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مقدمة

شهدت الدول املجاورة ألفغانستان ودول املنطقة تحوالت جيو سياسية. 2016و 2015خالل عامْي 

الهندية -العالقات األمريكية الهندية تحسنت ويف الوقت ذاته ارتفعت نسبة التوترات يف العالقات الصينية 

األمريكية والهند اتفاقية عسكرية األسبوع املايض الباكستانية. وقَّعت الواليات املتحدة –والعالقات الهندية 

ولكن يف الجانب املقابل أثر موضوع ساحل الص الجنو سلبيا عىل العالقات األمريكية الصينية. يف 

الجزء األول من التحليل ستقرؤون عن هذه التحوالت الجيوسياسية والحالة املُتوقعة ملستقبل املنطقة.

طهران وسفر وزير الخارجية األفغا صالح –حليل ستقرؤون عن عالقات كابل يف الجزء الثا من الت

حظَي البلدان بعالقات جيدة نسبياً. الدين ربا إىل إيران. بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأفغانستان 

وقد تم تبادل الزيارات بالحدودية من ِقبل إيران وأفغانستان والهند؛ تم توقيع اتفاقية بوابة (جابهار)

واألفغان عىل البلدين ولكن عىل رغم ما ذكر هناك تحديات يف طريق هذه العالقات اإليرانياملسؤول

الثنائية ب إيران وأفغانستان؟الثنائية؛ والسؤال هو: ما هي الفرص والتحديات أمام العالقات 

يف هذا العدد من تحليل األسبوع الصادر من مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية تقرؤون تحليالً 

للموضوع املُشار إليه أعاله.
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اتها عىل املنطقة-العالقات األمريكية الهندية املتقاربة وتأث

ه الهندي األسبوع املايض  . (LEMOA)اللوجيستياتتبادلمذكرةاتفاقيةوقع وزير الدفاع األمري ونظ

. ي للهند حيث التقى ببعض كبار املسؤول زامن ذلك زيارة وزير الخارجية األمري جون ك

العسكرية وزيارة وزير الخارجية األمري للهند حصال يف وقت ارتفعت فيه - اللوجستيةتوقيع املعاهدة 

الباكستانية.- الصينية والعالقات الهندية-نسبة التوتر يف العالقات الهندية

املعاهدة املوقعة اتالهندية وتأث -، مص العالقات األمريكية2016التحوالت التي طرأت يف املنطقة عام 

املنطقة مواضيع تم تحليلها يف هذا املقال.الواليات املتحدة األمريكية والهند عىل حديثا ب
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ة يف املنطقة التحوالت الجيوسياسية األخ

فقد وصلت إيران إىل وحتى اآلن حدثت تحوالت بارزة يف املنطقة والدول املجاورة ألفغانستان؛ 2015منذ 

النووي، وبناًء عىل ذلك تُوقِف إيران برنامجها النووي مقابل حول برنامجها 1+5توافق مع دول مجموعة 

، حيث  يتوقف  ات إيجابية عىل االقتصاد اإليرا ر هذا التوافق تأث رفع العقوبات االقتصادية عنها. أ

ك وصول الدولة إىل ممتلكاتها املجمدة املقدرة بـ  ا سّهلدوالر أم115ذلك عىل  ؛ وإ هذا أيضاً ري

ر فيها.ال توافق الطريق أمام الدول األخرى لتوسع دائرة التبادل التجاري واالقتصادي مع إيران واالستث

الباكستانية. -يف الوقت ذاته زار الرئيس الصيني يش ج بينغ باكستان وافتتح املنطقة االقتصادية الصينية

ا أن مليار دوالر يف مج46ستستثمر الص يف منطقتها االقتصادية مبلغ  االت النقل والعبور والطاقة. و

ر بأجزاء من كشم فإن الهند تعارضها.  هذه املنطقة االقتصادية 

للعبور والتجارة )جابهار(بعد رفع العقوبات االقتصادية عن إيران، وقعت أفغانستان وإيران والهند اتفاقية 

وبالتايل تفقد باكستان وسيلة الضغط التي م يوفر ألفغانستان والهند مساراً بديًال عن مسار باكستان 

لكها يف هذا الصدد. أضف إىل ذلك أن الهند ستتصل بآسيا الوسطى عرب أفغانستان. كانت 

يش محمد كإرها 2016يف أبريل  عة ج أفشلت الص محاولة الهند يف إبراز مسعود أظهر قائد ج

ة السوداء لألمم املتحدة.  تفلح رغم محاوالتها العديدة 2016آخر، يف يوليو من جانٍب وإلحاقة بالقا

م إىل مجموعة مورّ  اتهمت الهند الص بإيجاد العوائق يف طريق .NSGدي املواد النووية الهند يف االنض

مها إىل املجموعة، إال أن الص أكدت أنه حسب نُظم مجموعة موردي املواد النووية فإن أي دولة   انض

م للمجموعة ولذا عىل الهند NTPمعاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية توقع اتفاقية  ال تستطيع االنض

(نظراً لهذين السبب أبدت الهند أن توقع املعاهدة.  حزام الطريق في بعد معارضتها ملرشوعي الص 

الباكستانية)-الصينية، واملنطقة االقتصادية ”one belt, one road“االقتصادي الحريري 

الصينية منذ ثالثة أشهر يف حالة -الباكستانية والعالقات الهندية-عىل صعيٍد آخر، فإن العالقات الهندية

الحالة م أدى إىل تدهورِ 2016برهان وا بكشم الهندية يف يوليو قائد حزب املجاهدينتدهور. قُتل
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بعد مقتل برهان وا تم فرض قات نيو دلهي وإسالم آباد (يف عال التوتروكذلك تصعيدِ األمنية بكشم

ية ر الحرية لجميع األحزاب الكشم وقُتل نحو APHC حظر التجوال بكشم وُحبس جميع قائدي مؤ

) رصح رئيس الوزراء الباكستا ن (وا رح اآلالف بعدة مظاهرات). عقب مقتل  ُ واز سبعون شخص وج

). عالوة عىل ذلك أثارت باكستان موضوع قتل برهان الشهيدبـ (َم وارشيف أنه ُصدم بالحادثة ووس

باكستانَ الخارجية الهنديةُ ةُ وا يف األمم املتحدة. يف مقابل ترصيحات الجانب الباكستا اتهمت وزير 

. يُضاف إىل ذلك أن رئيس مجلس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يف كلمة له بحفل بتمجيد اإلرهابي

استقالل الهند أثار موضوع بلوشستان وانتقد باكستان انتقاداً الذعاً.

العالقات األمريكية الهندية املتقاربة

) والتي يعدها بعض 2014) عام إعادة التوازن يف آسياأعلن الرئيس األمري باراك أوباما عن أطروحة 

؛ ألن هذه األطروحة تعني يف نظرهم نهو  ض الهند واليابان وبعض الدول األخرى الصينيون محارصًة للص

ة ب الواليات املتحدة األمريكية والهند فإن العالقات يف املجاالت  . بناًء عىل االتفاقية األخ مقابل الص

. التجارية والعسكرية ومجاالت أخرى ستتقوى أك

انٍب آخر، بعد وصول ناريندرا مودي إىل السلطة يف الهند فإن العالقات األ  مريكية الهندية دخلت من ج

(2014مرحلة جديدة. منذ  مرت للحضور يف سافر مودي إىل الواليات املتحدة األمريكية أربع مرات 

، وزيارتان رسميتان للواليات املتحدة األمريكية). يف يناير  رين عاملي حرض أوباما حفل اليوم 2016مؤ

عترب أوباما أول رئيس أمري يزور الهند مرت ويحرض الجمهوري بالهند بدعوة من ناريندرا مودي، لذا يُ 

ا سنوات. مراسم حفل اليوم الجمهوري خالل دورته املتشكلة من 

شهد الصعيد السيايس باملنطقة خطوًة أخرى األسبوع املايض وقام وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار 

كانت هذه 2016ه األمري آشتون كارتر. منذ بداية بزيارة رسمية للواليات املتحدة األمريكية وقابل نظ 

ة تم توقيع االتفاقية  . يف زيارته األخ زيارته الثانية للواليات املتحدة ولقاؤه السادس بوزير الدفاع األمري

) ة للجدل  ) ب الواليات املتحدة األمريكية والهند والتي LEOMAاللوجيستياتتبادلمذكرةاتفاقيةاملث
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ون من داخل الهند. حسب االتفاقية فبإمكان كال الدولت أن تستخدم جّو وبّر وبحر الدولة  عارضها الكث

األخرى عند الحاجة. ومن أجل تقليل صدى معاريض االتفاقية يف الهند ومخاوف الدول باملنطقة أكّد وزير 

ر صحفي مشرتك أن " االتفاقية ال تعني أن  تلك دولٌة قواعد عسكرية يف أرض الدفاع األمري يف مؤ

الدولة األخرى ".

ي بزيارته الرابعة للهند وقابل رئيس مجلس الوزراء  من جانٍب آخر قام وزير الخارجية األمري جون ك

الهندي ومستشار األمن القومي ووزير الخارجية الهندي، ونوقشت أربع مواضيع مهمة:

ندية ستتقّوى. حسب وزير الخارجية األمري فإن مقدار التجارة ب اله- العالقات الثنائية األمريكيةأوالً؛ 

جموعة 500الدولت يجب أن يصل إىل  مليار دوالر وستسعى الواليات املتحدة األمريكية يف إلحاق الهند 

.NSGموردي املواد النووية 

ي: " مرة أخرى رفضت الواليات املتحدة األمريكية التمييز يف التعامل معثانياً؛  اإلرهاب حيث قال جون ك

عة لشكر طيبة، و اإلرهاُب إرهاٌب " ( جيش يف إشارٍة إىل باكستان أّن عليها اتخاذ خطوات صارمة تجاه ج

).محمد وحركة طالبان األفغانية

، وهذا كردة فعل ألحداث ساحل الص ثالثاً؛  التأكيد عىل حرية التجارة والحركة بالساحل الجنو

. الجنو

الهند) بأفغانستان.-الواليات املتحدة األمريكية-استئناف املحادثات الثالثية ب (أفغانستانرابعاً: 
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أفغانستان ومستقبل املنطقة

ة يف األسبوع املايض كانت محل متابعة دقيقة يف الص وباكستان ألن ترصيحات جون  األحداث األخ

ي خالل زيارته للهند كانت إىل حٍد كب تُش  إىل باكستان. عىل الصعيد اآلخر فإن توقيع اتفاقية مذكرة ك

، ألنه يتزامن مع تدهور العالقات األمريكية -تبادل اللوجستيات ب الواليات املتحدة والهند أثار قلق الص

. الصينية حيال موضوع ساحل الص الجنو

زير الخارجية األمري للهند حصال يف وقت توقيع االتفاقية الدفاعية ب الواليات املتحدة والهند وسفر و 

ة تُظهر تقارباً -إسالم آباد وعالقات نيو دلهي-تسوء فيه عالقات نيو دلهي . األحداث يف السنة األخ بك

رسيع الخطى من الهند تُجاه الواليات املتحدة، وإذا استمر الوضع بهذا املنوال فسُتلقي الهند ألول مرٍة 

ىل الوراء.سياسيتها التقليدية إ

من جانٍب آخر، فإن أفغانستان تحتاج إىل مساعدات ودعٍم عسكري من الهند. ال تقدر أفغانستان أن تقطع أو 

تقلل عالقاتها مع الهند فقط من أجل مخاوف دولٍة أخرى؛ ولكن يف اللعبة اإلقليمية الحالية إذا كان املراد من 

ة األمريكية والهند ضد الص وباكستان فعىل أفغانستان أحداث األسبوع املايض هو تحالف الواليات املتحد

أن تحتفظ بسياستها التقليدية ( الحياد ) وأن ال تشرتك يف االئتالفات.



comwww.csrskabul.371/األسبوعتحلیل 

8

العالقات اإليرانية األفغانيةحكومة الوحدة الوطنية و 

. قابل ربا يف  قام وزير الخارجية األفغا صالح الدين ربا بزيارة رسمية لطهران استمرت ليوم

ه اإليرا ورئيس  الوطني وبعض املسؤول األمنمجلسورئيس مجلس الشورى اإليراسفره نظ

ول مواضيع سياسية وأمنية واقتصادية مختلفة إىل جانب موضوع توسيع العالقات اإليراني وتباحثوا ح

الثنائية. 

السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية كانت مختلفة عن السياسة الخارجية لحكومة حامد كرزاي 

لوطنية سنة، والسؤال املطروح يف هذا الصدد هو كيف كانت عالقة حكومة الوحدة ا13والتي استمرت لـ 

بإيران منذ البدء؟ 

 ، طهران يف عامْي حكومة -عالقات كابولو يف هذا التحليل تم التطرق إىل مايض العالقات ب الدولت

أمام هذه العالقات.املوجودةالوحدة الوطنية والتحديات
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كابل-مايض العالقات ب طهران

ة تاريخية وجيدة نسبياً  كيلومرت وملا 950نظراً للحد املشرتك بطول تتقاسم أفغانستان وإيران عالقات قد

وثقافية ولغوية.دينيةيجمع ب الدولت من مشرتكات 

عىل أفغانستان كانت إيران تحاد السوفيتي هجوم اال عندمن القرن امليالدي املنرصمات بعينيالسيف أواخر 

تعديا واضحاً ومخالفة صارخة لكل األصول واملعاي الدولية هذا الهجوممن أوائل الدول التي اعتربت 

بها الحدودية للمهاجرين األفغان.بشدة، ويف الوقت ذاته فتحت أبواالهجومواستنكرت 

، ومع الحضور العسكري األمري خالل حكم طالبان املمتد لخمس سنوات أيدت إيران الجبهة املتحدة

عادت عالقات الدولت مرًة أخرى إىل وضعها العادي وبدأت 2001وحضور قوات الناتو بأفغانستان عام 

بصورة عادية.العالقاترغم تواجد األمري استمرتو الزيارات الدبلوماسية ب كبار مسؤويل البلدين

وحدة الوطنيةكابل بعد تشكيل حكومة ال-عالقات طهران

الوحدة الوطنية تجاه إيران، إال أن حكومة الوحدة حكومة جناحيعىل رغم االختالفات يف الرؤى ب

الوطنية بشكٍل عام استطاعت إىل حٍد ما حفَظ االتزان الالزم يف سياستها الخارجية مع إيران ومنافسيها 

ة تعاوٍن ُمتبادل.ي عىل قاعداإلقليمي والدول

ب املسؤول األمني لثقة عقَب التدهور التدريجي بالعالقات األفغانية الباكستانية وبروز جو انعدام ا

انخفضت الحركة التجارية ب أفغانستان وباكستان، وأدى العامالن املذكوران إىل والسياسي للدولت

كبار مسؤويل ران وأفغانستان؛ ولهذا السبب حصلت زيارات متعددة من ارتفاع نسبة التبادل التجاري ب إي

.الاللجانالوحدة الوطنية إليران وترددتحكومة دبلوماسية ب كابل وطهران خالل العام املاضي
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(يف مجال تنمية العالقات التجارية ، تم توقيع اتفاقية ثالثية األطراف  ة تنمية بوابة اتفاقيب الدولت

) بطهران وتُعترب أحد أهم الخطوات التي اتخذتها إيران والهند وأفغانستان يف سبيل الحدوديةجابهار

تعزيز التعاون املتبادل االقتصادي اإلقليمي.

ْ مهاجر أفغا بإيران أحد املواضيع األخرى املهمة  التي أثارت الجدل ب التكتالت تواجد أك من مليو

ين أن إيران تسعى إىل تحويل تواجد املهاجرين األفغان السياسي ، ولكن لوِحظ يف العام األخ ة للدولت

.إىل وطنهماإلختياريةبإيران إىل إقامة قانونية أو مساعدة املهاجرين يف العودة

سفر وزير الخارجية األفغا إىل إيران

عىل رأس وفد 2016أغسطس 28فغا بزيارٍة إىل طهران يف قام صالح الدين ربا وزير الخارجية األ 

التباحث مع وزير الخارجية اإليرا وبعض ،دبلومايس عايل املستوى. كان الهدف من هذه الزيارة ك نُقل

وهو أمر كبار املسؤول اإليراني حول التعاون املتبادل يف أصعدة مختلفة وخصوصاً تهريب املخدرات (

اً ان قلقت إير أ  )، وتعزيز التعاون السيايس واالقتصادي.كث

واد ظريف أن إيران تحتل مكانة خاصة يف سياسة وزير الخارجية اإليرا أبرَز ربا يف لقائه ب ج

أفغانستان الخارجية وأن لدى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية عزم سيايس حازم يهدف إىل تنمية التعاون 

والحوار حول جميع املسائل املهمة عىل صعيد العالقات الثنائية ب املتبادل ادي السيايس واألمني واالقتص

كابل وطهران.

، منها سكة حديد  (الرتانزيت)تم التباحث أيضا يف هذا اللقاء حول مواضيع التجارة والعبور ب الدولت

مزيد ان عىل التعاون من أجلهرات) وأيضا مشاكل الالجئ والطلبة األفغان بإيران، وأّكد الجانب-(خواف

1.من التفاهم يف هذه املجاالت.

ه اإليرا«وزارة الخارجية األفغانية 1 ، عىل الرابط التايل:Aug 29, 2016، تاریخ النرش: »لقاء وزير الخارجية األفغا ونظ

meet-afghanistan-and-iran-of-ministers-http://mfa.gov.af/fa/news/foreign
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طرح وزير الخارجية األفغا موضوع تعزيز ،عيل الريجارئيس مجلس الشورى اإليرا ويف لقائه ب

، م ة العالقات ب الدولالعالقات ب املسؤول والنواب الربملاني من أفغانستان وإيران من أجل تنمي ت

2.وقع موضع تأييد الطرف

عيل شمخا وتباحث معه حول املخاطر األمنية، الوطني بإيران األمنرئيس مجلس التقى أيضا ربا ب

عات املسلحة ويف هذا الصدد أبدى الجانب اإليرا استعداده لتقديم يد العون يف سبيل مكافحة ال ج

.3كومةاملعارضة للح

طهران، التحديات والفرص-عالقات كابل

من جملة التحديات التي تؤثر أحياناً عىل صداقة البلدين بشكٍل سلبي: الحضور العسكري للناتو وخصوصا 

ضادة املحضور القوات األمريكية بأفغانستان، تقارب العالقات األفغانية السعودية، نرش األفكار السياسية

عة داعش بأفغانستان حيال املنافسا دد نفوذ ج ت ب السعودية وإيران أو تحت مسمى السنة والشيعة، 

وموقف إيران تجاه طالبان، زرع وتهريب املخدرات وخصوصاً يف واليات اإلقليم الجنو الغر 

واضيع الداخلية ألفغانستان عرب دعم بعض األحزاب والتكتالت السياسية، بأفغانستان، تدخل إيران يف امل

رين األفغان إىل حرب س رين األفغاني الذين يلجؤون إىل إرسال املهاج وريا وأيضا إعدام الشباب املهاج

ل شاقة يه الدولتان وبعض عىل نحٍو مخالف ملا اتفقت علاألفغان، طرد الالجئإيران للحصول عىل أع

.4املسائل األخرى

يف بداية حكومة الوحدة الوطنية وعندما طلبت اململكة العربية السعودية من الدول اإلسالمية ومن ضمنها 

تأييده لقرار الرياض أفغانستان تأييد موقف اململكة حيال حربها باليمن، أعلن الرئيس األفغا أرشف غني

، عىل الرابط التايل:Aug 28, 2016، تاریخ النرش: »لقاء وزير الخارجية األفغا برئيس مجلس الشورى اإليرا«وزارة الخارجية األفغانية 2

assembly-consulatative-islamic-iran-of-speaker-with-meet-minister-http://mfa.gov.af/fa/news/foreign
، عىل الرابط التايل:Aug 30, 2016، تاریخ النرش: »رجية األفغا برئيس مجلس شورى األمن الوطنيلقاء وزير الخا«وزارة الخارجية األفغانية 3

security-national-of-head-iran-with-meet-minister-http://mfa.gov.af/fa/news/foreign
)IPSCاألفغانية، مركز دراسات السالم العاملية (- الفرص والتحديات أمام العالقات اإليرانية-4
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حكومة كاء السياسي يف الرش سياسية من قِبل بعض ضغوطبحرب الحوثي باليمن، إال أن غني وقع تحت 

الوحدة الوطنية.

ة األفغانية التمدد امللحوظ لداعش يف مختلف محافظات أفغانستان والذي يبدو من الصعب جدا عىل الحكوم

عة السيايس وعقيدة داعش معأن توقفه، وانغالق سبل الصلح والتفاهم  عة ونظراً لفكر الج هذه الج

ذلك يُشكل خطراً آخر بإمكانه أن و ،يران تجاه حركة طالبان مواقف إ يإىل تغأدى خصوصا تجاه الشيعة

يؤثر عىل عالقات الدولت بشكل سلبي يف املستقبل.

اإلقامة بوعود إغرائهمإىل حرب سوريا من ِقبل حرس الثورة اإلسالمية تحت األفغانإرسال الشباب العامل 

ة يف إيران وغ ذلك م نُرش من قِبل مراكز دولية وتُثبته الصور املنترشة عىل شبكة اإلنرتنت الدا

ووسائل اإلعالم املوثقة، خطٌر آخر كفيل باإلرضار بشكل بالغ عىل العالقات االسرتاتيجية ب كابل وطهران.

تفيد التقارير أن حرس الثورة اإلسالمية مع بقية القوات التي تُرسل مقاتل إىل سوريا يُرغبون الشباب 

م إىل حرب سوريا وبعد التدريبات العسكرية الالزمة تُرسلهم إىل مدن سوريا، وإذا قُتلو األفغ ا ا باالنض

رحوا يتم نقلهم إىل إيران ُ مواطن أفغا 12000إىل 10000حسب بعض التقديرات فإن نحو .5أو ج

واطن األفغان يقاتلون يف سوريا ضمن صفوف النظام السوري. املسؤولون اإليرانيون رصحوا بأن امل

نرشت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان تقريراً يفيد أن إيران .6بناًء عىل رغبتهمانضموا إىل حرب سوريا 

أرسلت آالف املهاجرين األفغان املقيم بإيران بشكل غ قانو إىل حرب سوريا، وهذا األمر رُصد أيضا 

.7دارات املعنية بحكومة أفغانستانمن قِبل اإل 

: VOA، إرشاك الالجئ األفغان بحرب سوريا-5

war/1916438.html-civil-syria-com/a/afghanistanhttp://www.darivoa.
:VOAإرسال األفغان الشيعة إىل حرب سوريا من قِبل إيران، 6

regime/3168951.html-asad-alongside-fight-to-country-that-in-based-refugees-afhgan-sends-oa.com/a/iranhttp://www.dariv
بی بی سی:حرب سوريا؛ األفغان الذين يتم إرسالهم إىل حرب سوريا من قِبل إيران،-7

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/04/160417_mar_immigration_afghan_syria_fariba

، بی بی سی:وأيضاً: أفغانستان تدرس إرسال األفغاني إىل حرب سوريا من قِبل إيران

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/01/160130_k05_hrw_report_about_afghan_send_to_syria
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لكان فرصة ملنع نشوء جو انعدام الثقة السياسية، ولدى مع وجو  د التحديات املذكورة أعاله فإن البلدين 

الوفود الدبلوماسية تبادلالبلدين فرصة كذلك للعمل أك عىل بسط حركة التبادل التجاري عن طريق 

هيد السبل للتطور االقتصادي بالبلدين خصوصاً عن طريق بوابة جابهار ال حدودية التي بإمكانها أن و

أفغانستان بالسوق الدويل.توصل 

النهاية

تواصل معنا: 

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

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

+)93(784089590: املکتبهاتف

: تواصل مع املسؤول

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

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

قبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطوير هذه النرشة.نستمالحظة:
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