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تحليل األسبوع
)2018أبريل21 إلی14 من(248:اإلصدار

تحتوي هذه النرشة عىل تحليالت، يقوم بها مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية ألهم األحداث السياسية 

عية يف أفغانستان بشكل أسبوعي، حتی يستفيد .منها املهتمون وصناع القرارواالقتصادية واالجت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:ستقرؤون يف هذه النرشة

2...........................................................................................................ةمقدم

هل تتحسن العالقات األفغانية الباكستانية؟

4...............................................................................العالقات بین البلدینلی عنظرة 

5.........................................................دآباالعالقات بین کابل وإسالماملشکلة األساسیة يف

6..........................................................................إلی أین تتجه العالقات بین البلدین؟

األمنباب تالستللسالم، واآلمال الشعبمطالبات

8........................................................................الحرکات الشعبیةالحاجة إلی السالم و 

9...................................................................................املطالبون بالسالم يف هلمند

10.......................................................................................الحرکة الشعبیةمطالبات 

10.................................................................تأثیر النداءات الشعبیة يف مخالفتهم للحرب



824www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

2

قدمةامل

ت الزیارات بین املسؤولین األفغان والباکستانیین رفیعي املستوی يف األشهر األخیرة املاضیة، الهدف  ک

سافر رئیس الوزراء الباکستا قبل أیام إلی کابل . األسايس منها هو حل أزمة الثقة املوجودة بین البلدین

بعد زیارة رئیس . ة إلی موضوعات أخری مختلفةوتحدث مع املسؤولین األفغان بشأن عملیة السالم باإلضاف

م؛ هذا أول سفر ملسؤول باکستا 2015وياالوزراء الباکستا األسبق نواز رشیف إلی کابل يف شهر م

.کبیر إلی کابل یهدف إلی تحسین العالقات بین البلدین ورفع الخالفات بینه

ین يف السنوات املاضیة، وجهودا بذلت بهدف تحسین زایارات قام بها املسؤولون من کال الجانبكمع أن هنا

ما هي املشکالت األساسیة يف : السؤال هو. العالقات بین البلدین؛ إال أن هذه العالقات الزالت يف حالة سیئة

القسم األول العالقات بین البلدین؟ وهل هذه العالقات يف طریقها إلی التحسن أم ال؟ اقرءوا بهذا الشأن يف

.واإلقليميةمن التحلیل األسبوعي ملرکز الدراسات االسرتاتیجیة 

يف القسم الثا من التحلیل تقرءون عن الجهود التي تبذل تحت ما یسمی بالحرکة الشعبیة من أجل السالم 

املدنیین، يف السنوات األخیرة تزداد الضحايا من . بهدف إنهاء الحرب يف املحافظات املختلفة من البالد

وهذا الوضع . والحرب الدائرة يف البالد تأخذ مزیدا من الضحایا من األفغان کل سنة علی جمیع األصعدة

رسة الضغوط علی األطراف املتحاربة إلخضاعهم لعملیة السالم . الدموي اضطر الشعب إلی العمل علی م

ل إلی السالم؟ هذا السؤال، نحاول اإلجابة ما الحاجة إلی الحرکات املنادیة بالسالم وما مدی تأثیرها للوصو 

.عنه هنا
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هل تتحسن العالقات األفغانية الباكستانية؟

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ حکمت هللا زالند

يف السنوات األخیرة وبعد تشکیل حکومة الوحدة الوطنیة يف أفغانستان، ازدادت الخالفات بین کابل 

یة يف الوفاء بتعهداتها مع حین طالب الطرف األفغا حکومة باکستان باتخاذ خطوات عمل؛وإسالم آباد

بین ةالعسکرياملواجهاتالعالقات بین البلدین يف هذه املدة کانت تعا من أزمة أدت إلی . أفغانستان

، وبعد سفر رئیس الوزراء الباکستا األخیر إلی کابل بأیام؛ حصل قتال بین قوات حرس حدودالبلدین

.ایاإلی سقوط ضحالبلدین يف محافظة خوست وأدی ذلك

، زار کابل قبل أیام يف الوقت الذي عبايسشاهد خاقان  باکستان تحت کون ترئیس الوزراء الباکستا

مع عملیة السالم األفغانیة من جهة، ومن جهة أخری تجري املحادثات بین اضغوط دولیة بسبب عدم تعاونه

وقد تم . تقدم بهذا الشأنناكبل وإسالم آباد، دون أن یکون هالجانبین لحل املشکالت املوجودة بین کا

.بشأن عملية السالمخطة عمل أفغانستان وباکستاننهاء إل العملاالتفاق يف هذه الزیارة علی
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: السؤال هو. التعهداتهم يف أفغانستان، لکنه  یف بهذلتعاون مع عملیة السال باکستان تعهد مرات علی ا

، أم تجاه أفغانستانان؟ هل باکستان ال یرید تغییر سیاستهما هي املشکلة األساسیة يف العالقات بین البلدی

؟استطاعتهيف اكلیس ذل

العالقات بین البلدینلی عنظرة 

م وإبان حکومة 2001بعد عام . منذ البدایةالعالقات بین أفغانستان وباکستان مشکالت وأزمة ثقة يفهناك

ي إبان اسافر حامد کرز . زمة ثقة بین الجانبیني أیضا کانت تعا هذه العالقات من مشکالت وأاحامد کرز 

مرة، لکنه ويف آخر یوم من حکومته عند تسلیمه الحکم إلی خلیفته شکی عدم 21حکومته إلی باکستان 

.»مفتاح السالم يف أفغانستان بید باکستان وأمریکا«: تعاون باکستان، وقال

رشف غني تحسین العالقات بین کابل وإسالم بعد تشکیل حکومة الوحدة الوطنیة، حاول رئیس الجمهوریة أ 

حکومة الوحدة الوطنیة حاولت يف البدایة تضعیف عالقاتها مع الهند . آباد وقدم امتیازات لباکستان أیضا

نة باکستانرضاء و إل .ط

حکومة الوحدة الوطنیة وباالستفادة من تحسن العالقات مع باکستان وأدوات السیاسة الخارجیة حاولت 

ضار طالبان إلی طاولة املفاوضات، ولکن ذا البلد علی التعاون الصادق مع عملیة السالم السی إحإقناع ه

بعد ميض أشهر وفقدان األمن وازدیاد العملیات الدمویة يف البلد وفشل املفاوضات املبارشة مع طالبان بعد 

العالقات بینها وبین تساءعمر؛ تغیرت سیاسة کابل ومن ثم محمد ال املموت أمیرهم األسبق إعالن خرب 

هات عسکریة بین  البلدین يف بندري تورخم وتشمن وسقوط جیيشإسالم آباد، ووصل األمر إلی مواج

قات بین البلدین إلی مرحلة خطیرة فحسب؛ ولکن سبب العداء الشدید ال هذا الوضع  یوصل الع. ضحایا

بسبب إیذاء الرشطة الباکستانیة بلدهمفغان إلی من الالجئین األ اآلالفاتمائعاد . بین شعبي البلدین أیضا

.ردوال وانخفض حجم التجارة بین البلدین إلی أقل من نصف ملیار ،لهم
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دآباالعالقات بین کابل وإسالماملشکلة األساسیة يف

النظر مايض العالقات بین کابل وإسالم آباد، شهدت هذه العالقات تحسنا يف بعض األحیان، ولکن التوتر ب

:نقاطيفنستطیع أن نذکر أسباب هذا التوتر. وأزمة الثقة کانت موجودة فيها يف کثیر من األحیان

بعد تأسیس باکستان . اضیةسبعة عقود املخاللدیورند الحدودیة أثرت يف العالقات بین البلدین ضیة ق-

بقیت هذه القضیة کبؤرة توتر دائم بین البلدین، وألن القضیة من العوامل التي ترید باکستان من أجلها 

.إیجاد عمق اسرتاتیجي له يف أفغانستان

أیام الحروب . کخط حدودي رسمي بین البلدین) دیورند(محمد داود خان هو أول رئیس أفغا عارض 

ین مع الطلب ان حکم طالبان،  تعرتف أي حکومة أفغانیة بهذا الخط کحد رسمي بین البلدالداخلیة وإب

م وإلی نهایة 2001و هذه القضیة ألقت بظاللها علی العالقات بین البلدین بعد عام . كالباکستا املکرر لذل

.دینیورند کحد رسمي بین البلخیر أنه ال یعرتف بدي، وقد أعلن األ احامد کرز فرتة حکم

كولذل. انستان أیضا من أهم األسباب التي یراها باکستان تهدیدا لهالنفوذ والقوة الناعمة للهند يف أفغا-

يف أفغانستان ویضغط علی االعرتاف الرسمي االسیاسة الباکستانیة حول إیجاد عمق اسرتاتیجي لهتدور 

ي تجربته اک لخص کرز . أخرىن جهة بخط دیورند من جهة، والتحکم علی النفوذ الهندي يف أفغانستان م

قضیة دیورند، والتحکم يف السیاسة : يف نقطتینمن حكمهيف عالقاته مع باکستان يف ثالثة عرش عاما

.الخارجیة ألفغانستان

بین البلدین، فإن ضعف باکستان يف الوفاء بتعهداته يف السنوات األخیرة؛ التاريخيةبجانب أزمة الثقة-

.تي أثرت يف العالقات بین البلدینمن املشکالت ال

أن ستطیع تمع أن باکستان . الوفاء بهااباکستان من جانبه تعهدت مع أفغانستان بأمور  یکن يف وسعه

إحضار طالبان إلی طاولة ستطیع تال اولکنهیا يف عملیة السالم يف أفغانستان؛دورا إیجابلعب ت

ة عدم نفوذ باکستان علی طالبان خالفا لالعتقاد السائد بهذا املفاوضات، ألن العوامل املتعددة تبین حقیق

.الشأن
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إلی أین تتجه العالقات بین البلدین؟

ارس ضدها . الجهود التي تبذلها باکستان من أجل تحسین عالقاتها مع أفغانستان؛ سببها الضغوط التي 

دنا ضغوطا علی هذا البلد من قبل يف األشهر األخیرة وبعد إعالن اسرتاتیجیة ترامب حول أفغانستان؛ شه

.الوالیات املتحدة

والصین أیضا کحلیف اسرتاتیجي و اقتصادي وسیايس لباکستان يف املنطقة مارست علیه ضغوطا بسبب 

عات املسلحة املتشددة داخل أراضیه التي ) م2017سبتمرب (يف اإلعالن األخیر ملنظمة بریکس . افعالیة الج

عات املسلحة يف املنطقة، وامللفت أن ذکر يف اإلعالن تعد الصین من أهم أعضائ داخل «ها؛ أدینت فعالیة الج

.برصاحة» باکستان

زیارة رئیس الوزراء الباکستا واملسؤولین املدنیین والعسکریین الباکستانیین إلی أفغانستان فإن ؛ كلذل

ستان، ألن هذا البلد یعا من االنزواء تدل علی القلق الباکستا علی العالقات املتأزمة بینها وبین أفغان

املوقف األفغا والدويل املتشدد لعدم التعاون الباکستا مع عملیة السالم أيضا بسبب الضغوط و 

.األفغانیة

السبب األسايس واألهم يف توتر العالقات يف السنوات املاضیة هو عدم وفاء باکستان بتعهداته، وال ینتظر 

.ومة األفغانیة عن رشوطها املحددة مسبقا لتحسین العالقات مع باکستانحالیا أن تتنازل الحک

ون الباکستا تعلق بالتعافإن تحسین العالقات بین البلدین يوفقا ملوقف الحکومة األفغانیة الحايل؛ 

.صادق مع عملیة السالم يف أفغانستانال

تقدم یذکر علی طریق حل املشکالت بین یرة ومع انزواء باکستان؛ لیس هناك؛ يف األشهر األخومع کل ذلك

؛ اتسع جو عدم الثقة يف العالقات بین بجانب ذلك.البلدین وتغییر السیاسة الباکستانیة تجاه أفغانستان

وقت قریب، إال ها يفملاضیین إلی حد ال یتوقع حدوث أي تحسن فيکابل وإسالم آباد السی يف العامین ا

.بجهود عملیة وعمل صادق جاد



824www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

7

األمنباب تالستللسالم، واآلمال الشعبمطالبات

ا مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ضياء اإلسالم ش

من أبناء هذا مئات اآلالف راحت ضحیتهاأطراف متعددة؛ وبین،يف أفغانستان منذ عقوددورالحرب التي ت

إسقاط حکم طالبان من قبل وبعدم 2001عام منذ. ك ديارهمالوطن واضطرت مالیین آخرين منهم إلی تر 

ل  مع ). الناتو(األطليسالوالیات املتحدة؛ انتقلت إدارة الحرب األفغانیة إلی الوالیات املتحدة ودول حلف ش

دت مرة أن األمن استقر يف البلد بشکل نسبي يف السنوات األولی من سقوط حکم طالبان؛ إال أن الحرب عا

.یوما بعد یومأوارهاأخری ألسباب مختلفة واشتد

أعداد کبیرة من الشعب بسبب املواقف املعادیة لألطراف املتحاربة ضد بعضهم، يف الحرب الدائرة قتل تُ 

.حدث عملیات التفجیر حتی يف األماکن العامة، واملحالت املزدحمة، واملستشفیات، واملساجد، واملدارسوتُ 

الخروج علی هذا الوضع، ویطالب الشعب رجاال ونساءا، الشعب إلیییننتل أعداد کبیرة من املدقَ اضطر 

.شبابا وشیوخا، یطالبون األطراف املتحاربة باالنصیاع ملطالبهم يف سبیل العمل للوصول إلی السالم
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یة؟ وکیف ارتفعت التحرکات الشعبما مدی الحاجة إلی العمل إلنهاء الحرب وإحالل األمن يف البالد من قبل 

بالسالم من هلمند؟ وکیف یمکن تقییم هذه التحرکات املطالبة بالسالم؟ وما هي تأثیرها طالبة املصوات األ 

.ك هي أسئلة نحاول اإلجابة عنهاعلی السلم والحرب؟ تل

الحرکات الشعبیةالحاجة إلی السالم و 

دید إلی أفغانستان بعد عام  جمیععلیم، ألحقت باألفغان أرضارا کبیرة 2001الحرب التي عادت من ج

، والذین یصل أعدادهم إلی مئات وحیات کل فرد من األفغان، وألقت بظاللها السوداء علی بیت املستویات

.اآلالف

بلغ عدد القتلی والجرحی من املدنیین ؛ )یوناما(أفغانستانيفللمساعدةاملتحدةاألممبعثةوفقا لتقریر 

حتی تم استهداف حفالت الزواج م فقط إلی أک من عرشة آالف،2017بسبب الحرب الدائرة عام 

.واملناسبات الدینیة أیضا من قبل األطراف املتحاربة

بین األفغان باإلضافة إلی القتلی والجرحی، نتیجة للوضع اليسء الذي سببتها الحرب انترشت املخدرات 

ک أن . من الشبابمعظمهمووصل عدد املعتادین علیها إلی حوايل ثالثة مالیین ونصف امللیون شخص، 

فغا بالنسبة أربعین يف املائة یعیش الشعب األ . اللتحاق باملدارسکثیرا من األطفال األفغان حرموا من ا

ملیون من األفغان يعانون من البطالة مع 1،9ك الدويل فإنتحت خط الفقر، و وفقا إلحصائیات البن

هذه األیام، ویفقدون األمل يف األمن أن األفغان یعیشون يف الیأس كوأهم من ذل. رشوط العملاستیفائهم

.یوما بعد یوم

سعی کل طرف من األطراف منذ سبعة عرش عاما . تمرار الحربالسبب األهم لهذا الوضع يف البالد هو اس

، بل أثبت تاریخ الحروب يف حلیفا ألي طرفیکن املتحاربة إلی حذف األطراف األخری؛ إال أن النجاح  

.یمکن بالسالم فسحب، لذا فإن الحرب مه استمرت؛ فلن تربحها أي جهةالعا أن انتهاء الحرب

يف السنوات األخیرة أطراف بذلتكاألفغانیة واملجتمع الدويل، ولذلوقد عرف هذه الحقیقة کل من الحکومة 

شارکة الحکومة األفغانیة جهودا للوصول إلی السالم، إال أن هذه الجهود  داخلیة وأخری أجنبیة  تنجح و

.حتی اآلن
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هة أخری یجب أن  هة، ومن ج الجهود املبذولة من قبل الحکومة األفغانیة  تأت بنتیجة حتی اآلن من ج

بالنظر إلی أن املدنیین هم الضحایا . ارس الضغوط علی األطراف املتحاربة حتی تغیر سیاساتها

أصواتا ارتفعت من قبل مع أن هناكکان هو الحاجة املاسة،األصلیون؛ فإن املوقف الشعبي تجاه السالم 

عات املختلفة خالل السنو  األخیرةالتنظیم الذي علیه التحرکاتات املاضیة؛ إال أنها  تکن بذلكالج

.والحالیة

املطالبون بالسالم يف هلمند

حافظة هلمند يف الثالث  من بعد مقتل أک من عرشین مدنیا يف تفجیر بسیارة مفخخة يف ملعب ریايض 

مئات من الهلمندیین من شباب وشیوخ باإلضافة إلی النساء بدأهـ ش الجاري؛ 1397شهر حمل لعام 

بت الخیام يف سبع عرشة ِص ، وبعد ميض شهر واحد نُ »اخضعوا للسالم! طالبان«تحت شعار شعبيبتحرك

.محافظة تأییدا لهذا النداء

يف هلمند، يف حدیث مع مرکز الدراسات لسالملیزي، أحد أعضاء الحرکة الشعبیة من أجل ارشیف ع

املقدسات، واألماکن العامة، واملدارس، واملستشفیات، لیس نحن سئمنا الحرب؛«: االسرتاتیجیة واملنطقة قال

حال، نحن نرید األمن تالحرب لیس«: علیزي یضیف. »أي من هذه األماکن يف أمان، نحن نُقتل يف کل مکان

ألنلقبول بالسالم؛ طالبه علی األطراف املتحاربة لوالسالم، ویمکن أن یأ السالم إذا نهض الشعب وفرض م

.»واألفغان فقط هم الضحیةالحرب مستمرة طیلة أربعین عاما دون رابح، 

الحرکة : يف هلمند یقولاملهندس داود فرهنگ، أحد األعضاء اآلخرین يف الحرکة الشعبیة من أجل السالم 

ل السالم التي بدأت من هلمند؛ هو نداء الشعب األفغا املضطهد، وشدد فرهنگ بقوله : الشعبیة من أج

إلی يف وقت قلیلالیقف أي حزب أو مؤسسة وراء هذه الحرکة، هي حرکة شعبیة خالصة، وسوف نحولها«

.»من فيهاحرکة شعبیة کبیرة يف جمیع أنحاء البالد بهدف استتباب األ 

كانت هلمند، ک بعض املحافظات األخری ألحقت بها الحرب الدائرة منذ سبعة عرش عاما أرضارا کبیرة، ک 

هذا التحركوهذه الخسائر واألرضار اضطر الهلمندیین إلی . قتل وجرح أعداد کبیرة من الشعبسببا يف

.السلمي ملطالبة األطراف املتحاربة بإیقاف الحرب
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الحرکة الشعبیةمطالبات 

الخطوات األولی إلنهاء الحرب والوصول إلی السالم؛ کان طلب املجتِمعین تحت عنوان الحرکة نخطوحتی

لیفتح الطریق أمام هدنة ملدة یومینعن الحربوقف کل من الحکومة وطالبانتالشعبیة من أجل السالم أن ت

.طویلة املدی واستمرار مفاوضات السالم

حرکة الشعبیة للهدنة طلب معقول؛ لکن املشکلة أنهم لو یوجهوا الخطاب إلی الطرف األهم مع أن مطالبة ال

حضور القوات األجنبیة يف أفغانستان يف السنوات .يف الحرب الدائرة يف أفغانستان وهو الوالیات املتحدة

رار الحرب ک یقول وهو أهم سبب الستماملاضیة هو السبب األسايس لفشل الجهود املبذولة من أجل السالم، 

.طالبان

ةقلعب إلی مرکز طالبان يف موسی عندما أراد أعضاء الحرکة الشعبیة من أجل السالم الذهاولهذا السبب، 

الذهاب إلی نحن نطالب الهلمندیین املتظاهرین ب«: يهفقالوا بيانبنرش یطلبوا منهم قبول الهدنة؛ ردوا ل

بدال من بإنهاء االحتالل وإنهاء الحرب ) أي األمریکیین(ومطالبتهم مراکز األمریکیین لالعرتاض علیهم

رب اإلمارة  نبي للبالد هو الذي أج مجیئهم إلی املناطق الخاضعة لسیطرة املجاهدین، ألن االحتالل األج

.»اإلسالمیة علی املواجهة والقتال

شعبیةالصغیرة أو کبیرة من أجل السالم تخلق أمال وتعترب ذات قیمة، والنداءات، فإن أي حرکة مع کل ذلك

املطالبة باألمن والسالم يف هلمند ومحافظات أخری تحمل معها أمال يف السالم؛ لکن هذه التحرکات تکون 

.مؤثرة إذا کانت سببا لضغوط شعبیة أکرب من قبل األفغان علی جمیع األطراف الداخلة يف الحرب

تأثیر النداءات الشعبیة يف مخالفتهم للحرب

األفغانیة وطالبان؛ عملت عدد من األطراف املحایدة إلنجاح عملیة السالم بین الحکومة يف السنوات املاضیة 

رادة الصادقة للسالم من طريف الحرب یعترب السبب األهم لفشل هذه الجهود، واإلرادة لکن فقدان اإل

أن تری بعض األطراف واألشخاص . قا إلی الضغوط الشعبیة جنبا إلی جنبالصادقة للسالم ترتبط وثی

. علی مستوی البلد کلهمصلحتهم يف استمرار الحرب؛ هذا هو السبب يف عدم إیجاد أرضیة لضغوط شعبیة 

http://shahamat1.com/?p=112556
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ا یکون لها تاثیر کبیر، ألن النداءات الشعبیة من شأنها أن  وإذا استمرت هذه النداءات واتسعت رقعتها؛ ر

.دث تغییرا يف کل األحیانتح

ر الثا من  حزمة من االقرتاحات، وهذا لطالبان حکومة الوحدة الوطنیة ، قدمت للسالمکابلعمليةيف املؤ

ن العقد ونصف العقد ميف موقف الحکومة تجاه عملیة السالم ألول مرة يف أک تحدثلیونةأنیعترب 

التي الضغوط ، و ظ يف إبداء هذه اللیونة من قبل الحکومةاملايض، ک کان للضغوط الشعبیة تأثیر ملحو 

.من قبل األشخاص واألطراف املحایدة املختلفة يف السنوات األخیرةأيضاارس

فیه القومیات ومن مناطق مختلفة وأصحاب اللغاتلمي ضد الحرب يف هلمند والذي شاركاالحتجاج الس

ذه الحرکات علی شعبیتها، واستطاعت إیصال صوتها إلی ا بقیت هإذلذلك. املختلفة؛ کانت حرکة مبرشة

رسة  الضغوط؛ من املمکن أن یُ )وأمریکا خاصة(طالبان واملجتمع الدويل  ع سمَ إلیجاد طرق مختلفة مل

بذل جهود صادقة من املمکن أیضا صوت الشعب األفغا تحت مظلة الحرکة الشعبیة من أجل السالم، و 

.إلنهاء الحرب يف أفغانستان
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