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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2019فرباير23إلی 16من(289:اإلصدار
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مقدمة

مع أن مخالفة الحكومة األفغانية للمفاوضات املبارشة ب األمريكي وطالبان يخىش أن تكون عقبة أمام 

ة إىل كابل هذه العملية؛ إال أن زيارة املبعوث األمري للسالم يف أفغانستان زملي خليل زاد األخ

وترصيحاته تبعث األمل لرفع هذا القلق.

رئيس غني قال: ال فرق ب رؤيتَي الحكومت األمريكية واألفغانية بشأن عملية زاد يف لقائه مع الزملي خليل

السالم يف أفغانسان، نحن جادون يف جهودنا إلنجاح عملية السالم يف أفغانستان عىل أن يكون الدور األهم 

عىل خطة جديدة زاديف العملية لألفغان والحكومة األفغانية. الرئيس األفغا أيضا قال: اتفقنا نحن وخليل

و واضحة بشأن العمل عىل عملية السالم.

زيارة املبعوث األمري الخاص للسالم يف أفغانستان إىل كابل تأ يف وقت أرجئ اللقاء املخطط له ب 

ممثل من طالبان واألمريكي يف باكستان إىل موعد الحق، ذكرت طالبان أن السبب إلرجاء هذا اللقاء إىل 

ة السوداء والذي قدمت الحكومة األفغانية شكوى بشأنه موعد الحق  ء قادة طالبان يف القا هو كون أس

إىل منظمة األمم املتحدة، ولكن يبدو أن هناك أسبابا أخرى أيضا تقع وراء إرجاء هذا اللقاء. نتطرق إىل هذه 

املوضوعات يف الجزء األول من التحليل األسبوعي.

ر ميونيخ الخامس والخمس الذي شارك فيه الرئيس غني والوفد الجزء الثا من التحليل خ صص ملؤ

ر يف وقت يك الحديث عن مفاوضات السالم يف أفغانستان، ك يك الحديث عن  املرافق. يقام هذا املؤ

عات خروج القوات األجنبية من البالد. كان من املتوقع أن تكون القضية األفغانية هي الجزء األكرب من موضو 

ر ميونيخ، لكن القضية  يتم البحث حولها بقدر ما كان متوقعا. مؤ
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ر إسالم ؟مؤ ة السوداء عقبة أمام السالم األفغا آباد؛ هل القا

مثيل الحكومة األمريكية ورئيس الوزراء  قالت حركة طالبان يف بيان لها قبل أيام أن ممثليها سيلتقون 

م قبل لقاء الدوحة، وذلك بدعوة رسمية من الحكومة ۲۰۱۹فرباير ۱۸د يف آباالباكستا يف إسالم

ع نرش بيان يفيد إرجاءه إىل وقت الحق. الباكستانية؛ لكن قبل يوم من االجت

ر إسالم ن بزيارة إىل تخطيط مؤ آباد كان يف وقت يقوم ويل العهد السعودي األم محمد بن سل

مثل من حركة طالبان، وكان يتكهن باكستان، ك كان من املتوقع ن  أيضا أن يلتقي األم محمد بن سل

أن تحاول السعودية وأمريكا تشجيع باكستان عىل التعاون الجاد مع عملية السالم األفغانية.

آباد يأ يف وقت من املقرر أن يجتمع األمريكيون وطالبان الحديث عن سفر ممثل من طالبان إىل إسالم

من فرباير من العام ۲٥لعاصمة القطرية الدوحة للحديث بشأن عملية السالم يف أفغانستان يف يف ا

امليالدي الحايل.

ر إسالم ر من املوضوعات التي تقرؤون حولها يف هذا إرجاء مؤ آباد املخطط له، وأسباب إرجاء هذا املؤ

التحليل.



982www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

4

ر إسالم آبادمؤ

اضية أن يكون لها نفوذها يف أفغانستان. مع أن هناك ضغوطا دولية تحاول باكستان منذ بضعة عقود امل

عىل باكستان إليوائه طالبان وتأييدها للحركة؛ ولكن عندما قررت الحركة الدخول يف مفاوضات السالم مع 

، فإن باكستان تحاول مرة أخرى الحصول عىل أهدافها يف هذه العملية، وأن تزيد من رصيده عند  األمريكي

مريكي والحكومة األفغانية بإعطاء نفسه دورا محوريا يف هذه العملية.األ 

ر إسالم من فرباير من العام امليالدي الحايل، قالت الحركة بهذا الشأن ۱۸آباد كان من املقرر إقامته يف مؤ

دثون حول يف بيان لها أن ممثليها سيلتقون برئيس الوزراء الباكستا أثناء زيارتهم لهذا البلد، ويتح

العالقات األفغانية الباكستانية والالجئون األفغان يف باكستان واملشكالت التجارية ب البلدين.

بعد أن نرشت طالبان بيانا حول زيارة ممثليها لباكستان؛ أثار البيان ردود فعل شديدة عىل مستوى 

. كث من مستخدمي شبكات التواصل  عية انتقدوا طالبان، ك الحكومة األفغانية والشعب األفغا االجت

"عىل  أبدى مسؤولو الحركة السابقون قلقهم بهذا الشأن. أدان الرئيس أرشف غني هذه الزيارة وقال: 

باكستان أن توضح عالقتها بطالبان، ك يجب عىل الحركة توضيح عالقتها بباكستان". بعد ذلك قدمت 

املتحدة بشأن الزيارات التي قامت بها حركة طالبان.وزارة الخارجية األفغانية شكوى رسمية إىل األمم

ل نفوذها يف أفغانستان عن طريق عملية  الرئيس السابق حامد كرزي أيضا قال أن باكستان تريد إع

ميع  السالم، ويجب تخليص عملية السالم األفغانية من النفوذ الباكستا حسب قوله، ويجب حل ج

لحوار ب األفغان أنفسهم.املشكالت يف أفغانستان عن طريق ا

ر إسالم آباد؟ملاذا تم إرجاء مؤ

؛ هناك نقاط مهمة كالتايل: حول إرجاء اللقاء املخطط له ب املندوب األمريكي ورئيس الوزراء الباكستا

ر إسالمالوضع املتوتر يف املنطقة: آباد، وقع هجوم بسيارة مفخخة عىل جنود هنود يف قبل إقامة مؤ

شخصا، ألقت الهند مسؤوليته عىل الجيش واالستخبارات ٤٥نطقة كشم الهندية قتل بسببه حوايل م

، وهددت باالنتقام من باكستان. بعد حصول التوتر يف العالقات ب دلهي وإسالم آباد طلبت الباكستاني

باكستان من منظمة األمم املتحدة أن تلعب دورها لتخفيف التوتر ب البلدين.
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الن؛ ب ا طلبت أمريكا من األول:النظر إىل هذا الوضع هناك احت إن الهند رشيكة اسرتاتيجية ألمريكا؛ ور

ر إسالم آباد من أجل الهند من جهة، ومن جهة أخرى أخذت بذلك تخفيف قلق الحكومة باكستان إرجاء مؤ

:األفغانية بع االعتبار.  ا انرصفت باكستان من إقامة هذوالثا ر عىل أراضيها نظرا للوضع ر ا املؤ

الحايل والضغوط املوجودة عليها.

زيارة ممثيل حركة طالبان لباكستان تم استغالل طالبان االختالفات املوجودة ب دول املنطقة:

ن من جهة، ومن جهة أخرى التخطيط لها يف وقت تستضيف إسالم آباد ويل العهد السعودي محمد بن سل

. إيران انتقدت باكستان شخصا يف۲۷قتل  إيران بهجوم دموي لجيش العدل عىل الحرس الثوري اإليرا

بشدة عىل خلفية هذا الهجوم. يعتقد أن طابان ألغت زيارتها لباكستان لعالقاتها الدبلوماسية مع قطر 

وإيران؛ ألن العالقات ب كل من قطر وإيران من جهة والسعودية من جهة أخرى ليست طيبة.

بعد انتشار خرب زيارة ممثيل م الحكومة األفغانية شكوى رسمية إىل منظمة األمم املتحدة:تقدي

طالبان لباكستان، قدمت الحكومة األفغانية شكوى إىل مجلس األمن تشكو زيارات طالبان إىل بعض الدول. 

ء مسؤويل الحركة وال يستطيعو  ة السوداء تتضمن أس ن السفر أين تقول الحكومة األفغانية أن القا

يريدون وبكل حرية. طلبت الحكومة األفغانية يف شكواها من األمم املتحدة احرتام املطالبات والصالحيات 

نع وفد طالبان من السفر إىل باكستان. القانونية للحكومة 

ر إسالم ة السوداء هي القضية التي أشارت إليها طالبان يف بيانها أيحول تأجيل مؤ ضا. جاء يف آباد، القا

ة  ء مسؤول من الحركة ضمن القا بيان طالبان أن سبب إلغاء زيارة وفدها لباكستان هو كون أس

ة،  السوداء لألمم املتحدة، لكن السؤال املطروح هنا أن طالبان ويف األشهر املاضية سافروا إىل دول كث

ر موسكو، ملاذا  تقم األمم املتحدة قبل ذلك  بفعل أي يشء تجاه القضية.وشاركوا يف مؤ
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هل قلق الحكومة األفغانية يف التقلص؟

غا) يف شهر حوت من العام  قرار الحكومة األفغانية عىل دعوة املجلس األعىل للقبائل األفغانية (لويا ج

ر ميونيخ  الشميس الحايل، وتعي مدة سنة للمصالحة مع طالبان من قبل الرئيس أرشف غني يف مؤ

ل وزارة الدفاع األمريكية لكابل، واللقاءات مع نائب الرئيس الخامس ، وزيارة القائم بأع والخمس

ر ميونيخ، وزيارة زملي خليل زاد لكابل قبل أسبوع؛ كل ذلك من األمور التي األمري مايك بنس يف مؤ

ة للتخفيف من قلقها.كن أن تعترب ضوءا أخرض من قبل األمريكي واملجتمع الدويل للحكومة األفغاني

مع أن الرئيس غني قد أبدى قلقه بشأن املفاوضات املبارشة ب األمريكي وطالبان؛ إال أنه وبعد لقائه 

ديدة ملفاوضات السالم يف األخ مع زملي خليل زاد قال أنه توصل مع املبعوث األمري إىل قاعدة ج

أفغانستان.

زاد أثناء سفره إىل كابل: قبل كل يشء هناك لبان قال خليلوحول الفريق الحكومي املفاوض لحركة طا

حاجة ماسة إىل فريق وطني وصادق إلنجاح عملية السالم يف أفغانستان. وقال: قبل دعوة املجلس التقليدي 

غا) يجب إيجاد فريق وسيط حتى يستطيع املجلس أن يعتربه ممثال له يف املفاوضات  األفغا (لويا ج

كاملة فيها.تكون له صالحية

كن إحداث التغي يف الوفد الحكومي املعلن عنه حول ترصيحات زملي خليل زاد هذه قال الرئيس غني: 

زاد أيضا أنه يحاول إقناع طالبان عىل التفاوض مع  قال خليلللمفاوضات إذا دعت الحاجة إىل ذلك. ك

ودة ب الرئيس غني وأمريكا يف تقلص، وتحاول  الحكومة األفغانية. من كل ذلك؛ يبدو أن املسافة املوج

انتهىاألمريكان إقناع الحكومة األفغانية أن تكون مع العملية ال ضدها.
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ر ميوني خ الخامس والخمسمكانة أفغانستان يف مؤ

) ر ميونيخ الخامس والخمس لألمن األسبوع املايض  م) يف مدينة ۲۰۱۹فرباير ۱۷–۱٥عقد مؤ

ر  . حرض املؤ رئيس دولة، ۳٥ميونيخ األملانية لدراسة التحديات السياسية واألمنية التي يواجهها العا

ت غ حكومية من جميع وزير دفاع، وعرشات آخرون من رؤسا۳۰وزير خارجية، و٥۰و ء وممثيل املنظ

. أنحاء العا

ر  ر عىل رأس وفد عايل املستوى، وباإلضافة إىل مشاركته يف املؤ شارك الرئيس األفغا يف هذا املؤ

التقى يف هامشه برؤساء ومسؤول آخرين لبعض الدول عىل حدة. كان تركيز الحكومة األفغانية يف هذه 

السالم األفغانية وتعريفها للسالم املستِقر.اللقاءات عىل عملية

ر ميونيخ السنوي الخامس والخمس هذا العام يف وقت تكون قضية السالم وسحب القوات  يعقد مؤ

األمريكية من أفغانستان عىل رأس األخبار يف البالد، وكان من املؤمل أن تحتل القضية األفغانية حيزا أكربا 

ر،  ر بالقضية كان أقل م كان متوقعا.من موضوعات هذا املؤ م املؤ لكن اهت

ر وهامشه من املوضوعات التي  ر ميونيخ السنوي الخامس والخمسون، والقضية األفغانية يف املؤ مؤ

نتطرق إليها يف هذه السطور.
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ر ميونيخ الخامس والخمسون مؤ

ر ميونيخ لألمن كل سنة لتقييم األمن العاملي يف شهر ر يف ۱۹٦۳فرباير منذ عام يعقد مؤ م. يعقد املؤ

ر هو أكرب ندوة عاملية مستقلة لتبادل اآلراء وبحث  فندق (بايريرش هو) يف مدينة ميونيخ األملانية. هذا املؤ

. ة من أك من سبع دولة من جميع أنحاء العا السياسة األمنية العاملية والتي يجتمع فيها شخصيات كب

ر هم رؤساء الدول، والوزراء، وأعضاء الربملانات، وممثلو القوات املسلحة رفيعو املشاركون يف هذ ا املؤ

ت الدولية، وممثلو املجتمع املد وقطاعات الصناعة وإعالميون. املستوى، وكبار الشخصيات من املنظ

ر ميونيخ الخامس والخمس السنوي األسبوع املايض يف  ر من هذا من فرباي۱۷و۱٦و۱٥انعقد مؤ

، وكيفية الوضع التجاري، واألمن الدويل، والتحكم يف التسلح،  العام. مع أن مستقبل االتحاد األرو

ر؛ إال أن أك  وتداعيات سباق السلطة ب أمريكا والص وروسيا من األمور املهمة املعنونة يف املؤ

ركزت حول الخالفات ب أمريكا و  ر  أروبا، وتبادل التهم ب القوى الكربى، البحوث املقدمة يف املؤ

وكيفية مكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش).

نائب الرئيس األمري مايك بنس اعترب إيران أكرب تهديد للسالم واألمن يف الرشق األوسط، وطلب من الدول 

الوقت أن تخرج أروبا من األروبية أن تخرج من االتفاق الذري مع هذا البلد. أكد بنس يف كلمته: "لقد حان 

واد ظريف أنكر التهم الواردة، وقال أن  ية اإليرا محمد ج االتفاق الذري مع إيران". أما وزير الخارج

واشنطن هو العامل األساس لعدم االستقرار يف املنطقة.

ر ميونيخ. يف هذا املؤ ت التأكيد عىل محو تنظيم الدولة اإلسالمية موضوع آخر من موضوعات مؤ ر 

ر  ل وزارة الدفاع األمريكية قال يف مؤ مناقشة اسرتاتيجية الغرب ضد داعش. باتريك شنهن القائم بأع

ميونيخ أن واشنطن تريد تعزيز رشاكة اتحاد دول املنطقة ملواجهة داعش وتوسيع نطاق املواجهة مع داعش 

رة االستعدادات ملواجهة داعش، مع أن إىل خارج العراق وسورية. وزير الدفاع األملا أيضا أكد عىل رضو 

ا يف العراق وسورية؛ ولكن يجب أن نعرف أنه ظهر بوجه آخر وكون شبكة عاملية من  داعش ضعف كث

بقية الحركات اإلرهابية بهدف الفعاليات تحت األرضية.
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ر ميونيخ القضية األفغانية يف مؤ

ر ميونيخ بشأن أي م ن املوضوعات؛ ولكن يكون هناك تبادل لآلراء ولقاءات اليتم اتخاذ قرار إلزامي يف مؤ

ر رجاء أن ينتج عنه تعاون أك من املجتمع الدويل مع الحكومة  سياسية مهمة. شارك أفغانستان يف املؤ

األفغانية سي بشأن السالم واألمن.

ل خروج القوات كان من املتوقع وبالنظر إىل مفاوضات السالم الجارية ب أمريكا وطالبان واحت

ر ميونيخ  األمريكية من أفغانستان، أن تكون القضية األفغانية عىل صدر القضايا املطروحة يف مؤ

؛ ولكن  يكن كذلك، والوحيد الذي تطرق إىل القضية األفغانية بشكل رسيع هي  الخامس والخمس

كل نبهت عىل خطورة خروج القوات كل. م األمريكة الرسيع من أفغانستان املستشارة األملانية انجيال م

وقالت: "األملان قامت بعمل كث عندما اقتنع الشعب أن الدفاع عن األمن األملا يجب أن يكون يف جبال 

هندوكش".

ر ميونيخ حاول الرئيس غني أن يعرض  ويف لقاء خاص الذي كان عىل شكل السؤال والجواب يف مؤ

. حاول غني أن يقدم مطالب الحكومة األفغانية وتعاون الدو  ل الغربية في يتعلق عملية السالم األفغا

تعريفا واضحا عن السالم الدائم، وأكد أن السالم الدائم يف أفغانستان لن يكون إال بواسطة األفغان أنفسهم.

ر ميونيخ هوامش مؤ

ر ميونيخ األمني أيضا كانت فرصة مناسبة للقاءات ثنائية لكبار املسؤ  . هوامش مؤ ول من دول العا

ر ميونيخ األمني الخامس والخمسون كان للمسؤول األفغان أيضا فرصة مناسبة ملقابلة الرشكاء  مؤ

ر ميونيخ: الدولي والحوار معهم. هنا نلقي نظرة إىل لقاءات املسؤول األفغان عىل هامش مؤ

: ر ميونيخ بنائب التقى رئيس الجمهورية أرش لقاءات مع املسؤول األمريكي ف غني عىل هامش مؤ

زاد، ورئيسة الرئيس األمري مايك بنس، واملبعوث األمري ملفاوضات السالم يف أفغانستان زملي خليل

الكونغرس األمري ننيس بيلويس كل عىل حدة، وتحدث معهم حول عملية السالم واإلصالحات االنتخابية 

يف أفغانستان.



982www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

10

) مايك بنس يف لقائه مع  (املجلس التقليدي األفغا غا  أرشف غني عرب تقديره وإعجابه بعد للويا ج

واإلصالحات يف لجنة االنتخابات، وقال أن أمريكا لن تسمح أن يتحول أفغانستان مرة أخرى إىل وكر 

من جهة أخرى زملي خليل  . زاد ويف لقائه مع الرئيس غني تحدث حول إجراءات القادمة وعقد لإلرهابي

ا بهذا الشأن. رئيسة الكونغرس األمري ننيس بيلويس أيضا الل غا للسالم والتقدم الذي حصل أخ ويا ج

نت الرئيس عىل استمرار التعاون األمري مع أفغانستان  تحدثت مع الرئيس غني بشأن عملية السالم وط

مع أفغانستان يف هذه سي يف عملية السالم ومكافحة اإلرهاب، وستبقى أمريكا رشيكة اسرتاتيجية 

القضية. الرئيس غني وضمن تقديره للتعاون األمر املستمر أكد أن الحاجة ماسة  لتصل الجهود الجارية 

من أجل السالم إىل نتائج مرجوة هي السالم واالستقرار الدا يف أفغانستان.

: ر ميونيخ ملقاءات مع مسؤول أروبي ع مسؤويل الدول األروبية التقى الرئيس غني عىل هامش مؤ

ويجي إيرنا سولربيج، وزير الدفاع  كل، رئيسة الوزراء ال كل عىل حدة، منهم املستشارة األملانية إنجيال م

، ووزير الدفاع  ، ومسؤولة العالقات الخارجية واملمثلة الخاصة لالتحاد األرو الربيطا جاوين ويليامس

الرت هلويس آكار.

اءات والحديث فيها يدور حول مفاوضات السالم يف أفغانستان، ومكافحة اإلرهاب، كانت هذه اللق

واالنتخابات الرئاسية، والتعاون اإلقليمي، والتحوالت وكيفية إحالل السالم واالستقرار يف أفغانستان. ك 

ن املسؤولون األروبيون الرئيس غني يف لقاءاتهم معه عىل استمرار تعاونهم مع أفغانستا ن.ط

ت األخرى: ر ميونيخ مع لقاءات مع مسؤويل الدول واملنظ ك التقى الرئيس غني عىل هامش مؤ

ل األطليس الناتو ستولتنربج، و وزير الخارجية اإلمارا الدكتور أنور محمد قرقاش،  سكرت حلف ش

، و وزير الخارجية األزبيكستا عبدالعزي يم بن حمد آل ثا ز كاملوف كل عىل حدة. أم قطر الشيخ 

عملية السالم يف أفغانستان، والتعاون املشرتك ملكافحة اإلرهاب، وتعزيز العالقات الثنائية كانت أهم 

املوضوعات التي تم الحديث عنها يف هذه اللقاءات.
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ا بالقضية األفغانية؛ إال أن الحكومة ا ما كب ر ميونيخ الخامس والخمس  يول اهت ألفغانية مع أن مؤ

سعت تقديم نفسها كونها يف مقدمة الحرب عىل اإلرهاب وعىل املجتمع الدويل التعاون معها يف القطاع 

ة  ت األخ عات املسلحة. ك حاول  املسؤولون األفغان واستغالال من الهج األمني ويف الحرب ضد الج

الدولية عىل باكستان إليوائها التي وقعت يف الهند وإيران توضيح موقفهم تجاهها وتكثيف الضغوط 

. يتها لإلرهابي عات اإلرهابية وح الج

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