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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2018يويون23إلی16من(256:اإلصدار
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مقدمة

واء سياسية مضطربة ومليئة بالغموض، سيطرت عليها شهدت عالقات كابول وإسالم آباد  قرابة عقد أج

وقد .؛ وقد وصلت أجواء عدم الثقة إثر تويل حكومة الوحدة الوطنية منصة الحكم ذروتهاونصف من الزمان

توترت عالقات إسالم آباد وحكومة الوحدة الوطنية توترا شديدا إثر عدم تعهد باكستان باملواعيد التي أعطت 

.للجانب األفغا مرات عديدة

نات التي املفاوضاتدين، ومن ضمنها منذ عدة أشهر بدأت جهود يقلل حدة أجواء عدم الثقة ب البل والض

وعليها فقد تضاعفت . أدت إىل تحس العالقات ب البلدينالم والتي الستبادلها الجانبان يف قضية 

ةالباكستانية يف األشهر الثالثالحكومة اللقاءات ب مسئويل الحكومة األفغانية و  وأما الوضع . ة األخ

ة عىل تحسن العالقات، أسئلة تبحث عنها هذه  الحايل للعالقات ب البلدين، ومدى أثر الجهود األخ

.راسة يف القسم األول من التحليل األسبوعيالد

فقد أعلن .طالباناملؤقت ب الحكومة األفغانية و ويرنو القسم الثا من التحليل إىل بيان وقف إطالق النار 

نية أيام، وجاء بعده بيان يف العقد األخ من رمضان عن وقف إطالق النارأفغانستانجمهوريةرئيس  لث

ويعترب هذا أول وقف إلطالق النار ب الحكومة . لعيد الفطرمبارکةطالبان عن وقف إطالق النار لثالثة أيام 

وقف إطالق النار نتائج وتبعاتما هي . طالبانء الحرب ب القوات األفغانية و األفغانية والطالبان منذ بد

.ليل األسبوعي اإلجابة عنها يف هذا العددهي أسئلة يحاول التحالسالم؛وما هي أثره عىل عىل الجانب 
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العالقات األفغانية الباكستانية وجهود جديدة لبناء الثقة

العالقات ب أفغانستان وباكستان بعد أزمة عدم الثقة ومنحنياتها صعودا وهبوطا خالل فرتة حكومة 

.الوحدة الوطنية، بدأت مرة أخرى تعيد الثقة وتتحسن

ية أفغانستان وباكستان مبادرة مشرتكة يف ظل برنامج  ة، بدأت وزارتا خارج الخطة "يف األشهر األخ

وقد مهد الطريق لبعض . )APAPPS(" العملية لباكستان وأفغانستان من أجل السالم والتضامن

عات  .البلدينمسؤويلبالرسميةالزياراتوتبادلالتشاوريةالسياسيةاالجت

األسبوع آبادإسالمالباكستانيةالعاصمةإىلهذه الزيارات، سافر وفد أفغا رفيع املستوى يف سلسلة 

املسؤولمع، حيث قال املسؤولون األفغان إن أجندة الوفد كانت إجراء محادثات )2018يونيو 19(املايض 

.األفغانيةطالبانحركةمعالنارإطالقووقفالسالمقضيةحولالباكستاني

آباد خالل عهد حكومة الوحدة الوطنية، الجهود الجديدة لبناء الثقة ب البلدين العالقات ب كابل وإسالم

.والتحديات والفرص الجديدة تجاه عملية السالم، هي املوضوعات التي تم البحث حولها يف هذا املقال
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آبادنظرة عىل العالقات ب كابل وإسالم

كانت دوما ضحية عدم الثقة، ويشك كل منها يف مواقف اآلخر؛ وم يث د عالقات كابول وإسالم آبا

م يف هذه العالقات املتوترة، أن كابول مع شكوكها وعدم ثقتها يف الجانب اآلخر تحاول تحسن  االهت

وعىل مدى . عالقاتها مع باكستان، ومن ثم تستفيد منها عىل نجاح عملية السالم واالستقرار يف أفغانستان

.عالقات ب البلدين، ولكنه عىل مدى الطويل  يحصل عىل يشءالص أدى هذا املوقف إىل تحسن ق

بعد إيجاد حكومة الوحدة الوطنية وعىل أساس السياسة الخارجية السابقة أصبح الرئيس األفغا محمد 

ة مسؤول سياسي وقد تضاعفت رحالت . أرشف غني قريبا جدا من إسالم آباد وأعطاها امتيازات كث

وعسكري من الحكومة الباكستانية إىل أفغانستان وأعطى كل مسؤول تعهدات جديدة حول قضية السالم 

.واملصالحة األفغانية إال أن الطرف الباكستا  يتعهد بأي منها

يف عاصمة مواقف الرئيس األفغا تجاه باكستان واالمتيازات التي أعطاها، مع تزايد االنفجارات الدموية

هت انتقادات شديدة من وسائل اإلعالم، وبعض ناخبي املجلس الوطني، ومسؤويل  البالد آنذاك، واج

واعيدها وتدهور الحالة األمنية يف أفغانستان . الحكومة السابقة وهكذا عدم وفاء الحكومة الباكستانية 

أن الرئيس األفغا رفض إال شديدا، حدة الوطنية وباكستان توترا إىل توتر العالقات ب حكومة الو أدى 

رات العاملية، وبدأ يحاول عزل باكستان عىل املستوى الدويل .مساعدات الحكومة الباكستانية يف املؤ

ويف خضم هذه العالقات املتوترة، وعىل أساس اسرتاتيجية أمريكا الجديدة ألفغانستان وآسيا الجنوبية 

عالقات ب كابول وإسالم آباد يف هذه األشهر الود لتحسن والضغوط الجديدة عىل باكستان عادت جه

، وقد  ة؛ تبادل مسؤولون رفيع املستوى من الجانب ة األفغانية تجاه باكستان تحسنت موقف الحکوماألخ

.بشكل طفيف، وتظهر عىل الطرف الباكستا رغبتها يف تحسن العالقات

لسالم واالستقرار يف أفغانستان يعود إىل عدم رغبة طالبان ولعل التوجه األفغا إىل باكستان يف عملية ا

يل  يف التفاوض مع الحكومة األفغانية، وقد حدد هذا من خيارات الحكومة األفغانية يف عملية السالم و

هد  املسؤولون األفغان دوما إىل باكستان بغية أن تعامل باكستان هذه املرة يف قضية املصالحة بصدق و

.الحكومة األفغانية وطالبانملفاوضات ب
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جهود بناء الثقة يف جو عدم الثقة

عاتبدأت  م يف 2017واالستشارية يف ذروة عدم الثقة ب البلدين يف جوالي الجانب السياسية اجت

تهمينة "ةالباكستانيةوزير الخارجيةكابل، حيث استقبل الطرف األفغا الوفد الباكستا برئاسة نائب

".جنجوعة

حكمت "وتحدث الوفد الباكستا مع الجانب األفغا برئاسة النائب السيايس لوزارة الخارجية األفغانية 

واألمن عىل ، والرتانزيتيةيف بناء الثقة ب البلدين، وتقوية العالقات السياسية والتجارية " خليل كرزي

ت ك أن الجانب تعهدا البحث عن اآلليا. ملصالحة األفغانية، واالستقرار األمني واطول خط ديورند الحدودي

.املختلفة إليجاد الثقة ب البلدين

ا يف مارس  عات السياسية االستشارية عدة مرات يف كابول وإسالم أباد، وأخ ت وقد أقيمت هذه االج

لقاء مع الرئيس سابق شاهد خاقان عبايس إىل كابول، ويفم وفد رئيس الوزارء الباكستا ال2018

الخطة العملية لباكستان وأفغانستان من أجل السالم "األفغا محمد أرشف غني تحدثا عىل تطبيق 

:وتعهدا عىل ما ييل)APAPPS(" والتضامن

.تدعم باكستان عملية السالم واملصالحة برئاسة أفغانستان وملکیتها·

.السالم ويهدد أمن البلديند الطرفان عىل خطوات مؤثرة ضد من  يحرض عملية یتعه·

ضد الطرف داخل بلده أي بلد، أو منظمة، أو مؤسسة أو شخص ال يوطد يتعهد كل من الطرف بأنه ·

.اآلخر

لبدء املواعيد واألصول التي تعهد كل طرف لها، يقوم مسؤويل العالقات بإيجاد آلية مناسبة لتقويم، ·

.وتنسيق وتثبيتها

وية من جهتهامنع يتعهد كل من الطرف عىل · ت األرضية والس .الهج

ه للجدليف منع عىل خطة عمل البلدينيعمل كل من الطرف· .لعبة اللوم والقضايا مث

الخطة العملية لباكستان "واملذكورة أعالها، هذه األصول وتطبيق إيجاد اآلليات التنسيقية لبدء ·

."وأفغانستان من أجل السالم والتضامن
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ب البلدين بعد سفر شاهد خاقان عبايس، وعززت املواعيد السابقة التي تعهد كل طرف توطدت العالقات 

ر رئيس شورى األمن القومي، ومعصوم ستانكزي رئيس األمن . بتطبيقها وقد سافر كل من محمد حنيف أ

م وتحدثوا مع الطرف الباكستا2018ماي 28ر الداخلية إىل باكستان يوم القومي، وويس برمك وزي

.حول الخطة العملية للسالم والتضامن

وه إىل كابول يف  اويد باج م وتحدث مع مسؤويل 2018جون 12سافر رئيس القوات املسلحة قمر ج

ر رئيس شورى  الحكومة األفغانية، ويف هذه السلسلة من الزيارات وفد مرة ثانية كل من محمد حنيف أ

القومي، وويس برمك وزير الداخلية إىل إسالم آباد، ويف األمن القومي، ومعصوم ستانكزي رئيس األمن 

ة وقف إطالق النار من جهة، ومن جهة أخرى، قتل مال فضل هللا مسؤول  ح أن طالبان قد أعلنوا خا

.طالبان الباكستانية يف كونر إثر رضبة جوية مشرتكة ب القوات األفغانية واألمريكية

دة والفرص الجديدة ديات الجدي؛ التحاألفغاالسالم

ة ولدت تحديات جديدة وفرص جديدة يف قضية السالم واملصالحة األفغانية من . عىل إثر التحوالت األخ

وك يظهر أن . التحديات الجديدة هي الدور املتزايد لروسيا وإيران يف الساحة وعالقاته السيئة مع أمريكا

، وأصب . حت عملية السالم بها أك تعقيدا يف البلدعالقة طالبان توسعت مع هات الحكومت

ويف الطرف اآلخر، البداية الناجحة لوقف إطالق النار ب الحكومة األفغانية وطالبان يف أيام العيد، قد 

وتغي أحيت آمال السالم يف النفوس وتعترب فرصة جديدة، ك أن التحركات الشعبية للسالم داخل البلد 

.كان طفيفا، تعترب من الفرص الجديدة أيضااملوقف األمري ولو 

ا اسرتاتيجية . وما أسلفنا هي بعض ما يقتيض خطوات جديدة وجادة من الطرف يف قضية السالم وإ

ة وعىل تحسن  الحكومة األفغانية ال زالت تتمحور حول جهود باكستان الصادقة، وعليه يف األشهر األخ

ويف هذا الوقت، األمل عىل التطورات الجديدة يف املوقف الباكستا . مستمرةالعالقات ب البلدين، الجهود 

ال يعبأ به، إذ أنها وليدة ضغوط دويل، وعىل ما يظهر أن جهود باكستان ترنو إىل تقلص هذه الضغوط يف 

النهاية.املرحلة الراهنة فقط
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السالمعملية يفظرة عىل وقف إطالق النار املؤقت وأثره ن

عن طالبانحركة تنلأعحربها مع الحكومة األفغانية والقوات األجنبية، وبداية م 2001ألول مرة منذ عام 

.ثالثة أيامدة ملضد القوات األفغانية وقف إطالق النار 

نية وقد كان وقف إطالق النار يف أيام عيد الفطر الثالثة، إج ابة لوقف إطالق النار من الحكومة األفغانية لث

قد نص عىل أن هذا العمل  يكن إجابة طالبان، وإن كان البيان األخ من )شوال5رمضان إىل 27(أيام 

ا هم أوقفوا إطالق النار لثالثة أيام يف العيد املايض  .دون إعالن مسبقو إلعالن الحكومة األفغانية وإ

الحكومة تاألفغانية والدولية، وعليه أعلناملستوى ق النار من الجانب ترحیبا حارا عىل تلقى وقف إطال 

تهم عىل طالبانديد أيام وقف إطالق النار إىل عرشة أيام، غ أن األفغانية   يوافقوهم وشنوا هج

.القوات الحكومية بعد أيام العيد الثالثة

وتبعاته وآثاره عىل وجه العموم وأثره عىل عملية الحكومة وطالبان،بوقف إطالق الناراملقال هذا يدرس 

.السالم األفغانية عىل وجه الخصوص
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فريد من نوعهوقف إطالق النار، 

ه يختلف  البلدان األخرى، إذ كان دون وسيط وإعالن مسبق وقد روعي منوقف إطالق النار األفغا عن غ

ام الوقت هذهباحتفال قاموا طالبانو األفغانيةة أخرى، فإن قوات الحكومةومن جه. من الجانب يف 

و من أيام  التقوا بعض مسؤويل الحكومة وحتى ،البالدمعظم مناطقمعا يف والرسورالفرح يف ج

.الصور التذكاريةمعهمسلحي طالبان واحتضنوهم وأخذوا

، والت ت العا ّ ا ح ديد وقف إطالق النار حالة كهذه  تفاجأ األفغان فقط، وإ ي أحيت بواعث األمل يف 

ت يف الداخل والخارج، وجعلت  ل األطليس الواليات املتحدة وحلف ضمنها بلدان ومنظ أن الناتو –ش

ديد وقف إطالق النار الذي أعلنته الحكومة األفغانية وطلبوا من دعمهمأعلنوا  قبوله بعد مرور طالبانعن 

.األيام الثالثة

ديداارتفعت أصوات يف هذه األيام الثالثة عىل نطاق واسع وقد  من املناطق لوقف إطالق النار دع و

ديده، وطلبت من ، م جعلت الحكومة األفغانية ختلفة األفغانيةامل قبول طالبانتلبي هذه النداءات وأعلنت 

ديد وقف إطالق النار نظرا إىل الوضطالبانولكن . هذه الدعوة ع الذي راح يسيطر عىل الجنود رفضوا 

.طالبانمن انخفاض النزعة الجهادية يف صفوف 

لوقف إطالق النار عىل الجانبنتائج وتبعات

:قد كان لوقف إطالق النار نتائج وتبعات لكل من الجانب نش إىل بعضهاو 

لثالثة أيام، أنها قد ولو طالبانأثبتت الحكومة األفغانية بإعالنها عن وقف إطالق النار واستجابة ·

ة املصالحة األفغانية ة بخطوات إيجابية ومؤثرة يف مس .تقدمت يف اآلونة األخ

ديده أدت إ· رئيس جهود لودعمهمىل ثقة الشعب دعوة الرئيس األفغا لوقف إطالق النار و

.األفغانيةالسالم غني يف / الجمهورية

حكومة األفغانية باستطاعتها أن يخطو خطوات مؤثرة القرار الحكومي لوقف إطالق النار أن الأثبت ·

.يف إقامة السالم واستقرار البلد
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ومداخالت لغ ةلها جذورها الخارجييف البالد وقف إطالق النار أن استمرار الحرب أعرب ك ·

.أهلها، ولو استطاع األفغان قطع األيادي الخبيثة والحضور األجنبي لتمت املصالحة األفغانية

وقف إطالق النار عن كذب دعوى وجود عرشين فريق مسلح يف أفغانستان، حيث أننا  كشف ·

داعش تنظيم أخذ ، إال ما حدث عن انفجارين يف ننجرهار نالحظ أية حادثة طوال هذه املدة

املسؤولية عىل عاتقها، ك كشف عن فعاليات داعش يف رشقي أفغانستان السي ننجرهار دون 

ها من املناطق .غ

عىل مستوى القيادة طوال طالبانكشف وقف إطالق النار أن الخالفات التي شهدتها حركة ·

ة  تؤثر يف صفوف  ا الحركة ال زالت تتمتع بالقوة مقاتيل الحركةالسنوات الثالثة األخ ، وإ

.والوحدة

قد أعربت و أتعبتهم الحروب وأعيتهم، ك أن وقف إطالق النار أثبت أن األفغان يف كل الطرف·

. غالبية الشعب عن رغبتهم يف السالم واملصالحة

ديد وقف إطالق النار من جهة · ، وخيبة أملهم فيهمغضب الشعب سببا يف طالبانوإن كان عدم 

إال أن األيام الثالثة يف أجواء السالم واملصالحة أعطت الشعب األفغا أمال يف حياة أفضل يف ظل 

عي . ديف البال السالم وعدم العنف ك أنها أثبتت أن الدعم الشعبي وال سي وسائل التواصل االجت

.لها أثر كب يف إقامة السالم ونجاحها

السالمومفاوضاتوقف إطالق النار 

آمال الشعب يف املصالحة األفغانية، وتزايدت اآلمال يف أنهم ،وقف إطالق النار دون وسيط خارجيتضاعف 

. األفغانية أك من أي وقت مىضقد اقرتبوا من املصالحة 

انب يف ساحات تواجد كل منها يف أيام العيد الثالثة، رعاية وقف إطالق النار وحضور قوات من الجتعترب 

املفاوضاتتطورا عظي يف إيجاد الجو امليلء بالثقة يف طريف الحرب، ك أنها تعترب خطوة مؤثرة يف بدء 

طالبانأن لها اتصاالت مع مسؤويل املجلس األعىل للسالم ، هذا وقد أعرباألفغانية حول السالم واملصالحة

.يف هذه األيام الثالثة
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، إال أن هناك خالفات شوهدت يف  وإن كان وقف إطالق النار قد تلقت ترحيبا واسعا ب الشعب األفغا

، م يعرب عن وجود موانع داخلية البد من مكافحتها مأوساط املجت والتي تعترب من أهم الخطوات ع األفغا

.السالم واملصالحة األفغانيةإقامةيف 

إال أن ما هو ظاهر طالبانة األفغانية و ويف سياق آخر، مه نسمع من مفاوضات خلف الستار بین الحکوم

ا تؤكد عىل مفاوضات السالم مع طالبانليست لطالبان رغبة يف مفاوضات مع الحكومة األفغانية، وإ

حوارات وال مفاوضات ةعن وجود أيتاألخ لوقف إطالق النار ورفضهابيانت يف ان، وعليه، أعرباألمريك

.خفية بينها وب الحكومة األفغانيةال علنية و 

التطور املهم الذي نشاهد نتيجة رعاية وقف إطالق النار، أن الرئيس األفغا ألول مرة يكشف عن الحوار 

ية األمريكية عن حول حضور القوات األجنبية يف هة أخرى، كشفت وزارة الخارج أفغانستان، ومن ج

يمز كننجهم السف األمري السابق يف ك . طالبانمشاركتها يف مفاوضات السالم مع  أعرب ج

. طالبانمعفاوضتيأن أن األمريكان تلعب دورا واضحا يف أفغانستان والبد لها: أفغانستان يف حوار له

ـ قد وصلوا إىل أن الحل الحر ال طالبانمنهم حركة ـ ةاملعنية يف الحرب األفغانياألطرافتوإن كان

يف بيانها األخ من األمريكان أن يحرضوا يف مفاوضات السالم طالبان، وعليه طلب يستجدى ألي فريق

ة وصلت ضحايا القوات األجنبية يف الحرب األفغانية. معهم عىل أقل ولكن مع أن يف هذه اآلونة األخ

، ترص  عىل استمرار الحرب ضد الحكومة طالبانتقديرها، وال تكون ضحايا الحرب إال األفغان من الجانب

.األفغانية لتحرض األمريكان عىل طاولة املفاوضات، وليست لها أية رغبة يف الحوار مع الحكومة األفغانية

ت يف عملية السالم واملصالحة األفغانية إال أنه ال إن كان قد لوحظ تطورات إثر وقف إطالق النار املؤق، و لذلك

النهاية.توفق عملية السالم إذا  نلمس التعامل الواقعي اإليجا من كل األطراف املعنية يف هذه العملية

: تواصل معنا

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

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

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

hekmat.zaland@gmail.com+)93(875454047حكمت هللا زالند: كب الباحث يف املركز

ا: باحث ومسؤول تحليل األسبوع mail.comzi.shirani@g+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه راشد: باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع
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