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 املنطقةقمة منظمة شانغهاي وتأثرياتها عىل أفغانستان ودول 

استضافت أوزبكستان املؤمتر الثاين والعرشين ألعضاء منظمة شانغهاي للتعاون حيث انعقد املؤمتر مبدينة سمرقند يف 
. مع أن قضية أفغانستان كانت أحد املحاور املهمة باملؤمتر إال أن املنظمة للمرة 2022من شهر سبتمرب/ 16و  15تاريخ 

كومة األفغانية. يف هذه القمة أكدت الدول األعضاء عىل رضورة االهتامم بأوضاع الثانية عقدت املؤمتر دون دعوة الح
 أفغانستان ألجل ضامن استقرار األمن باملنطقة.

م؛ وقد كانت هناك منذ بدايات تأسيس املنظمة عالقات مبارشة بينها وبني 2001أُسست منظمة شانغهاي للتعاون عام 
اهتامم املنظمة ومثريات قلقها وآمالها تجاه أفغانستان قد زادت خالل العقد املايض. مجريات املشهد األفغاين، كام أن 

م إال أن مساعيها 2012أفغانستان باعتبارها بلدا مهام داخل نطاق هذه املنظمة التحقت كعضو مراقب بها منذ عام 
 لحيازة العضوية التامة قد أخفقت.

مستوى املنطقة والعامل سلطنا الضوء يف هذا املقال عىل تاريخ املنظمة  بالنظر إىل أهمية منظمة شانغهاي للتعاون عىل
ة وتأثرياتها املتبادلة مع الجانب األفغاين، ودوافع اهتامم املنظمة بالقضية األفغانية، وانعقاد مؤمتراتها مؤخرا دون مشارك

 وضاع أفغانستان ودول املنطقة.مندويب الحكومة األفغانية، والتأثريات املتوقعة لقمة املنظمة األخرية عىل أ 

 أفغانستان وتاريخ "مجموعة شانغهاي الخامسية"
مع اجتياح االتحاد السوفييتي ألفغانستان كرثت تدخالت دول املنطقة والعامل يف الشأن األفغاين وحني انسحب 

تدخالت هو انقسام االتحاد السوفييتي من أفغانستان مل تقل تلك التدخالت وإمنا زادت بشكل ملحوظ. سبب هذه ال
الدول املؤيدة ب: الدول املؤيدة لالتحاد السوفييتي؛ أ: الدول إبان االحتالل السوفييتي ألفغانستان إىل فريقني: 

للمجاهدين. لذا كانت الحرب دائرة يف صورتها الكربى بني هذين املعسكرين؛ ولكن مع انسحاب القوات الشيوعية 
ا وبدأت الحروب بالوكالة بني تلك الدول عرب جامعات تابعة لها. يف تلك الفرتة من أفغانستان لبست الحرب ثوبا جديد

مل تكن الحرب دائرة بني املعسكرين املذكورين فحسب وإمنا امتدت لتشمل الكثري من الدول املتنافسة باملنطقة ويف 
يا بكونها حاضنة لـ "التطرف نهاية املطاف جرت هذه الرصاعاُت أفغانستان إىل دوامة الحرب األهلية واشتُهرت عامل

 واإلرهاب واملخدرات واالنفصاليني" حسب القائلني بهذه التسميات.

اجتامعها حيال أوضاع أفغانستان وكانت تضم حينها الصني وروسيا  1996عقدت مجموعة شانغهاي الخامسية عام 
من هذه املجموعة بأوضاع  وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان؛ وسبب االجتامع املذكور تأثر ثالث دول
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أفغانستان. واجهت روسيا ثورة مسلمي القفقاز والبوسنة، واندلعت الحرب األهلية يف طاجيكستان بني النهضة 
 اإلسالمية وأنصار الحزب الشيوعي الطاجييك، كام ثارت جامعة تركستان الرشقية عىل الحكومة الصينية.

هذه املجموعة منها العمل بنظرية بريجنسيك حيال دول أوراسيا،  باإلضافة لذلك كانت هناك عوامل أخرى لتأسيس
 وتشكيل تحالف جيوسيايس مضاد للواليات املتحدة األمريكية عقب الحرب الباردة.

يف البداية متحورت أهداف املجموعة حول تعزيز الثقة بني الدول األعضاء وتبديل الحدود املشرتكة بني الدول إىل 
ة؛ ويف فرتات الحقة أضافت املنظمة ضمن أهدافها مكافحة التطرف واإلرهاب والجامعات مناطق آمنة وغري مسلح

 االنفصالية.

 منظمة شانغهاي للتعاون
ومع انضواء أوزبكستان تحت عضوية املنظمة تم تبديل اسمها إىل منظمة شانغهاي للتعاون. يف عام  2001يف عام 

التحقت الهند وباكستان باألعضاء املراقبني باملنظمة كام  2005ام ُمنح كريس عضو مراقب لدولة منغوليا ويف ع 2004
بدعم من الصني. اتسع نشاط منظمة شانغهاي للتعاون عام  2012تم إلحاق أفغانستان كعضو مراقب باملنظمة عام 

 دول. 8باملنظمة  الدول األعضاءوُمنحت العضوية الكاملة حينها للهند وباكستان وبذلك بلغ عدد  2015

حاليا تنضوي دول الصني وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان تحت العضوية 
ومن املتوقع أن تشارك الدامئة باملنظمة كام أن دول بيالروس وإيران ومنغوليا وأفغانستان أعضاء مراقبة باملنظمة، 

م كعضو دائم. وهكذا تُعد دول آذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا ورسيالنكا رشكاء 2023إيران بقمة املنظمة عام 
مليار نسمة مام يُشكل تقريبا نصف  3.5الحوار باملنظمة. يبلغ سكان الدول األعضاء مبنظمة شانغهاي إجامال نحو 

 سكان الكرة األرضية.

حاليا تعمل دول منظمة شانغهاي كاتحاٍد مشرتك بغية تعزيز الثقة املتبادلة بينها وتوطيد العالقات بني الدول املجاورة 
وتوسيع رقعة التعاون املتبادل عىل الصعيد السيايس والتجاري واالقتصادي والثقايف مع زيادة الدعم الثنايئ يف 

ى تركيز املنظمة منصبا عىل القضايا األمنية باملنطقة ومكافحة تهريب مجاالت التعليم والطاقة والنقل؛ ومع ذلك يبق
 املخدرات ولذا يُعد امللف األفغاين محورا مهام ضمن أجندات املنظمة يف اجتامعاتها السنوية.

 ميل دول املنظمة للتفاعل مع القضية األفغانية
 1990مجموعة شانغهاي الخامسية املنعقد عام يف تسعينات القرن املايض تم اإلدالء ببعض الترصيحات يف اجتامع 

اجتمع وزراء الخارجية من الدول األعضاء مبجموعة شانغهاي  1998حيال تحوالت القضية األفغانية. يف يوليو من عام 
وأبدوا قلقهم تجاه مجريات الساحة األفغانية. عقب ذلك وتحديدا يف القمة املنعقدة من قِبل املنظمة يف شهر 
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أبدت الدول املشاركة "قلقها العميق" حيال أفغانستان كام أن وزراء الدفاع بالدول األعضاء باملنظمة   1999أغسطس/
 .2000عدوا أوضاع أفغانستان "مثرية ملخاوف كبرية" يف االجتامع املنعقد مبارس/

امت الحادي عرش حني أُسست الحكومة األفغانية الجديدة بدعٍم أمرييك مل تندد منظمة شانغها بهج 2001منذ عام 
من سبتمرب وحسب وإمنا أعلنت تأييدها للحرب األمريكية ضد "اإلرهاب". قدمت حينها بعض الدول األعضاء باملنظمة 

والفرتة الالحقة له زادت  2004مثل أوزبكستان وطاجيكستان قواعد عسكرية للواليات املتحدة األمريكية. ويف عام 
مجموعة مخصصة للشأن األفغاين.  2005و "اإلرهاب" ولذا أسست عام  مخاوف دول املنظمة من تزايد "التطرف"

مبنح  2012ومع تفاقم الحالة األمنية بأفغانستان عقدت منظمة شانغهاي للتعاون مؤمترا حول أفغانستان وقامت عام 
 أفغانستان كريس عضو مراقب باملنظمة.

ة شانغهاي للتعاون بسبب القلق من اتساع تهريب هذا امليل للتفاعل مع القضية األفغانية زاد لدى أعضاء منظم
 املخدرات وازدياد نشاط املتطرفني واإلرهابيني واالنفصاليني حسب تسمية مندويب تلك الدول.

 القمة الثانية والعرشين ملنظمة شانغهاي
القمة الثانية والعرشين لدول أعضاء منظمة شانغهاي هذه املرة باستضافة أوزبكستان ورئاسة الرئيس  انعقدت

األوزبكستاين شوكت مريضيايوف، حيث شاركت باملؤمتر الدول األعضاء الدامئة واملراقبة ورؤساء أذربيجان 
نيا وقادة مؤسسات إقليمية ودولية مبا فيها هيئة األمم املتحدة وغريها. يُعد هذا االجتامع أول اجتامع وتركمنستان وأرمي

 .2020لقادة الدول األعضاء بعد ثالث سنوات من انتشار فريوس كورونا عام 

وتُعد هذه القمة ُعدت هذه القمة مهمة للغاية بسبب مواجهة الدول األعضاء باملنظمة لتحوالت عميقة شهدتها املنطقة 
هي أهم اجتامع ينعقد بعد ظهور هذه التحوالت يف املنطقة. من األحداث والتحوالت الهامة املذكورة الحرب 

األوكرانية وتحول النظام الحاكم بأفغانستان وتدهور األوضاع السياسية واالقتصادية بها، وتطورات قضية  -الروسية
نيا وأذربيجان وبعض األحداث والتحوالت الهامة األخرى مثل تدهور الحالة الصني وتايوان األخرية واألزمة بني أرمي

شخصا يف ثاين يوم من انعقاد القمة بسبب اشتباكات  30عىل األقل  قُتلاالقتصادية بباكستان وغريها. من جانٍب آخر 
 رغيزستان وطاجيكستان اللتني لديهام عضوية دامئة باملنظمة.وقعت عىل الحدود بني ق

حاليا مبا أن الحرب بني روسيا وأوكرانيا قد بلغت مرحلة حرجة كام أن روسيا قد خرست بعض املناطق التي حازت عليها 
 يف اليوم مسبقا من أرايض أوكرانيا فقد شغل هذا املوضوع جل أجندات القمة. التقى الرئيس الصيني بنظريه الرويس

األول من القمة حيث كان أول لقاء يجمع بني الرئيسني منذ اندالع الحرب بني روسيا وأوكرانيا. بعد هذا اللقاء قبل 
الرئيس الرويس بوجود قلق لدى الجانب الصيني حيال أوضاع أوكرانيا إال أنه شكر الصني عىل تبني الصينيني ملوقف 
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صني مل تؤيد روسيا يف هجومها عىل أوكرانيا إال أنها زادت من تبادلها التجاري مشابه تجاه قضية أوكرانيا. مع أن ال
 مع روسيا بعد بدء الحرب األوكرانية.

وزامن ذلك  بيان إعالمي مشرتكوثيقة وبيانا وإصدار  40انتهت القمة الثانية والعرشين للمنظمة بعد اعتامد أكرث من 
انتهاء مدة رئاسة الرئيس األوزبكتساين للمنظمة التي امتدت لعام ووفق قرار األعضاء سرتأس الهنُد املنظمة خالل 

ة املذكورة وثيقة منح إيران العضوية الدامئة باملنظمة وُعدَّ انضامم إيران للمنظمة العام املقبل. من ضمن الوثائق املوقع
كعضو دائم حدثا تاريخيا. ويف السياق ذاته تم قبول طلب دولة بيالروس حيال منحها العضوية الدامئة كام تم 

 اإلعالن عن دول أخرى جديدة ضمن رُشكاء الحوار باملنظمة.

العامل يسري نحو تحوالت واسعة ويتحول برسعة إىل عامل متعدد األقطاب. أشار البيان إىل  يف نهاية البيان ذُكر أن
أن التحديات والعقبات العاملية زادت تعقيدا كام أن االحرتابات واألزمات اإلقليمية والدولية قد تفاقمت سوءا. لذا أشار 

ية ولوزم حل الرصاعات اإلقليمية عرب الطرق األعضاء عىل رضورة الخطو املشرتك حيال التحديات والعقبات الحال
 السياسية والدبلوماسية ال غري.

 قمة شانغهاي وأفغانستان
مع أن قضية أفغانستان كانت أحد محاور القمة إال أن مندوبيها مل يحرضوا املؤمتر. يف الوقت ذاته تتبادل أفغانستان 

االعرتاف برسمية الحكومة األفغانية من قِبل أي دولة عالقات حسنة مع معظم الدول األعضاء باملنظمة إال أن عدم 
حتى اآلن كان السبب الرئيس يف عدم دعوة مندويب أفغانستان للقمة املذكورة. لدى معظم الدول األعضاء باملنظمة 
موقف مشرتك حيال االعرتاف الدويل الرسمي بالحكومة األفغانية حيث ترى هذه الدول لزوم استجابة الجانب 

  ملطالب املجتمع الدويل.األفغاين

وفق االتفاقية املوقعة بني منظمة شانغهاي وهيئة األمم املتحدة عىل كال الجانبني احرتام دستور الجانب اآلخر، ومن 
ثم إن قامت منظمة شانغهاي بدعوة الحكومة األفغانية التي مل تحظ باالعرتاف الرسمي حتى اآلن لعّدت هيئة األمم 

من جانب املنظمة. لذا يتبني أن الدول األعضاء مبنظمة شانغهاي مع وجود العالقات الثنائية  املتحدة ذلك انتهاكا
 الحسنة مع اإلمارة اإلسالمية مل تقدر عىل التعامل الرسمي مع اإلمارة بسبب امللحظ القانوين املذكور.

نغهاي للتعاون يف دورتها السابقة شوكت مريشيايوف يف مقال كتبه رئيس أوزبكستان ورئيس منظمة شا رصحمع ذلك 
حيال أفغانستان قبل القمة أن أفغانستان جزء ال يتجزأ من دول منظمة شانغهاي للتعاون وأن أفغانستان تحتاج حاليا 

حظ القانوين مل أكرث من أي وقت مىض لجرية حسنة ودعم من قِبل دول املنظمة. وهكذا بيّنت املنظمة أنها بسبب املل
تقدر عىل دعوة أفغانستان للقمة إال أن اهتاممها مل يقل بامللف األفغاين وأن لديها موقفا وديا تجاه أفغانستان. هذا 
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https://arezo.news/%D8%A7%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86/
https://arezo.news/%D8%A7%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86/
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كام أضاف املتحدث أن  بيان منشورالترصيح حيال أفغانستان تم تثمينه من قِبل املتحدث باسم اإلمارة اإلسالمية يف 
 موقف املنظمة موقف ودي تجاه أفغانستان.

تحدث املشاركون باملؤمتر حيال أفغانستان يف لقاءاتهم عىل هامش القمة؛ ويف البيان الختامي أكدت املنظمة عىل 
قائال: "الدول األعضاء مبنظمة شانغهاي تدعم صريورة  البيانرضورة تأسيس الحكومة الشاملة بأفغانستان. يرصح 

خدرات". وذُكر يف موضع يسبق أفغانستان بلدا مستقال يتسم بالرخاء واألمن واالستقرار ويخلو كامال من اإلرهاب وامل
ذلك يف البيان بأن املنظمة تدعو إىل تأسيس حكومة أفغانية متثل كافة العرقيات واملذاهب والجامعات السياسية 

 األفغانية.

بأن السالم األفغاين وانتعاش االقتصاد بأفغانستان يجب أن يتصدر  حديثهأكد رئيس الدولة املستضيفة مريضيايوف يف 
زبكستاين كذلك تأسيس صندوق لتوصيل األغاثات واملساعدات ألفغانستان وأكد أولويات املنظمة. اقرتح الرئيس األو 

عىل رضورة الوقوف إىل جانب أفغانستان وعدم تركها وحيدة يف األزمة الحالية. وفق حديثه، فإن العقوبات املفروضة 
الح دول املنطقة. أكد عىل السلطات األفغانية ستؤدي إىل جعل أفغانستان مأوى لإلرهاب، األمر الذي ال يصب يف ص

 الرئيس كذلك عىل رضورة العالقات الثنائية والحوار املتبادل بني الدول األعضاء مبنظمة شانغهاي وحكومة طالبان.

أكد البيان الختامي كذلك أن الدول األعضاء مع تأكيدها والتزامها مبكافحة اإلرهاب والدعوات االنفصالية واألصولية 
 ن الدول الداخلية تحت ستار مكافحة اإلرهاب.ال تقبل بالتدخل يف شؤو 

إن دول منظمة شانغهاي مل متتنع عن مساندة املعارضة املسلحة بأفغانستان فحسب وإمنا رشعت معظم دول املنظمة 
يف التعامل الثنايئ مع اإلمارة اإلسالمية دون اعرتاف رسمي بحكومتها. من أسباب ذلك هو اهتامم اإلمارة اإلسالمية 

ر االقتصادي يف سياستها الخارجية مع حفاظها عىل الحياد تجاه تحوالت دول املنطقة، ولذا تؤيد معظم هذه باملحو 
الدول الوقوف إىل جانب أفغانستان يف أزمتها االقتصادية ومساعدتها باإلغاثات اإلنسانية من الجهات الدولية 

 املختلفة.

ة شانغهاي بأن لديها مخاوف حيال أوضاع أفغانستان رغم مع كل ما ذُكر، يتضح من مواقف الدول األعضاء مبنظم
استعدادها للتعامل الثنايئ مع الحكومة األفغانية. من جانٍب يُعد نشاط جامعة داعش أمرا ُمقلقا ألعضاء منظمة 
شانغهاي حيث قُتل دبلوماسيَّني روسيني يف الهجمة األخرية عىل السفارة الروسية بكابل. وعىل الصعيد السيايس 
واالجتامعي مل تقدر إمارة طالبان عىل تقليص االستياء الحاصل من منط حكمها عىل مستوى داخل أفغانستان 
وخارجها. حديثا عقدت املعارضة السياسية للحكومة األفغانية مؤمترا بالنمسا وطالبت بزيادة تدخالت الدول األجنبية 

ليم البنات إىل موضوع حساس زاَد معدل االستياء من يف الشأن األفغاين. عىل الصعيد االجتامعي تبدلت قضية تع
الحكومة عىل املستوى الداخيل والدويل، من ذلك عىل سبيل املثال تقييم املخرب األممي الخاص لوضع حقوق اإلنسان 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1570129759723462658
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1570129759723462658
https://english.almayadeen.net/news/politics/samarkand-declaration-outline-from-shanghai-cooperation-orga
https://english.almayadeen.net/news/politics/samarkand-declaration-outline-from-shanghai-cooperation-orga
https://mfa.uz/en/press/news/2022/speech-of-the-president-of-the-republic-of-uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-at-the-meeting-of-the-council-of-heads-of-the-member-states-of-the-shanghai-cooperation-organization---32277
https://mfa.uz/en/press/news/2022/speech-of-the-president-of-the-republic-of-uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-at-the-meeting-of-the-council-of-heads-of-the-member-states-of-the-shanghai-cooperation-organization---32277
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يف أفغانستان وترصيحه بأن هذا املف الحقوقي يواجه انتهاكات صارخة. ومع ذلك ردت اإلمارة اإلسالمية ترصيحات 
 خرب املذكور التابع لألمم املتحدة وعدت تقريره تحريضيا وتشويهيا.امل

 خامتة
منظمة شانغهاي للتعاون تعد منظمة هامة عىل مستوى املنطقة والعامل كام أن الدول األعضاء باملنظمة وخصوصا 

األعضاء املؤثرين بهذه الصني وروسيا من ضمن القوى الكربى بالعامل وتلعب دورا هاما يف السياسة الدولية. إن الدول 
 املنظمة تجاور أفغانستان كام أن مواقفها كفيلة بإيقاع تأثريات كبرية عىل تحوالت الساحة األفغانية.

إن عدم دعوة أفغانستان للمشاركة بهذه القمة رسالة واضحة تدل عىل أن االعرتاف الرسمي والرشعية الدولية رضورة 
تبقى أفغانستان مهمشة عىل مستوى قضايا املنطقة والعامل؛ وذلك ألن دوال ماسة ألفغانستان وبدون هذه الرشعية س

قوية مثل الصني وروسيا ال تقدران عىل انتهاك املواثيق الدولية القانونية ولن تقوم بدعوة أفغانستان يف وضعها الحايل 
 إىل مثل هذه املؤمترات.

معظمها تسعى للعب دور إيجايب يف الشأن األفغاين، إال  إذا تأملنا يف مواقف الدول األعضاء بهذه املنظمة سنجد أن
أن هناك عددا كبريا من القضايا السياسية واالجتامعية واألمنية التي تضع حدودا وقيودا أمام هذه الدول يف ميدان 

طقة والعامل التعامل الرسمي مع طالبان. لذا يُتصور أن اإلمارة اإلسالمية إن مل تتمكن من الحصول عىل قناعة دول املن
 فلن نشهد يف املستقبل القريب أي تطور يف مجال تعامل دول العامل أو عىل األقل دول املنطقة مع أفغانستان.

 النهاية
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