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 سرتاتيجية واإلقليميةاال مركز الدراسات

 تحليل األسبوع

 (1028 سبتمبر 22 إلی 15 من) 267 :اإلصدار
تحتوي هذه النرشة عىل تحليالت، يقوم بها مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية ألهم األحداث السياسية 
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 قدمةامل

مكتظة بعدم بعد تأسيس نظام جديد يف أفغانستان، ، و 1002منذ عام قات األفغانية الباكستانية كانت العال 

ت ذروتها يف التحسن بعد وصول وصله العالقات املاضية؛ لكن هذ 21خالل السنوات الـ  االستقرار والثقة

الرصاعات املسلحة عدة مرات يف الحدود تم إنشاء حكومة الوحدة الوطنية منصة الحكم، وخالل هذه الفرتة 

 .بني البلدين

مع إنشاء الحكومة الجديدة يف باكستان، أكد رئيس الوزراء الجديد، عمران خان عىل تحسن العالقات 

الثنائية. كام أن يف األسبوع املايض، أثارت رحلة وزير الخارجية وزير شاه محمود قرييش األمل يف إعادة 

، ألنه خالص سفره إىل كابول تعهد يف لقاء مع الرئيس األفغاين والرئيس التنفيذي العالقات بني البلدين

 إرساء السالم واالستقرار يف أفغانستان. عىل للتعاون 

رئيس الوزراء كابول ـ إسالم آباد؟ وهل يقدر عالقات  عىلجديدة يف باكستان الحكومة ال تاثري ماذا سيكون

من التحليل  األول جزءمتت مناقشتها يف ال موضوعاتعىل إعادة تأسيس عالقات بالده مع كابول؟ د الجدي

 األسبوعي.

، مرت عىل توقيع تفاقية األمنية بني أفغانستان وأمريكايف الجزء الثاين مناقشة اال التحليل األسبوعي تناول 

تدهور خالل هذه السنوات أفغانستان يف ع وضالفاقية األمنية بني كابول وواشنطن أربع سنوات؛ إال أن االت

األربع. وقد طالب بعض األحزاب السياسية وبعض الشخصيات املعرتف بها للحكومة السابقة، مراجعة 

 االتفاقية األمنية، وأكدت بأن السبب الرئييس وراء األزمة الحالية يف أفغانستان هي هذه االتفاقية األمنية، ألن

 ستان كانت أكرث من فوائدها.التی لحقت بأفغان رضاراأل 
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 بعد وصول عمران خانآباد سالمإ –ل و کابعالقات 

 

 شاه الخارجية وزير قدمالجديدة،  الحكومة تشكيلو  لوزراء يف باكستانا ةسارئ إىلبعد وصول عمران خان 

بعد  كابول إىل يصل املستوى رفيع باكستاين مسؤول أول وهو كابول، إىل املايض األسبوع قرييش محمود

 تشكيل الحكومة الجديدة.

يس األفغاين والرئيس التنفيذي للبالد، وناقش يف التقى قرييش مع كبار املسؤولني األفغان مبن فيهم الرئ

التخطيط العلمي ألفغانستان وباكستان، ن واالستقرار يف املنطقة، و حول األم قضايا مختلفة؛ هذه الزيارة

 .بني البلدين مناخ من عدم الثقةالقضاء عىل و 

عمران خان، رئيس حزب "تحريك اإلنصاف  اعتىل(، 1021أغسطس  21قبل شهر واحد فقط )يف 

جديد يف باكستان، وقال إنه يريد عالقات جيدة مع جميع الجريان الوزراء الالربملان كرئيس  يف الباكستاين"

 .العالقات تحسني مجال يف كثرياحاول يو

مدى نجاحه يف بناء  ماو  ؟اسرتاتيجية رئيس الوزراء الباكستاين الجديد عمران خان حول أفغانستانما هي 

مع وصول عمران  األفغانيةحول مستقبل العالقات الباكستانية  قعاتتو  هي وما ؟عالقات مع أفغانستان

 .األسبوعي التحليل من الجزء اهذ يف مناقشتها متت أسئلة ؟.خان
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 اسرتاتيجية عمران خان 

 بعدالسيا ي  نشاطهوبدأ  م2991نصاف" السيا ي يف عام اإل وضع عمران خان أساس حزب "تحريك 

 هي وهذه. الزمان من عقدين بعدمتكن من وصول الحكم وتويل رئاسة الوزراء  وقد؛ باكستان يفالكريكيت 

" ليك سلم"م حزب من بدال جديدين شخص و حزب الحكومة أمر توىلي باكستان، تاريخ يف األوىل املرة

 .ويصبح رئيسا للوزراء يف البالد "باريت"بيبلز  الشعب وحزب

ضعف كافحة ملأنشطته السياسية واجتامعاته شعارات يف ردد دوما يف السياسة، خان  عمرانبعدما دخل 

بدون  األمريكية الطائرات قصف، ومن ناحية أخرى، أعلن مخالفته من الحضور األمرييك و الفسادالحكومة و 

 .الباكستانية يف مناطق القبائل طيار

وقال عمران خان يف بيان قبل إعالن نتائج االنتخابات األخرية يف باكستان، إذا فاز يف االنتخابات، فإنه 

مرة أخرى يف بيان متعلق  رصحبعد فوزه يف االنتخابات، و باد. آ سيحاول تحسني عالقات كابول مع إسالم 

مع أفغانستان ونأمل أن  حسنة" نريد عالقات  :الخارجية خالل خطابه يف إسالم آباد حكومته اتيجيةباسرت 

الوحيد الذي  الشعبأفغانستان هي  ،مع أفغانستان مفتوحة معابراالتحاد األورويب  مثللدينا  يكونيوًما ما 

 هولسالم واالستقرار يف أفغانستان، ألن السالم يف أفغانستان لل جهودا جادة وسنبذ األكرث، الحروبشهد 

 ."اكستانالسالم واألمن يف ب

جوازات سفر  نعطي: كراتيش األسبوع املايضباإلضافة إىل ذلك، قال عمران خان يف اجتامع يف مدينة و 

 .يف هذا البلد وترعرعوا نشأوا الذين فغاناأل ووثائق باكستانية ألطفال 

بعد توليه الحكم  الجهة األفغانية ازدادت آمال البشتوية،وجذوره  السابقة عمران خانمواقف نظرا إىل 

كام دعا الرئيس غني  .اإليجابية اسرتاتيجيتهاو  الجيدة وسياساتها الجديدة الحكومة جهودبباكستان يف 

 يستل العموم، يفبني البلدين. ولكن  الصادقة لعالقات الثنائيةل الطريق تهيئةإىل  الباكستاين رئيس الوزراء

الغالب  يفسيتبع العالقات الثنائية يرون بأن عمران خان  محليلألن اآلمال يف محلها نظرا ألسباب مختلفة؛ 

 الباكستاين، الجيش من القريب الشخص يعترباالسرتاتيجية السابقة يف القضية األفغانية؛ ألنه من ناحية، 

إمكانية التغيري يف  ترى الوعدم الثقة بني البلدين،  الحالية املخاوفوبالنظر إىل  أخرى ناحية ومن

   سهال وميسورا. االسرتاتيجية الباكستانية حول القضية األفغانية

http://www.csrskabul.com/


 www.csrskabul.com  726 / األسبوعتحلیل 

 

 

5 

 سينفذ عمران خان وعوده؟ هل

 وإنشاء الضعيفة الحكومة كبت يأمل كانالفساد والفقر، و ضد  املكافحةعمران خان دامئاً شعار  علنلقد أ 

 مع جريانه.  العالقات تحسني سيحاول بأنه االنتخابات يف نجاحه بعد وعد كام". جديدةال"باكستان 

 عىل وسيعمل الداخل، يف" الجديدة"باكستان  توقعات تلبية عىلإىل هذه التعهدات، يبدو أنه يقدر  وبالنظر

 ودول باملنطقةالعالقات  تحسني منولكن يف الجانب اآلخر، ما تعهد  .االقتصادية والتنمية الفساد مكافحة

النهايئ يف هذا الشأن هو للجيش  رالقرا وإمنا الباكستانية املتدنية باملؤسسات يتعلق ال ما كثريا الجوار،

 الباكستاين. 

 للجيش قربا األحزابحزب "تحريك اإلنصاف" عمران خان أكرث  رئيسهناك تحليالت، بأن  أنعىل الرغم من 

سياسته الخارجية  ريتبساالنتخابات األخرية، إال أنه  يف فوزه وراء الباكستان الجيش دعم وكان الباكستاين

 الجيش مطالبمع  موافقاوال سيام يف ما يتعلق بأفغانستان، والهند، والواليات املتحدة، والصني وروسيا 

 .الباكستاين

الوقت نفسه، تم إيقاف من ضغوط دولية عىل النطاق الواسع يف السنوات األخرية، ويف وما تواجه باكستان 

عويصة يف الساحة األمنية، والسياسية واالقتصادية، املساعدات األمريكية، ومن ناحية أخرى تواجه مشكالت 

وتقلص  لتخرج البالد من هذه الحالةتعمل الحكومة املدنية واإلدارة العسكرية معا تبدو أن  مؤرشاتهناك 

 ثقتها عىل املستوى الدويل.جم االنعزال الدويل والخسائر الواردة يف من ح

 

 مستقبل العالقات األفغانية الباكستانية

 امئاد مواقف كل منهام عىل الدوام، وكان يف تشكانباكستان وأفغانستان هام الدولتان املجاورتان اللذان 

 مدى وعىلم 1002 أحداث بعدال سيام  ،نلقد مرت العالقات بني البلديو  .البلدين بني موجوداالثقة  عدم

وما يشبه االنفراج. وعىل الرغم من  رتوتالالتي تراوحت بني  املراحلمن  بالعديداملاضية،  21سنوات الـ ال

 لفرتة العالقة حسنت أن هي كانت الوحديةهذه العالقات إال أن الفائدة  بناءاملحاوالت التي بذلت إلعادة 

 .أمنية حادثة بعد الثقة عدم من حالة إىل أعيدتو  وجيزة
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 إقامة عىل تعهدهو  بالجيش، وثيقة عالقات تربطه الذي وهويف رئاسة الوزراء الباكستانية  شخص وصول

 واالستقرار السالم حول وتعهداتهسفر وزير الخارجية  هكذاو  الحكم، توليه بعد أفغانستان مع جيدة عالقات

 أمل إعادة العالقات الباكستانية األفغانية.  أثارت مورأ  هي أفغانستان، يف

الحضور األمرييك يف أفغانستان واملنطقة،  عارض يف السابق الذيشخص العمران هو جانب آخر،  ويف

هناك حاجة إىل حل سيا ي بأن  ذكر مؤخراً للسفري األمرييك يف باكستانووفقا لصحيفة نيويورك تاميز، 

 .املصالحة السياسية يف أفغانستانتستقر األمور من خالل  أناألفغانية، والبد  القضيةيف 

 بيان يف. وقد رصح أفغانستان يف األمريكية الحربنالت خسائر كبرية من  باكستانيعتقد عمران خان أن 

 حرجة مواقفيف  أوقعتها: مشاركة باكستان يف الحرب األجنبية "يت"آر  الرو ي التلفيزيون مع له

  .أبدافادحة وعلمتها بأن ال تشارك يف الحروب األجنبية  خسائرو 

هذا، يبدو أن الحكومة الباكستانية الجديدة تحاول الحد من الضغوط السياسية األخرية  كلعىل الرغم من 

بدأت الواليات املتحدة مفاوضات السالم مع طالبان  حينامو ملجتمع الدويل. وا املتحدة الواليات قبل من عليها

السالم مع  محادثاتدفع طالبان للحضور يف  بأن الحكومة الباكستانية تحاول توقعات هناكمبارشة، 

ميكن أن يكون جهدا حقيقيا يف عملية  ماالحكومة األفغانية والواليات املتحدة طلبا لنيل بعض االمتيازات. 

 عنتتخىل  الزالت هذه التحليالت قامئة، بأن باكستان  ماالسالم من قبل هذه املجموعة. ويف الوقت نفسه، 

قصرية املدى يف اسرتاتيجيتها  التغيرياتتغري  الو  بسهولة، األفغانية القضية حول العميقة اسرتاتيجيتها

 انتهى .الدامئة هامخاوف بسبب العميقة اسرتاتيجيتها من شيئا
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 واشنطن والحاجة ملراجعتها األمنية بني كابول و االتفاقية

 

تعالت أصوات مناهضة لالتفاقية عىل ما يبدو، مع تزايد انعدام األمن واستمرار الحرب يف أفغانستان، 

منذ أربع األمنية بني البلدين األمنية بني أفغانستان والواليات املتحدة. وعىل الرغم من توقيع املعاهدة 

 والزعامء السياسينياألحزاب بعض  م(1021سبتمرب  21)املايض يف األسبوع  فقد طالبتسنوات، 

يف الحكومة يف مؤمتر صحفي مبراجعة هذه املعاهدة التي متت توقيعها بني الحكومة ومسؤولون سابقون 

 األفغانية والواليات املتحدة.

بعض األحزاب والتيارات السياسية يف تعديل  مطالبةعدد من أعضاء مجلس النواب  أيدمن ناحية أخرى ، 

الرضوري مراجعة االتفاقية  من تبات ن،االتفاقية األمنية، قائلني إنه بالنظر إىل الوضع األمني يف أفغانستا

ردا عىل هذه  قال التنفيذي للبالد، الرئيس ولكن الدكتور عبد الله عبد الله ؛األمنية مع الواليات املتحدة

ال ينبغي ألسباب شخصية التشكيك يف االتفاقية األمنية التي اعتمدها اللويا جريغا، ألنه ال  فإنه": املطالب

  ون لصالح األمن وتحسني الوضع األمني يف البالد. يك

أفغانستان األمنية مع الواليات املتحدة، وأوضاع أفغانستان بعد توقيع هذه االتفاقية، وما الحاجة إىل  اتفاقية

 وضوعات التي تم مناقشتها يف هذا الجزء من التحليل األسبوعي.مراجعتها من امل
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 اتفاقية أفغانستان األمنية مع الواليات املتحدة

مع الواليات املتحدة االتفاق األمني التوقيع عىل رفض الرئيس األفغاين السابق حامد كرزاي  أن كام يبدو

الحرب يف أفغانستان. ولكن حكومة الوحدة  بسبب غياب أية ضامنة للواليات املتحدة حول السالم وإنهاء

 الوطنية وقعت عىل االتفاقية األمنية مع الواليات املتحدة مبارشة بعد تويل الحكم.

بین م، 1022سبتمرب  00قبل أربع سنوات من اليوم، يف واشنطن األمنیة  -كابل  اتفاقيةتم التوقیع علی 

"حنیف أمتر" والسفري األمرييك يف كابول "جيمس  سابقالممثل الحكومة األفغانیة مستشار األمن القومي 

 . كام متت املوافقة عليها من قبل مجلس النواب بأغلبية األصوات يف أقرص وقت.كانينجهام"

 

  ا:أهمه، مادة وملحقني 12األمن األفغانية األمريكية عىل  اتفاقيةتشتمل 

 يف إقامة للواليات املتحدة الحق  األفغانيةحكومة األمريكية، تعطي الفغانية منية األ تفاقية األ ال وفقا ل

ات وقندهار ر قواعد عسكرية يف مناطق اسرتاتيجية وهامة من أفغانستان، مثل كابول ومزار وه

 .وهلمند، جرديز وجالل آباد

 تعزيز األمن واالستقرار يف أفغانستان، ومكافحة اإلرهاب، ل انتعاونيية عاهدة األمنامل كال طريف

من أجل تعزيز قدرات كام تواصالن جهودهام واملشاركة يف السالم واالستقرار إقليميا ودوليا، 

 التي تهدد أمنها و سيادتها ووحدتها الوطنية،أفغانستان لدرء التهديدات الداخلية والخارجية 

 . دستورال القائم عىل هاونظام

  وإذا طالبت الحكومة األمن والدفاع األفغانيةكال الطرفني يتعاونان من أجل تعزيز قدرات قوات ،

األفغانية التعاون من القوات األمريكية ملهاجمة اإلرهابيني يف أفغانستان، فإن عىل الواليات املتحدة 

 أن تساعد هذا البلد فورا.

  القاعدة وفروعها قد تكون مقبوال يف إطار املعركة العمليات العسكرية للواليات املتحدة لهزمية

 املشرتكة ضد اإلرهاب.

  يلزم عىل القوات العسكرية واملدنيني األمريكيني يف أفغانستان احرتام الدستور والقوانني األخرى

 يف هذا البلد، واجتناب أي نشاط سيا ي يف أرايض أفغانستان.
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 وإذا ارتكبوا ريكيني بأمن قضايئ يف أفغانستان. يتمتع جميع القوات العسكرية واملدنيني األم

جرمية داخل أفغانستان، فلن يتحاكموا مبوجب القانون األفغاين، وال متلك الحكومة األفغانية الحق 

يف اعتقال القوات األمريكية، وإذا حدث وأن اعتقل أحد الجنود األمريكيني من قبل القوات األفغانية، 

  القوات األمريكية.يجب استعاده يف أقرب وقت إىل

  ،وفقا لطلب الحكومة األفغانية، يتم التنسيق بني الطرفني بغية تطوير قوات األمن والدفاع األفغانية

العمليات العسكرية وحصول مؤسساتها عىل املعيارية والقدرة وتوفري املعدات واألسلحة، وتطوير 

ة املساعدات الدفاعية لهذا البلد. هذه عىل التكيف مع حلف الناتو، لتعزيز االستخدام الفعال وحامي

املساعدة ال تكون حاجزا أمام الحكومة األفغانية بأن تتدارك املعدات واألسلحة لقواتها األمنية 

 والدفاعية من الدول األخرى مبيزانيتها الخاصة.

 

 مع الواليات المتحدةاالتفاقية األمنية  تبعات

يف هذه االتفاقية إلزامية، يف الغالب،  ،املتحدة مع الحكومة األفغانيةتعهدات الواليات  ليستوعىل العموم، 

ومن أهم بنودها: متويل و تسليح القوات األفغانية، واملحاولة ألجل السالم واالستقرار، والتعاون لدرء 

 التهديدات الداخلية والخارجية ضد سيادة وأمن البلد ومكافحة اإلرهاب. 

 : بعد أربع سنوات من توقيع االتفاقية األمنية عىل النحو التايل فغانستانأوضاع أ ميكن تلخيص 

ية مع الواليات املتحدة، اشتدت فغاناأل من األ  اتفاقية توقيع بعدتدهور الوضع األمني للبالد  :الوضع األمني

انت كالحرب يف شامل أفغانستان، واتخذت طالبان يف هذه السنوات األربع الحالة الهجومية يف معاركها، و 

م عىل أيدي طالبان، وفضال عنها، متكنت حركة طالبان من 1002أول مدينة تسقط منذ عام  محافظة قندوز

السيطرة عىل محافظتي فراه وغزنة يف حملة هجومية، وسيطرت عىل كل اإلدارات الحكومية لعدة أيام. 

ذت دوما ظهرت الدولة اإلسالمية )داعش( يف هذه السنوات وازدادت قوتها وتوسعت نفوذها يف البالد، وأخ

مسؤولية االنفجارات الفتاكة يف املناطق املختلفة عىل عاتقها. وارتفع عدد الضحايا املدنيني أكرث من أي وقت 

ألف مدين يف الحرب األفغانية خالل  20مىض، ووفقا لإلحصائيات األخرية لألمم املتحدة، قتل وأصيب نحو 

فإن ما يقرب من نصف ؤسسات الدولية املختلفة، السنوات األربع املاضية. وفضال عن هذا، وحسب تقرير امل

 .ملعارضة املسلحةأرايض البالد تخضع لسيطرة ا

http://www.csrskabul.com/


 www.csrskabul.com  726 / األسبوعتحلیل 

 

 

10 

مل يشهد الوضع السيا ي استقرارا طيلة هذه السنوات األربع، مع مجيء حكومة  الوضع السيايس:

الوحدة الوطنية وتوقيع االتفاقية األمنية، كام هو الحال يف الوضع األمني للبالد. فعىل الصعيد السيا ي؛ 

بني السلطة منذ أيام حكومة الوحدة الوطنية األوىل ارتفعت خالفات بني قادة الحكومة، ثم تبعتها خالفات 

بعض كبار املسؤولني الحكوميني ضد الحكومة، وشكلت تحالفات من الترشيعية والسلطة التنفيدية، وقف 

قبل مسؤولني حكوميني ضد الحكومة، فهذا كله جعل االستقرار السيا ي يف حالة مل تتمكن الحكومة منذ 

 تكميل الحكومة بالكامل. أربع سنوات

بل ، فقط تحسني الوضع السيا ي واألمني منتتمكن  االتفاقية األمنية بأنها ملليست  الوضع االقتصادي:

أن السنوات األربع املاضية شهدت . عىل الرغم من ألفغانستان االقتصادي الوضع يف كبري بشكلتغري تمل 

)وكان إحدى  عددا من مشاريع البنية التحتية، وارتفاعا يف اإليرادات الحكومية بالنسبة إىل السنوات املاضية

، إال أن الوضع االقتصادي تدهور بالنسبة يف شبكة االتصاالت( االئتامنبطاقة عواملها وضع الرضيبة عىل 

وقد تراجع قيمة "األفغاين" إىل أقىص حد؛ )فكانت قيمة األفغاين يف عام  .املايضعقد العقد ونصف الإىل 

أفغاين.( وقد وصلت  12.00الر الواحد يساوي مقابل واحد دوالر أمرييك، ولكن حاليا الدو  21.12م 1022

يف  20منو اقتصاد البلد. ويعيش نحو البطالة أقىص حد ممكن، وتواجه البالد هروب رأس املال وتقلص 

املائة من الناس تحت خط الفقر، ووفقا إلحصائية البنك الدويل، يعاين ما يقرب من مليونني من البطالة يف 

 أفغانستان.

 

 مراجعة االتفاقية األمنية مع الواليات املتحدةالحاجة إىل 

نظرا إىل الوضع األمني والسيا ي واالقتصادي يف أفغانستان، تشهد حاليا البالد تدهورا يف األوضاع بعد 

 توقيع االتفاقية األمنية مع األمريكان منذ السنوات األربع املاضية.

تم مخالفتها من قبل  فها هالة من الغموض منذ البداية،االتفاقية األمنية األفغانية األمريكية التي كانت تل

أشخاص ومؤسسات، ولكنها دون عميق بحث حولها ومناقشة تبعاتها القاسية ، تم توقيعها من قبل حكومة 

الوحدة الوطنية، وتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الذي يطالب اليوم مراجعتها، بدون مناقشة، 

 وامتناع ثالثة من التصويت. خمسة أعضاء معارضةومع 
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عىل الرغم من الشائعات واملطالبة مبراجعة االتفاقية األمنية مع الواليات املتحدة بعد وقت و بشكل عام ، 

األمن األفغانية مع الواليات اتفاقية مراجعة  يطالبونطويل، هناك أيًضا تحليالت تشري إىل أن أولئك الذين 

، أو يريدون إعالء أصواتهم لصالح لتحقيق أهدافهم السياسية ةحكوملالضغط عىل ا ؛ إما يهدفوناملتحدة

بعض الدول اإلقليمية التي تخالف الحضور األمرييك يف املنطقة، ولكن من أجل أفغانستان، ولئال تواجه 

عويصة، وتنتهي إىل مصري سوريا، فإنه يتحتم ويحس حاجة ملحة للمجتمع األفغاين بأن البالد مشكالت 

ما من شأنه أن يؤدي إىل استقرار البالد وأمنها، وبدال من مواصلة الحرب والدمار، أن ترص عىل يراجع كل 

 محادثات السالم وأن تنهي هذه القصة املرعبة التي استمرت عدة عقود عرب الحوار.

 انتهى
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