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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2018ديسمرب 1إلینوفمرب 24 من(277:اإلصدار

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستقرؤون يف هذه النرشة:

ازات واإلخفاقاتالسياسة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية؛ اإلنج

3.................................................................................سياسة الرئيس غني الخارجية

4....................................................................................إنجازات السياسة الخارجية

5...................................................................................إخفاقات السياسة الخارجية
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السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية؛ اإلنجازات واإلخفاقات

ملدة مضت قرابة أربع سنوات عىل تأسيس حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها أرشف غني؛ و تخُل هذه ا

ية  انب السياسة الخارج هتها البالد. وقد شهد ج من تدهورات أمنية وسياسية وتحديات اقتصادية واج

ألفغانستان يف هذه املدة إنجازات وأخفاقات ملحوظة.

يف معظم الحاالت ومعتمدة عىل الوضع األمني فاعليةتبشكل عام، كانت سياسة أفغانستان الخارجية 

الخارجية افتقدت للثبات والتوازن يف بعض املجاالت.الداخيل. ك أن السياسة 

نناقش يف هذا املقال السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية وإنجازاتها وإخفاقاتها يف سنواتها األربع 

املاضية.
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الخارجيةغنيالرئيسسياسة

اي انتُقدت السياسة الخارجية وحتى نهاية الفرتة الرئاسية الثانية للرئيس السابق حامد كرز 2001منذ عام 

. ك أن تدهور العالقات مع الدول املجاورة وعدم توازن والتفاعليةاألفغانية عىل أنها تتسم باالزدواجية

السياسات تجاه الدول األخرى يف السن الثالثة عرش املاضية وضَع السياسة الخارجية للبلد يف محط 

االنتقاد.

ئيس غني يف خطاب افتتاحية فرتته الرئاسية أن مشكلة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية رصح الر 

أفغانستان لها أبعاد خارجية وأن السياسة الخارجية لبلده هامة للغاية. قّسم الرئيس غني دوائر العالقات 

الدولية إىل األقسام الخمس التالية:

الدائرة األوىل: الدول املجاورة؛

الدائرة الثانية: دول العا اإلسالمي؛

ئرة الثالثة: الواليات املتحدة األمريكية، أوروبا، اليابان وكندا؛الدا

الدائرة الرابعة: الدول اآلسيوية؛

ت الدولية. الدائرة الخامسة: املنظ

م السياسة الخارجية األفغانية يف هذه الفرتة منصبا عىل عملية املصالحة والتكامل  بشكل عام، كان اهت

ويل. يف شأن املصالحة تم الرتكيز عىل الدول املجاورة ودول العا االقتصادي واستقطاب الدعم الد

ا أن أفغانستان حاليا تعتمد عىل الدعم  اإلسالمي لكونها ذات عالقة بالشأن األفغا منذ أربعة عقود. و

ت الدولية األخرى، لذ ا تم الذي تقدمه الواليات املتحدة األمريكية و أوروبا و كندا واليابان وبعض املنظ

م بالعالقات املتبادلة مع هذه الدول يف السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس غني. باإلضافة إىل  االهت

الجهود املثمرة واإلنجازات التي حصلت عليها حكومة الوحدة الوطنية يف سياستها الخارجية، إال أن هذه 

السياسة اتسمت بعدة عيوب ومشكالت.
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ية إنجازات السياسة الخارج

يف فرتة الرئيس غني، نجحت السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية يف املجاالت التالية:

بفضل سياسته الخارجية، استطاع الرئيس غني بعد خروج جزء كب استقطاب الدعم الخارجي: ·

كيةمن القوات األجنبية من أفغانستان أن يستقطب دعم الدول األوروبية والواليات املتحدة األمري

رْي وارسو و بروكسل عام  ر البلد يف مؤ . قرر قادة 2016ألجل دعم القوات األمنية وإعادة إع

ر وارسو بأن يُبقوا قواتهم حتى نهاية عام  وأنهم سيقدمون مساعدة 2017حلف الناتو يف مؤ

انٍب آخر، ُوعدت 4.5قدرها  أفغانستان مليار دوالر أمري لدعم القوات األمنية األفغانية. من ج

ر بروكسل من أجل إعادة إنشاء أفغانستان.15.2ساعدة قدرها  مليار يف مؤ

خالل فرتة حكومة الوحدة الوطنية استطاع الرئيس مشاريع نقل الطاقة عىل مستوى اإلقليم: ·

املختص بالكهرباء KASA-1000غني أن يُبادر بالعمل يف بعض املشاريع اإلقليمية مثل مرشوع 

لنقل الغاز عرب أفغانستان.TAPIومرشوع 

الرئيس غني أحرز إنجازات كذلك يف إيجاد طرق عبور تجارية بديلة م أخرج التجارة والعبور: ·

أفغانستان عن حالة ُعزلتها التجارية.

اتفاقية جابهار للتجارة والعبور املوقعة ب أفغانستان وإيران والهند خالل فرتة حكومة الوحدة 

ر تتيح للهند التبادل التجاري مع فغانستان التبادل التجاري مع العا ومن جانب آخالوطنية تتيح أل 

أفغانستان وآسيا الوسطى عرب منفذ جابهار الحدودي. من اإلنجازات يف مجال العبور كذلك: إنشاء 

سكة الحديد ب أفغانستان وتركمنستان، وب والية هرات بأفغانستان ومدينة خواف اإليرانية، 

وإيجاد املمرات الجوية مع بعض الدول والتبادل التجاري األفغا الصيني عرب سكة الحديد، 

وتصدير البضائع األفغانية إىل السوق الدويل.

خالل فرتة حكومة الوحدة الوطنية بذل غني مساعي لفتح الجهود اإلقليمية لتحقيق السالم: ·

أبواب التفاوض والحوار مع طالبان من خالل سياسته الخارجية. استطاعت حكومة الوحدة الوطنية 

ء  مع عل الدين من شتى دول العا ومناداة حرب طالبان الحالية يف أفغانستان عىل أنها ج
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"محرمة" عىل لسان إمام املسجد الحرام. باإلضافة إىل ذلك فإن الضغط األمري عىل باكستان 

كان هو اليشء الذي تهدف إليه أفغانستان منذ عقد ونصف.

قرابة عام صّوتت أفغانستان ضد القرار قبل التصويت ضد القرار األمري يف قضية القدس: ·

األمري بجعل القدس عاصمة إرسائيل يف الجلسة االضطرارية املنعقدة يف مقر األمم املتحدة؛ 

ومن ثم ترصف الرئيس غني الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية ويعتيل كريس قيادة بلد مسلم 

سؤولية، وخالف قرار فتح السفارة األمريكية يف القدس.

إخفاقات السياسة الخارجية

مع ما ذُكر من إنجازات حققتها حكومة الوحدة الوطنية يف مجال سياستها الخارجية، إال أن هناك إخفاقات 

عديدة يف هذا الصعيد نوجزها عىل النحو التايل:

لقضايا. كانت السياسة الخارجية إىل حد كب تتسم باالزدواجية ومن ثم فقدت توازنها يف كث من اأوال؛ 

دلهي؛ ثم  تلبث -عىل سبيل املثال، وطّدت حكومة الوحدة الوطنية عالقاتها بإسالم آباد لدرجة أنستها نيو

مت كابل وجهها للهند، وقد أُغلقت الحدود  أن تزعزعت هذه الصلة الوطيدة ب أفغانستان وباكستان، و

من، ووقعت اشتباكات ب القوات يف هذه اآلونة ب أفغانستان وباكستان يف بوابتي طورخم و  ج

ر 500الحدودية للبلدين، حتى أن أفغانستان رفضت الدعم الباكستا البالغ قدره  مليون دوالر يف مؤ

قلب آسيا.

ة وأيدت موقف اململكة العربية السعودية يف  هذا وقد تخلصت حكومة الوحدة الوطنية من حياديتها القد

ته  يقدر الرئيس غني عىل حفظ التوازن تجاه القوى الدولية و يقدر قضية حرب اليمن. يف الوقت ذا

. وقد أدى ضعف االتزان يف  عىل الحفاظ عىل العالقة باستقاللية مع عدة دول عىل مستوى اإلقليم والعا

التي فرتة حكومة الوحدة الوطنية إىل بدء الحرب الباردة وتحديدا ب الواليات املتحدة األمريكية و روسيا،

تزداد حّدتها عاما بعد عام.



772www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

6

يف معظم األوقات ُحرمت أفغانستان من موقف واحد حاسم يف سياستها الخارجية نظرا لهشاشة ثانيا؛ 

مواقفها السياسية ورصاعاتها الداخلية. عىل سبيل املثال اتُّهمت إيران منذ سنوات وفق تقارير عديدة بأنها 

تابعة وتقّيص أرسلت محارب أفغاني يف الحرب ا لسورية. رغم أن الحكومة األفغانية وعدت عدة مرات 

القضية واستنكر املجلسان الربملانيان الحكومَة اإليرانية وطالبتها بإيقاف فعلتها؛ إال أن الحكومة األفغانية 

فعلة اتخذت الصمت حيال القضية، بل تعدى األمُر ذلك ودافع محمد محقق النائب الثا للرئيس التنفيذي 

عة "الفاطميون" يف حربها ضد داعش. إيران خالل حديثه عىل أرض إيران وأثنى عىل إيران لدعمها ج

يف األيام األوىل لحكومة الوحدة الوطنية، سارع غني إىل توقيع االتفاقية الثنائية األمنية مع الواليات ثالثا؛ 

دد الحرب الجارية يف أ  فغانستان وازدياد الضحايا األهلية وأدت إىل املتحدة األمريكية والتي تسببت يف 

تهج مئات اآلالف من األفغان من منازلهم بسبب الحروب والقصف.

النهاية

تواصل معنا: 

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

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

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

اؤول تحليل األسبوع: باحث ومس zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

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