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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
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قدمةامل

، وال سي  ، ازدادت جهود بعض دول املنطقة والعا مع تزايد الجهود األمريكية يف قضية السالم األفغا

ت املناقشات عن دورها يف هذه القضية. وهذا هو  ع روسيا والتي ك السبب الذي تم التخطيط لعقد اجت

ع أجل مرت بسبب معارضة الحكومة األمريكية والحكومة  يف روسيا حول السالم األفغا ولكن األجت

األفغانية. الواليات املتحدة وروسيا ه الدولتان العظيمتان اللذان وقفا أمام اآلخر يف بعض القضايا عىل 

كن أن يكون لجهود املستوى العاملي يف هذ العقد مر  ة أخرى، وقد وصلت تقابله إىل أفغانستان، وعليه، 

هذين البلدين الجادة عميق األثر يف نهاية الحرب الجارية يف أفغانستان.

دور البلدان املجاورة والدول اإلقليمية يف إنهاء الحرب الجارية عن طريق املفاوضات، وأثره يف عملية السالم 

، هي املوضو  ت مناقشتها يف القسم األول من التحليل األسبوعي.األفغا عات التي 

(الرتانزيت) يف حكومة الوحدة الوطنية. ووفقا  تناول التحليل يف القسم الثا وضع التجارة والعبور 

لتقرير للبنك الدويل صدر حديثا عن توف التسهيالت للعمل والتجارة يف أفغانستان، أثني عىل اإلصالحات 

ة يف تحسن الوضع االقتصادي ألي والتسهيال  ت يف هذا املجال. فإن للتجارة والعبور أهمية كب ت التي 

ا يف هذا املجال؛ ولكن مع وصول حكومة  بلد ما، ولكن يف ظل الوضع الراهن ألفغانستان  يعمل شيئا كث

م بهذا الشأن، وتوسعت دائرة نظام الرتانزيت وا زدادت العالقات بفضلها الوحدة الوطنية تم بعض االهت

مقارنة بالفرتة املاضية.
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رضورة التعاون اإلقلیمي بشأن السالم األفغا

ة بشأن السالم األفغا تبعث األمل، إال أن دور الدول اإلقليمية بهذا  عىل رغم من أن خطوات أمريكا األخ

املاضية يبدو أن تعاون دول قوية يف 17الشأن ال ينبغي التجاهل به يف هذه املرحلة، ونظرا إىل حرب الـ 

مهمة ألجل السالم واالستقرار األمني يف هذا البلد.املنطقة خطوة 

تعترب روسيا القوة الحاكمة عىل املستوى اإلقليمي والدويل والتي بدأت تزداد عالقتها حول القضايا 

األفغانية.  ك أنشأت عالقات مع حركة طالبان وتُظهر أنها تهدف إىل بدء محادثات السالم األفغانية 

لهذه املفاوضات. وتحاول أن تقنع طالبان

؟ وملاذا الدور اإلقليمي يف السالم  م بها يف قضية السالم األفغا ما هي الجوانب املهمة التي ينبغي االهت

ت اإلجابة عنها يف هذا  ع موسكو عىل هذه القضية؟ هي أسألة  األفغا مهم؟ وما مدى أهمية وتأث اجت

الجزء من التحليل األسبوعي.
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الث أمام السالم األفغاالحواجز الث

ت محاوالت .سالم مع طالبانبدء مفاوضات الالحكومة األفغانية تحاولمنذ السنوات القليلة املاضية،  ك 

ختلف الوسائل وعىل املستوى اإلقليمي والدويل، لتحرض طالبان عىل طاولة  عدة للضغط عىل طالبان 

ريقة ما، ولكن  يكن لها أي إنجاز كب حتى اآلن.املفاوضات مع الحكومة األفغانية مبارشة وبط

ستوى املحيل، إزالة الحواجز الثالث عىل املأن تحاولملحاوالت السالم نتيجة إيجابية، فينبغيوحتى تكون

واإلقليمي والدويل والتي تعد مهمة يف هذه القضية:

هناك مشكالت عىل املستوى املحيل، فهناك فضال عن املوانع العديدة أمام تعزيز السالم يف أفغانستان،أوال:

أشخاص وجهات تخالف عملية السالم علنا أحيانا ورسأ يف كث من األحيان، والتي تعترب من أهم الحواجز 

أمام السالم األفغا وكانت سببا يف مواصلة الحرب يف البالد.

ل هذا هؤالء الناس والجهات يرون مصالحهم يف مواضلة الحرب، ويعتربون السال  م خسارة لهم، وألج

ا يف رماد الحرب ملواصلتها؛ ولكن للوصول إىل السالم فينبغي أن يحث هؤالء عىل السالم أو  ينفخون دا

طريق معاريض السالم داخل نع من إيجاد املوانع والحواجز. وعليه، فإن أول خطوة إىل السالم هي سد 

البالد.

: نالدول املجاورة ألفغانستان، و الثا اال سي باكستان وإيران ه الدولتان املته بتدخل يف دا

لطاملا انتقدت الحكومة األفغانية باكستان بأنها تؤوي املعارضة املسلحة الشؤون الداخلية ألفغانستان.

للحكومة األفغانية يف أراضيها. ك اتهمت إيران يف بعض األحيان بالتعاون مع املعارضة املسلحة.

وف البلدان املجاورة حول القضية األفغانية وعدم التعاون الحقيقي يف قضية السالم األفغانية من تعترب مخا

أهم الحواجز عىل املستوى اإلقليمي. وعىل العموم، البلدان املجاورة ألفغانستان وال سي باكستان، وإيران، 

السالم. لذلك يبدو من الرضوري، كنها أن تساعد الحكومة األفغانية للوصول إىلوالص هي الدول التي 

ض  كن اإلغ أن تتم محاوالت عدة لجلب مساعدة هذه البلدان املجاورة واالستجابة ملخاوفها، ألن دورها ال 

عنه.
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م واألزمة األوكراينية، وبعدها معارضة 2014عىل مدى السنوات القليلة املاضية، وال سي بعد عام الثالث:

ة عىل القضية السورية، تعترب من القاضايا التي تش إىل بدء الحرب الباردة مرة روسيا والواليات املتحد

ة أن الحرب الباردة ب واشنطن وموسكو تركت آثارها  أخرى ب روسيا والغرب. ويبدو يف اآلونة األخ

ت إىل ميدان املعركة ب القوى العظ مى، وما  عىل  الحرب يف أفغانستان. ولذلك يبدو أن أفغانستان غ

نيابية للقوى اإلقليمية والدولية يف أفغانستان إىل مجال املساعدة والتعاون، فليست لعملية غ الحروب التت

السالم أي نتيجة تذكر.

ملاذا التعاون اإلقليمي مهم؟

زءا من الغزو 2001 يعارض بعض هذه الدول اإلقليمية املعارضة الحضور األمري عام  م وكان ج

األمري ألفغانستان واإلطاحة بنظام طالبان. كانت روسيا من هذه الدول والتي وافقت الغزو األمري 

د عقد ونصف عقد من م قرار مجلس األم التابع لألمم املتحدة. ولكن بع2001ألفغانستان و تخالف عام 

من 2015أغلقت روسيا وألول مرة طريق بعثة ناتو عام الزمان وخاصة بعد ظهور داعش يف أفغانستان، 

بالدها، وهكذا اتسعت معارضة البلدين إىل أن وصلت إىل أفغانستان.

ة نرشت تقاير بأن روسيا تدعم طالبان عسكريا، ولكن رفضت روسيا دوما بعد هذه املعارضة األخ

عالقاتها مع طالبان يف أفغانستان، من أجل مخاوفها من ازدياد نشاط وأوضحتاملساعدات العسكرية، 

، ومساعدة الحكومة األفغانية يف بدء مفاوضات يف أفغانستانداعش فيها، وتحسن الدبلوماسية الروسية

.السالم مع طالبان

ا أن الواليات املتحدة بدأت محاوالتها يف بدء محادثات مع طالبان مبارشة، وتريد أن تنهي الحرب الحالية و

عن طريق املفاوضات، فإن دور روسيا يف هذا الوقت ال يغمض عنه من ناحية، وله تأث إيجا من ناحية 

أخرى؛ ألن روسيا من القوى العظمى يف العا الحارض، ومن جانب آخر، عالقاتها الحالية مع طالبان والثقة 

لها بأن تكون جانبا مه يف مساعدة هذه املفاوضات.املرجوة عليها تؤه
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كن للدول اإلقليمية أن تساعد حقا يف تعزيز السالم يف أفغانستان؟ سؤال يتحتم أن يقدم أوال  وكيف 

الواليات املتحدة تصورا واضحا عن تواجده يف أفغانستان، حتى يزيل املخاوف التي أدىل بها هذه الدول عن 

تحدة يف أفغانستان.تواجد الواليات امل

ع موسكو اجت

عا قبل ما يقرب من شهرين. حول السالم األفغاسبتمرب4يف كان من املقرر أن تستضيف موسكو اجت

ع، ولكن عارضت الواليات املتحدة والحكومة  عىل الرغم من أن طالبان قد أبلغت عن مشاركتها يف هذا االجت

ع بعد محادثات الرئيس  يف ذلك الوقت، تأخر االجت ع ألن روسيا كانت مضيفة.  األفغانية هذا االجت

ع يف األيام املقبلة.األفغا وزير الخارجية الرويس هاتفيا، ومن ا ملقرر أن يعقد االجت

ع يف موسكو بشأن السالم األفغا يعرب عن عالقة روسيا واستعدادها وتعاونها لهذه العملية. وعىل  االجت

 ، ض عن دور روسيا يف قضية السالم األفغا كن اإلغ العموم، وصلت الحكومة األفغانية إىل أنها ال 

األفغانية تهتم بدور روسيا ايف عملية السالم ومن املتوقع أن تشارك يف هذا وعليه يبدو أن الحكومة 

ع. االجت

عاما قد أعيت كل األطراف املعنية يف الحرب، ألن يف 17ومن جانب آخر، فإن الحرب الحالية وعىل مدى 

ة قد وصلت عملية السالم إىل حالة ليست الحكومة األفغانية وحدها هي التي  ا اآلونة األخ تسعى إليها وإ

ا أن مصالح روسيا تكمن يف السالم  الواليات املتحدة هي األخرى بدأت محاوالت جادة يف هذه العملية، و

فإنها أيضا تحاول أن تنهي الحرب الراهنة. 

ة قد سافر  ة حول السالم األفغا واعدة، ألن يف هذه املس وبشكل عام نستيطع القول بأن الجهود األخ

ا فيها أفغانستان، وحاول جلب املساعدات يف هذه مبعوث  الواليات املتحدة زملي خليلزاد إىل خمس دول 

العملية فثي باكستان وأفغانستان، وقد أطلق رساح مال برادر واثن آخرين من السجن، ك أنه تم إطالق 

كتب السيايس لحركة وقد انضموا إىل املرساح خمسة آخرين من مسؤويل حركة طالبان من جوانتانامو، 

طالبان يف الدوحة. وعليه، فإن أهم خطوة يف هذه املرحلة وألجل نجاح عملية السالم هو أن ال يغمض الع 

عن دور الدول اإلقليمية يف مفاوضات السالم فحسب، بل يتم محاوالت جادة يف مشاركتها يف محادثات 

انتهىالسالم األفغانية.



372www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

7

حکومة الوحدة الوطنیةخالل فرتةوالعبورةالتجار وضعنظرة إلی 

لبدءلادية وتحس البيئة اإلصالحات االقتصبالبنك الدويل، أشاد يف تقريره الجديد ة يف يالتجاراألع

قددولة؛ 190يف تجاريةمؤرشات10ملقارنة سنويا البنك الدويله لهذا التقرير الذي يعدوفقاً أفغانستان. 

تنفيذ من خالل أن أفغانستان إىل التقرير يش. ۱٦۷إىل املرتبة ۱۸۳أفغانستان من املرتبة ارتفعت

واتخاذ سلسلة من اإلجراءات التجارية املناسبة؛ تصدر الدول األفضل التي مؤرشاتاإلصالحات يف خمسة 

قدمت تسهيالت الزمة لتحس وضع التجارة.

معظم القوات األجنبية انسحاببسببية كان الوضع االقتصادي سيئا تشكيل حكومة الوحدة الوطنأثناء

، قد تدهور من عمر هذه الحكومةخالل السنوات األربع املاضية، و يف البالدءاليسسيايسالوالوضع 

نذكر من هذه املشكالت هبوط قيمة العملة األفغانية، وانتشار .أيضاً يف بعض املجاالتاالقتصادي الوضع 
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ومع ذلك؛ كان هناك تقدم يف بعض وعدم نجاح الحكومة يف مكافحة الفساد اإلداري، وغ ذلك.البطالة، 

ة.يلتجارالبيئة اجاالت، سي اإلصالحات يف مجال تحس امل

حكومة الوحدة الوطنية؟ ما هي املشكالت والتحديات فرتةيفوالعبور (الرتانزيت)وضع التجارة كانكيف 

د ما هو األمل لتحس الوضع االقتصادي والبيئة التجارية يف البال و هذه الفرتة؟ هذين املجال يفأمام

؟ أسئلة نحاول اإلجابة عنها يف هذا التحليل.خاصة يف ظل تقرير البنك الدويل األخ

والعبور/الرتانزيتالتجارة 

األمن وامليزة الجغرافية ه من يف اقتصاد الدول، ولكن بطة رتاواملمن املجاالت املهمة والعبورالتجارة تعترب 

. كونا أرضية كن أن يالعوامل املهمة التي من أهم مصادر الدخل يعترب العبورمناسبة لتنمية هذين املجال

هودللعبوررص الحارض. الربح الكب لدول العا يف الع الدول ومنافسةيف الوقت الحايل يزيد من ج

يف هذا املجال.همهاأسمة لرفع ز إليجاد التسهيالت الال 

والتجارة يف البلد؛ ولكنه أيضا من العبورمشكلة وتحديا أمام بلد غ ساحيل وتعد هذه الحالةأفغانستان 

كن أن يكون له مجال العبورالدول املهمة يف املنطقة نظرا ملوقعه الجغرايف وأهميته يف  ونقل البضائع، و

.رباء االقتصاديوندور كب يف تنمية املنطقة ك يقوله الخ

؛ إال أن سوء وأحد األمثلة الجيدة عىل ذلك هو "طريق الحرير" التاريخيأكرب، عبورمع أن ألفغانستان قيمة 

وعدم وجود املؤسسات املختصة والفساد املسترشي يف املؤسسات،الوضع األمني، وضعف الحكومة،

من شأنه وفعاليته.تقللمن العوامل التي بالعبور

املشكالت م وتشكيل الحكومة الجديدة، إال أن ۲۰۰۱ليارات الدوالرات ألفغانستان بعد عام مدمت قُ 

والتجارة  تقل، ولذلك كانت الحدود الجنوبية فقط هي التي تربط أفغانستان العبوريف مجال والتحديات

تيش يف عن طريق ميناء كراستورد تو بضائعه صدر تأفغانستانهـ ش، وكان۱۳۹٤عام حتیبالعا 

يف تحسن الوضع کانولكن يف حكومة الوحدة الوطنية ومع بذل بعض الجهود يف هذا املجال باكستان. 

.مستمر
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الجار له، ووجد طرقا أخرى من حصار البلد الوحيد يف نقل بضائعهيف الوقت الحايل خرج أفغانستان

ادها. تدش ميناء (تشابهار)، وتدش وية إىل دول املنطقة لتصدير بضائعه التجارية واست  طرق ج

وأروبا، واالستفادة من طريق سكك الحديد املشرتكة ب أفغانستان وتركمنستان من الطرق الجديدة للتجارة 

ب أفغانستان واملنطقة.العبوريوالنقل

والعبورالتجارةقطاعيف اكل املوجودةاملش

ية لتوسيع العالقات التجارية ب أفغانستان بذلت بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنامع أن هناك جهود

ودول أخرى وتسويق البضائع األفغانية، وكانت هناك إنجازات للحكومة األفغانية يف هذا املجال؛ إال أن هناك 

:يفبعض التحديات واملشكالت حتى اآلن  هذا املجال االقتصادي املهم للبالد، ونش إىل بعضها كاآل

ة املوجودة أمام التجارة والنقل الوضع األمني السيئ ؛ استمرار الحرب وعدم االستقرار من التحديات الكب

ر يف البالد ألنهم ال يستأمنون أنفسهم يف أفغانستان. التجار واملستثمرون العبوري  تنعون عن االستث

هة أخرى الوضع األمني السيئ سبب األخطار أمام نقل األموال و  هة، ومن ج البضائع يف وأموالهم من ج

للبالد.الرسيعةالطرق 

املوجودة أمام ؛ فشل الحكومة األفغانية يف مكافحة الفساد اإلداري هو اآلخر من التحدياتالفساد اإلداري

. الفساد يف إدارات هذا القطاع سبب للتجار أنواعا مختلفة من املشكالت يف تصدير البضائع والعبورالتجارة 

ادها. واست

ت السياسية ألفغانستان مع دول الجوار متأثرة بالعالقاالعبوريتجارة ال؛ كانت ل الجواردو املشكالت مع 

عقدين ونصف العقد املايض كل تدهورت العالقات السياسية ب الخالل و حيان، مع هذه الدول معظم األ 

يواجه الصادرات للبلدين. وهذا الوضع كابل وإسالم آباد؛ أثر هذا الوضع أيضا عىل العالقات االقتصادية

األفغانية إىل األسواق العاملية إىل مشكالت، ك أنها تفقد قيمتها داخل البالد.

ودة يف الوقت ؛ الرصاعات واملالتنافس العاملي شكالت اإلقليمية والدولية هي األخرى من التحديات املوج

عىل ان عامة مع دول املنطقة.وأمام العالقات االقتصادية ألفغانستالعبوريالحايل أمام التجارة والنقل
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االقتصادية مع الدول األخرى، وهذا اسبيل املثال؛ العقوبات األمريكية الجديدة عىل إيران أثرت عىل عالقاته

وإن كان هناك ترددا ألمريكا بشأن تنمية ميناء عن طريق ميناء (تشابهار)، اأفغانستان بشأن تصديرهقلق ت

ألنه اليريد إلحاق الرضر باقتصاد ،الطيبة مع الهند وأفغانستاناقاته(تشابهار) يف الوقت الحايل لعال 

.وفقا للخرباء االقتصاديالبلدين

يف أفغانستانالعبوري آمال لتحس التجارة والنقل 

حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل بدء التجارة واملذكورة يف تقرير البنك الدويل؛ هي اتخذتهاالخطوات التي 

، وسهولة دفع الرضائب ۱۰۰ألف أفغا إىل ۳۲خفيض رسوم رخصة التجارة من عبارة عن ت أفغا

ة، والحصول السهل للمتشبث عىل ةإلكرتونيبطریقة ، واملصادقة عىل القانون الجديد للرشكات الصغ

التجاري يف أفغانستان.الوضعتالقروض. هذه األمور من اإلجراءات التي حسن

ها طوال العام الرخصة التجارية وقيمتالحصول عىل مدةفإن ذلك قلل من ،لدويلوفقا لتقرير البنك ا

رات الجديدة نتيجة لذلك، ويأ أفغانستان يف عداد  ة لالستث دولة من ٤۹املايض، وتهيأت الظروف املال

ناحية بدء التجارة.

دة الوطنية، وقد بحث عموما؛ اكتملت أو دشنت عدد من املشاريع األساسية بعد تشكيل حكومة الوح

الحكومة بالنسبة لألعوام وازدادت عوائد ستورداته، ملأفغانستان عن طرق بديلة ومتعددة لتصديراته وكذلك 

وضع الرضائب عىل بطاقات الشحن لرشكات االتصاالت. ولكن لسوء املاضية، وكان أحد أسباب هذا االزدیاد

إىل األسوء يف متجهالوضع االقتصادي يف بعض املجاالت عدم االستقرار السيايس؛ كان او األوضاع األمنية 

كانت قيمة العملة ک هبطت قيمة العملة األفغانية إىل أد مستوياتها (العقد ونصف العقد املايض. 

أفغانيا مقابل دوالر واحد، بين وصلت قيمة العملة األفغانية يف الوقت الحايل ٥۷م ۲۰۱٥األفغانية عام 

رات، ك أن و مقابل دوالر واحد)، أفغانيا۷٥إىل  ا، والبالد تواجه هروب االستث ارتفعت نسبة البطالة كث

التنمية االقتصادية يف الهبوط أيضا، ويعيش أك من أربع يف املائة من السكان بشكل عام تحت خط 

الفقر.
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نجازات يف مجايل د من اإل مزيأفغانستان تحققأن من املؤمول، البنك الدويل األخولكن نظرا لتقرير 

يف قطاع التجارة أوليةالحكومة خطوات يف غضون ذلك، اتخذت يف األعوام القادمة، والعبورجارة الت

مكافحة الفساد اإلداري، فضال عن وتحس الوضع االقتصادي بتنفيذها إصالحات الزمة يف بعض املجاالت

.يف القطاع التجاري

انتهى

تواصل معنا: 

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

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

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

اباحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

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

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:zi.shirani@gmail.com
mailto:ahmadshahr786@gmail.com

