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مقدمة

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

فغانية أسلحة ألصحاب القوى املحلي يف عدد من الواليات األفغانية، توزيع الحكومة األ واإلقليمية مناقشة

ية. وانتقدت لجنة حقوق اإلنسان ولجنة األمن القومي يف الربملان  وهو ما أثار انتقادات داخلية وخارج

ارة األفغا توزيع السالح لألفراد غ املسؤول واعتربته تهديدا قويا ألمن البلد يف  املستقبل. قالت وز 

، ولكنها تؤيد كل انتفاضة شعبية ضد املعارض  الداخلية األفغانية إنها ال توزع السالح لغ العسكري

. املسلح

وقد شهدت أفغانستان من قبل تواجد مجموعات مسلحة  تنفع البلد يف يشء، وهو أمر مجرب غ مجٍد. 

ذا تتوسل الحكومة بإحداث امليليشيا رغم إال أن التجربة تعاد يف والية كندز إحدى أكرب الوالية اض طرابا. فل

ألف شخص؟ أال تصبح قوات امليليشيا مصدر قلق آخر يف املستقبل؟350تواجد قواتها البالغة 

من جهة أخرى أثارت العالقات األفغانية الباكستانية وتبادل الزيارات ب املسؤول جدال وأخبارا واسعة يف 

دو من زيارات املسؤول الباكستاني إىل كابول، بأن باكستان تحاول استغالل األوساط األفغانية. ويب

الوضع الحايل يف أفغانستان وتحس العالقة مع هذه الجارة ذات عالقات مضطربة. وقد بدأت كابول 

كن أن يكون صديق إسالم آباد". تجرب صدق ما قاله رئيس الوزراء الباكستا بأن: "عدو كابل ال 

ت سياسة باكستان تجاه أفغانستان؟ وهل تستطيع كابول إحالل األمن واالستقرار عند رضا الجانب هل ت ّ غ

ت مناقشتها يف مركز الدراسات  ؟ وإىل أين تتجه هذه العالقات؟ هذه األمور واألسئلة  الباكستا

االسرتاتيجية واإلقليمية، وإليكم التفاصيل:
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أم حل؟.. أزمة ليشيايمجموعات امل

ل أفغانستان، أظهر املسؤولون األفغان رغبة يف إحداث  عىل أعقاب انتشار االضطرابات األمنية يف ش

مجموعات من امليليشيات املحلية.

وّرصح عمر صايف محافظ والية كندز، بأن قوة مكونة من ألف شخص تم إحداثه بالفعل يف هذه الوالية 

.وذلك للقتال ضد معاريض الحكومة املس لح

كن للحكومة  كن استغالل امليليشيا يف إحالل السالم يف البلد؟ وأهم من ذلك، هل  سؤال يُطرح اآلن. هل 

لك زمام القرار يف هذه املجموعات؟ ومن يضمن أنها ال تصبح عائقا يف طريق األمن؟ أن 

عندما يأست الحكومة عن إن تجربة الحكومة الشيوعية خ دليل عىل ذلك، فحينها تم استخدام امليليشيا

قدرات قواتها. فهل دخلت أفغانستان يف تلك املرحلة مرة أخرى.
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ال برتيوس وصناعة امليليشيا الج

ال مك كريستال عام  ال دفيد برتيوس مكان الج ، ليكون قائد القوات الدولية 2010عندما تم تعي الج

يف مكافحة طالبان، وذلك بالنظر إىل تجربة العراق. يف أفغانستان، بدأ العمل يف مرشوع صناعة امليليشيا

ساعدة القبائل السنية سببت تضعيفا لتنظيم القاعدة، إال أنه  ينتبه أن  إن خطته هذه يف العراق و

األوضاع يف أفغانستان غ األوضاع العراقية. إن أفغانستان قد جّربت هذه الخطة، ورأت منها نتائج غ 

ع حرب أهلية يف البلد.مرضية، ومنها اندال 

DDRبرنامج ضد 

ل برنامج "دي دي آر" يف البلد، وتضمن  بعد الغزو األمري عىل أفغانستان وسقوط حكم طالبان، تم إع

هذا الربنامج نزع السالح ووضع املجموعات املسلحة يف مرحلة ما بعد الحرب ويف مجاالت مدنية.

نح م، 2001وبدأ الربنامج يف أفغانستان عام  برعاية من األمم املتحدة وكانت اليابان أكرب دولة داعمة له 

مئات املالي من الدوالر.

وعىل أساس هذا الربنامج تم نزع السالح من األفراد غ املسؤول وقوات امليليشيا، ألن مسؤولية الدفاع 

لة خارج نطاق الجيش واألمن كانت عىل وشلك أن تُسلم للجيش والرشطة، و يكن بدا من حل أي تشكي

والرشطة. ويف نفس الوقت كان عىل أصحاب القوى املحلي والذين كانوا يعرقلون سيطرة الحكومة 

املركزية أن يطيعوا الحكومة.

ة. ألن األسلحة التي تم نزعها كانت  ولكن، منذ البداية كان واضحا بأن هذه الخطة احتوت عىل مشاكل كث

ل.مستهلكة وغ مؤهلة لالستع

"داياج"، وكان يهدف أيضا إىل نزع األسلحة من األيادي غ  ل برنامج آخر بعنوان  بعد ذلك تم إع

املسؤولة، إال أن قدر الربنامج الثا كان مشابها باألول.
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صناعة امليليشيا عىل أساس القوم

كنها فعل ذلك بدوافع وطنية عامة شا ملة. كل قائد يف امليليشيا يف حال رغبة الحكومة بصناعة امليليشيا ال 

هم. وال ينبغي يف نفس الوقت نسيان املشاكل القومية يف  يختار أفراده من قومه، فإنه ال يعتمد عىل غ

الواليات. لذلك عندما ينضم عدد من أفراد قبيلة ما إىل امليليشيا، فإن قبيلة أخرى تشعر بالخطر وحتى 

. تضطر للذهاب إىل معاريض الحكومة املسلح

تجربة امليليشيا يف الواليات

إن الحكومة تعنيها فقط أن يتم الدفاع عن جزء من األرض أمام القوات املعارضة، إال أن هذا الدفاع بدال من 

أين ينفع الحكومة يسبب خسارة وضفعا لها.

منذ بضع والية كندز خ دليل عىل ذلك، إذ يتحدث حاكمها عن صناعة ألف من امليليشيا. وتوجد يف الوالية

سنوات قوات مسلحة باسم امليليشيا وقد سببوا ضيقا وحرجا للشعب. وإن هذه القوات بذريعة أن الحكومة 

ال تدفع لهم رواتب يستخدمون القوة يف أخذ األموال من الناس. وحتى املؤسسات الدولية أيضا نرشت 

تقارير تفيد بأن هذه القوات آذت الناس، وعّذبتهم حتى وقتلت منهم.

. ففي نهاية شهر مارس، قام عدد 2012ام ع م، حدث يف والية كندز ما أعجز الحاكم عن تقديم أي تفس

من املسلح بعد أن قتلت عنارص حركة طالبان واحدا منهم يف قرية "لوي كليم"، قاموا بقتل أك من 

عرشة أفراد فيهم نساء وأطفال.

أن هذه القوات ال عالقة لها مع الحكومة واعتربهم مسلح ويف رد لالعرتاضات الشعبية، قال حاكم الوالية ب

غ مسؤول يقاتلون طالبان. وكان ذلك أول مرة تفىش فيها أمر تواجد قوات مسلحة غ الرشطة والجيش 

وحتى امليليشيا وهم يقاتلون طالبان!

من أين يأ دخلها وما سؤال يطرح نفسه بقوة. إذا  تكن هذه القوات للحكومة فمن أين يأ سالحها؟ و 

ترصف؟
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النتيجة

كن أن يؤثر إذا ما كانت هذه القوات تحت سيطرة مبارشة من  إن صناعة امليليشيا من أجل إحالل األمن 

الرشطة الوطنية، وأن ال تخرج من إطار السيطرة، إال أنه عمل شاق بالفعل.

با ما يكون هؤالء األفراد أصحاب خلفيات وقوات امليليشيا يف أفغانستان عموما تتبع شخصا ذا قوة، وغال

غ جيدة. إن هذه القوات ال تقبل ما يحدده االنخراط ضمن صفوف الرشطة الوطنية، وكل وفره القائد من 

حرية كان الوالء به أكرب، وهذه الحرية تجعل منهم مصدر إزعاج للشعب.

ة حقوق اإلنسان، واعتربتها أيضا عامل واتهمت لجنة حقوق اإلنسان يف أفغانستان امليليشيا بعدم رعاي

% من العنف ضد النساء واألطفال. وّرصح مسؤول يف اللجنة إىل وسائل اإلعالم إن تحقيقاتنا تدل بأن 80

امليليشيا نقضوا حقوق اإلنسان بأذى الشعب، واغتصاب النساء واألطفال.

ّ شيئا من محتواها. إن ما إن تسمية هذه القوات باملجموعات املسلحة أو امليليشيا أو الرشط ة املحلية ال تغ

ا، واألسواء يف األمر تواجد قوات  لك القرار فيها كث يهم هو ما تقوم به هذه القوات، وأن الحكومة ال 

مسلحة يف أرجاء البلد خارجة عن سيطرة الحكومة، وتغض الحكومة الطرف عنها لعدائها مع طالبان فقط.

تى ة يأس من استطاعة قواتها األمنية يف إحالل األمن والسالم يف البلد، حفهل أصبحت الحكومة يف حال

تتوسل إىل مجموعات امليليشيا.
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أفغانستان وباكستان.. خطة حالية وعالقات مستقبلية

عىل أساس تقارير نرشتها وسائل إعالم باكستانية، حّذرت الحكومة الباكستانية حركة طالبان أفغانستان، 

ها إن  توقف عملياتها يف فصل الربيع وإن  تتوجه نحو عملية السالم فإن ذلك قد يجلب نتائج غ بأن

مرغوبة. وقبل هذا أبدى نواز رشيف خالل زيارته إىل كابول ترصيحات مخالفة لطالبان،  تشهد الساحة 

ا أصدقاء إسالم آباد".الباكستانية مثلها. وقال متحدثا: "إن أعداء كابول لن يكونو 

منذ ثالثة أشهر تشهد العالقات ب كابول وإسالم آباد حالة من التحسن، وازدادت زيارات املسؤول من 

ا يف الجانب الباكستا ويف  ت سياسة أفغانستان تجاه باكستان، وتأمل كابول تغي ّ . وتغ الجانب

موقفها التقليدي.

"وال اسرتيت ورنال"، تقارير عن محادثات ب الحكومة األفغانية وحركة ومع ذلك نرشت صحيفة  ج

هيدية لعملية "إسطنبول"، شارك فيها من  ، وُعقدت يف إسالم آباد جلسة  طالبان أفغانستان يف الص

. الجناب األفغا خليل كرزاي نائب وزير الخارجية األفغا
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ة ب كابول وإسالم آباد العالقات األخ

قات األفغانية الباكستانية، بدأ املسؤولون من الطرف بتبادل زيارات مكثفة. ويف بضعة ومع تحسن العال 

أشهر املاضية فقط، قام رستاج عزيز مستشار األمن الوطني الباكستا بثالث زيارات إىل أفغانستان، وقام 

املخابرات راحيل رشيف قائد الجيش الباكستا أيضا بثالث زيارات، في زار رضوان أخرت رئيس

، وبرويز ختك  الباكستانية أفغانستان أربع مرات. إىل جانب ذلك قام خرم دستج وزير التجارة الباكستا

باو،  ء األحزاب السياسية البشوتية (أفراسياب ختك، آفتاب ش زعيم إقليم خيرببختونخواه مع وزرائه، وزع

(آصف عيل زرداري، يو  ن)، بزيارات أسكزاي)، وقادة يف الحزب الشعبي  ، وش رح سف رضا جيال

ء يف حركات دينية من أمثال فضل الرحمن،  ة إىل كابول، وعىل أساس بعض التقارير قبل بعض الزع كث

ورساج الحق دعوة الحكومة األفغانية.

كن أن يكمن سببها يف تغي إن ازدياد زيارات املسؤول يف األشهر املاضية ب كابول وإسالم آباد 

الحكومة األفغانية ومنذ خمسة أشهر تبنت سياسة خارجية تدور حول   . السياسة الخارجية لدى الطرف

ا، إال أن  ت سياسة باكستان تجاه أفغانستان إىل حد ما، إن  تتغ كث ّ باكستان، ومن جهة أخرى تغ

.ترصيحات املسؤول الباكستاني من ح آلخر ومنذ خمسة أشهر بعثت آماال  للجانب األفغا

فإنها واجهت انتقادات داخلية  وقد أثّرت سياسة أفغانستان املوالية لباكستان عىل الحكومة األفغانية أيضا. 

من جهة، ومن جهة أخرى استفزّت هذه السياسة حركة طالبان أفغانستان، ألن تغي سياسة باكستان مع 

ة ترى لن فسها حرية قرار، وتعترب موقفها يف عملية السالم أثره عىل طالبان أفغانستان، إال أن األخ

ة بدال من أن تظهر السياسة  . ولذلك فإن تحركات طالبان الدامية األخ األفغانية بعيدا عن التأث الباكستا

املزدوجة لدى باكستان، تظهر أن حركة طالبان تنوي إثبات نفسها حرة وذات قرار حر.

ت سياسة باكستان؟ ّ هل تغ

ال مرشف يف باكستان ووصول الحزب الشعبي إىل سدة الحكم، بدأ يف باكستان ومع ن هاية حكم الج

ت خارجية باكستان تجاه أفغانستان؟ بعده يف  ّ م ثار هذا الجدل مرة أخرى 2013تساؤل يقول: هل تغ
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انستان. إال أن م، قام بزيارة إىل أفغ2013عندما فاز حزب رابطة املسلم نواز رشيف االنتخابات، ويف عام 

خارجية باكستان تجاه أفغانستان  تتغ ال يف عهد آصف عيل زرداري وال يف عهد نواز رشيف.

ومع تشكيل الحكومة االئتالفية يف أفغانستان، وبعد حدوث هجوم عسكري عىل مدرسة تابعة للجيش يف 

ت. وقد عقدت ّ الحكومة األفغانية آماال عريضة بيشاور، ظهر للعلن أن خطة باكستان تجاه أفغانسان قد تغ

. ات، فسارعت يف منح تنازالت للجانب الباكستا ة من تغي ا ظهر من األخ عىل إسالم آباد 

ا صبّت يف مصلحة باكستان فقط.  إال أن التغي الذي حدث يف الخارجية الباكستانية تجاه أفغانستان، إ

العالقات األفغانية الهندية بالتقارب الباكستا الهندي، فإن أفغانستان منحت لباكستان تنازالت، تأثرت

وأصبحت الهند عىل بعد من أفغانستان مقارنة بأيام حكم كرزاي.

محادثات السالم وشائعات جديدة

يف األسبوع املايض نرشت صحيفة "وال اسرتيت جورنال"، تقريرا أفاد بأن محادثات ب حركة طالبان 

ا األعىل للسالم حدثت يف مدينة أورومتيش الخاضعة للسيطرة الصينية، وذلك أفغانستان واملجلس األفغ

(آي إس آي). وقد انترش الخرب واسعا يف اإلعالم األفغا  بوساطة من الص واملخابرات الباكستانية 

"شائعة"، ك واعترب املجلس األعىل للسال  م والدويل. إال أن حركة طالبان رفضت ذلك، واعترب األخبار 

"مزورا".

يقال إن معصوم أستانيكزاي أم املجلس األفغا األعىل للسالم قد شارك يف هذه املحادثات، في شارك 

، واملال عبدالرزاق. إال وبالنظر إىل البيان  نيابة عن حركة طالبان املال عبدالجليل، واملال محمد حسن رح

لحركة الرسمي  يشاركوا يف املحادثات. وأكّد بعض الرسمي لحركة طالبان أفغانستان يبدو أن مندو ا

املصادر ملركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية بأن هؤالء ليسوا من أعضاء مكتب طالبان يف قطر. وال 

ل توصيل  يُستعبد أن يكونوا قد لعبوا دور وساطة ب طالبان واملجلس األفغا األعىل للسالم من أج

ة. ومن هنا يقال أيضا، بأن معصوم استانيكزاي وبعد يوم من تلك املحادثات تم ترشيحه الرسالة وبناء الثق

وزيرا للدفاع.
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وحتى إن كان مندوبو حركة طالبان قد شاركوا يف املحادثات، بالنظر إىل ما أرادت باكستان من إظهار 

دقيقة. عىل سبيل املثال نرش موقفها مؤثرا يف عملية السالم األفغانية عرب وسائل إعالمها ونرش تقارير غ

اإلعالم الباكستا قبل فرتة بأن قاري دين محمد عضو مكتب طالبان يف قطر التقى يف إسالم آباد مع 

املسؤول الباكستاني حول عملية السالم األفغانية، وأن محادثات السالم األفغانية سوف تبدأ خالل أسبوع 

الصحة. واآلن أيضا إذا كان مندوبو طالبان قد ذهبوا إىل الص من يف كابول، إال أن الخرب كان عاريا عن

باكستان، لكان اإلعالم الباكستا نرش ذلك، ومن هنا يبدو بأن مندو طالبان املشارك يف جلسة الص 

تم إصدار جوازات سفرهم من كابول.

ات ألعضاء يف املجلس األفغا إن مدى صحة الخرب ليست عليها شواهد، ولكن وبالنظر إىل لقاءات وحوار 

، إال أن تفاصيل ما جرى فيها تبقى غامضة. كن أن نقول إن الجلسة ُعقدت يف الص األعىل للسالم، 

تعهدات باكستان والحرب الدامية

إن حكومة باكستان تكرر تعهدها يف مجال إحالل السالم مع الحكومة األفغانية يف حال أعلنت وأطلقت 

"بكواش" حركة طالبان أف لسة مؤسسة  غانستان عمليات أك عنفا مقارنة بالسنوات املاضية. ويف ج

املنعقدة حول السالم األفغا يف قطر أيضا انتقدت حركة طالبان سياسة أرشف غني املبنية حول محور 

باكستان وأبدت حساسية شديدة تجاهها. وكانت أوىل مرة تنتقد الحركة سياسة الحكومة األفغانية تجاه

. باكستان علنا. مع أن حركة طالبان  تذكر رصاحة اسم باكستان إال أن الهدف كان باكستان وال غ

إن بدء طالبان عمليات يف فصل الربيع بعنف يظهر أثر باكستان عىل تلك املجموعة األفغانية. يقال اآلن بأن 

قيقة أخرى تكمن يف األمر وهي أن باكستان تعهد بوقف هذه العمليات، وأنها تهدد طالبان بذلك. إال أن ح

باكستان دوما أظهرت موقفها أمام طالبان أكرب م هو يف الواقع، واستغلت ذلك كورقة ضغط دوما. وهو 

دها،  ما جعل أرشف غني يف وضع حرج، فبدال من أن يبحث عن عوامل الحرب داخل البلد ويعمل عىل إخ

إال أنه اعترب كل يشء يف يد باكستان.
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سابق أيضا واجهت الحكومات األفغانية نفس األزمة. وأما "حكومة الوحدة الوطنية"  تقدر بإجراء ويف ال

جيد حتى تكسب قلوب األفغان يف العاصمة األفغانية كابول. وبعد تشكيل هذه الحكومة بدأ الشعب حتى 

الشعب، إال أن يف العاصمة يرتحمون عىل حكومة الرئيس السابق. ومع اإلذعان بسطحية كث من آراء

السياسات الفاشلة للحكومة تقف وراء ذلك.

مستقبل العالقات األفغانية الباكستانية

كن أن تقلص من حدة القلق لدى  ة التي قام بها نواز رشيف ومعه راحيل رشيف،  إن الزيارة األخ

امل آتية:الحكومة األفغانية، إال أن مستقبل العالقات األفغانية الباكستانية يدور حول عو 

األمن األفغا·

عملية السالم·

تبدي باكستان منذ بضعة أشهر ترصيحات إيجابية تجاه عملية السالم األفغانية، ومع ذلك  تقم بيشء يف 

امليدان العميل، بل وزاد األمن سوءا أيضا. وعىل أساس تحقيق لـ"يوناما"، يف أربعة أشهر األوىل من عام 

ت وانفج2015 رح 974ارات مختلفة م، قُتل يف هج آخرون. وعىل أساس تقرير نرشت 1963مدنيا وجُ

ز"، يف األشهر األربعة األوىل من العام  ُرح 1800م، قُتل 2015"نيويورك تا ندي أفغا وج 3400ج

آخرون.

هناك عامل واحد يجعل الحكومة األفغانية تعقد آمالها دوما عىل الدور الباكستا يف عملية السالم، وهو 

أنه كل زادت يف الشارع األفغا انتقادات وشكوك تجاه باكستان، تقوم وسائل اإلعالم الباكستانية 

، وتقلل من حدة االنتقادات. إال أن هذا  واملسؤولون الباكستانيون بنرش ترصيحات تطمنئ الجانب األفغا

ا وأصبحت العالقات الثنائية ب الطرف مرتبطة  بإحالل األمن والسالم يف الوضع قد ال يدوم كث

: ْ أفغانستان. لذلك وقع الطرفان أثناء البناء العالقات الثنائية يف خبطُ

توقعت الحكومة األفغانية بأن باكستان تستطيع أن تجرب حركة طالبان للجلوس خلف طاولة الحوار،أوال:



911www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

12

قدورها من سيطرة وتأث عىل حركة طالثانيا: بان، وأنها تحصل عىل ما تريد أظهرت باكستان أكرب م 

من طالبان.

ومن هنا كل تدهور الوضع األمني أك يف أفغانستان، يتم وضع اللوم عىل باكستان، وتواجه الحكومة 

. األفغانية ضغطا شعبيا، وهكذا تتدهور العالقة الثنائية ب الطرف

النهاية

تواصل معنا: 

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

csrskabul.comwww.-www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590: رقم الهاتف
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