
392www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

1

سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2019مارس23إلی 16من(293:اإلصدار

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

عية يف أفغانستان بشكل أسبوعي، حتی يس .تفيد منها املهتمون وصناع القرارواالقتصادية واالجت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستقرؤون يف هذه النرشة:

2...........................................................................................................ةمقدم

العالقات املتأزمة ب كابل وواشنطن

4.........................................................................لخارجية تجاه واشنطنسياسة كابل ا

5.................................................................................عدم الثقة ب كابل وواشنطن

6........................................................................مستقبل العالقات ب كابل وواشنطن

مؤسسات التعليم العايل األهلية يف أفغانستان

9..................................................................................التعليم العايل يف أفغانستان

9...............................................................................مؤسسات التعليم العايل األهلية

10.....................................................................مشكالت مؤسسات التعليم العايل األهلية

11..........................................................................................................النتيجة



392www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

2

مقدمة

بدء املفاوضات املبارشة ب أمريكا وطالبان يعزز اآلمال إليجاد حل سلمي للحرب املستعرة يف إن كان 

أفغانستان، لكن غياب حكومة كابل عن هذه املفاوضات تث القلق بشأن نتائجها.

مع أن مسؤويل حكومة الوحدة الوطنية أبدوا رفضهم للمفاوضات ب أمريكا وطالبان منذ بدايتها بشكل 

أو غ مبارش؛ إال أن مستشار األمن القومي األفغا حمد هللا محب أبدى مخالفته الرصيحة لهذه مبارش

ة لواشنطن، واعتربها معاملة تهدف إىل سلب الرشعية من الحكومة األفغانية. العملية أثناء زيارته األخ

ا أدى إىل الحوار ب أمريكا وطالبان، وانتقاد املوقف األمري من قبل مستشار األ  من القومي األفغا أخ

نوع من أزمة ثقة ب كابل وواشنطن. مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية يبحث يف تحليله األسبوعي 

ة. السياسة الخارجية لحكومة كابل تجاه واشنطن ومستقبل العالقات الثنائية يف ظل التطورات األخ

فإنه يتعلق بوضع الجامعات األهلية يف أفغانستان. وزارة التعليم أما القسم الثا من تحليلنا األسبوعي

ا قرارا بإيقاف التدريس يف قسم الطب العام يف  جامعة أهلية لتد املستوى ۲٦العايل أصدرت أخ

ها ۱۸العلمي للدراسة فيها. مع أن عدد الجامعات األهلية ارتفع بشكل ملحوظ منذ  عاما املاضية؛ إال أن أك

وانب مختلفة من هذا املوضوع يف القسم الثا من ليست عىل املستوى املطلوب من الكيفية. نبحث ج

تحليلنا األسبوعي.
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العالقات املتأزمة ب كابل وواشنطن

هـ ش) يف واشنطن املبعوث ۱۳۹۷حوت ۲۳انتقد مستشار األمن القومي األفغا حمد هللا محب قبل أيام (

زاد بشدة، واتهمه بأنه يغمض عينيه عن الحكومة األفغانية يف يف أفغانستان زملي خليلاألمري للسالم

مسار عملية السالم الجارية ملصالحه الشخصية؛ لكن وزارة الخارجية األمريكية اعتربت مثل هذه 

مد ، ك أحرضت حيف أفغانستانالترصيحات تلحق الرضر بالعالقات ب كابل وواشنطن وبعملية السالم

هللا محب إىل الوزارة.

نقلت رويرتز عن بعض الوكاالت بهذا الشأن أن ديفيد هيل النائب السيايس لوزير الخارجية األمريكية قال 

يف محادثة هاتفية مع الرئيس األفغا أرشف غني: " إن حمد هللا محب غ مرحب به يف واشنطن بعد 

يف كابل وال يف واشنطن" .اآلن، والتريد الواليات املتحدة أن تتعاون معه 
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زاد بالتطلع إىل انتقاد املوقف األمري تجاه عملية السالم األفغانية من قبل حمد هللا محب واتهامه لخليل

الوصول إىل السلطة يأ يف وقت ترفض الحكومة األفغانية املفاوضات املبارشة ب طالبان وأمريكا حيث 

ال دور لها يف هذه املفاوضات.

ية لحكومة الوحدة الوطنية تجاه أمريكا، واألزمة يف العالقات ب كابل بحثنا  هنا السياسة الخارج

وواشنطن، ومستقبل هذه العالقات.

سياسة كابل الخارجية تجاه واشنطن

ة من حكم حامد كرزي، لكنها تحسنت  اتجهت العالقات ب كابل وواشنطن إىل التأزم يف السنوات األخ

الوحدة الوطنية، ووقع أرشف غني االتفاقية االسرتاتيجية مع أمریکا فور وصوله إىل بعد قيام حكومة 

ساعة األوىل.۲٤القرص الرئايس يف 

مع تحسن العالقات ب كابل وواشنطن غ الرئيس األمري باراك أوباما التوقيت الزمني لخروج قوات 

م، وكان ۲۰۱۷جنديا من قوات بالده إىل عام ۸٤۰۰م، وأعلن عن إبقائه لـ ۲۰۱٦بالده من أفغانستان يف 

م.۲۰۱٦جنديا أمريكيا يف أفغانستان إىل نهاية عام ٥٥۰۰من املنتظر أن یبقى 

وبعد نهاية حكم أوباما ووصول دونالد ترمب إىل سدة الحكم يف أمريكا كان املوقف األمري بشأن 

انية أشهر. مع أن الحكوم ة األفغانية كانت قلقة بشأن الخطة األمريكية أفغانستان غ واضح ملدة حوايل 

املستقبلية و تكن عىل علم بها؛ ولكن بعد إعالن ترمب عن خطته بشأن أفغانستان والتي كانت تركز عىل 

، انتهى قلق الحكومة األفغانية ورحبت بالخطة األمريكية الجديدة. الحرب إىل حد كب

يدة بشأن أفغانستان، نظمت الحكومة األفغانية سياستها بعد إعالن الخطة األمريكية العسكرية الجد

الخارجية متناسقة مع هذه الخطة، ما مكنها من الحفاظ عىل توازن سياستها الخارجية ب دول املنطقة. 

الخطة األمریکیة كانت متناغمة مع خطة الحكومة األفغانية والحكومة الهندية يف املنطقة، هذا من جهة؛ 

) مستاءة من هذه الخطة.ومن جهة أخرى كان ت بعض دول املنطقة (مثل باكستان وإيران وروسيا والص
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ع  تبعية سياسة الحكومة األفغانية الخارجية ألمريكا أدت إىل فشل خطة الرئيس غني الهادفة إىل بناء إج

نطن بعد ب دول املنطقة من أجل السالم يف أفغانستان. ك أن حكومة الوحدة الوطنية اقرتبت من واش

اإلعالن عن خطتها الجديدة إىل حد أغمضت عيونها عن كل ما ترتكبه القوات األجنبية يف أفغانستان.

تََكثََّف القصف الجوي بعد إعالن ترمب عن خطته بشكل غ مسبوق، قُِصَفت بيوت الناس واملدارس 

بد استياءا منه قط ، أما اآلن عندما واملساجد وحتى مراكز قوات األمن األفغانية؛ لكن الحكومة األفغانية  ت

اختارت أمريكا الحوار مع طالبان بدال من الحرب؛ ترفض ذلك حكومة كابل، وتبدو العالقات ب كابل 

وواشنطن عىل جرس من عدم الثقة.

عدم الثقة ب كابل وواشنطن

غانستان (الحوار مع منذ قيام حكومة الوحدة الوطنية ومع تغي الخطة األمريكية بشأن الحرب يف أف

نبية من أفغانستان) هذه أول مرة تشهد العالقات ب كابل  طالبان بدال من الحرب، وإخراج القوات األج

وواشنطن تأزما.

ا  بذل الرئيس أرشف غني وسعه بشكل ملحوظ للتوصل إىل املصالحة مع طالبان، إال أن الحركة شددت دا

ة عىل الحوار مع أمريكا ال مع الحكومة ا ا إلحاق الهز لعميلة ك يقولون. مع أن أمريكا حاولت كث

املاضية  كشفت أن تجربتها كانت فاشلة. ولذلك ۱۸بطالبان يف ميادين القتال؛ لكن ظنها خاب والسنوات 

ت خطتها بشأن أفغانستان واختارت الحوار مع طالبان. غ

ع الحكومة مثل فعل حكمتيار، إال أن كان الرئيس غني يتوقع أن تحرض طالبان للحوار والسالم م

املفاوضات بدأت ب أمريكا وطالبان خالفا ملا كان يتوقعه، و يسمح للحكومة األفغانية باملشاركة يف هذه 

ا. املفاوضات، ما أقلق الحكومة وتبدي استياءها منها دا

زاد الحوار مع طالبان وجلس مع لزاد مبعوثا لها للسالم يف أفغانستان. وبدأ خليعينت أمريكا زملي خليل

" أن الجهود األمريكية  مندوبيهم خمس مرات حتى اآلن. قال الرئيس األفغا يف بداية هذه املفاوضات 

ا هي جزء من خطتنا وتتم تحت إرشاف الحكومة األفغانية " ؛ ولكن عندما ك الحديث يف هذه  الجارية إ
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أفغانستان، ازداد قلق الحكومة األفغانية تبعا كذلك. حاول الرئيس املفاوضات عن خروج القوات األجنبية من 

غني يف رسالة له إىل ترمب وطلب منه أن ال تخرج الواليات املتحدة جميع قواته من أفغانستان، وقال يف 

كلمة له أن ال أحد من األطراف األجنبية يستطيع أن يتخذ قرارا بشأن السالم يف أفغانستان.

ي؛ فإن مستشار األمن القومي األفغا يف مقابلة له مع الصحفي انتقد املبعوث بعد ترصيحات غن

األمري للسالم يف أفغانستان بشدة وأبدى مخالفته الرصيحة مع املفاوضات الجارية ب أمريكا وطالبان، 

ي إىل إقامة زاد بتنحية الحكومة األفغانية وإعطاء الرشعية لطالبان. ك اتهمه بالسعواتهم زملي خليل

حكومة مؤقتة يكون هو عىل رأسها.

ردة فعل وزارة الخارجية األمريكية إزاء انتقادات محب كانت شديدة، ورفضت ترصيحات محب واعتربت 

ية األمريكية. وقال الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الهجوم عىل خليل زاد هجوما عىل وزارة الخارج

أن أفغانستان ليس يف وضع يتحمل تأزم العالقات مع املجتمع الوطنية يف إشارة إىل ترصيحات محب 

الدويل.

مستقبل العالقات ب كابل وواشنطن

ية بالنسبة ألفغانستان، الحكومة األفغانية كونها حكومة والصديق  السالم مع طالبان قضية مص

من كيفية مسار عملية االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة ترى من حقها أن تكون عىل اطالع كامل ودائم

السالم.

هذه أول مرة تواجه العالقات ب كابل وواشنطن تأزما يف حكومة الوحدة الوطنية. تأزمت العالقات ب 

ة من حكم الرئيس السابق حامد كرزي عىل يبدو بسبب قصف الطائرات  كابل وواشنطن يف السنوات األخ

تساع رقعة الحرب؛ لكن تأزم العالقات األفغانية األمريكية يف األمريكية ومقتل وإصابة املدني األفغان، وا

، ولكن هناك عوامل أخرى... يف الوقت  حكومة الوحدة الوطنية ليس بسبب القصف الجوي ومقتل املدني

الحارض؛ رشح أرشف غني نفسه مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، وك يبدو فإنه يخىش أن تخرس معركة 

ولهذا السبب يسعى إىل تحديد مكانه ودوره يف مفاوضات السالم.االنتخابات، 
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حول الدور الخامس من مفاوضات السالم ب طالبان وأمريكا يف قطر يقال أن الطرف اتفقا عىل خروج 

القوات األجنبية من أفغانستان ومكافحة اإلرهاب، وسيوقعان عىل االتفاقية املعدة بهذا الشأن يف الجلسة 

وإذا تم االتفاق عىل هذه االتفاقية دون حضور ممثيل الحكومة األفغانية؛ فإنها سرتى نفسها القادمة. 

. اما، وتتجه العالقات ب كابل وواشنطن إىل التأزم أك فأك انتهىمنزوية 
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مؤسسات التعليم العايل األهلية يف أفغانستان

ة من أصدرت وزارة التعليم العايل يف أفغانست ان بعد نهاية اختبارات القبول يف الجامعات يف األيام األخ

جامعة أهلية وقبول الطالب فيها.۲٦قرارا بإيقاف العمل يف قسم الطب العام يف ۱۳۹۷السنة الشمسية 

طبقا لوزارة التعليم العايل، فإن اللجنة املشرتكة من هذه الوزارة و وزارة الصحة وبعد تقييم عمل قسم 

جامعة من ب ۲۰جامعة أهلية قدمت تقريرها إىل الحكومة، وطبقا لقرار الحكومة فإن ٤٥العام يف الطب 

هذه الجامعات التي كانت ضعيفة جدا تم فيها إيقاف قبول الطالب الجدد لهذا العام، وست مؤسسات أخرى 

تم إيقاف العمل فيها بالفعل.

م وظهور النظام ۲۰۰۱لجامعات الحكومية منذ  سنة بدأت عرشات الجامعات األهلية بالفعالية بجانب ا

الجديد؛ لكن ضعف هذه الجامعات وتد مستواها العلمي كان مثار قلق دائم. يتم البحث يف هذا التحليل 

التعليم العايل ووضع املؤسسات األهلية يف أفغانستان.حول 
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التعليم العايل يف أفغانستان

هـ ش أيام نادرشاه، حيث تم إنشاء كلية ۱۳۱۱كابل ألول مرة عام أنشأت مؤسسات التعليم العايل يف 

تم إنشاء جامعة كابل كأول جامعة يف أفغانستان عام  هـ ش والتي بها اآلن ۱۳۲٥العلوم الطبية يف كابل. 

. ثم تم إنشاء وزارة التعليم العايل لتحس وتنمية التعليم العايل يف أفغانستان أيام ۹۲كلية و۲۱ قس

هـ ش. بعد ذلك تحسنت عملية التعليم يف البالد وازداد عدد الجامعات ۱۳٥٥رسدار داود خان عام حكم 

والكليات املختلفة عاما بعد عام يف جميع أنحاء البالد نظرا لرغبة الشعب األفغا وتصورهم.

ظام الجديد يف هـ ش وظهور الن۱۳۸۰مع أن التغي يف وضع التعليم العايل يف البالد كان ملفتا قبل عام 

هـ ش من ناحية الكم بشكل غ مسبوق، وبدأت ۱۳۸۱البالد؛ إال أن وضع التعليم العايل تحسن بعد عام 

العرشات من مؤسسات التعليم العايل األهلية بالعمل بجانب الجامعات الحكومية.

العايل تعمل يف مؤسسة أهلية للتعليم ۱۳۱مؤسسة حكومية و۳۸طبقا لوزارة التعليم العايل فإن هناك 

عاما ۱۸أفغانستان يتخرج فيها آالف من الطالب سنويا، لكن مستوى كيفية التعليم العايل بعد ميض 

ورصف مليارات الدوالرات يعترب مشكلة حقيقية يف مجال التعليم العايل يف البالد.

مؤسسات التعليم العايل األهلية

تعترب مرجعا مه يف تهيئة فرص عمل، وإيجاد التسهيالت، ك أن املؤسسات األهلية يف القطاعات املختلفة

ن الكيفية يف مختلف املجتمعات اإلنسانية؛ كذلك يف املجال التعليمي لها أهميتها يف تنمية املجتمع وض

ها  التي  وتقدمه، ويف العرص الحارض هناك جامعات أهلية مثل هارفرد وبرينستون واستنفورد ولش وغ

عات اإلنسانية.تَُخرُِّج وت ة بهدف التنمية والتطور يف املجت قدم شخصيات علمية كث

، فإن إيجاد وتنمية مؤسسات التعليم العايل األهلية يف أفغانستان يعد أحد اإلنجازات  مثل بقية دول العا

فغانستان عاما املاضية. فإن أول مؤسسة تعليمية أهلية عالية بدأت بالعمل يف أ ۱۸املهمة التي تحققت يف 

بعد سقوط نظام طالبان هي جامعة كاردان يف مدينة كابل، ثم أصبح التقدم يف هذا القطاع رسيعا وبدأت 

عرشات من الجامعات واملؤسسات األهلية بالعمل يف مختلف التخصصات.
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ر يف أفغانستان؛ إال أن تد كيفيتها مع أن إنشاء مؤسسات التعليم العايل األهلية كان موردا مه لالستث

ة. ويتجه إىل الجامعات األهلية يف أك األحيان أولئك الشباب الذين ال  م بالكمية يعترب مشكلة كب واالهت

يتم قبولهم يف الجامعات الحكومية أو ال ينجحون يف التخصصات التي يرغبون يف الدراسة فيها، وتعترب 

كن االستفادة منها. هذه الجامعات عندهم آخر فرصة 

كالت مؤسسات التعليم العايل األهليةمش

عاما املاضية كان هناك تقدم ملحوظ يف التعليم العايل من ناحية الكم؛ ولكن هناك مشكالت يف ۱۸خالل 

هذه املؤسسات من ناحية الكيف؛ منها:

عدم وجود خطة عمل واقعية لقبول الطالب؛ هو إحدى أكرب املشكالت يف مؤسسات التعليم العايلاألوىل:

األهلية يف أفغانستان. هناك مؤسسات تتنافس في بينها يف قبول الطالب تنافسا غ سليم. هذه املؤسسات 

تتعمد نقض األصول واملعاي التي يجب أخذها بع االعتبار، تتعمد نقضها من بداية اختبار دخول الجامعة 

ا يف انخفاض درجة  كيفية التعليم ومخرجاته.وحتى تخرج الطالب، األمر الذي يلعب دورا كب

قلة األساتذة املتخصص يف مؤسسات التعليم العايل األهلية؛ هي األخرى من املشكالت املوجودة الثانية:

يف هذه املؤسسات. معظم هذه املؤسسات ال يستخدمون أساتذة مهرة القادرين عىل التدريس الرتفاع 

قصهم التجربة ومستواهم العلمي متدن جدا.حقوقهم املالية، بل يستخدمون بدال منهم أساتذة تن

النقص يف وسائل التعليم الرضورية، وعدم وجود األماكن املناسبة للتدريس يف مؤسسات التعليم الثالثة:

العايل األهلية أيضا من مشكالت هذه املؤسسات. معظم هذه املؤسسات ال توجد فيها مختربات وال مكتبات، 

ها تعمل يف البيوت ا ملهيئة للسكنى.بل وأك

الي هذه الرابعة: ود الرقابة عىل مؤسسات التعليم العايل األهلية يف أفغانستان أيضا أدت  عدم وج

م بكيفية مؤسساتهم. ويجب عىل وزارة التعليم العايل أن تكون جادة يف الرقابة  املؤسسات إىل عدم االهت

كيفيتها.عىل مؤسسات التعليم العايل األهلية وتقييمها لتحس 

بعض من مؤسسات التعليم العايل األهلية لديها نظرة تجارية بحتة. املسؤولية املهمة التي عىل الخامسة:

عاتق الطالب يف مثل هذه املؤسسات التعليمية األهلية هي دفع الرسوم فقط ، بين يجب تقييم الطالب؛ 
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تجب عليهم مذاكرة الدروس، والنجاح يف ويجب الضغط عليهم حتى يشاركو يف الدروس أثناء الدراسة، ك 

االختبارات حتى يكونوا عىل مستوى من الجاهزية ليقدموا شيئا ألهلهم ومجتمعهم عند تخرجهم.

هذه املشكالت وعرشات األخرى يف مؤسسات التعليم العايل األهلية يف أفغانستان أدت بالطالب إىل فقدان 

رة يف املجتمع.االستعداد لديهم ليكونوا عنارص نافعة ومؤث

النتيجة

ود الجامعات األهلية أمر رضوري نظرا لطلب املجتمع األفغا الواسع للتعليم العايل وضعف  إن وج

االستعداد يف الجامعات الحكومية، ولكن بالنظر إىل تد كيفية التعليم يف بعض هذه املؤسسات نستطيع 

القول أن وجود مثلها يف املجتمع يعترب بعينه مشكلة.

يجب أن تعمل عىل رفع كيفية العايلوزارة التعليم العايل كونها مؤسسة مسؤولة عن قطاع التعليم

مؤسسات التعليم العايل األهلية آخذة بع االعتبار الخطط واالسرتاتيجيات املؤثرة للتحكم يف هذا الوضع 

وأن تخطو خطوات عملية يف هذا االتجاه.

ة لوزارة ا ا؛ الخطوة األخ مؤسسة للتعليم العايل ٤٥لتعليم العايل في يتعلق بتقييم قسم الطب يف وأخ

األهلية تعترب خطوة مؤثرة جدا لتحس وضع التعليم العايل؛ لكن متابعة وإبعاد هذه العملية عن ظاهرة 

الفساد اإلداري يحتاج إىل إرادة جادة وعمل دؤوب.

، و تعمل شيئا لتحس كيفية التدريس حتى اآلن. ل إن أك الجامعات األهلية لديها نظرة تجارية فقط

تستطيع وزارة التعليم العايل القيام بواجبها يف سبيل تحس وضع مثل هذه املؤسسات التعليمية؛ يجب أن 

تابعة طريقة قبول الطالب واألساتذة، واملواد التعليمية، وكيفية العمل باملنهج التعليمي و وسائل  تقوم 

انتهىرضورية يف مؤسسات التعليم العايل األهلية بشكل منظم وجاد.التعليم ال

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: 
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