإنه ليس من املناسب 15السعودية و تقم باستث

ىل صعيد حرب نيابية. عأو للجانب األفغا أن يضع أفغانستان عىل منصة التضحية يف حروب اآلخرين، 

كن ألفغانستان أن تساعد السعودية وإيران يف ملف داعش، ألنه تهديد مشرتك وأما تعاون ، ومع ذلك 

ا عليها.أفغانستان مع السعودية ضد إيران سيجلب  أثرا سلبيا كب
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د أو السعودية. عرب الص أو الهنراء السالم.الحكومة األفغانية و 

ة قام كل من أرشف غني الرئيس األفغا وعبدهللا عبدهللا الرئيس التنفيذي ألفغانستان  يف األيام األخ

مسؤول بزيارة إىل السعودية والهند. وتزامنا مع هذه الزيارة أجرت وزارة الخارجية األفغانية جلسة مع 

صيني يف كابول.

وكان الهدف من وراء كل هذه الخطوات، هو الحصول عىل تأييد بعض الدول لعملية السالم األفغانية. ففي 

ود عىل الساحة  ه املوج زيارته إىل السعودية طلب أرشف غني من الجانب السعودي أن يستغل تأث

الباكستانية لصالح هذه العملية.

ةلغز املفاوضات الجديد

منذ أن تعهد املسؤولون الباكستانيون يف زياراتهم إىل كابول بحمل طالبان عىل أن يجلسوا خلف طاولة 

، وهو أمر رفضته حركة طالبان بشدة. ة حول مفاوضات السالم ب الطرف الحوار، انترشت شائعات كث

ة نفى  ويف املايض كانت الحركة تنفي مثل هذه الشائعات عرب ترصيحات ملتحدثيها، ولكن يف املرة األخ

أي محادثات أو حتى أي اتصال مع الحكومة يف قطر ويف خطوة غ مسبوقةالسيايس مكتب الحركة 

ا لدى األفغان األفغانية. ويف البيان اإلعالمي الذي أصدره مكتب الحركة السيايس أعترب السالم أم ال قد

وأمرا مطلوبا لدى الحركة، إال أن البيان يشرتط نهاية االحتالل الكاملة إلحالل السالم.
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اعترب البيان أن هذه الشائعات دعايات ضد حركة طالبان، وتضمن تأكيدا عىل عدم حدوث أي محادثات حتى 

ري محادثات فإنها لن تكون ّرسية وسيقوم اآلن، وأنه  يتم اختيار شخص إلجراء هذه املحادثات. وفي تج

مكتب الحركة يف قطر بإخبار الناس حول املوضوع.

وعىل أساس هذا نرى أن طرفا مه يف املحادثات وهو حركة طالبان تعترب أخبار املفاوضات ب الطرف 

ة عدوها يف ميدان املعركة. حربا دعائية نشأت من هز

ب اإلخبار ونرش الشائعات

نت الصحف الباكستانية منذ بدء هذه الشائعات مصدرها األول، وقد نقلت أخبار هذه العملية عىل لسان وكا

مصادر غ معلومة. وبدورها تقوم وسائل اإلعالم األفغانية بنرش هذه األخبار عىل نطاق واسع، والذي 

، فيكون منهم من ينتقد الرئي س األفغا من أجل إجراء يصبح أساس التحليل واملناقشة لدى بعض املحلل

حوار ّرسي ويف مكان مجهول.

ويتم نرش هذه األخبار يف الصحف الباكستانية يف حال تظهر شكوك بشأن التزام باكستان بتعهداتها تجاه 

عملية السالم األفغانية. ففي آخ املستجدات عزى اإلعالم الباكستا سبب تأخ املفاوضات إىل خالف 

.داخيل يف الحركة ب  املال أخرت محمد منصور واملال ذاكر، وأن األول يوافق مع العملية في يخالفها األخ

في امتثلت حركة طالبان ألمر باكستان!

وإن تصور الحرب هي حركة مذهبية بآرائها الخاصة. قبل أن تكون مجموعة سياسيةإن حركة طالبان

السياسية، وأنهم ال يرون إىل الحصول عىل الكرايس عرب والسالم لديها مختلف ع يكون ب املجموعات 

املفاوضات كفوز حقيقي. فإن الفوز لدى الحركة هو تطبيق الرشيعة يف النظام اإلسالمي يف أفغانستان، 

وهو أمر يضحي أفراد الحركة أرواحهم من أجله.

مع الحكومة األفغانية ومن لو افرتضنا أن حركة طالبان تقبل مقرتح باكستان، وتجلس خلف طاولة الحوار 

أجل تقاسم السلطة، فإىل أين يتجه مص الحركة؟
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فقد أّكد قادة الحركة دوما بأن أسمى هدف يجاهدون من أجله هو تحرير البلد من االحتالل األمري وإقامة 

يفكر فسوف رشع هللا فيه. واآلن لو يقبل القادة بطلب من باكستان أن يفاوضوا الحكومة األفغانية، 

ا كانت بأمر من 13املقاتلون يف الحركة بأن حربهم طيلة  سنة املاضية، ضد أمريكا والحكومة األفغانية إ

لكون شيئا من األمر. وسوف ينتج عن هذه القضية انقسام ب املقاتل والقادة  باكستان، وأن قادتهم ال 

األبد.يف الحركة، وهو أمر يقيض عىل حركة طالبان كقدرة عسكرية إىل

من الشيعة األفغان، وضعا 31ويشكل بدء فعاليات "تنظيم الدولة اإلسالمية"، والذي أظهر تواجده بخطف 

ا من مقاتليها إىل صفوف  خطرا لطالبان، ويف مثل هذه الظروف سوف يدفع خطأ واحد للحركة عددا كب

. التنظيم، وهو أمر سوف يتحتم معه التقاتل ب الطرف

ا معوجا تجاه جدول انسحاب قواتها من أفغانستان، وهناك من يرى إىل جتسلك أمريكا نهمن جهة أخرى

شائعات ظهور داعش يف أفغانستان، كذريعة لبقاء القوات األمريكية.

وعىل ذلك فإن حركة طالبان مع أنها تظهر رغبة يف املحادثات، ولكنها وبالنظر إىل األوضاع الحالية تعترب 

باملحادثات حربا دعائية ضدها، هذا فضال عن أن تنخرط الحركة فعال يف عملية الشائعات املتعلقة

.هااملفاوضات التي ستكون حركة انتحارية من قبل

الحكومة األفغانية تعترب طالبان عدوا

لهو خالف أعمق بكث م يكون ةمن جهة أخرى إن الخالف إزاء عملية السالم يف داخل الحكومة األفغاني

حركة. وتعني رشوط بعض األطراف الحكومية بأن تعرتف حركة طالبان بالدستور األفغا أن هذه بداخل ال

األطراف تطلب من طالبان االعرتاف بهذا النظام. ولو تقبل حركة طالبان بهذا الرشط فإن املقاتل فيها 

يكن به مشكل رشعي؟ سنة، إن 13سيطرحون سؤاال بسيطا أمام القادة: ملاذا قاتلنا هذا النظام طيلة 

وستظهر هناك أسئلة رشعية أخرى، منها أ كان قتالنا جهادا أم بغاوة؟ أ كان قتالنا شهداء أم ال؟

ع عىل رضورة املفاوضات مع طالبان. فعندما  من جهة أخرى ويف داخل الحكومة األفغانية ليس هناك إج

بأن طالبان هم األعداء الحقيقيون للحكومة يّرصح ظاهر طن مندوب أفغانستان الدائم يف األمم املتحدة

األفغانية، ال يبقى هناك طريق نحو السالم!



910www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

13

ة للمسؤول األفغانالز اريارات األخ .. أهداف وأ

واآلن نرجع إىل دالالت الزيارات التي قام بها كل من أرشف غني وعبدهللا عبدهللا والتي أرشنا إليها يف مطلع 

البحث.

عندما تعهدت باكستان للحكومة األفغانية الجديدة بأن تحمل حركة طالبان بالجلوس خلف طاولة الحوار، 

اعترب بعض األفغان هذه الخطة الباكستانية لعبة أخرى من قبل الحكومة الباكستانية. يبدو اآلن أن أرشف 

ان، ليطلب من السعودية أن غني وصل إىل نفس الرأي فسافر إىل السعودية وهي دولة ذات نفوذ يف باكست

ترغب باكستان يف التزام تعهدها إزاء عملية السالم األفغانية.

إضافة إىل ذلك، ومع أن زيارة عبدهللا عبدهللا الرئيس التنفيذي ألفغانستان جاءت بدعوة من صحيفة هندية، 

يف حال نكوص باكستان و أن هذه الزيارة تحمل يف نفس الوقت رسالة إىل باكستان تفيد بأن أفغانستان إال 

لك خيار الصداقة الهندية.عن تعهدها 

ية األفغانية شارك فيها مسؤولون صينيون مع  لسة يف وزارة الخارج وتزامنا مع هذه الزيارة ُعقدت ج

مسؤول أفغان، تم فيها مرة أخرى تأكيد عىل أهمية الدور الصيني يف عملية السالم األفغانية، ألن الص 

زم بتعهدها للحكومة األفغانية. دولة ذات تأث يف باكستان. ويعني ذلك أن تطلب الص من باكستان أن تلت

ارا مطلوبة ألفغانستان؟ وهل ستكون هناك ضغوط عىل باكستان؟  ولكن هل ستجلب هذه الزيارات أ

.بالنظر إىل ما مىض، يبدو السالم األفغا بعيد املنالف

النهاية
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