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م تم توقيع اتفاقية سياسية بني الرئيس محمد أرشف غني والرئيس التنفيذي السابق د. عبدالله  2020 مايو 17يف تاريخ 

يق الثبات عبدالله إلنهاء النزاع الحاصل حول نتائج االنتخابات الرئاسية السابقة. وفق االتفاقية فقد ُعني قائد فر

% من 50والتعايش د. عبدالله عبدالله رئيسا للمجلس السامي للمصالحة الوطنية كام ُمنح فريقه الحق يف تعيني نسبة 

 –عقب اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية  –مجلس الوزراء. ُوقعت هذه االتفاقية يف وقت متر فيه أفغانستان 

وتحديات كبرية من أهمها تفيش وباء كورونا. وقد سعى الطرفان من خالل  بازدياد يف معدل العنف وتدهور اقتصادي

 .توقيع االتفاقية املذكورة عىل رسم الخطوط العريضة الكفيلة بتمكينهم من العمل عىل حل هذه الصعوبات

يف تحليل هذا األسبوع، سنسلط الضوء عىل تفاصيل االتفاقية، وسنتفحص آثارها عىل عملية السالم يف ظل تأثريات 

 .م عىل السالم األفغاين، مع تحليالت أخرى يف السياق نفسه2014اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية املوقعة عام 

 2020 و 2014 ملسل ا اتفاقيات عىل مقتضبة نظرة

م بني محمد أرشف غني ود. عبدالله عبدالله وقد استمرت تلك 2014رزت نزاعات حيال نتائج االنتخابات الرئاسية عام ب
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ء تلك النزاعات تم تقسيم السلطة بني املذكوريْن بوساطة وزير الخارجية األمرييك يف النزاعات لعدة أشهر. وألجل إنها

 .تلك الحقبة جون كريي، وأُنشئت حكومة جديدة ُوسمت بحكومة الوحدة الوطنية

عىل أساس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم إنشاء منصب الرئاسة التنفيذية بقيادة د. عبدالله عبدالله وهو منصب 

يصادم دستور البالد. كام تضمنت اتفاقية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التوافق حيال تعيني الشخصيات لبعض 

 .رفني خالل األعوام الخمس املاضيةاملناصب، األمر الذي فتح باب اختالفات كبرية بني الط

السياسية التي نشأت نتيجة لجهود القادة األفغان عيّنت د. عبدالله عبدالله رئيسا ملجلس املصالحة  2020اتفاقية عام 

وطنية بدال عن منصب الرئاسة التنفيذية، يف حني أن منصب الرئاسة التنفيذية أُلغي بقرار رئايس صادر عن الرئيس ال

محمد أرشف غني. باإلضافة إىل ذلك تضمنت االتفاقية الجديدة تأسيس مجلس الدولة السامي الذي يُشكل أعضائه 

 .للرئيس األفغاين بعض الشخصيات السياسية ويقوم هذا املجلس بتقديم املشورة

كام تضمنت االتفاقية السياسية الحديثة ترقية الجرنال عبدالرشيد دوستم أحد قادة فريق الثبات والتعايش إىل رتبة 

يل لجنة من خمس أشخاص يُعيّنون من الشخصيات السياسية والوطنية حتى يرُشفوا ويراقبوا املارشال. وقد تم تشك

 .تنفيذ االتفاقية ويزيلوا العقبات التي تعرتض طريقها

 السلم عىل وتأثرياتها الجديدة السياسية االتفاقية

م توقيع االتفاقية بني الرئيس محمد أرشف غني ود. عبدالله عبدالله يف فرتة سعى فيها الكثري من الشخصيات ت

يل أن ينهوا النزاع السيايس بني القائدين املذكورين. إال أنهام خالل األشهر الثالثة القيادية عىل املستوى املحيل والدو

املاضية مل يُوفقوا لذلك. إىل أن قامت جهود حثيثة نشط فيها الرئيس السابق حامد كرزاي والقائد الجهادي عبد رب 

كون االتفاقية الجديدة نشأت الرسول سياف مع شخصيات سياسية عديدة أخرى إلنهاء النزاع السيايس الحاصل. 
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أمر جدير بالتقدير ولذا قام كل من الرئيس األفغاين ورئيس مجلس  – 2014بخالف اتفاقية عام  –نتيجة لجهود وطنية 

 .املصالحة الوطنية بتقديم الشكر للقادة والشخصيات املذكورة

وفق االتفاقية السياسية فإن رئيس مجلس املصالحة الوطنية هو من يقود عملية السالم وقد تم منحه صالحية قانونية 

ق االتفاقية تم كذلك منح مجلس املصالحة الوطنية صالحية تعيني موظفي املجلس التخاذ القرارات حيال ذلك. وف

 .املذكور وموظفي وزارة الدولة يف شؤون السالم

ه حصة مستقلة من امليزانية ُمكلف بإحداث إجامع وتوافق وطني وإقليمي وعاملي حيال مجلس املصالحة الوطنية الذي ل

السالم، بالتنسيق مع اإلدارات الحكومية ذات العالقة. وهكذا فإن املجلس املذكور مكلف بالعمل عىل إحالل السالم 

 .الدعم الدويل بالتنسيق والدعم الداخيل والدويل، كام يسعى املجلس عقب إحالل السالم الستقطاب

مع أن الرئيس األفغاين اتُّهم عقب الهجامت األخرية يف كابل وننجرهار وبعض الواليات األخرى بتعزيز الحالة الدفاعية 

أن لهجة حديثه بعد توقيع االتفاقية قد خّفت وصارت أقرب لصبغة السالم. وقد عّد الرئيس موضوع لقواته الخاصة، إال 

السالم من أهم أولوياته وأكد أن البلد بحاجة إىل إجامع وطني إلحالل السالم وأبرز أمله يف وقف إطالق النار واستقرار 

 .الله شخص مناسب لقيادة ملف السالم عىل مستوى البلدالسالم الدائم يف البلد قريبا. كام رّصح بأن د. عبدالله عبد

عدان من خالل ترصيحات الرئيس املذكورة يتضح أن هناك أمال يف إحالل السالم وأن كال الطرفني ملتزمان ومست

إلنجاح عملية السالم. كام أن هذا النوع من الترصيحات سيساعد عىل تلطيف ردة فعل الجانب املقابل )طالبان( 

وحثهم عىل وقف إطالق النار. مع أن املتحدث باسم املكتب السيايس لطالبان يف قطر ُسهيل شاهني رصح بأن 

ت كفيلة بحل أزمة البلد، إال أنه يُؤمل برسعة إحالل السالم أفغانستان بحاجة إىل سالم دائم وأن االتفاقية الجديدة ليس

 .يف البلد، حيث إن إحالل السالم هو الشعار الذي متثل به د. عبدالله عبدالله يف االنتخابات املاضية

لقد مرت البلد عقب اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية السابقة باضطرابات سياسية وتحديات اقتصادية كبرية كام 
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أن نسبة البطالة ارتفعت بسبب الحجر املفروض عىل البلد نتيجة تفيش فريوس كورونا، وإذا صمم الطرفان عىل تنفيذ 

يثا كفيلة بتقليل وطأة التحديات التي متر بها البلد. لقد تم توقيع االتفاقية بني ما التزما به فإن االتفاقية املوقعة حد

النّدين االنتخابيني عقب انتخابات رئاسية تخللتها الكثري من النزاعات، يف حني أن النائب األول للرئيس األفغاين أمر 

 .وحّملهم مسؤولية الهجامت األخريةالله صالح اتهم تنظيم طالبان بالعنف يف بيان ألقاه يف والية ننجرهار، 

إذا أرادت الحكومة أن تصل إىل السالم حقيقة فعليها يف املستقبل أن متنع اإلدالء مبثل هذه الترصيحات. لنجاح 

ت الداخلية للسالم األفغاين ال بد من خلق جو من الثقة املتبادلة واالمتناع عن الرتاشق بالتهم واستبدال لغة املفاوضا

السالم بلغة الحرب يف اإلعالم. كام عىل الطرفني أن يجتنبا القيام بالهجامت املضادة واالنتقامية ضد بعضهام والتي 

 .يسقط ضحيتها املواطنون األفغان

يأمل الشعب األفغاين أن تتسبب االتفاقية الحديثة يف إنهاء االضطرابات األمنية ومتهيد الطريق نحو وقف إطالق النار 

ياسيني التي تُعد حجر عرثة يف طريق املفاوضات الداخلية بشكل دائم. كام يأمل الشعب يف حل مشكلة السجناء الس

للسالم، كام أن اإلفراج عن املعتقلني املذكورين كفيل بإعادة جو الثقة بني الطرفني وتقريب السالم واالستقرار يف 

 .البلد

 النتائج

قى توقيع االتفاقية السياسية الجديدة بني محمد أرشف غني و الدكتور عبدالله عبدالله ترحيبا واسعا داخليا ودوليا، ال 

ومع ذلك فإن عىل املذكورين أن يجعال السالم عىل رأس أولوياتهام، وهذا سيمهد الطريق أمام مجلس املصالحة 

إحداث إجامع محيل وإقليمي ودويل حيال السالم. عىل كال القائدين أن يتعلام من تجربة حكومة الوطنية املكلف ب

الوحدة الوطنية وأن ال يكررا أخطاء تلك الحقبة، وأن يرصفا كل طاقاتهام وجهودهام يف إحالل السالم الشامل والدائم 

 .احرتاما لضحايا البلد وشهدائه
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إذا كان املراد من توقيع االتفاقية الجديد االستمرار يف الحكم عىل منوال األعوام الخمس املاضية من عمر الحكومة 

ا كان املراد هو إنهاء األزمة الحاصلة يف السابقة فإن هذه االتفاقية لن تحصد أي مثرة وسيؤول أمرها إىل الفشل. وإذ

البلد فإن هذه الفرصة تُعد فرصة تاريخية. عىل كال القائدين أن يُلقيا نزاعاتهام جانبا وأن يقوما باألعامل بتفاهم مشرتك 

 .وأن يسعيا لالستفادة من الفرصة السانحة بأفضل صورة ممكنة

بعد توقيع االتفاقية الجديدة فقد حل د. عبدالله عبدالله يف امتحان حقيقي أمام الشعب األفغاين، وذلك ألن شعاره 

ي طريق سيختار؟ هل يف االنتخابات السابقة ركّز عىل العمل إلحالل السالم والتضحية باملنصب ألجل السالم، فأ 

سيختار طريق إنجاح عملية السالم وكسب املفخرة التاريخية لذلك أم سيختار استغالل داعية السالم للبقاء يف السلطة 

 ودفن آمال الشعب عىل نحو يؤول إىل االفتضاح أمام الله والناس؟

 .وكلنا أمل يف استقرار السالم الدائم والعادل يف أفغانستان

 :املصادر

https://thediplomat.com/2020/04/what-the-covid-19-outbreak-means-for-afghanistans-

troubled-economy/ 

https://www.theguardian.com/world/2014/aug/08/afghanistan-presidential-kerry-kabul-ghani-

abdullah-election-dispute 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/rival-afghan-leaders-sign-power-sharing-

agreement-breaking-political-deadlock/2020/05/17/ec5c5a8c-9828-11ea-a282-

386f56d579e6_story.html 

https://twitter.com/hmohib/status/1262071718350336001 

  

https://thediplomat.com/2020/04/what-the-covid-19-outbreak-means-for-afghanistans-troubled-economy/
https://thediplomat.com/2020/04/what-the-covid-19-outbreak-means-for-afghanistans-troubled-economy/
https://www.theguardian.com/world/2014/aug/08/afghanistan-presidential-kerry-kabul-ghani-abdullah-election-dispute
https://www.theguardian.com/world/2014/aug/08/afghanistan-presidential-kerry-kabul-ghani-abdullah-election-dispute
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/rival-afghan-leaders-sign-power-sharing-agreement-breaking-political-deadlock/2020/05/17/ec5c5a8c-9828-11ea-a282-386f56d579e6_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/rival-afghan-leaders-sign-power-sharing-agreement-breaking-political-deadlock/2020/05/17/ec5c5a8c-9828-11ea-a282-386f56d579e6_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/rival-afghan-leaders-sign-power-sharing-agreement-breaking-political-deadlock/2020/05/17/ec5c5a8c-9828-11ea-a282-386f56d579e6_story.html
https://twitter.com/hmohib/status/1262071718350336001
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قامت القوات الحدودية اإليرانية يف منطقة )دهانة ذو الفقار( باحتجاز عدد من الالجئني األفغان الذين  ریوفق التقار

أثار ذلك ردات  . وبعد تعذيبهم بقسوة تم إغراقهم يف النهر. وقد2020مايو//1عربوا الحدود بصورة غري قانونية يف تاريخ 

األفغانية أن هذا العمل ال يُغتفر وشكلت لجنة ذات صالحية للتحقيق  ومةفعل واسعة إقليمية ودولية، ورصحت الحك

 .يف األمر

النزوح األفغاين تجاه إيران مع بدء االحتالل السوفييتي ألفغانستان، ويوجد حاليا نحو مليون الجئ مسجل ونحو  بدأ

العقود املاضية قاىس الالجؤون األفغان صعوبات ومآيس كثرية  مليونني من الالجئني غري املسجلني يف إيران  . خالل

هذه املواقف السيئة من الجانب اإليراين ردات فعل من داخل  رتوتم رضب وقتل الكثريين منهم يف إيران، وقد أثا

حقوق أفغانستان وخارجها، إال أن الحكومة األفغانية والحكومة اإليرانية واملجتمع الدويل مل يقدروا عىل الدفاع عن ال

اإلسرتاتيجية  اتاإلنسانية األساسية لألفغان املقيمني يف إيران. يف تحليل هذا األسبوع الصادر من مركز الدراس

 .األفغانية –واإلقليمية سنسلط الضوء عىل الحدث املشار إليه آنفا وسندرس تأثرياته عىل العالقات اإليرانية 
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 األفغان واللجئني إيران

األفغان قطنوا يف إيران لعرشات السنني، وقد تم التعامل معهم من قِبل السلطات اإليرانية بعنرصية تامة  لالجؤونا

ق اإلنسان فإن الالجئني األفغان املسجلني يف إيران ُمنحوا الحق يف مراٍت ال تُحىص. وفق ترصيح مفوضية حقو 

عىل حقوق الالجئني يف التعلم والزواج والدفاع عن  قيوداألعامل الشاقة ذات األجر الزهيد فقط. ، وقد تم وضع 

لقتل، وقد حقوقهم اإلنسانية، كام أن اآلالف من األفغان ُمحتجزون يف املعتقالت اإليرانية بتهم الرسقة والتهريب وا

 . ُحرموا من حق تعيني محامي للدفاع عن حقوقهم

تقرير صحيفة الجاردين، فإن دولة إيران تعامل الالجئني األفغان وأوالدهم وأزواجهم بقسوة وعنرصية وتجرب  وفق

كبارهم عىل القيام باألعامل الشاقة وتطلب املال من الالجئني فرتة احتجازهم قبل إخراجهم من البلد، وتجربهم عىل 

 . وتخرجهم عىل هذه الحالة من أفغانستان لطعامبل كام متنع عنهم القدر الرضوري من االعمل دون مقا

ترصيحات الالجئني األفغان يف إيران فإن الشخص األفغاين القاطن يف إيران يعيش حياة شخٍص مجرم، وقد  وفق

نا ورد يف دراسة صادرة عن مركز الدراسات الدمناريك الدويل النقُل التايل عن الالجئني األفغان: )اإليرانيون ينادون

"، وقد بات تحقري األفغان أمرا اعتياديا، فهم يرون األفغان قاممةقائلني: "أيها األفغان األنجاس" و "أيها األفغان ال

أشخاصا سيئني ونجسني، بل ال يروننا برشا أصال. يف إيران يتم التعامل مع الحيوانات بصورة أفضل من التعامل مع 

التي ال  األحداثيقة التي يرغب فيها، وهناك الكثري من مثل هذه األفغان، وكل أحد يحق له أن يعامل األفغان بالطر

تُسجل وتلتزم السلطات اإليرانية الصمت حيالها( . وقد نرُشت تقارير ودراسات عديدة ترصد التعامل العنرصي والعنف 

 .املاُمرس من السلطات اإليرانية تجاه الالجئني األفغان

ن عالج املرىض األفغان مع بدء تفيش فريوس تقرير وكالة )خامه( للصحافة، فإن املستشفيات يف إيران امتنعت ع وفق

 .كورونا  ، مام نتج عنه تقاطر اآلالف من الالجئني األفغان املصابني بهذا الداء إىل أفغانستان
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 الحدث تفاصيل

م عرب خمسون شخصا من الالجئني األفغان الباحثني عن عمل إىل إيران، وقد تم احتجازهم 2020مايو//1تاريخ  يف

ة، وبعد تعذيبهم بشكل غري إنساين تم إغراقهم يف نهر هريرود. أحد شهود الحدث من قِبل القوات الحدودية اإليراني

 :اإلخبارية وقال 24تحدث مع شبكة فرانس 

شخصا، وكان بيننا كبار سن وأطفال، وقد ربطنا أنفسنا بالسالسل وعربنا نهر هريرود ليتم احتجازنا عىل  50كنا نحو "

الضفة األخرى من قِبل القوات اإليرانية وإبقاؤنا هناك ليلًة كاملة، واحتقرونا هناك للغاية، كام أجربونا عىل التعري 

ة وألقونا يف النهر، وقالوا لنا ارجعوا من حيث أتيتم وإال أطلقنا عليكم وركلونا باألرجل واملدافع ثم أركبونا يف حافلة كبري 

النار، ثم أطلقوا النار يف الهواء إلرعابنا. وقد اضطررنا لعبور النهر سباحة، وأكرثنا ال يعرف السباحة، وكان تيار النهر قويا، 

   ."وقد غرق أصحايب والعساكر اإليرانيون يضحكون

سلطات اإليرانية أثار ردات فعل واسعة. أبرز املرشف عىل وزارة الخارجية العمل املدمي للقلب والذي ارتكبته ال هذا

األفغانية محمد حنيف أمتر أسفه عىل هذا الحادث ووعد بالقيام بالرد الدبلومايس الالزم،   كام أظهر مايك بومبيو ردة 

 ."فيهافعله قائال: " أحث السلطات األفغانية عىل البحث يف هذه القضية ومحاسبة املتورطني 

ما ذُكر، رصحت إليس ويلز نائبة وزير الخارجية األمرييك يف شؤون وسط وجنوب آسيا: "املعاملة القاسية  إىل باإلضافة

  "والغري إنسانية التي عومل بها الالجئون األفغان مهولة، ونحن ندعم التفتيش الشامل حيال هذه القضية

جئني عىل أساس الرتاحم طالبان كذلك أصدر بيانا ندد فيه بالحدث وطالب الحكومة اإليرانية بالتعامل مع الال  تنظيم

واألخوة اإلسالمية. األحزاب السياسية األفغانية وناشطو املجتمع املدين والشخصيات الشعبية واملدنية كذلك نددت بشدة 

 .وعدوه عمال مرفوضا ة،بهذا العمل الذي ارتكبته السلطات اإليراني

كومة األفغانية بأنها شكلت لجنة مشرتكة مع الجانب اإليراين للتحقيق يف الحدث، وقد بدأ التحقيق يف الح رصحت
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  .م، ووضحت بأنها ستتابع القضية لبيان التفاصيل لعوائل الضحايا2020مايو//13القضية يف تاريخ 

 الحدث دوافع

من ارتياد الحدائق وبعض  التعامل العنرصي مع الالجئني األفغان يف إيران من جهتني: أوال: يتم منع األفغان تمي

األماكن العامة، ويتم وضع قيود عىل دراستهم الجامعية، ويتم إخضاعهم عرب التحقري والعنف إىل ترك البلد، وثانيا: ما 

يف البيوت والطرق وميتنعون عن منح العامل األفغان أجور عملهم  فغانيقوم به املواطنون اإليرانيون من احتقار لأل 

 .وجنسيتهم ويشتمونهم ويعيبون ِعرقهم

املحللون أن املنافسة والتعصب العرقي أثر عىل العالقات االجتامعية بني البلدين، حيث صار اإليرانيون بعض  يرى

بالنظر إىل ما يقاسيه الشعب األفغاين من مآٍس يُحبون أن يظهروا عظمتهم وجربوتهم أمام األفغان، ومن خالل 

  .والخضوع ةمامرسات العنف والتحقري مينحون األفغان إحساسا بالدوني

االقتصاد اإليراين اآلخذ يف التدهور أيضا من أسباب التعامل العنرصي من الجانب اإليراين مع الالجئني األفغان.  لعل

املتحدة األمريكية عقوبات اقتصادية عىل إيران أدت إىل تدهور االقتصاد اإليراين.  يف العقود املاضية أعملت الواليات

وفق ترصيح الحكومة اإليرانية فإن إيران يف ظل العقوبة االقتصادية غري قادرة عىل قبول الالجئني،   كام تُظهر 

رانية ويقلل فرص العمل لإليرانيني الدراسات التي أُقيمت يف إيران أن وجود األفغان يؤثر سلبا عىل سوق العمل اإلي

  .يف جميع القطاعات

 النتائج

األخرية التي قام بها الجانب اإليراين وكذلك التعامل العنرصي ومامرسات العنف كفيلة بالتأثري سلبا عىل  ألعاملا

السياسات االقتصادية والسياسية يف املنطقة، كام أن هذه املامرسات تزيد الفجوة بني السلطات والشعب، وتزيد 
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األعامل يف رشخ وجاهة الدولة السياسية واالقتصادية  هذهبني أفراد الشعب تجاه الحكومة، كام تتسبب  الكراهية

 .لدى الدول األخرى

ال يتم تسليم مرتكبي الجرمية املذكورة للعدالة بسبب ضعف  الحكومة األفغانية وإخفاقها عىل الصعيد الدبلومايس،  قد

الحكومة األفغانية حافظت رغم ما تواجهه من  وستؤثر يقينا مثل هذه األعامل عىل العالقات الثنائية بني البلدين.

اإليراين. إذا مل تحقق الحكومة اإليرانية يف هذا الحدث  – ييكتحديات عىل حيادها يف ما يتعلق بالرصاع األمر

بشفافية ومل تعتذر من الشعب األفغاين فقد يخدش ذلك عىل الحياد األفغاين وقد يتسبب ذلك يف منح الفرصة للجانب 

وحقوقية  ئيةب الحكومة األفغانية إىل جانبها. بغض النظر عن ذلك فإن مقتلة نهر هلمند قضية جنااألمرييك باستقطا

فيها جانب يتعلق بحقوق العباد. ال أحد يستطيع أن يعفو عن حق األفراد الذين قُتلوا يف هذه املجزرة. إذا مل تقدر 

 .ىل عوائلهمالحكومة اإليرانية عىل أي ردة فعل فال أقل من أن تدفع ديات املقتولني إ

لذي تضطرب فيه املنطقة بسبب الرصاع األمرييك اإليراين من جهة والحروب الجارية يف أفغانستان من الوقت ا يف

جهة أخرى، فإن مثل هذه األحداث ال تصب يف صالح أي من البلدين املتجاورين )إيران وأفغانستان(. مثل هذه 

االقتصادية والسياسية املتبادلة. لذا عىل الترصفات ليست فقط غري إنسانية بل إنها تتسبب كذلك يف إضعاف العالقات 

قادة كال البلدين أن يسعوا بشكل مشرتك لتسليم مرتكبي الجرمية إىل العدالة ومن جانب آخر عليهم أن يعززوا معاين 

 ادلةالرتاحم بني الحكومات والشعوب، وأن يزيدوا الجهود لحفظ حسن الجوار والعالقات االقتصادية والسياسية املتب

 الحسنة.
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