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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
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قدمةامل

رغم الجهود العديدة، الزالت العالقات ب أفغانستان وباكستان مشحونة بالتوترات؛ ولكن حاليا هناك 

رصح السف األفغا بباكستان عمر زاخيلوال يف لقاء أن من . خطوات حديثة لتحس هذه العالقات

. لك لكال البلدينالواجب عىل الدولت تحس العالقات الثنائية حيث أنه ال يوجد سبيل أفضل من ذ

انب املسؤول الباكستاني حيال أفغانستان يحاولون فيها تحس  منذ فرتة لوحظت ترصيحات من ج

املسؤولون الباكستانيون طالبوا املسؤول األفغاني بإيقاف إدالء الترصيحات ضد . العالقات ب الدولت

يف هذا العدد من تحليل األسبوع . الباكستانية–باكستان ألجل أن تتحسن العالقات الثنائية األفغانية 

الصادر من مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية تجدون تحليال ملدى تأث دور الجهود املبذولة مؤخرا 

.عىل العالقات ب الدولت

فحة الكوارث التحليل ستقرؤون حيال الخطوات املتخذة من جانب الحكومة األفغانية ملكامنيف الجزء الثا

يبدو أن فصل الشتاء هذا العام فاق األعوام السابقة، ومنذ بداية الشتاء لقي العديد من املواطن . الطبيعية

األفغان مرصعهم بعدة واليات بسبب تساقط الثلوج وشدة الربودة، وهناك فئات عديدة بحاجة إىل املساعدات 

ا يف خسائر. العاجلة برشية ومالية، إال أن الحكومة األفغانية  تتخذ خطوات الكوارث الطبيعية تسببت دا

.تم تسليط الضوء عىل هذا املوضوع يف الجزء الثا من تحليل األسبوع. جادة يف هذا الصدد حتى اآلن



219www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

3

الباكستانية–محاوالت جديدة لتحس العالقات األفغانية

هودا دبلوماسية لتحس العالقات األفغانية  املحاولة . الباكستانية–منذ عدة أسابيع تبذل بعض الدول ج

ر قلب آسيا . املبذولة من بريطانيا يف هذا الصدد والتي عرضت التوسط ب البلدين جديرة بالذكر بعد مؤ

.املرة األوىل التي تصدر فيها محاوالت كهذه من دبلوماسي أجانبهذه تُعد 

املندوب الخاص للرئيس األفغا وسف أفغانستان يف باكستان التقى2017/من جانٍب آخر، يف يناير

ء اإلسالمية موالنا سميع الحق مرتبعمر زاخيلوال  خالل اللقاء الثا تحدث الرئيس . قائد جمعية العل

معظم منسو طالبان األفغان تلقوا تعليمهم باملدارس . ا أرشف غني مع سميع الحق عرب الهاتفاألفغ

نسبة لدراستهم يف ) حقا(الدينية التابعة لسميع الحق، وبعض أفراد طالبان اختاروا ألنفسهم لقب 

.التابعة لسميع الحق) حقانية(مدرسة 

عات ال –حات حول تحس العالقات ب كابلباكستانية ترصيباإلضافة إىل ذلك أدىل بعض قادة الج

.آباد، مثل زعيم حزب الشعب الباكستا وزعيم حزب عوامي الوطني الباكستاإسالم
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الباكستانية خالل فرتة حكومة الوحدة الوطنية؟ ما هي أسباب ضعف –ف كانت العالقات األفغانيةكي

أم ال؟ وما هو مستقبل هذه العالقات؟ أسئلٌة التوترات كستان؟ هل ستزول هذهالعالقات ب أفغانستان وبا

ها يف هذا املقال .نحاول اإلجابة عليها وعىل غ

آبادإسالم–العالقات املتدهورة ب كابل

وجات صعودية –منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأفغانستان مرت العالقات األفغانية  الباكستانية 

.تاريخ العالقات ب البلدينوهبوطية غ مسبوقة يف 

منحت الحكومة األفغانية بدايةً . آبادبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تحسنت العالقات ب كابل و إسالم

امتيازات عديدة لباكستان، ومن ثم منحت باكستان بروتوكوال خاصا للرئيس األفغا من النوع الذي كانت 

.يس الصيني وامللك السعودينحه الحكومة الباكستانية فقط للرئ

ولكن بعد اشتداد التدهور األمني وعدم حضور طالبان ملفاوضات َمري، زادت الشكوك يف العالقات ب 

حدثت بعدها اشتباكات طورخم الحدودية ورفضت الحكومة األفغانية دع ماليا مقدما من . آبادإسالم–كابل

.باكستان ألول مرة

ئ أفغا من باكستان إىل نظرا لهذه العالقات املتد هورة ب البلدين، عاد أك من خمسمئة ألف الج

أفغانستان، وانخفضت الحركة التجارية ب البلدين إىل نحو مليار دوالر وقل تصدير وعبور البضائع 

.األفغانية عرب باكستان

هل ستزول التوترات؟

فرتة تأسيس الحكومة الباكستانية، وبعد باكستان إىل –يرجع تاريخ التوترات يف عالقات أفغانستان 

يف البداية كانت هناك قضيتان . االجتياح السوفييتي ألفغانستان زادت التوترات ب كابل و إسالم آباد

الحدودي، ودعم املطالبة بإنشاء " ديورند"خط رفض : وهأساسيتان يف العالقات ب كابل و إسالم آباد

".بشتونستان"منطقة 
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املذكور أعاله والتدهور األمني يف البلد واملالذات اآلمنة لطالبان بباكستان وإخفاق باكستان يف املوضوع 

.الباكستانية–إحضار طالبان لطاولة املفاوضات قضايا لعبت دورا يف تدهور العالقات األفغانية 

قريب، إال أن استمرار ن جهود الدبلوماسي األجانب عالقات البلدين عىل املدى اليف الوضع الراهن ستحسّ 

.هذه العالقات بشكل جيد عىل املدى البعيد يعتمد أصالًة عىل املواضيع املُشار إليها آنفاً 

، حتى أن الدول الثالثة عقدت سبق لربيطانيا التوسط ب كابل و إسالم آباد يف فرتة رئاسة حامد كرزاي

.لحوظةلقاءات ثالثية ومع ذلك  ينتُج عن هذه املحاوالت آثار م

ت أفكار املسؤول األفغان حول قدرة الحكومة الباكستانية عىل إحضار طالبان  باإلضافة إىل ذلك إذا تغ

لطاولة املفاوضات ستتحسن العالقات الثنائية ب البلدين، إال أن تحسن العالقات يف الفرتة الحالية يبدو 

.مستحيًال

مستقبل العالقات الثنائية

بأن العالقات األفغانية الباكستانية غ قابلة للتحسن إطالقا يف حال عدم حل القضايا رغم اعتقاد البعض 

املذكورة بعاليه، إال أن هناك بلدانا يف العا تجاهلت قضية الحدود وأسست عالقات اقتصادية قوية مع 

خط ديورند لذا، من املمكن ألفغانستان وباكستان تحس العالقات حتى دون حسم قضية . بعضها البعض

.الحدودي، إال أن ذلك سيتطلب حلوال جذرية من جانب البلدين

أوال، تعهد الجانب الباكستا للحكومة األفغانية : آباد حاليا عىل قضيتتعتمد العالقات ب كابل و إسالم

آباد إسالمثانياً، اتخاذ موقف من كابل و . عىل إيقاف استغالل طالبان لألرايض الباكستانية ضد أفغانستان

املفاوضات ب الحكومة األفغانية إىل يؤديالذي )ال توسطها(تجاه محادثات السالم تحت إرشاف باكستان 

عىل هذا النحو ستتحسن العالقات ب البلدين عىل املدى القريب وسيمّهد ذلك أيضا . ومكتب طالبان بقطر

.الطريق لعالقات أفضل عىل املدى البعيد
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الكوارث الطبيعية بأفغانستان ومكافحتها

ه النازحون الداخليون  يسقط كث من الضحايا سنويا بأفغانستان بسبب الكوارث الطبيعية، ويواج

مال واملترضرون من هذه الكوارث صعوبات عديدة بجانب ما تكبدوه من خسائر، إال أنه  كايفيوجد اهت

ا أن الخطوات املتخذة من قِبل الحكومة بعد باإلجراءات الوقائية يف هذا الصدد، ومن  جانٍب آخر لوحظ دا

.وقوع الكوارث خطواٌت ضعيفة وغ مؤثرة

ع مجلس الوزراء املنعقد يوم االثن  رصح الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة 2017/يناير/30يف اجت

ة تس.الوطنية د ببت يف خسائر فادحة يف عدة واليات، عبدهللا عبدهللا بأن الثلوج املتساقطة يف اآلونة األخ

هطلت الثلوج بغزارة أك من القدر : "ضمن حديثه رصح قائالً.وطالب بالدعم العاجل من القطاعات املعنية

".الذي استعددنا له حتى اآلن

حسب النرشة اإلخبارية الصادرة من وزارة مكافحة الكوارث الطبيعية بأفغاستان فإنه منذ بداية فصل الشتاء

ك ورد يف . الربد والثلوج واألمطاربسببشخص آخر 16شخص وُجرح 21تويف لهذا العام وحتى اآلن 

.منزل آخر بشكل جز59منزال سكنيا انهدم بالكامل ك أُتلف 21النرشة أن 
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هم من األطفال قضوا بسبب 47بعد صدور النرشة املذكورة أعلن املسؤولون بوالية جوزجان أن  شخصا أك

ديرية درزاب يف هذه الوالية حسب ترصيح هؤالء املسؤول فإن الضحايا لقوا حتفهم بسبب عدم . الربد 

.استطاعة الوصول إىل املراكز الصحية وانسداد الطرق وانعدام املأوى الواقي لهم من الربد

األمنية، سنسلط الضوء وحيث أن الكوارث الطبيعية تحتل املرتبة الثانية يف اإليقاع بالضحايا بعد الحوادث 

.يف هذا املقال عىل الكوارث الطبيعية واستعدادات الحكومة لهذه الكوارث

الكوارث الطبيعية وآلية مكافحتها

تحدث الكوارث الطبيعية بأنواعها املختلفة مثل الزالزل واألعاص والرعد والفيضانات واالنهيارات الثلجية 

ه ل البرش. اوالجفاف وارتفاع درجة الحرارة وغ من ذلك . تحدث بعض الكوارث بتأثر غ مبارش من أع

عىل سبيل املثال ما يحدث من تلوث الهواء واستنزاف الغابات وإتالفها بفعل اإلنسان م يلعب دورا مه 

.يف حصول الفيضانات

سائر فادحة بشكل عام فإن الكوارث الطبيعية حوادث مؤملة تحدث يف أنحاء العا كل عام وتتسبب يف خ

كن منع حدوث هذه الكوارث إال أن هناك آليات وخطوات استباقية وقائية و .يف األموال واألرواح رغم أنه ال 

.تقلل من األرضار الناجمة عن هذه الكوارث الطبيعية

:وفق الدراسات املعنية بتقليل أرضار الكوارث الطبيعية، تتكون آلية مكافحة الكوارث من أربع مراحل

قبل وقوع الكوارث املفاجئة؛: أوال

فرتة تواجد أسباب الكوارث؛: ثانياً 

فرتة حدوث الكوارث؛: ثالثاً 

.مرحلة ما بعد الكوارث: رابعاً 

كن اتخاذ الخطوات الوقائية باالستفادة من اإلمكانيات  أهم مرحلة هي مرحلة ما قبل وقوع الكوارث حيث 

دهذه اإلدارات التهيؤ للخطوات الالزمة التي يجب اتخاذها عناملتاحة لدى إدارات مكافحة الكوارث وعىل 
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باإلضافة إىل ذلك عىل هذه اإلدارات أن تنرش الوعي ب الناس عن تهديدات وأرضار هذه . وقوع الكوارث

.الكوارث والخطوات الوقائية للتقليل من الخسائر واألرضار

الكوارث الطبيعية يف أفغانستان

ومحاط باليابسة وتُعد نسبة الكوارث الطبيعية كالزالزل واالنهيارات الثلجية واألعاص أفغانستان بلد جبيل 

ها مرتفعًة يف أفغانستان الربودة الشديدة يف فصل الشتاء والجفاف . والفيضانات واالنهيارات األرضية وغ

.أيضا من جملة التحديات التي يواجهها الشعب األفغا

ترتيبها الرابع والعرشون من حيث عرش دولة من حيث وقوع الزالزل و تحتل أفغانستان مرتبة ثا

.الفيضانات، ومن ناحية الجفاف تُعترب أفغانستان يف املرتبة الثانية والعرشين يف العا

رّاء الزالزل 20إىل 9م تويف نحو 2012وعام 1970تُظهر اإلحصائيات أنه ب عام  ألف شخص ج

ألف 258كارثة طبيعية بأفغانستان ترضر منها أك من 383قعت نحو و 2012يف عام . بأفغانستان

.شخٍص 479مديرية، وقد أودت هذه الكوارث بحياة 195شخص بـ 

والذي ذهب ضحيته 1998من أخطر الكوارث الطبيعية التي وقعت بأفغانستان الزلزال الذي حصل عام 

شخص وجُرح أك من عرشة آالف شخص باإلضافة إىل وقوع 4500-4000فقط يف والية تخار نحو 

ةأيضا حصلت زالزل قوي2015، و 2013، 2012، 2010، 2009، 2005، 2002يف األعوام . خسائر مالية

الحدث الهائل اآلخر . أودى بعضها بوفاة وجرح املئات، وكان مركز معظم هذه الزالزل سلسلة جبال هندوكش

ديرية أركو بوالية  يف تاريخ أفغانستان املعارص والذي  يسبق أن حدث مثله هو االنهيار األريض 

منزل 300ر أك من يف هذا الحدث انطم. شخص2500والذي راح ضحيته أك من 2014بدخشان عام 

.تحت الرتاب بشكل كامل

كافحة الكوارث الطبيعية مسؤولة ومخولة بتعي مخاطر الكوارث وطرق تقليل أرضارها  اإلدارات املعنية 

منةواتخاذ الخطوات الفورية وبدء عملية اإلنقاذ عند وقوعها وتطبيق خطط إعادة تأهيل املناطق املترضر 

.الكوارث الطبيعية
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ن أنشطة إدارات مكافحة الكوارث يف األعوام املاضية مؤثرة ومع رصف ميزانيات ضخمة  تستطع  تك

من أهم املشاكل التي تواجهها الحكومة . القيام بواجبها حيال التحديات التي واجهها الشعب بهذا الصدد

تها وقلة الوسائل األفغانية يف شأن مكافحة الحوادث الطبيعية عدم وجود برنامج للمكافحة وضعف إدار 

تتحدث اإلدارات املعنية كل سنة عن تداب وقائية جديدة مقابل . واإلمكانيات واملتخصص يف هذا املجال

ميع األزمات املتوقعة إال أنه عند حدوثها تفشل هذه اإلدارات يف إيصال الدعم للمترضرين ويتكبد  ج

.املُصابون خسائر فادحة يف األموال واألرواح

تاء لهذا العام وتداب الحكومةفصل الش

مليون شخص، 1.2يبلغ حاليا عدد النازح الداخلي بأفغانستان الذين يقاسون أوضاعا إنسانية صعبة 

فصل . ألف مهاجر أفغا من الدول املجاورة إىل أفغانستان800ومن جانب آخر عاد يف هذا العام أك من 

ودة درجة أشد من األعوام املاضية تسبب يف مشاكل عديدة للنازح الشتاء يف هذا العام والذي بلغ من الرب 

.حتفهم بسبب الربد والثلوج الغزيرةعرشات األشخاص لقيالداخلي واملهاجرين العائدين إىل البلد، وقد 

ع الوزراء عن مطالبة بدعم قدره  ة مليون دوالر ملساعدة األوضاع اإلنساني550أشار الرئيس التنفيذي باجت

مالي شخص يف هذا العام 9وأضاف أنه حسب تقديرات هيئة األمم املتحدة فإن 2017بأفغانستان عام 

ورصح الدكتور عبدهللا بأن استعدادات الحكومة محدودٌة مقارنًة بالخسائر . بحاجة إىل مساعدات إنسانية

.انواألرضار الناجمة عن الثلوج الغزيرة املتساقطة يف مختلف واليات أفغانست

ر صحفي األسبوع املايض أنه  رصح َويس برمك وزير الدولة يف شؤون مكافحة الكوارث الطبيعية يف مؤ

مليون أفغا ملكافحة الكوارث الطبيعية هذا العام، إال أنه حسب ترصيحه تم رفع هذا 700تم تخصيص 

.النازحمليار أفغا بسبب ازدياد األحداث األمنية وتزايد عدد1.6املبلغ ليصبح 

مع أن الحكومة يف العام املايض طورت إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية لتصبح وزارة مكافحة الكوارث 

القانونية واإلدارية والتخصصية؛ إال أن عمل الطبيعية وتعهدت الحكومة بأنها ستدعم الوزارة من الناحية 

ات ملحوظة في يتعلق بالخطوات الوقائية، الحكومة يف صدد مكافحة الكوارث كان ضعيفا و تطرأ تغي

.تسجيل الكوارث الطبيعية ودعم املترضرين بعد وقوع الكوارثمازالت ترتكز خطوات هذه الوزارة عىل و 
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باإلضافة إىل وزارة مكافحة الكوارث الطبيعية توجد عدة مؤسسات محلية ودولية عاملة يف هذا املجال أيضا 

؛ إال أنه مع ذلك فإن ) ARCS, ACBAR, WFP, UNHCR, IMMAP, IOM, UNICEF, OCHA(مثل 

اإلدارات املعنية تدعم املترضرين بشكل ناقص وال يتم اتخاذ خطوات وقائية قبل وقوع الكوارث ملنع أرضارها 

يرجع السبب وراء هذا الضعف إىل اإلشكاليات الحاصلة يف هيكل املؤسسات املعنية . أو عىل األقل تقليلها

ما جاداً من جانب الحكومةكافحة الكوا .رث م يتطلب اهت

النهاية

: تواصل معنا

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

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

+)93(784089590:املکتبهاتف

:تواصل مع املسؤول

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

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

.نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطوير هذه النرشة:ةمالحظ

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
mailto:hekmat.zaland@gmail.com

