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اآلية القرآنية

{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}
صدق هللا العظيم
سورة البقرة ،اآلية 286

أ

اإلهـــــداء

إلى أبي وأمي
إلى كل من علمني حرفاً
إلى أصحاب الضمائر الحية
إلى مناصري حقوق اإلنسان في العالم
إلى أصحاب كلمة الحق وصناع العدالة

ب

الشكــر والتقديــر
أتوجه بالشكر والتقدير للمشرف على رسالتي ،األستاذ الدكتور ،كمال محمد األسطل ،لما

قدمه لي من نصح وإرشاد أثناء إعداد الدراسة ،كما أقدم شكري ألعضاء لجنة المناقشة والحكم

المكونة من:

األستاذ الدكتور ،رياض علي العيلة المناقش الداخلي
الدكتور خالد رجب شعبان

المناقش الخارجي

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ،ولما أمداني به من نصح وإرشادات خالل مناقشتهما

لرسالتي.

وال أنسى أن أقدم جزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة األزهر ،وإلى أساتذة العلوم السياسية خاصة ،على جهودهم الطيبة
ومتابعتهم الحثيثة للدراسات واألبحاث.

ج

ملخص الرسالة
ُيعد تدخل حلف الناتو في أفغانستان إحدى النماذج الدولية للتدخل العسكري واإلنساني في بالد يشوبها

الصراع واألزمات السياسية ،ومن التجارب السياسية الفريدة في مجال الدفاع الجماعي لدول تشترك ضمن
تحالف دولي مثل حلف الناتو ،حيث طبق حلف الناتو المادة الخامسة في معاهدة شمال األطلسي ،التي تعتبر
أن أي هجوم أو عدوان مسلح ضد دولة أو عدة دول من أعضاء حلف الناتو في أوروبا أو أمريكا الشمالية،

ُيعتبر عدوانا على جميع الدول األعضاء جميعاً ،وعليه يتفق جميع أعضاء حلف الناتو على ضرورة الدفاع
عن دول األعضاء التي تعرضت لعدوان.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على تجربة حلف الناتو في أفغانستان خالل الفترة ما بين عامي 2001

و ،2017باعتبار أن هذه التجربة هي نموذج للتدخل الدولي في الصراعات الدولية ،حيث تناولت الدراسة أهم
األبعاد السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان ،وقدمت الدراسة وصفاً تحليلياً للواقعين السياسي
واألمني في أفغانستان عقب تدخل حلف الناتو.

وتكمن أهمية الدراسة بكونها من الدراسات الحديثة المتخصصة في مجال التدخالت الدولية لحلف

الناتو في الصراعات الدولية بشكل خاص ،وفي مجال العالقات الدولية بشكل عام ،حيث يمكن أن تكون

الدراسة مرجعاً هاماً لطلبة العلوم السياسية المهتمين في الشؤون السياسية واألمنية المتعلقة بالدول اإلسالمية
األسيوية ،مثل جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

واعتمدت الدراسة على عدة مناهج بحثية اجتماعية مناسبه لهذا النوع من الدراسات ،مثل المنهج
الوصفي التحليلي الذي وصف وحلل األبعاد السياسية واألمنية التي أدت لتدخل حلف الناتو في أفغانستان،
واستخدمت أيضا المنهج التاريخي ،وذلك من أجل تتبع أهم األحداث التاريخية التي مرت بها أفغانستان خالل

فترة ما قبل وبعد تدخل حلف الناتو ،مع استخدام منهج المصلحة الوطنية ،حيث ساعد هذا المنهج الباحثة في

فهم و تحليل السياسة الخارجية للدول ،وذلك على اعتبار أن الهدف النهائي للسياسة الخارجية ألي دولة هو
تحقيق مصلحتها الوطنية.
وخلصت الدراسة إلى أن حلف الناتو عبر تدخله في األزمة األفغانية ،التي احتدمت عقب الغزو
األمريكي ألفغانستان في عام  ،2001فشل في تحقيق االستقرار السياسي واألمني في أفغانستان ،ولم ينجح
في القضاء على الجماعات المتمردة األفغانية ،وقد قادت معظم عملياته العسكرية ضد الجهاديين األفغان

سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين ،مما يتناقض ذلك مع األهداف المعلنة لحلف الناتو حول
نيته في توفير األمن والحماية للمواطنين األفغان.

د

Abstract
NATO's intervention in Afghanistan is considered as one of the international
models of military and humanitarian intervention in countries torn by conflict and
political crises. It is also considered one of the unique political experiences in the
field of collective defense for countries that are part of an international coalition such
as NATO which applied the article 5 of NATO’s founding treaty that states an attack
against one ally is considered as an attack against all allies.
The study aims to explore the experience of NATO in Afghanistan during the
period between 2001 and 2017, as an example of international intervention in
international conflicts. The study addressed the most important political and security
dimensions of NATO intervention in Afghanistan, and described the political and
security reality in Afghanistan after NATO intervention.
The study is important, because it is considered as one of the most recent
studies specialized in the field of NATO's interventions in international conflicts and
in the field of international relations. This study can be also as an important
refereance for the students of political science who are interested in political and
security affaires related to Islamic Asian countries such as The Islamic Republic of
Afghenstan.
The study relied on several social research methods suitable for this type of
studies, such as the descriptive analytical approach that had been used for describing
and analyzing the political and security dimensions, that led NATO to interfere in
Afghanistan, the historical approach, that had been used for tracking the most
important historical events experienced by Afghenstan before and after NATO
intervention, and the national interst approach, that helped the researcher in
understanding and analyzing the forign affaires policy of the states, as the final
objective of any states is realizing its national interst.
To conclude, the study found that NATO has failed to realize political and
security stability in Afghanistan, it has not succeeded in the elimination of Afghan
insurgent groups, and most of its military operations against Afghan jihadists have
caused a large number of casualties among Afghan civilians, contrary to the stated
objectives of NATO that aimed to provide security and protection for Afghan
citizens, which began after the US invasion of Afghanistan in 2001
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قائمة االختصارات اإلنجليزية
ANP: Afghan National Police

الشرطه الوطنية األفغانية

ANDSF: Afghan National Defense

قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية

Security Forces

CEDAW: Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination
against Woman

GOA: Government Office for

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد

المرأة

المكتب الحكومي للمسألة

Accountability

ISAF: The International Security

قوات المساعدة الدولية إلرساء األمن في

Assistance Force

أفغانستان

فرق إعادة إعمار المقاطعات

PRTs: Provincial Reconstruction
Teams

SIGAR: Special Inspector General for

المفتش العام المختص في إعادة إعمار

Afghanistan Reconstruction

أفغانستان

USAID: United States Agency for

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

International Development

UNAMA: United Nations Assistance Mission
in Afghanistan

ط

بعثة األمم المتحدة لمساعدة أفغانستان

الفصل األول
اإلطار النظري للدراسة

1

الفصل األول
مقدمة
ُيعد التدخل الدولي من أكثر األمور الشائكة في مجال العالقات الدولية ،حيث قد ينعكس التدخل
الدولي بشكل سلبي على سيادة الدول التي يتم التدخل بشؤونها تحت عدة ذرائع مثل األمن العالمي والحماية

الدولية للمدنيين والمساعدات اإلنسانية للشعوب ،لذا البد من التساؤل عن مدى جدوى أي تدخل دولي في أي
بلد ،خاصة في البالد التي تشتعل بها الصراعات والحروب األهلية مثل أفغانستان.

ومن الجدير بالذكر ،أنه بعد هجمات  11سبتمبر  ،2001على الواليات المتحدة األمريكية ،وجهت
إدارة الرئيس األمريكي دبليو بوش ،أصابع االتهام إلي أسامة بن الدن ،الزعيم السابق لتنظيم القاعدة ،وإلى

نظام طالبان الذي كان يدعم آنذاك بن الدن ،لذا قامت الواليات المتحدة األمريكية بغزو أفغانستان خالل عام
 2001انتقاما من نظام طالبان ،وسعياً للقضاء على تنظيم القاعدة.
وانطالقا من مبدأ التعاون العالمي في التعامل مع ملف اإلرهاب ،تضافرت الجهود الدولية من منظمات

دولية وإقليمية ،وخصوصا حلف الناتو من أجل تغطية التدخل العسكري األمريكي ،وتشريعه لوضع حد للهجمات

اإلرهابية المهددة لألمن والسلم الدوليين ،فصدرت ق اررات متعددة من مجلس األمن تُجيز حق الواليات المتحدة
األمريكية في الدفاع عن نفسها ،وتسمح بإرسال قوات دولية من قبل حلف الناتو لدعم القوات األمريكية في
حربها ضد حركة طالبان .وقد نجحت الواليات المتحدة األمريكية بمساعدة قوات حلف الناتو باإلطاحة بنظام

طالبان في أفغانستان ،لكن في المقابل ،أري بعض الخبراء االقتصاديين في الدول النامية ،أن للتدخل الدولي

في أفغانستان أسباب أخرى متمثلة بالهيمنة على مصادر النفط ،نظ ار إلى أهمية موقع أفغانستان الجغرافي في

قلب آسيا ،التي ال تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن منابع النفط في الشرق األوسط وبحر قزوين.
(مرزوق ،أمين ،2017 ،ص )56

ومن الجدير بالذكر ،أن حلف الناتو شارك في تنفيذ عمليات عسكرية في أفغانستان خالل الفترة ما

بين  2003و 2014وذلك أثناء قيادته لقوات المساعدة األمنية الدولية ( ،)ISAFوساهم حلف الناتو في بناء
القدرات العسكرية والفنية لقوات األمن األفغاني.
وفي نهاية عام  ،2014انسحبت قوات ( )ISAFمن أفغانستان وترك حلف الناتو بدال منها بعثة تدريب

خاصة تعمل تحت مسمى "الدعم الحازم" ،وذلك من أجل تقديم التدريب الالزم لقوات األمن األفغانيةNATO ( .
)Website

وعلى الرغم من سقوط حكم حركة طالبان على يد القوات األمريكية ،ومحاوالت حلف الناتو لتطوير النظامين

السياسي واألمني في أفغانستان ،إال أن أفغانستان لم تنعم خالل فترة الدراسة ما بين عامي  2001حتى
 ،2017بأي نوع من االستقرار األمني والسياسي ،حيث عقب الغزو األمريكي والتدخل الدولي ،باتت أفغانستان
2

ساحة مشتعلة لالقتتال بين الجماعات المتمردة األفغانية وقوات األمن األفغانية ،وسقط عدد كبير من الضحايا
في صفوف المدنيين األفغان ،نتيجة للصراع المحتدم بين الطرفين)Islam Web, 14/9/2002( .

مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في تحليل أهم األبعاد السياسية واألمنية لتدخل قوات حلف الناتو في أفغانستان،
وذلك خالل الفترة ما بين عامي  2001حتى  ،2017وتتضح المشكلة أكثر في مناقشة وتحليل أهم المحددات

السياسية واألمنية التي أدت لتدخل حلف الناتو في أفغانستان خالل تلك الفترة ،مع مناقشة التحديات التي

واجهها حلف الناتو في أفغانستان وآثار تدخل حلف الناتو على الواقعيين السياسي واألمني في أفغانستان ،لذا

تتلخص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس أال وهو :
ما هي األبعاد السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان خالل الفترة ما بين 2017 – 2001؟
ويتفرع من السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة ،األسئلة الفرعية التالية :
-

ما أبرز مالمح الواقع التاريخي والجغرافي والسكاني والسياسي واألمني في أفغانستا ؟

-

ما مفهوم التدخل الدولي ،وأشكاله حسب المواثيق الدولية؟

-

ما أهم األبعاد السياسية لتدخل قوات حلف الناتو في أفغانستان؟

-

ما أهم األبعاد األمنية لتدخل قوات حلف الناتو في أفغانستان؟

منهجية الدراسة
استخدمت الباحثة عدة مناهج بحثية اجتماعية مناسبه لهذا النوع من الدراسات ،أهمها المنهج الوصفي

التحليلي لوصف وتحليل األبعاد السياسية واألمنية التي أدت لتدخل حلف الناتو في أفغانستان ،واستخدمت
أيضا المنهج التاريخي ،وذلك من أجل تتبع أهم األحداث التاريخية التي مرت بها أفغانستان خالل فترة ما

قبل وبعد تدخل حلف الناتو ،مع استخدام منهج المصلحة الوطنية ،حيث ساعد هذا المنهج الباحثة في فهم
وتحليل السياسة الخارجية للدول ،وذلك على اعتبار أن الهدف النهائي للسياسة الخارجية ألي دولة هو تحقيق
مصلحتها الوطنية ،وهذا المنهج يرتبط أساسا بمنهج القوة الذي يمكن اعتباره حالة خاصة لمنهج المصلحة

الوطنية تتحدد فيه المصلحة الوطنية بالسعي نحو ضمان األمن واالستقرار.

أهداف الدراسة
حققت الدراسة مجموعة من األهداف وهي:
 التعرف على مالمح الواقع التاريخي والجغرافي والسكاني والسياسي واألمني األفغاني. التعرف على مفهوم التدخل الدولي وأشكاله حسب المواثيق الدولية3

 تحديد أهم األبعاد السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان. -اكتشاف تجربة حلف الناتو في أفغانستان كنموذج للتدخل الدولي في الصراعات الدولية.

أهمية الدراسة
 األهمية األكاديمية :وتكمن أهمية الدراسة األكاديمية بكونها من الدراسات الحديثة المتخصصة في مجالالتدخالت الدولية لحلف الناتو في الصراعات الدولية بشكل خاص ،وفي مجال العالقات الدولية بشكل عام،

حيث يمكن أن تكون هذه الدراسة بمثابة مرجعاً هاماً لطلبة العلوم السياسية المهتمين في الشؤون السياسية
واألمنية المتعلقة بالدول اإلسالمية األسيوية مثل جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

 -األهمية العملية :نظ اًر لشح ونقص المعلومات عن تدخالت حلف الناتو بالصراعات الدولية في الدول

اإلسالمية واألسيوية ،توفر هذه الدراسة للمختصين والعاملين في مجال العالقات الدولية ،المعلومات المفصلة

عن أهم األبعاد السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في الحروب الدولية ،باإلضافة إلي توفير معلومات أخرى

عن الواقع التاريخي والجغرافي والسكاني والسياسي واألمني في أفغانستان مما سيساعد ذلك المختصين في
تحليل الوضع السياسي واألمني بأفغانستان ،والتعرف بشكل معمق على تداعيات التدخل الدولي لحلف الناتو
في الصراعات الدولية.
 األهمية التاريخية :وهي تتضح بالتركيز على أهم األحداث التاريخية التي مرت بها أفغانستان ،خالل التاريخالقديم والحديث ألفغانستان ،عبر حقب زمنية مهمة في تاريخ أفغانستان ،تميزت بتغيير كبير في نظام الحكم

وباإلطاحة بحكومة طالبان.

حدود الدراسة
 الحدود الزمنية.2017 -2001 : الحدود البشرية :سكان أفغانستان وأعضاء حلف الناتو. الحدود الجغرافية :أفغانستان ودول حلف الناتو. -الحدود الموضوعية :طبيعة تدخل حلف الناتو في أفغانستان.

قائمة المصطلحات العربية
بناء على ق اررات دولية والمحددات
• األبعاد السياسيةُ :يقصد بها كيفية تدخل حلف الناتو في أفغانستان ً
السياسية التي دفعت حلف الناتو للتدخل ،إضافة لتحديد األهداف السياسية لتدخل الحلف في أفغانستان،
والتحديات السياسية التي واجهت حلف الناتو أثناء تدخله في أفغانستان مع عرض آلثار تدخل حلف الناتو

على الواقع السياسي األفغاني.
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• األبعاد األمنيةُ :يقصد بها كيفية تدخل حلف الناتو في أفغانستان من الناحية العسكرية والمحددات
األمنية التي دفعت حلف الناتو للتدخل ،إضافة لتحديد األهداف األمنية لتدخل الحلف في أفغانستان

والتحديات األمنية التي واجهت حلف الناتو أثناء تدخله في أفغانستان مع عرض آلثار تدخل حلف الناتو

على الواقع األمني األفغاني.
•

الدعم الحازم :هي بعثة لتدريب قوات األمن والدفاع األفغانية تعمل تحت قيادة حلف الناتو ،تم إرسالها

من قبل حلف الناتو لتدريب قوات األمن األفغانية بتاريخ  ،2015/1/1وذلك بعد انتهاء مهمة القوات الدولية

للمساعدة األمنية ) (ISAFالتي سلمت مسؤولية األمن لقوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية
)(NATO Website
•

الجيوبولتيك :معرفة علمية تتضمن مجموعة من المفاهيم ،والتي تنطلق من المعطيات الفيزيائية والبشرية

الصادرة عن الفواعل السياسية ،وتهدف للسيطرة على مجال جغرافي معين( .موقع الموسوعة السياسية)
•

مسؤولية الحماية :ينص على أن مفهوم السيادة ليس مطلقا ،وعلى الدول أن تتخلى عن سيادتها في حال

فشلها في تأمين وحماية مدينيها وغيرهم من جرائم الحرب والتطهير العرقي .وظهر مبدأ مسؤولية الحماية في

تسعينات القرن الماضي إبان حروب البلقان وروندا عندما فشل المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين
خالل تلك الحروب (موقع ليكولين للدراسات واألبحاث القانونية)
•

اإلسماعيليون :يعود ظهور المذهب اإلسماعيلي إلى القرن الثاني الهجري ،بعد االنشقاق الكبير الذي

أصاب الحركة الشيعية آنذاك بوفاة اإلمام السادس المبجل عند الطرفين ،جعفر الصادق ،إذ وقع الخالف حول

هوية من يرث قيادة الحركة من أبنائه ،فسار الشيعة اإلثني عشرية مع طرح تولية موسى الكاظم اإلمامة ،بينما

اعتبرت جماعة أخرى أن الوريث هو ابنه األكبر إسماعيل ،لتظهر الطائفة اإلسماعيلية.وكان الظهور السياسي

األبرز لإلسماعيليين في تاريخهم من خالل الدولة الفاطمية ،وهي الدولة التي تأسست وفقا لهذا المذهب وعملت
على نشره وحكمت مناطق واسعة امتدت من المغرب إلى الجزيرة العربية وبالد الشام ،قبل أن تنقسم الدعوة

بدورها إلى عدة مدارس مازال بعضها منتش ار في مناطق معينة بالهند وسوريا وباكستان حتى اآلنCNN ( .
)Arabic

تقسيمات الدراسة
❖ الفصل األول :اإلطار النظري للدراسة.

❖ الفصل الثاني :الواقع التاريخي والجغرافي والسكاني والسياسي واألمني في أفغانستان.
❖ الفصل الثالث :التدخالت الدولية في الصراعات الدولية.

❖ الفصل الرابع :األبعاد السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان.
❖ الفصل الخامس :النتائج والتوصيات.

5

الدراسات السابقة
أوالً) الدراسات العربية:
•

لخضر ،ربحي .)2015( .التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة .رسالة دكتوراه،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر.

تناولت هذه الدراسة مفهوم التدخل الدولي وفق القانون الدولي ،ومواثيق المنظمات الدولية مثل األمم

المتحدة ،وأثر التدخل الدولي على سيادة الدولة ،حيث ناقش الباحث أشكال التدخل الدولي في الشؤون الداخلية

للدول ،مما أدى ذلك إلى الخروج عن الشرعية الدولية في كثير من الحاالت غير المبررة بق اررات دولية صادرة
عن مجلس األمن ،باستثناء الحاالت المشروعة كالتدخل ألجل الدفاع الشرعي ،والتدخل ألجل الحفاظ على

السلم واألمن الدوليين ،والحفاظ على الحقوق األساسية لإلنسانية .ومن أهم نتائج الدراسة ،أن التدخل الدولي

كان وسيلة تم اللجوء إليها منذ القدم ،ألنه لم يتم التوصل إلى تعريف موحدا ،وذلك بسبب مصالح الدول

الكبرى ،من أجل عدم قطع الطريق عليها في أي تصرف يمكن أن ُيعتبر تدخل ،وأن أي تدخل أجنبي خارج
الشرعية الدولية ُيعتبر عمل غير مشروع ضد الدولة المتدخل في شؤونها وانتقاص لسيادتها .وأخير وجد الباحث
أن هناك بروز لمفهوم جديد ،وهو مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي جاء على أنقاض المفهوم القديم "التدخل

اإلنساني" ،الذي القى معارضه كبيرة من حيث اللجوء إليه وتطبيقه من طرف العديد من الدول ،حيث يقصد
الباحث بمفهوم مبدأ "مسؤولية الحماية " هو أن تفهم "السيادة كمسؤولية " وليست "السيادة كسيطرة".
•

فضلي ،نادية .)2010( ،السياسة األمريكية اتجاه أفغانستان ،مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات

الدولية ،جامعة بغداد ،العدد .45

تناولت الدراسة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها الواليات المتحدة األمريكية في  11سبتمبر ،2001

على الوضع السياسي واألمني في أفغانستان ،وكيف استخدمت الواليات المتحدة األمريكية تلك الهجمات كذريعة

للحرب على أفغانستان تحت ما يسمى بالحرب على اإلرهاب ،وناقشت الباحثة أهم التطورات في السياسة
الخارجية األمريكية تجاه أفغانستان منذ عهد جورج بوش االبن حتى عهد أوباما ،وناقشت أيضاً التغيرات في

أدوات الدبلوماسية األمريكية في عهد الرئيسين.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ،أن الحرب لم تحقق النتائج المرجوة من تدخل الواليات
بء عليهما حيث ابتليت دول التحالف الدولي في
المتحدة األمريكية والناتو في أفغانستان ،بل أصبحت ع ً
أفغانستان بخسائر بشرية كبيرة .ووجدت الباحثة أن السياسة الخارجية األمريكية تجاه أفغانستان ،طغت بها
الحسابات األمنية واالستخباراتية على الحسابات الدبلوماسية ،إذ بعد أحداث  11سبتمبر ،أصبح هناك تحوال

نوعيا في الموقف األمريكي من اإلرهاب ،الذي بات يعتبر المهدد الرئيس لألمن القومي األمريكي ،وكانت
أفغانستان من أوائل الدول اإلسالمية التي وضعتها الواليات المتحدة األمريكية على قائمة مكافحة اإلرهاب

للقضاء على حركة طالبان.
6

ثانياً) الدراسات األجنبية:
• Bojor, Laviniu, Cosma, Mircea, Balcescu, Nicolae, Mater, Alma. (2015).
)Afghanistan after NATO withdrawal. Buletin Stintific. 1(39
تناولت هذه الدراسة قضية تدخل حلف الناتو في أفغانستان ،عقب أحداث  11سبتمبر ،حيث ناقشت
الدراسة دور حلف الناتو في إنهاء حكم حركة طالبان ،وفي دعم الحكومة األفغانية وقوات األمن األفغانية،

وناقشت الدراسة آثار تدخل حلف الناتو في أفغانستان من النواحي االقتصادية والسياسية واألمنية .ووجدت هذه
الدراسة أن النتائج المالية المسجلة حتى عام  ،2015تُظهر أن أفغانستان ال تزال تعتمد على محاصيل
الخشخاش ،واالتجار بالمخدرات من أجل الحصول على األموال ،وأن انسحاب قوات الناتو زاد بالتأكيد من
المناطق المزروعة لهذا الغرض ،وهذا بالتالي أدى إلى مناهضة الحكومة األفغانية ،وإلي زيادة التمويل الالزم

للسيطرة على السلطة المركزية في كابل .ووجدت الدراسة أن الطريقة الوحيدة لتجنب عودة أفغانستان إلى حالة
انعدام األمن البيئي والظروف السابقة كما كان خالل عام  ،2001هو االستمرار في تقديم الدعم المالي
والعسكري للنظام األفغاني بقيادة الرئيس األفغاني أشرف غاني.

واستخلصت الدراسة أن انتعاش اقتصاد أفغانستان ،يعتمد على جذب المستثمرين األجانب ،ولكن في

ظل ظرف عدم اليقين ،فإن تعبئة ودعم السكان في النضال من أجل السالم يمكنه أن يكون مفتاح للنجاح،
وأن االتجاه الجديد الذي يجب أن يأخذه الرئيس األفغاني هو التعاون مع زعماء القبائل في المحافظات .لذا

أوصت الدراسة بضرورة أن تتحالف الحكومة األفغانية مع الشعب األفغاني ضد أعمال العنف ،وذلك من خالل

التصويت المشترك للسكان ضد من يسبب بانعدام األمن في البالد ،بغض النظر عن االنتماءات السياسية أو
القبلية أو العرقية أو الدينية.
and

Katzman, Kenneth. (2015). Afghanistan: Politics, Elections,
Government Performance. Congressional Research Service.

•

تناولت هذه الدراسة طبيعة النظام السياسي واألمني في أفغانستان خالل عهد حكومة الرئيس األفغاني
السابق ،حامد كرازي ،حيث قدمت الدراسة تحليال لمكونات النظام السياسي واألمني في أفغانستان بعد التدخل

الدولي بالبالد منذ عام .2001ووجدت الدراسة أن قدرات الحكومة األفغانية زادت بشكل كبير منذ سقوط حركة

طالبان في أواخر عام  ،2001لكن الحكومة األفغانية ال تزال مليئة بالفساد العرقي والسياسي ،وأن هناك بعض
التوترات بين الفصائل السياسية الرئيسية .ووجدت الدراسة أيضاً ،أن االنتخابات البرلمانية في أفغانستان قد
شابها بعض اتهامات االحتيال ،وقد نتج عن ذلك أزمات سياسية بعد هذه االنتخابات .وخلصت الدراسة أنه

هناك انقسامات في الحكومة األفغانية وأن الوضع األمني بقي غير مستقرا ،حيث هناك نشاط كبير لمقاتلين

مسلحين يرتكبون أعمال عنف وانتهاكات في حقوق اإلنسان ،وبالتالي انعكست هذه األعمال العنيفة بشكل
سلبي على قدرة الحكومة األفغانية للعمل من أجل محاربة الفساد ،وتعزيز دور المرأة .
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وأخيرا ،استنتج الباحث أن المنظمات الدولية العاملة بأفغانستان حاولت دعم المجتمع المدني األفغاني،

وحقوق المرأة ،والحريات اإلعالمية التي تحققت منذ عام  ،2001واعتبر الباحث أن هذا الدعم الدولي ُيعد من

المكاسب التي حصلت عليها أفغانستان .

Auerswald, David & Saideman, Stephen. (2013). NATO at War:
Understanding the Challenges of Caveats in Afghanistan. McGill
University, Montreal, Canada.

•

تناولت الدراسة دور حلف الناتو في الحرب بأفغانستان ،والتحديات السياسية واألمنية التي واجهت
حلف الناتو أثناء شن عملياته العسكرية في أفغانستان خالل الفترة ما بين عامي  2003و.2013
ووجد الباحثان أن حلف الناتو هو أقوى تحالف في العالم ،بسبب شنه لعمليات مؤسسية عميقة ،ولكنه
على وجه التحديد ،واجه مشكالت كبيرة في إدارة قوة المساعدة األمنية الدولية في أفغانستان ،حيث ابتليت

جهود التحالف بمشك لة المحاذير والقيود المفروضة على ما يمكن أن يفعله ،أو ال يستطيع القيام به .وجد
الباحثان أيضاً أن تلك المحاذير قد خفضت من فعالية التحالف بشكل عام ،وأثارت مشاعر االستياء داخل

التحالف من قبل البلدان المشاركة ،والتي تحملت حصة كبيرة من العبء العسكري .ووجدت الدراسة أن هناك
دول أعاقت عملية اتخاذ ق اررات سياسية قوية ضمن التحالف ،بسبب ترددها في المشاركة بالحرب في أفغانستان،

مثل ألمانيا التي كانت غير مرنة في التعامل مع متطلبات الحلف لزيادة عدد القوات الدولية في أفغانستان،
بسبب قلقها من انتقادات الرأي العام تجاه مشاركتها في الحرب في أفغانستان.
Larsen, Henrik. (2013). NATO in Afghanistan: Democratization Warfare,
National Narrative and Budgetary Austerity. International Security
program. Belefer Center. Harvard Kenndey School.

•

ناقشت هذه الدراسة التغييرات في إستراتيجية بناء األمة األفغانية خالل فترة الصراع الداخلي ،ودور

المساهمين الرئيسيين في حلف الناتو في إنهاء هذا الصراع .وم ًيز الباحث بين مرحلة "البصمة الخفيفة" ،التي
واجهت مشاكل عديدة مرتبطة بالموارد المحدودة من تزايد التمرد ( ،)2003-2008واعتماد الناتو لنهج شامل
واستراتيجيه مكافحة التمرد ( ،)2009-2011ومن ثم مرحلة االنتقال والتخفيض ( ،)2014 -2011وبعد ذلك

مرحلة الشراكة الدائمة (بعد عام .)2014
وتناولت الدراسة عملية سحب قوات الناتو من أفغانستان خالل عام  ،2014مع زيادة القيود المفروضة
صناع القرار بأن يركزوا على االهتمامات المحلية والوطنية السائدة
على ميزانية حلف الناتو مما أجبر ذلك ُ
والمرتبطة بجهد طويل األمد لتحقيق االستقرار في أفغانستان .ووجد الباحث أن الواليات المتحدة مارست الضغط
على حلف الناتو ،لتطوير جيش أفغاني مدني متكامل القدرات ،وتنفيذ إستراتيجية حوكمة التنمية األمنية

األفغانية ،وذلك بدعم من المملكة المتحدة ،التي سعت إلى تحقيق أقصى قدر من سياستها .ووجد الباحث أن
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ألمانيا قاومت لفترة طويلة فكرة المشاركة في الحرب ،في حين قاومت فرنسا المشاركة بحلف شمال األطلسي
كونه أصبح أداة لواشنطن .ووجد الباحث أن ق اررات الناتو الداخلية كشفت عن نوع من القوة المتفاوض عليها.
Morelli, Vincent & Belkin, Paul. (2009). NATO in Afghanistan: A Test of
the Transatlantic Alliance. Congressional Research Service.

•

ناقشت الدراسة أدوار ومهام حلف الناتو في أفغانستان ،التي تمثلت بمكافحة التهديدات الناشئة عن
اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،واعتبر الباحثان أن التدخل الدولي في أفغانستان ،هو أول مهمة خارج

منطقة دول الناتو أي خارج أوروبا ،وأن الغرض من المهمة هو تحقيق االستقرار األمني والسياسي وإعادة
إعمار أفغانستان .وخلصت نتائج الدراسة بأن مهمة حلف الناتو في أفغانستان كانت صعبة جدا بسبب تمرد

الجماعات المسلحة األفغانية ضد قوات األمن األفغانية ،وأن ارتفاع مستوى أعمال العنف جاء نتيجة زيادة عدد

العمليات العسكرية التي شنها حلف الناتو ضد قوات حركة طالبان.
ووجدت الدراسة أن حلف الناتو واجه عقبات هائلة في مجال دعم المستضعفين األفغان ،ودعم الحكومة
في كابل بسبب التضاريس الوعرة في أفغانستان وتجارة المخدرات المنتشرة بالبالد .وأخي اًر ،وجدت الدراسة أن

حلف الناتو قام بجهود كبيرة في مجال إعادة إعمار أفغانستان ،عن طريق تدريب الجيش الوطني األفغاني
والشرطة األفغانية والقضاء؛ وعن طريق دعمه للحكومة األفغانية في مجال مكافحة المخدرات وتطوير البنية

التحتية للسوق األفغاني.
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التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة قضية الغزو األمريكي ألفغانستان ،وتدخل حلف الناتو في الحرب بأفغانستان

منذ عام  2001حتى عام  ،2015حيث ناقشت الدراسات السابقة أسباب تدخل حلف الناتو في أفغانستان،

التي من ضمنها دعم التدخل العسكري األمريكي بأفغانستان عقب هجمات  11سبتمبر ،2001 ،وتنفيذ عمليات
أمنية استخباراتية تحت غطاء دولي.
وناقشت الدراسات السابقة التحديات السياسية واألمنية التي واجهها الحلف ،أثناء تدخله في أفغانستان

من معارضة بعض الدول األوروبية مثل ألمانيا لزيادة عدد قوات المساعدة الدولية لألمن ،وزيادة الميزانية

المخصصة لتغطية نفقات حلف الناتو في أفغانستان ،وتحديات أخرى تتمثل بزيادة مستوى العنف بسبب تمرد
الجماعات المسلحة األفغانية ضد قوات األمن األفغانية.
وحللت أيضا الدراسات السابقة آثار تدخل حلف الناتو على الواقعيين السياسي واألمني في أفغانستان،
حيث وجدت معظم الدراسات السابقة أن تدخل حلف الناتو لم ُيحدث أي استقرار أمني في الساحة األفغانية،
بل أدى تدخله لزيادة أعمال العنف ،لكن بعض الدراسات السابقة وجدت أن حلف الناتو ساهم بشكل جدي في
عملية إعادة إعمار أفغانستان ،وبناء قدرات الحكومة األفغانية وقوات األمن والدفاع األفغاني.
وناقشت دراسة سابقة مفهوم التدخل الدولي ،ومدى شرعيته حسب القانون الدولي ،وأثر التدخل الدولي
على سيادة الدول.
قدمت الدراسات السابقة أيضاً معلومات مهمة لالنطالق في الدراسة الخاصة بالباحثة ،حيث ساهمت

الدراسات السابقة بإثراء معلومات الباحثة في مجال التعرف على مفاهيم التدخل الدولي ،ومدى شرعيته الدولية،
وساعدت الدراسات السابقة الباحثة في االطالع على مدى تشابك العالقات الدولية بين الدول األعضاء في
حلف الناتو ،وطبيعة الخالفات السائدة بينهم إثر تدخلهم في أفغانستان.

كما أفادت بعض الدراسات السابقة الباحثة ،بالحصول على معلومات وافية حول طبيعة ومكونات
النظاميين السياسي واألمني األفغانيين ،ومدى نزاهة أو فساد هذين النظامين.
واختلفت دراسة الباحثة عن الدراسات السابقة ،بكونها تخصصت بمناقشة طبيعة و سياسة تدخل حلف

الناتو في أفغانستان ،خالل الفترة ما بين عامي  2001و ،2017حيث ركزت دراسة الباحثة على مناقشة
األبعاد األمنية والسياسية معاً ،وقدمت تحليال موضوعياً حول آثار تدخل حلف الناتو في أفغانستان من الناحية

اإليجابية والسلبية معا.
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الفصل الثاني
الواقع التاريخي والجغرافي والسكاني والسياسي واألمني في أفغانستان
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الفصل الثاني
مقدمة
تتميز أفغانستان بتاريخ عريق من الحضارة و الثقافات المتنوعه و بيئة جغرافية قاسية و عدد سكاني

كبير ذو خلفيات إثنية متنوعة ،مما انعكس ذلك على الواقعيين السياسي و األمني في أفغانستان ،لذا يشمل

هذا الفصل مبحثين رئيسيين ،يصفان الواقع التاريخي والجغرافي والسكاني والسياسي واألمني في أفغانستان،

حيث تناول المبحث األول ضمن المطلب األول ،تاريخ أفغانستان القديم خالل فترة ما قبل الميالد ،مرو ار بحقبة
اإلمبراطورية الفارسية والفتح اإلسالمي ،ومن تم يستعرض باقي المطلب األول ،تاريخ أفغانستان الحديث الذي

يشمل فترة تأسيس الجمهورية األفغانية والغزو السوفيتي والحرب األهلية األفغانية وأخي ار مرحلة الغزو األمريكي

ألفغانستان.
ويصف المطلب الثاني من المبحث األول ،الواقع الجغرافي ألفغانستان ،كونها دولة حبيسة تتمتع بموقع

استراتيجي وسط قارة أسيا ،حيث يحدها من الشمال جمهوريات أسيا الوسطى اإلسالمية ،التي كانت تابعة

لالتحاد السوفيتي سابقا ،مثل تركمانســتان وأوزبكســتان وطاجيكستان ،ومن الغرب إيران ،ومن الجنوب والشرق
باكستان والمناطق التي يطلق عليها بشتونستان ،وألفغانستان حدود مشتركة أيضاً مع الصين تبلغ نحو 100

ميل من الجهة الشمالية الشرقية.

كما عرض المطلب الثاني الواقع السكاني في أفغانستان ،من ناحية عدد السكان والتقسيمات اإلثنية
للسكان والديانات التي يعتنقها السكان المحليين.
أما بالنسبة للمبحث الثاني ،فقد تناول عبر مطلبين أساسيين ،الواقع السياسي واألمني في أفغانستان،

حيث تناقش الباحثة عبر المطلب األول طبيعة النظام السياسي األفغاني الذي تميز بكونه نظام رئاسي،

وعرضت الباحثة خالل هذا المطلب مكونات النظام السياسي األفغاني من مؤسسات حكومية رسمية ،وأحزاب

سياسية ،وفاعلين اخرين في الحياة السياسية مثل جماعات المصالح ورجال الدين.
وأخي ار ناقشت الباحثة عبر المطلب الثاني من المبحث الثاني ،الواقع األمني في أفغانستان من ناحية

طبيعة النظام األمني في أفغانستان الذي يقع تحت عاتق مسئولية كل من و ازرة الداخلية األفغانية ،وو ازرة الدفاع
األفغانية ،مع عرض مختصر ألهم بنود استراتيجية األمن الوطنية ،التي تبناها الرئيس األفغاني أشرف غاني،
مرو ار بوصف طبيعة الوضع األمني األفغاني ،ودور الجماعات المتمردة في عدم استقرار األمن في أفغانستان.
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المبحث األول
تاريخ وجغرافية وطبيعة سكان أفغانستان
يتكون المبحث األول من مطلبين رئيسيين ،حيث ُيقدم المطلب األول نبذة تاريخية عن أفغانستان ،أما
المطلب الثاني فهو يصف الواقع الجغرافي والسكاني في أفغانستان.

المطلب األول
نظرة تاريخية حول أفغانستان
➢ تاريخ أفغانستان القديم
استعمل اسم أفغانستان ،أي أرض األفغان ألول مرة إبان حكم أحمد شاه الدراني ،الذي حكم خالل

الفترة ما بين ( 1773 – 1747م) ،وهو مؤسس أسرة دراني ،أما في العصور القديمة ،وعندما اتخذت القبائل
اآلرية المناطق الشمالية من سلسلة جبال هند كوش موطنا لها فقد أُطلق عليها اسم (أريانا) أي بالد الشعب

اآلري( .العامري ،2012 ،ص )43

واتخذ اآلريون مدينة بلخ األفغانية عاصمة لملكهم ،وكان المؤرخون الفرس يسمونها (بالهيكا) ،أما

اإلغريق فكانوا يطلقون عليها اسم (باتريا) ،وعرفت المنطقة في القرن الخامس الميالدي باسم خراسان أي بالد

المشرق ،وقد استعمل هذا االسم الجغرافيون العرب( .العامري ،2012 ،ص )43

وأثبتت األدلة التاريخية واألثرية ،بأن أفغانستان ذات حضارة قديمة ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ،

فقد اكتشف علماء اآلثار أن كهوف إنسان ما قبل التاريخ كانت موجودة في جبال منطقة نهر أمو على الحدود
األفغانية ،كما ثبت أيضا أن سكان هذه الكهوف استوطنوا فيها .ومن آثار ما قبل التاريخ مغارة (قرة كمر) التي

تم اكتشافها خالل عام  1953في الجانب الشرقي من األجزاء الشمالية األخيرة لسلسة جبال هند كوش ،وتبعد
مسافة  12كم عن مدينة سمنكان في شمال أفغانستان( .السفارة األفغانية بالقاهرة ،ص)8
وكانت أرض أفغانستان منذ  500عام قبل الميالد ،من تاريخ تأسيس أفغانستان ،جزًء من اإلمبراطورية

الفارسية التي سميت في ذلك العصر باإلمبراطورية األخمينية ،نسبة إلى أسرة ملكية فارسية كونت لها امبراطورية
في فارس عام  559قبل الميالد( .موقع المعرفة)
ولم ُيعرف الكثير عن أفغانستان في عهد ملوك الفرس ،ولكن المؤرخ اإلغريقي هيرودوتس ،ذكر أنهم
استفادوا من خبرة اآلريين في شؤون اإلدارة ،وفي عهدهم ظل أيضا ملوك المقاطعات اآلرية ،يحتفظون بمكانتهم

أو كانوا يثورون على الفرس من وقت ألخر .وظلت المنطقة تحت الحكم الفارسي حتى غ از إسكندر األكبر في

سنة  330قبل الميالد أرينا ،واستولي على أرتاكونا أي هرات ،وأسس إحدى مدنه الحضارية (اإلسكندرية-

إريا) ،ثم تقدم الي سيشان حتى أمضى الشتاء ،وأسس إحدى مدنه الثانية .وفي سنة  329قبل الميالد ،استولى
على والية أركوزيا وأسس ثالث مدينة( ،اإلسكندرية -اركوزيا) في مكان مدينة قندهار الحالية ،وبعد ذلك اتجه
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شماال نحو نهر كابل وفي منطقة بروان شمال العاصمة الحالية كابل ،أسس رابع مدنه في أريانا .وكان غزو
اإلسكندر األكبر ألريانا حدثا هاما في تاريخها ،إذ كان أول اتصال بين المناطق وأسيا ونصف الكرة الغربي،

وبدأت الثقافة اإلغريقية تدريجيا في هذه المناطق .وبدأت المراكز الحضارية التي بناها اإلسكندر تنتعش في

الوقت الذي كانت فيه مراكز الحضارة األريية قد ُدمرت نتيجة للحروب وكان اإلسكندر قد صحب معه المؤرخ
الفيلسوف كالستاتس ابن اخت ارسطو( .العامري ،2012 ،ص )48
مهما من الناحية اإلستراتيجية ،حيث كانت أرض أفغانستان
وعبر التاريخ تم اعتبار أفغانستان ً
موقعا ً
بمثابة "بوابة للهند ،حيث يمر عبرها طريق الحرير القديم ،الذي كانت تمر به القوافل التجارية من البحر األبيض

المتوسط إلى الصين ،لذا تم إطالق على أفغانستان مسمى “دوار آسيا الوسطى" كونها ملتقى الطرق من الشرق

األوسط ،من وادي السند عبر الممرات فوق هندوكوش ،ومن الشرق األقصى عبر حوض تاريم ،ومن السهوب

األوراسية المجاورة( .موقع محطات)2018/9/26 ،
➢ الفتح اإلسالمي ألفغانستان
تُعتبر معركة نهاوند التي حدثت خالل عام  21ه ـ أي 624م ،بقيادة النعمان بن مقرن المزني من
ضمن المعارك الحاسمة التي كانت بين المسلمين من جهة وبين اإلمبراطورية الساسانية من ٍ
جهة أخري ،وقد

كان لهذه المعركة الدور البارز والحاسم في فتح أبواب فارس والمشرق اإلسالمي كله ومنها أفغانستان ،لذلك

أطلق المسلمون على هذه المعركة اسم "فتح الفتوح" ،وبعد فتح منطقة نهاوند ،قرر الخليفة عمر بن الخطاب،

أن يرسل قوات المسلمين إلي جميع أنحاء بالد فارس ،كلها وكان من بين الجيوش ،جيشان اتَّجها نحو المنطقة

سمى اليوم "أفغانستان" ،حيث اتجه الجيش األول بقيادة األحنف بن قيس التميمي إلي خراسان ،والثاني
التي تُ َّ
بقيادة عاصم بن عاصم التميمي اتجه إلي سجستان)Islamstory Website, 15/6/2017( .

وقد شهد القرن العاشر الميالدي انتشار اإلسالم في أفغانستان ،وبداية ضعف سلطة الخليفة العباسي،
وانتشار روح القومية وقيام األسر المحلية مثل ما يلي( :بدر ،1980 ،ص )25
 الدولة الطاهرية ( 205-359هـ)أسسها طاهر بن الحسين في خراسان زمن الخليفة العباسي المأمون وقد ضمت اليها بلخ وهراة.
 الدولة الصفارية ( 290- 245هـ)أسسها يعقوب بن الليث الصفار وهو الذي حارب الطاهرين ،وانتزع منهم خراسان واستولى على هراة
ونيسابور كما احتل غزنه وكابل.
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 الدولة السامانية ( 389 -261هـ)هذه الدولة قامت عندما تولى نصر بن احمد الساماني والية بالد ما وراء النهر سنة  261هـ وضمت
اليها خراسان وطبرستان.
 الدولة الغزنوية ( 579 -351هـ)كان من بين عمال السامانيين ،أمير يدعى سبكتكين كان يحكم والية غزنة األفغانية في القرن الرابع

الهجري وعلى يد سبكتكين قامت أول دولة أفغانية إسالمية هي الدولة الغزنوية.
ج

➢ تاريخ أفغانستان الحديث
•

إعالن الجمهورية

بعد أن ورث محمد ظاهر شاه العرش ،وحكم بين الفترة ما بين عامي  1933و ،1973تقلد بعده ابن

عمه محمد داود خان منصب رئيس الوزراء خالل الفترة ما بين عامي  1953و  ،1963وفي تلك الفترة
ازدادت شعبية الحزب الماركسي (حزب الشعب الديمقراطي األفغاني) ،وفي عام  ،1967انشق الحزب إلى

قسمين متنافسين ،خلق (الجموع) بقيادة نور محمد تراقي وحفيظ هللا أمين ،وبرشم (البيرق) بقيادة بابراك كارمل.

واشتعلت خالفات شديدة بين أقسام حزب الشعب الديمقراطي األفغاني ،بسبب القمع الذي مارسه نظام محمد
داود خان ،ومن ثم قام الحزب بإعادة توحيد صفوفه بهدف وضع حد لحكم داود ،وفي  ،1978 /4/ 27قام
الحزب بإزاحة وإعدام محمد داود مع أفراد من عائلته ،وأصبح نور محمد تراقي السكرتير العام لحزب الشعب

الديمقراطي األفغاني رئيسا للمجلس الثوري ،ورئيساً لوزراء "جمهورية أفغانستان الديمقراطية" حديثة التأسيس.

(موقع ويكيبديا)
•

الغزو السوفيتي
جاء الغزو السوفياتي ألفغانستان في  ،1979 /12/ 25في سياق مطامع قديمة لموسكو في المنطقة،

وصراع القطبين حول مناطق النفوذ في إطار الحرب البادرة .وقد كبد ذلك الغزو الجيش السوفيتي خسائر فادحة

بفعل المقاومة الشرسة التي أبداها المقاتلون األفغان والعرب( .موقع الجزيرة)2014/11/9 ،

كانت الحرب السوفيتية دموية ،حيث خلفت  1.5مليون قتيل ،غير أن الحرب األمريكية كانت أكثر تكلفة ،فقد

بلغت تكلفة الحرب السوفيتية ملياري دوالر سنويا ،بينما أنفقت الواليات المتحدة في حربها في أفغانستان أكثر
من  700مليار دوالر( .موقع بي بي سي عربي)2014/3/9 ،

ولقد أثار التدخل السوفيتي قلق الواليات المتحدة تجاه التوسع الذي قد قام به السوفييت بداية من
أفغانستان ،وهو ما جعل الرئيس األميركي في ذلك الوقت ،جيمي كارترُ ،يعلن عن تقديم المساعدات العاجلة
للمقاتلين األفغان ،مساعدات اقتصرت طوال العام األول للغزو على األموال واإلمدادات غير العسكرية سواء
15

للمقاتلين مباشرة ،أو عن طريق المخابرات الباكستانية الموالية ألميركا ،أو عبر الصين والبلدان اإلسالمية.

(موقع المصريون)2017/1/14 ،

ولقد خسر االتحاد السوفيتي الحرب في أفغانستان ،حيث انسحب االتحاد السوفيتي من أفغانستان خالل

عام  ،1989بعد أن خلفت تلك الحرب أض ار ار كبيرة لكال الطرفين ،وبحسب األرقام الرسمية الصادرة من االتحاد
السوفيتي ،فإن الجيش األحمر فقد  13ألفا و 621جنديا في أفغانستان ،وهذا يعني مقتل  4جنود يوميا ،ووصل
عدد الجرحى والمصابين والمرضى من الجيش األحمر نحو  470ألفا ،وشارك في الحرب خالل الفترة المذكورة

 620ألف عسكري سوفيتي.ولم تقتصر الخسائر على هذا ،فالروس خسروا خالل المعركة  451مروحية،

و 147دبابة ،و 443مدفعية ،وهذا أدى بطبيعة الحال إلى إضعاف السوفيت من الناحيتين العسكرية
واالقتصادية ،السيما أن االتحاد السوفيتي لم يدم طويال بعد هذه المعركة( .وكالة األناضول

لألنباء)2017/12/29،
•

الحرب األفغانية األهلية
بعد انسحاب االتحاد السوفيتي من أفغانستان خالل عام  ،1989بدأت مرحلة جديدة من التحالفات

العلنية والسرية بين فصائل المجاهدين الـذين بـدوا واثقين من النصر ،وحدثت في هذه المرحلـة خالفات عديدة

بين فصائل المجاهـدين حـول سبل مواجهة حكومة نجيب هللا الشيوعية ،وكيفية التعامل مع المبادرات المتعددة،
التي أطلقهـا لتسـوية الوضع بعد انسحاب السوفييت( .عبد العزيز ،2013 ،ص )608

وفي عام  1992انتهى حكم نجيب هللا ،وبدأت فترة رئاسة برهان الدين رباني ،وشهدت أفغانستان بدء

المعارك المسلحة بين شاه مسعود والجنرال دوستم .وفي عام  1994ظهرت الخلية األولى لحركة طالبان ،وقام
طالب المدارس الدينية بمبايعة المال محمد عمر أمي ار لهم ،وبتاريخ  1994/11/5شهدت أفغانستان أقسى
المعارك األهلية بين مختلف التشكيالت والتنظيمات حتى تمكنت في نهاية المطاف طالبان من االستيالء على

الحكم بتاريخ  ،1997/5/25وكانت باكستان أولى الدول التي اعترفت بحكومة طالبان آنذاك( .موقع صحيفة
رأي اليوم)2019/5/13،
•

الغزو األمريكي ألفغانستان
في شهر أكتوبر من العام  ،2001أي بعد أقل من شهر على أحداث  11سبتمبر ،أطلق الرئيس

األميركي آنذاك جورج دبليو بوش عملية «الحرية الدائمة» في أفغانستان ،بعدما رفض نظام طالبان تسليم زعيم
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن المتهم األول في تنفيذ هجمات  11سبتمبر( .موقع صحيفة الشرق األوسط،

)2017/8/23
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وتجدر اإلشارة أنه قبل بدء الغزو األمريكي ألفغانستان ،أعلن الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش ،بأن
الواليات المتحدة كسياسة ،لن تميز بين المنظمات والدول اإلرهابية أو الحكومات التي تأويهم ،واتهم الرئيس

األمريكي جورج بوش حركة طالبان بأنها تأوي أسامة بن الدن وعرض بوش عدة نقاط على طالبان في 20
 ،2001/9/وهي ما يلي( :موقع مركز الدراسات االستراتيجية واإلقليمية)2016/10/15،
 على طالبان أن تسّلم جميع أعضاء القاعدة ألمريكا. على طالبان أن تطلق سراح جميع السجناء األجانب وتسلمهم للواليات المتحدة األمريكية. على طالبان وبأسرع وقت إغالق جميع مراكز التدريب للمقاتلين. -السماح ألمريكا بأن تصل إلى مراكز تدريب “اإلرهاب” ،وتحقق بشأن ذلك.

وردا على مطالب بوش ،أعلنت حكومة طالبان عبر سفارتها في باكستان ،أن الواليات المتحدة األمريكية

لم تقدم دليالً على مشاركة ابن الدن في هجوم /11سبتمبر ،وصرح آنذاك المال عبدالسالم ضعيف،سفير
وتحرت حيال هذا الهجوم كثي اًر ،إال أن أمريكا لم تكن
طالبان في إسالم آباد ،بأن حكومة طالبان حققت
ّ
لتنصرف عن قرار الهجوم على أفغانستان ،وحسب قوله فإن هجمات /11سبتمبر لم تقع مصادف ًة بل إن

الواليات المتحدة األمريكية قبل تواجدها العسكري في أفغانستان كانت تخطط لضمان مصالحها على المدى

الطويل في المنطقة ،لذا اقترحت طالبان ثالث مرات محاكمة ابن الدن داخل أفغانستان ،لكن الواليات المتحدة
األمريكية رفضت هذه المقترحات)The Guardian ,14/10/2001( .
وبعد أن رفضت الواليات المتحدة األمريكية مقترحات حكومة طالبان ،بدأت إدارة الرئيس األمريكي

جورج دبليو بوش حملتها العسكرية ضد قوات طالبان بتاريخ  ،2001/10/7ومن ثم ُهزمت حكومة طالبان
على أيدي القوات األمريكية بتاريخ ( .2001/11/25موقع مركز الدراسات االستراتيجية
واإلقليمية)2016/10/15،
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المطلب الثاني
الواقع الجغرافي والسكاني في أفغانستان
أفغانستان قطر داخلي ليس لها شواطئ على البحار أو المحيطات ،وهي تكون الهضبة المرتفعة التي

تقع في شمال هضبة إيران حيث تلتقي جبال سليمان بجبال هندكوش في عقدة بامير ،وهي تقع في المنطقة
المعتدلة بين خطي عرض ( 38.30 ،29.30درجة) شماال وبين خطي طول ( 71.50 ،60.30درجة) شرقا

وتبلغ مساحتها ( )252.071ميال مربعا ويبلغ أقصى طول لها ( )770ميال بينما يبلغ أقصى عرض ()350

ميال( .العامري ،2012 ،ص )13

ويحد أفغانستان من الشمال ،جمهوريات أسيا الوسطى اإلسالمية التي كانت تابعة لالتحاد السوفيتي

سابقا ،وهم تركمانســتان وأوزبكســتان وطاجيكستان ،ومن الغرب إيران ،ومن الجنوب والشرق باكستان والمناطق
التي يطلق عليها بشتونستان وألفغانستان حدود مشتركة مع الصين تبلغ  100ميل من الجهة الشمالية الشرقية.

(العامري ،2012 ،ص )13

وتتمتع أفغانستان بموقع استراتيجي هام في قلب أسيا ،حيث أنها كانت على مر التاريخ ملتقى لقوافل

التجارة بين الشرق والغرب عبر طريق الحرير القديم( .موقع مجلة الجيش اللبناني)2013 ،

شكل رقم  :1الخارطة السياسية ألفغانستان
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طبيعياً للمناطق الجغرافية فيها كالتالي( :موقع موضوع)2019/7/11 ،
وتمتلك أفغانستان تقسيماً
ّ
شمالية سهلية :وهي تحتوي على أراضي يمكن زراعتها ،وهي مناطق جذب س ّكاني في البالد.
 مناطقّ
تتكون
 وسط البالد :اّلذي يمتد لمساحة تقترب من ثلثي مساحة أفغانستان؛ وهي مناطق وعرة بشكل كبير ّمن الجبال التي تكثر فيها الكهوف وتسكنها القبائل اّلتي تعمل في الرعي أو األشخاص اّلذين يعملون في زراعة

المخدرات وتجارتها.

اوية أو شبه صحراوية تسكنها القبائل اّلتي تعمل في الرعي أيضاً.
 الجنوب :وينقسم ما بين مناطق صحر ّ➢ الموارد الطبيعية
تشمل موارد البالد الطبيعية الفحم والنحاس وخام الحديد والليثيوم واليورانيوم والعناصر األرضية النادرة

والكروميت والذهب والزنك والتلك ،والباريت ،والرصاص الكبريت والرخام واألحجار الكريمة وشبه الكريمة،
والغاز الطبيعي ،والبترول( .موقع أفغانستان بالعربي)2017/2/12 ،
➢ المناخ

األفغانية بأنه قار ّي وشديد البرودة في فصل الشتاء ،مع صيف حار
يتميز المناخ في أغلب األراضي
ّ
الجبلية العالية( .موقع ساسة بوست)2015/12/1 ،
باستثناء المناطق
ّ
➢ التقسيم اإلداري ألفغانستان
تنقسم أفغانستان إلى  34والية ،وهي التقسيمات االدارية األساسية وكل والية تنقسم إلى عدد من

المقاطعات وحكومة المقاطعات يترأسها حاكم؛ وُيعين الحكام عادة من قبل رئيس أفغانستان ،وتُعد كابل أهم
والية في أفغانستان كونها العاصمة السياسية ألفغانستان( .موقع المعرفة)

شكل رقم  : 2خارطة الواليات األفغانية
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➢ التركيبة السكانية ألفغانستان
يبلغ عدد سكان أفغانستان حتى عام  ،2017نحو ( )35,530,081فرد ،وتقع أفغانستان في المرتبة
ل  40في العالم من ناحية الكثافة السكانية)worldometers Website( .
وتجدر اإلشارة ،أنه منذ لحظة إعالن قيام جمهورية أفغانستان الديمقراطية في عام  ،1978والغزو

السوفيتي للبالد في العام التالي ،واستمرار الصراع الداخلي بعد االنسحاب السوفيتي في عام  ،1989انعكست
تلك األحداث السياسية على النمو السكاني في أفغانستان ،حيث شهدت البالد نزوح سكان القرى إلى اتجاهين

رئيسيين( :موقع أفغانستان بالعربي)2017/2/12 ،
 االتجاه األول :الهجرة إلى خارج أفغانستان. -االتجاه الثاني :الهجرة إلى المدن الكبيرة وخاصة كابل عاصمة أفغانستان ،والمدينة الوحيدة التي كانت

فيها نسبة األمن جيدة أثناء الحروب.

عدة مجموعات عرقية هي:
ويتفرع سكان أفغانستان من ّ
•

البشتون:
هم أكبر عرق ذو أصول موحده في أفغانستان ،وتنحدر أصول معظم حكام أفغانستان من هذا العرق

حيث تم التأكيد تاريخيا على حقهم في حكم أفغانستان ،وتبلغ نسبة البشتون من مجموع الشعب األفغاني %60

ويتحدث البشتون لغة تُعرف ب (البشتو) ،ويعيش أغلب قبائل البشتون في الواليات الشرقية والجنوبية الشرقية
من أفغانستان وكذلك في هرات وسيستان( .العامري ،ص )30-29
وشغل معظم البشتون منصب الحاكم األعلى في أفغانستان بإستثناء بعض الحاالت القليلة التي لم يشغل

بها البشتون أي منصب حكومي ،فالبشتون يعتقدون بشكل قوي أن لهم الحق في الحكم فعلى سبيل المثال،

الرئيس السابق حامد كرزاي هو باشوتي دوراني ،وحكومته ومستشاريه كان يهيمن عليها البشتون من غيلزاي
ودوراني ،أما خليفته ،الرئيس أشرف غاني ،فهو من عشيرة غيلزاي البارزة .وتجدر اإلشارة أن حركة طالبان

تتألف من البشتون بشكل شبه كامل ،أما قادتها فمعظمهم من غيلزاي البشتون)Katzman, 2015, P2( .
•

الطاجيك:
تعود أصول الطاجيك إليران ،وُيشكل الطاجيك نسبة تبلغ حوالي  %31من مجموع السكان ،وهم يتحدثون

لغة الداري ،و يعتبرون ثاني أكثر عدد في السكان ،وثاني أقوى مجتمع في أفغانستان .ويقطن معظم الطاجيك،
السهول الزراعية الخصبة في غرب أفغانستان ،خاصة في منطقة هرات( .العامري ،2012 ،ص )30

وتجدر اإلشارة أنه خالل فترة الحرب المناهضة للسوفييت وفترة انتشار قوات طالبان ،تجمع عدد كبير

من القادة الطاجيكيين ،حول قائد المجاهدين البارزين ،أحمد شاه مسعود وجماعة المجاهدين اإلسالمية (الحزب
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اإلسالمي) التي قادها برهان الدين رباني قبل أن يتم اغتياله بتاريخ  20سبتمبر  .2011ولقد حكم الطاجيكستان
أفغانستان في مناسبات قليلة فقط ،حيث ترأس رباني حكومة المجاهدين خالل الفترة ما بين (،)1992-1996

وحكم أيضا لفترة وجيزة مرة أخرى خالل شهري نوفمبر وديسمبر من العام  ،2001قبل أن يصبح كرزاي قائداً

مؤقتاً .ومن بين الطاجيك البارزين النائب األول للرئيس السابق حامد كرازي ،محمد فهيم ،الذي عمل مع كرزاي
خالل الفترة ما بين عامي  2009و  2014وتوفي في شهر مارس )Katzman, 2015, P2( .2014

•

الهزارة:

تُشكل اله ازرة نسبة  %3من مجموع السكان األفغان ،ويعتبر اله ازرة من أصالب رجال جيش جنكيز
خان الذي غ از أفغانستان في القرن الثالث عشر الميالدي وفيهم سمات مغولية واضحة .ويتكلم اله ازرة لغة هي
خليط من التترية والفارسية ،ويشغل موطنهم مساحة واسعة من هضب أفغانستان الوسطى جنوب سالسل جبال
هندكوش ما بين مدينتي كابل وهرات( .العامري ،2012 ،ص )31
وتاريخيا ينظر البشتون إلى اله ازرة نظرة دونية ،حيث تم توظيف اله ازرة كخدم في المنازل ،لكن تشير

بعض الدراسات الحديثة أن اله ازرة بما فيهم نسائهم حاصلون على درجات علمية وتدريبات في مجال تكنولوجيا
المعلومات والمهن الطبية وغيرها من المهن ذات المهارات العالية ،وأنهم أصبحوا مهيمنين في العديد من

القطاعات ذات األجر األعلى في االقتصاد األفغاني .وُيشارك اله ازرة أيضاً في القوات األمنية األفغانية بشكل
بسيط حيث أن  %7منهم لديهم مناصب في تلك القوات ،ومن أبرز الشخصيات اله ازرية ،كريم الخليلي ،الذي
شغل منصب نائب الرئيس الثاني خالل فترة رئاسة حامد كرزاي)Katzman, Kenneth, 2015, P 3( .
•

البلوش:
وهم إحدى كبرى القوميات التي تسكن بين باكستان وإيران وأفغانستان في إقليم بلوشستان ،ويشكل

البلوش حوالي  % 2من مجموع سكان أفغانستان( .موقع ساسة بوست)2015/12/1 ،
ويتكلم البلوش لغة البلوتشي ،وهم بدو رحل مقسمون إلى عدة قبائل واعتنقوا اإلسالم في عام  711م،
بعد أن دخلها الفاتح العربي محمد بن القاسم الثقفي ،حينذاك ارتبطت بلوشتان مع والية السند إداريا أثناء الحكم

األموي والعباسي( .الربيعي ،2010 ،ص )83
• التركمان:

يبلغ عددهم حوالي حوالي  %0.2من مجموع السكان األفغان ،وهم يقيمون على الضفة الجنوبية لنهر

جيمون ويزوالون مهنة الزراعة وصفاتهم الجسميه مغولية بحتة .ومن الجدير بالذكر ،أن الصالت بينهم وبين
أبناء عمومتهم من أهل تركستان الروسية قوية ،إذ ال يفصل بينهم سوى نهر جيمون ،لذا فهم كثي ار ما يتزاورون

في العديد من المناسبات( .العامري ،2012 ،ص )32
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•

األوزبك:
هم قبائل تمتهن الزراعة قرب نهر الفولجا ومنطقة بحر آرال ،وبسبب كون نظامهم االجتماعي تسوده

العالقات العشائرية القوية فقد امتد نفوذهم حتى إلى بخاري وسمرقند وطاشقند ،فأصبحت فيما بعد سمرقند

عاصمة األوزبك وامتد ذلك النفوذ أيضاً إلى خانات بخاري وخيوة وخوقند( .عبد الطالب ،2009 ،ص )12

وتجدر اإلشارة ،أن القبائل األوزبكية التي تعيش في أفغانستان هي مسلمة سنية ،وتتحدث لغة شبيهة

بالتركية ،وتتحدث أيضا لغة الداري .ومن أشهر القادة األوزبكيين في أفغانستان هو عبد الرشيد دوستم ،المتحالف
مع قوات االحتالل السوفييتي سابقا ،لكنه انشق فيما بعد ،وساعد على إسقاط النظام الشيوعي في أفغانستان

في أبريل  ،1992وهو شغل منصب النائب األول للرئيس األفغاني أشرف غاني .وتبنى العديد من األوزبكيين
األيديولوجية اليسارية والعلمانية السوفياتية ،وازدهر المجتمع بشكل كبير من البنية التحتية السوفياتية التي بنيت
خالل فترة االحتالل ()Katzman, 2015, P 4
•

مجموعات أخرى:
أحيانا التمييز ضد أفرادها
هناك أيضاً العديد من األقليات الدينية والعرقية األخرى في أفغانستان ،والتي يتم
ً

أو استهدافهم بهجمات إرهابية ،حيث يوجد في المقاطعات الشمالية الشرقية مجموعة كبيرة من اإلسماعيليين،

وهي طائفة شيعية  ،ويتبع العديد من اإلسماعيليين اآلغا خان الرابع (األمير كريم الحسيني) ،الذي يرأس

مؤسسة أغا خان الكبيرة والتي استثمرت بكثافة في أفغانستان .كما يوجد في أفغانستان ما يقدر بـ  350عائلة

من السيخ و 30عائلة هندوسية ،يتركزون في منطقة جالل آباد في مقاطعة نانغارهار ،ويوجد أيضا نحو
 2000شخص يتبعون الطائفة البهائية)Katzman, 2015, P4( .

أما بالنسبه للمسيحيين في أفغانستان ،فيقدر عدد أفرادهم ما بين  2000-500شخص ،وهم كلهم

يمارسون معتقدهم في الخفاء( .موقع ميدل ايست أونالين)2011/1/22 ،
➢ لغة السكان في أفغانستان

عدة لغات بالتوزيع التالي( :موقع أفغانستان بالعربي)2017/2/12 ،
يتحدث األفغان ّ
 -البشتونية :ويتحدث بها  %60من األفغان ،وتعتبر اللغة الرسمية للنشيد الوطني ومفهومة من قبل أغلب

السكان.

 اللغة الدارية :وهي "لغة رسمية" يتحدث بها نحو  %40من األفغان ومفهومة من قبل أغلب السكان. اللغة األوزبكية :ويتحدث بها من يعيشوا في بعض مدن الشمال. اللغة العربية :ويتحدث بها قلة ممن يعيشون في مدينة مزار شريف.22

 اللغة البلوشية :وتستخدمها األقلية البلوشية في نيمروز وهلمند.➢ ديانة السكان في أفغانستان
يدين نحو  %99من األفغان اإلسالم ومعظمهم من أهل السنة ونسبتهم تبلغ نحو  ،% 80أما الشيعة

فنسبتهم تبلغ نحو  ،%19ويتبع أهل السنة المذهب الحنفي أما الشيعة فهم يتبعون مذهب الشيعة اإلمامية ،وهم

من الشيعة الجعفرية والجماعة اإلسالمية ،ويوجد إلى جانب المسلمين عدد ضئيل من الهندوسية واليهود
والزرادشتيين الذين تبلغ نسبتهم نحو ( .% 1الهزايمه ،2012 ،ص )217
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المبحث الثاني
الواقعين السياسي واألمني في أفغانستان
يتكون المبحث الثاني من مطلبين رئيسيين ،حيث يتناول المطلب األول الواقع السياسي األفغاني،

ويناقش المطلب الثاني الواقع األمني في أفغانستان من ناحية طبيعة الجهات الرسمية المشرفة على األمن
ومدى استقرار الوضع األمني في أفغانستان.

المطلب األول
الواقع السياسي األفغاني
➢ مقدمة
عقب تدخل حلف الناتو في أفغانستان خالل الفترة ما بين عامي  2001و ،2017ساهمت قوات حلف

الناتو بتأسيس بعض المؤسسات الرسمية التي اعتمدت بشكل كبير على التمويل الخارجي من دول قوات

التحالف ،وكانت تبدو ظاهريا مؤسسات ديمقراطية .لكن رأي بعض المراقبون للوضع السياسي في أفغانستان

أن أداء البرلمان والقضاء والحكومة المنتخبة في أفغانستان ضعيفاً ،مما ساهم في إنخفاض شرعيتهم العامة
عند الشعب األفغاني .ويفتقر المسؤولون الحكوميون إلى القدرات والتدريب الالزم إلدارة سياسات الدولة بفعالية
على مختلف المستويات البيروقراطية ،حيث اتسمت التعيينات الحكومية على أساس المحسوبية والواسطة وذلك

على الرغم من وجود محاوالت دولية لعمل إصالح في اإلدارة العامة ،إال أن الوظائف التي يشغلها المحافظون

ورؤساء الشرطة وموظفو الو ازرات التنفيذية بالمقاطعات قد خضعت للشراء من قبل المتقدمين الطموحين.
()Stiftung,2016,P10
وتجدر اإلشارة ،أنه يوجد تناقض أيضا في سياسة المؤسسات الحكومية األفغانية ،حيث يعترف المسؤولون

الحكوميون بديمقراطية الدولة رسميا ،لكنهم في نفس الوقت يقوضون عمل الديمقراطية بشكل غير رسمي ،فعلى

سبيل المثال ،احتفظ العديد من أصحاب المناصب في حكومة كرزاي السابقة بالميليشيات الخاصة بهم ،والحقوا

مصالح تجارية تعمل في مواجهة سياسات الحكومة وسلطتها ،وفي نفس الوقت أنشأت جماعة طالبان لجان

إدارية إلدارة الشؤون المحلية على المستوى المحلي ،حيث تعتبر المؤسسات الديمقراطية الرسمية القائمة غير
شرعية .عالوة على ذلك يوجد شعور واسع بين عامة السكان األفغان بأن اعتماد مؤسسات البلد الرسمية على
المساعدات االقتصادية واألمنية األجنبية قلل من الشرعية المؤسسية)Stiftung, 2016, p11( .
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➢ النظام السياسي األفغاني
يتميز النظام السياسي األفغاني بأنه نظام جمهوري رئاسي ،يتكون من المؤسسات الرسمية األفغانية التي

تتمثل بالثالث سلطات :التنفيذية والتشريعية والقضائية ،ويتكون أيضا من المؤسسات غير رسمية التي تتمثل

باألحزاب السياسية وجماعات المصالح والديمقراطيون والتكنوقراط ورجال الدين)Worlddatlas Website( .
 )1السلطة التنفيذية:
تشمل السلطة التنفيذية في أفغانستان مؤسسة الرئاسة ،ومجلس الوزراء األفغاني ،ولكل مؤسسة
صالحيات معينة بناء على ما حدده الدستور األفغاني)The economist,1/6/2015( .
أوالً) مؤسسة الرئاسة:
ئاسيا ،مع وجود رئيس منتخب له
وضع الدستور األفغاني الذي تم تبنيه خالل عام ،2004
نظاما ر ً
ً
نسبيا وجمعية وطنية منتخبة بشكل منفصل (البرلمان) ،ويخدم الرئيس فترة خمس سنوات،
صالحيات واسعة ً
مع حد لمدة رئاستين حسب المادة  62في الدستور األفغاني ،وهناك نائبين للرئيس .ويتمتع الرئيس بسلطات
واسعة بموجب المادة  64من الدستور األفغاني ،حيث أعطي الدستور الرئيس األفغاني الصالحيات التالية:

(موقع مكتب الرئاسة األفغاني)2018 ،
 -1اإلشراف على تنفيذ الدستور.
 -2تحديد الخطوط األساسية لسياسة البلد بموافقة الجمعية الوطنية.
 -3القائد العام للقوات المسلحة ألفغانستان.
 -4صالحية إعالن الحرب والسالم بتأييد الجمعية الوطنية.
 -5اتخاذ الق اررات الالزمة للدفاع عن السالمة اإلقليمية والحفاظ على االستقالل.
 -6إرسال وحدات القوات المسلحة خارج أفغانستان بموافقة الجمعية الوطنية.
 -7الدعوة إلى عقد المجلس الكبير (اللويا جيرغا) ،باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة  69من هذا
الدستور.
 -8إعالن إنهاء حالة الطوارئ بتأييد الجمعية الوطنية.
 -9يفتتح دورات الجمعية الوطنية ولويا جيرغا.
 -10قبول استقالة نواب رئيس الجمهورية؛
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 -11تعيين الوزراء والنائب العام ورئيس البنك المركزي ومدير األمن القومي وكذلك رئيس الصليب األحمر
األفغاني بتأييد مجلس الشعب وإقالة هم وقبولهم لالستقالة.
 -12تعيين قاضي المحكمة العليا وكذلك قضاة المحكمة العليا بتأييد مجلس الشعب.
 -13تعيين ،تقاعد وقبول استقالة وعزل القضاة وضباط القوات المسلحة والشرطة واألمن القومي وكبار
المسؤولين وفقا ألحكام القانون.

-14

تعيين رؤساء ممثلين سياسيين ألفغانستان للدول األجنبية وكذلك المنظمات الدولية.

 -15قبول أوراق اعتماد الممثلين السياسيين األجانب في أفغانستان.
 -16إقرار القوانين والمراسيم القضائية.
 -17إصدار خطاب اعتماد إبرام المعاهدات الدولية وفقاً ألحكام القانون.
 -18تخفيض العقوبات والعفو عنها وفقا ألحكام القانون.
 -19منح الميداليات والشارات واأللقاب الفخرية وفقا ألحكام القانون.
 -20إنشاء لجان لتحسين إدارة الدولة وفقاً ألحكام القانون.
وفي  ،2014 /9/ 21تم عمل اتفاقية غاني عبد هللا من أجل تعديل صالحيات الرئاسة حيث وافق

الرئيس األفغاني أشرف غاني على تفويض بعض سلطاته الرئاسية إلى "الرئيس التنفيذي" للحكومة (عبد هللا).
وبموجب االتفاقية ،يشارك الرئيس التنفيذي مع غاني في مسؤوليات تعيين الوزراء ،ويرأس اجتماعات و ازرية
لتنفيذ ق اررات الحكومة)Katzman, P6, 2015) .
ثانياً) مجلس الوزراء األفغاني:
ُيعد مجلس وزراء حكومة جمهورية أفغانستان اإلسالمية ،هو أحد فروع الحكومة الثالثة (التنفيذية
والتشريعية والقضائية) التي تم تشكيلها وفقاً للمواد  71و  70و  3من دستور أفغانستان .ومجلس الوزراء

األفغاني هو أعلى سلطة التخاذ القرار ضمن مؤسسات السلطة التنفيذية ،ووفقاً للمادة  71من الدستور األفغاني،

إن الحكومة التي يرأسها الرئيس يتم تشكيلها من وزراء ،وبالتالي فإن الرئيس يرأس اجتماعات مجلس الوزراء.
ويشمل أعضاء مجلس الوزراء نائبي الرئيس األول والثاني ،ومسؤولين رفيعي المستوى من اإلدارة التنفيذية العليا

وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين( .موقع مكتب الرئاسة األفغاني)
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مجلس الوزراء هو أيضاً هيئة استشارية وتتخذ الق اررات ،حيث يتم مناقشة القضايا الهامة ويتم تبادل

األفكار الفعالة والقيمة واألفكار التي تؤدي إلى تنمية ورخاء في البالد يتم تكليف مجلس الوزراء بتشريعات

وسياسيا ويحتل مجلس وزراء أفغانستان سنويا ميزانية الحكومة من
اجتماعيا
اقتصاديا و
قانونا
أكثر من ً 197
ً
ً
ً
أجل إدارة الشؤون المالية وضمان التوازن في تخصيص الميزانية للمقاطعات من أجل التنمية( .موقع مكتب
الرئاسة األفغاني)
كما يوافق مجلس الوزراء على تنفيذ السياسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتنموية الشاملة التي
يعدها أعضاء مجلس الوزراء ،ويناقش أيضاً المجلس ،الوثائق التشريعية التي تبلغ ذروتها في التمكين االجتماعي

ويناقش السياسات الخارجية المعتمدة إلدارة الشؤون مع الدول الصديقة وفقا للمعاهدات الدولية ،وبعد المناقشات
يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على المعاهدات الدولية وفقا للقوانين التشريعية للبالد( .موقع مكتب الرئاسة

األفغاني)
 )2السلطة التشريعية (الجمعية الوطنية) في أفغانستان:
تتمثل السلطة التشريعية في أفغانستان بالجمعية الوطنية التي تتكون من مجلسين :المجلس األعلى
( )Meshrano Jirgaوالمجلس األدنى (.)Wolesi Jirga
ويعرف المجلس األدنى بمجلس الشعب ،والمجلس األعلى بمجلس الشيوخ ،ويتم اختيار األعضاء في
ُ
المجلس األدنى عبر االنتخابات المباشرة من الشعب األفغاني ،أما أعضاء المجلس األعلى فيتم تعينيهم عبر
التالي:
 يتم تعينيهم من قبل أعضاء مجلس الوالية حيث ينتخب كل مجلس عضو واحد لمدة  4سنوات. -يتم تعينيهم من مجالس المناطق لكل والية ،حيث يتم اختيار فرد واحد لمدة  3سنوات.

 يتم تعيين الثلث الباقي من قبل الرئيس حيث يختار الرئيس من قبل الخبراء ،على أن تشمل القائمة اثنينمن ذوي اإلعاقة ويتم تعيين هؤالء األعضاء لمدة خمس سنوات)Afghanistan online Website( .

•

صالحيات الجمعية الوطنية:

بناء على الدستور األفغاني من صالحيات الجمعية الوطنية التي تتكون من مجلسين ما يلي( :موقع
ً
مركز الدراسات اإلستراتيجية واإلقليمية)2016/3/13 ،
 ينص الدستور أن رفض القوانين ،وتصديقها أم تعديلها ،وتمرير مشاريع الحكومة التنموية والميزانيةالحكومية ،وتصديق االتفاقيات الدولية أو رفضها ،هي من صالحيات المجلسين معا.
 المصادقة على اختيار الحقب الو ازرية ،استجواب الوزراء حسب الضرورة ،تمرير المشاريع الحكوميةالتنموية من صالحيات المجلس الوطني.
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-

لدى البرلمان ،وخاصة المجلس الوطني صالحيات كثيرة في وضع القوانين ،ويمكن للقوة التنفيذية
والقضائية أن تقدم مقترحات قانونية فقط.
ومن الجدير بالذكر ،أن الجمعية الوطنية واجهت مشاكل كثيرة في مجال وضع القوانين ،حيث لم تكن

للجمعية الوطنية أي مبادرة في األعوام الماضية ،وكان نشاطه كردة فعل أمام الحكومة وحسب ،باإلضافة

لذلك ،كان موقف الجمعية الوطنية في مراقبة أعمال الحكومة ضعيفا خاصة في مجال مراقبة الفساد اإلداري
بدال من أن يعلب دو ار إيجابيا ،حيث كانت هناك تهم على النواب بأنفسهم ،وهناك شائعات بأن النواب استغلوا

صالحية المراقبة للوصول إلى مصالح ذاتية وقومية( .مركز الدراسات اإلستراتيجية واإلقليمية)2016/3/13 ،
 )3السلطة القضائية:
تشمل السلطة القضائية في أفغانستان ،بمحكمة العدل العليا ،حيث وفقا ألحكام المادتين  116و 123

من الدستور األفغاني لغرض إدارة الشؤون المتعلقة بتنظيم القضاء والواجبات ،تم اعطاء صالحيات قضائية
للمحكمة العليا ومحاكم االستئناف االبتدائية وقضاة جمهورية أفغانستان اإلسالمية( .الدستور األفغاني)2004 ،
وتتكون المحكمة العليا في أفغانستان حسب المادة رقم  17في الدستور األفغاني من تسعة أشخاص
ويعين الرئيس األفغاني
يعينهم الرئيس في اتفاق مع البرلمان األفغاني وفقا للمادة  117و 118من الدستورُ ،
رئيس المحكمة العليا( .الدستور االفغاني)2004،
تتكون المحكمة العليا أيضا من أربع ديوانيات وهي( :الديوان الجنائي العام ،ديوان األمن العام ،ديوان

الحقوق المدنية والعامة ،الديوان التجاري) ،ويرأس كل ديوان عضو من المحكمة العليا التي تم اختيارها على
أساس التناوب من قبل رئيس المحكمة لفترة عام واحدThe supreme court of Islamic Republic .
))of Afghanistan Website
أما عن صالحيات المحكمة العليا فهي حسب الدستور فهي مختصة في حل النزاعات بين األفراد

والكيانات القانونية بما في ذلك الدولة وفقا للقانون ،وهي لديها اختصاص قضائي حيث حسب المادة رقم 4

في الدستور األفغاني ال يجوز ألي قانون تحت أي ظرف من الظروف أن يأخذ قضية من اختصاص القضاء

ويقدمه إلى سلطة مختلفة ،لكن هذه المادة قد ال تعرقل تشكيل المحاكم المتخصصة والمحاكم العسكرية

المنصوص عليها في المادة  69و  78و  127من الدستور.
))The supreme court of Islamic Republic of Afghanistan Website
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➢ مجلس المصالحة األعلى (لويا جيرغا)
"اللويا جيرغا" ،عبارة بشتونية ،نسبة لقبائل البشتون التي تمثل أغلبية الشعب األفغاني ،حيث يعني
الجزء األول من العبارة "الكبير أو الموسع" والجزء الثاني من ذات العبارة" ،اجتماع الصلح أو مجلس المصالحة"،

أي مجلس المصالحة الموسع .فاللويا جيرغا ُسنة قبلية وتقليد قديم ضارب الجذور في التاريخ األفغاني وتحديدا
في القبائل البشتونية ،حيث يجتمع رؤساء القبائل ووجهاؤها السياسيون والدينيون للتشاور في حل مشاكلهم

المتعلقة بشؤونهم السياسية والعامة ،وتقليديا كان يستمر اجتماعهم إلى حين التوصل إلى قرار يتخذونه بالتفاهم

واإلجماع ،دون تصويت رسمي ،ولقد استعمل األميركيون المجلس إلضفاء الشرعية على التغييرات الجذرية

التي حصلت أثناء تدخلهم العسكري في أفغانستان بعد طردهم لحركة طالبان "البشتونية اإلسالمية" من كابل.
(موقع الجزيرة)2007 /8/14 ،
وُيعد مجلس المصالحة األعلى ممثال للشعب األفغاني ،فهو يتكون من أعضاء الجمعية الوطنية ورؤساء

مجالس الواليات والمناطق والوزراء ورئيس القضاء وأعضاء المحكمة العليا ،ويقوم أعضاء المجلس الكبير

بالمشاركة في عملية صنع الق اررات المتعلقة باالستقالل والسيادة وومصالح البالد المهمة ولهم صالحيات تعديل
الدستور األفغاني ومحاكمة رئيس البالد)Afghanistan online Website( .
➢ األحزاب السياسية في أفغانستان:
أما بالنسبة لألحزاب السياسية في أفغانستان ،فقد برز اتجاهان سياسيان يتبنيا أيديولوجيتين متعارضتين

ومتشابكتين بشكل غير متكافئ ،وقد حققتا أداء جيدا نسبيا في االنتخابات البرلمانية وهما اليساريون

واإلسالميون ،وهما التياران الذين سيط ار على المشهد السياسي األفغاني منذ عام  1978فصاعدا .ويشمل

تالينيا،
التيار اليساري ،اليساريين الموالين لروسيا الذين استولوا على السلطة في عام  ،1978وأسسوا
نظاما س ً
ً
أيضا بقمع الجماعات اليسارية المناهضة لروسيا أو غير
ولم يهزموا فقط الملكيين واإلسالميين ،بل قاموا ً

الموالية لروسيا ،أما التيار اإلسالمي ،فانقسم إلى جماعات سنية وشيعية مع وجودهم في باكستان وفي إيران.

(( Daud, 2014, P4-5
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ويبلغ عدد األحزاب السياسية األفغانية المسجلة بو ازرة العدل األفغانية نحو أكثر من  100حزب( ،بي
بي سي فارسي ،)2009/7/13 ،ويرصد الجدول التالي أهم األحزاب السياسية الناشطة في أفغانستان حتى
عام :2010
جدول  :1قائمة األحزاب السياسية األفغانية المصدر ()Global Security Organization
الرقم

اسم القائد

اسم الحزب

اإلثنية

1

جماعة اإلسالم

صالح الدين رباني

طاجيك

2

الحركة الوطنية ألفغانستان

أحمد والي مسعود

طاجيك

3

حزب المؤتمر الوطني ألفغانستان

عبد اللطيف بدرام

طاجيك

4

حركة اإلسالم الوطنية ألفغانستان

عبد الرشيد دستم

اوزبك

5

حزب الدعوة اإلسالمي

أستاذ عبد الرسول سيف

بشتون

6

الحزب الديمقراطي االجتماعي االفغاني

أنور الحق احادي

بشتون

7

الحزب اإلسالمي ألفغانستان

محمود خالد فاروقي

بشتون

8

حركة التضامن الوطني في افغانستان

سيد إسحاق غاليني

بشتون

9

حزب التضامن الوطني في أفغانستان

سيد منصور نادري

عرب

10

الحركة اإلسالمية ألفغانستان

سيد حسين أنواري

هزازرة

11

حزب الوحدة اإلسالمي

محمد كريم خليلي

هزازرة

12

حزب الوحدة اإلسالمية لشعب أفغانستان

حج محمد محقيقي

هزازرة

13

حزب وحدة األمة اإلسالمية

قربان علي عرفاني

هزازرة

14

الحزب اإلسالمي المتحد في أفغانستان

أستاذ محمد أكبري

هزازرة

15

حزب القانون والعدالة

حنيف اتمار

-

16

حزب الرفاه ألفغانستان

مير أسف زئيفي

-

➢ جماعات المصالح:
وهي عبارة عن شبكة فضفاضة من المؤسسات غير الحكومية العاملة في المجتمع المدني ،معظمها

توجد في المراكز الحضرية الرئيسية ،والمجالس المحلية التقليدية المجتمعية بمختلف أشكالها ومظاهرها ،التي
أساسا في المناطق الريفية.
توجد ً
وتعتبر المؤسسات غير الحكومية في المجتمع المدني ظاهرة جديدة نسبياً ،وُيطلق عليها مجموعات
وجمعيات المصالح المتنوعة في أفغانستان ،وهي معظمها تعتمد بشكل عام على تمويل الجهات المانحة ،وغالبا

ما يقتصر عملها على العاصمة كابول ،وقليلون منهم من لديهم دعم شعبي قوي ،حيث أن أجندات أعمالهم

مدفوعة إلى حد كبير من الجهات المانحة .وتُركز تلك الجماعات على قضايا تمكين المرأة ،وحماية حقوق
المرأة ،والدعم اإلعالمي والتواصل ،والحد من الفقر ،وحقوق اإلنسان ،ودعم التجارة واألعمال الصغيرة ،والتبادل
داخل المجموعات المهنية ،واالتصال بين الحكومة ومختلف قطاعات المجتمع)Daud, 2014, P13( .
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➢ التكنوقراط:
هناك أيضا ما يسمى بالتكنوقراط ،الذين هم مجموعة من العائدين األفغان من الغرب ،ولدي بعضهم

صالت بالجماعات األربع الممثلة في مؤتمر بون ،الذي عقدته األمم المتحدة خالل عام 2001؛ أو بعضهم
هم أفراد بارزون من مجتمع المنظمات غير الحكومية األفغانية الذي كان مقره الرئيسي في باكستان قبل انهيار
حكم طالبان .ومن بين هذه المجموعتين الرئيس األفغاني أشرف غاني والمرشح الرئاسي السابق زلماي راسول،

ووزراء سابقون مثل جريدة حنيف اتمار ،وجيالني بوبال وإحسان ضياء وويس برمك وآصف رحيميDaud, ( .
)2014,P13
➢ الديمقراطيون:
ويطلق عليهم مسمى "الديمقراطيون الجدد" ،وهم إما أعضاء مستقلين ،أو أعضاء ساخطين منتمين إلى

بعض الجماعات اليسارية والمعتدلة ،أو مجموعة جديدة بالكامل من النشطاء السياسيين .وقد برز دور

الديمقراطيين الجدد في مرحلة ما بعد طالبان أي بعد عام  ،2001حيث كانت هناك حركات ديمقراطية سرية

نشطة في أواخر التسعينيات على الرغم من تهديدات حكومة طالبان كانت تعمل بالسر وكان هناك أيضا بعض

المجموعات من الديمقراطيين تعمل في الدول الغربية والمجاورة ألفغانستان ،وعندما انتهى حكم طالبان في
أفغانستان أصبحت تعلن عن أنشطتها السياسية بشكل صريح)Daud, 2014, P6( .
➢ رجال الدين:
ويطلق عليهم علماء المسلمين ،ويجمعهم مجلس العلماء ،الذي ُيعتبر أعلى سلطة دينية في البالد ولديه

نفوذ كبير في أفغانستان حيث المجتمع المحافظ رغم تغيرات ملموسة منذ سقوط حركة طالبان اإلسالمية

المتشددة عام  .2001ويمكن لعلماء الدين الذين يبلغ عددهم نحو  3000ويمثلهم مجلس وطني يضم 150
عضوا التأثير في الرأي العام بدرجة كبيرة من خالل المساجد المنتشرة في مختلف أنحاء البالد ،ومازالت تمثل
المصدر الرئيس لتماسك النسيج االجتماعي في أفغانستان( .موقع ميدل ايست اونالين)2015/5/11 ،
➢ مدى ثقة الشعب األفغاني بمؤسسات النظام السياسي:

ظا للمؤسسات الديمقراطية ،فعلى سبيل المثال ،أجرت
دعما ملحو ً
أظهرت بعض استطالعات الرأي ً
مؤسسة آسيا دراسة في عام  2017من أجل استطالع رأي عينة من الشعب األفغاني حول مدى ثقتهم
بمؤسسات الدولة ،فوجدت الدراسة ،أن  %67.3من األفغان أعربوا عن ثقتهم العالية بالزعماء الدينيين،

و %65.7من األفغان عبروا عن ثقتهم بوسائل اإلعالم األفغانية ،و %65.7وثقوا في مجلسي الجمعية الوطنية
وحصل أعضاء البرلمان األفغاني على ثقة نحو  %35.4من األفغان ،أما الوزراء فقد حصلوا على ثقة

)Asia Foundation,2017 , P10( .%35.9
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وأظهرت نتائج الدراسة أن  %37من األفغان يعتقدون أن أعضاء البرلمان يهتمون أكثر بالمسائل

الشخصية و %22.8من األفغان وجدوا أن أعضاء البرلمان يهتمون أكثر بالقضايا العرقية واإلثنية و%18.1

من المستطلع أراءهم قالوا إن البرلمانيين يهتمون بأمور الواليات األفغانية و %10.4من األفغان قالوا إن

أعضاء البرلمان يهتمون بالقضايا الوطنية ،وأخي ار  %9.4من األفغان وجدوا أن أعضاء البرلمان يهتمون أكثر
بالشؤون البلدية)Asia Foundation, 2017 , P10( .

ووجدت الدراسة أن الشباب األفغاني والسكان الحضريين بشكل عام يبدون موافقة أعلى على المعايير

واإلجراءات الديمقراطية أكثر من سكان الدوائر االنتخابية الريفية ،ومع ذلك ،حتى هؤالء األفراد ال يثقون في

العديد من المسئولين ،إما بسبب ماضيهم داخل المجاهدين أو وضعهم المستمر كأمراء الحرب المزعوم تورطهم

في االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان)Asia Foundation, 2017 , P10( .

وتدل تلك االحصائيات ،على أن الشعب األفغاني يثق برجال الدين  ،أكثر من رجال الدولة بسبب طبيعة

الشعب األفغاني المتدين و الذي بعتبر الشريعة اإلسالمية مصدر للتشريعات و السياسات المتعلقة بشؤون

الدولة ،وتعود عدم ثقة الشعب األفغاني برجال الدولة بسبب انتشار الفساد الحكومي وطغيان المصالح الشخصية
على مصالح الشعب و الدولة.

المطلب الثاني
الواقع األمني بأفغانستان
ُيعد الواقع األمني بأفغانستان معقد جدا وهو يشمل شبكة من التفاعالت بين قوات األمن األفغانية
الرسمية والقوات الدولية من أجل إرساء األمن في األراضي األفغانية وتدريب القوات األفغانية على كيفية

السيطرة على األمن ومكافحة الجماعات المتمردة والجماعات اإلجرامية التي تتخصص في تهريب المخدرات

والجريمة المسلحة .لذا سنتناول في هذا القسم بعض التفاصيل التي تتعلق بمكونات النظام األمني األفغاني،

ومن ثم سيتم التطرق ألبرز الجماعات المتمردة والمسلحة الناشطة في أفغانستان والمؤثرة في الساحة األمنية

األفغانية ،والتي تتبع لتنظيمات إسالمية مؤثرة في الساحة األمنية وتسببت باضطراب في الوضع األمني
األفغاني.
➢ قوات األمن األفغانية:
تقع مسئولية األمن األفغاني على عاتق كل من و ازرة الداخلية األفغانية التي تخضع لسلطتها قوات
الشرطة الوطنية األفغانية ( ،)ANPوو ازرة الدفاع األفغانية التي يخضع لسلطتها كل من القوات المسلحة وقوات

الجيش الوطني األفغاني ،وباإلضافة لتلك القوات يوجد أيضا في أفغانستان وكالة االستخبارات التي تسمى

بالمديرية الوطنية لألمن)Afghanistanonline Website( .
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ومن الجدير بالذكر ،أن من يقوم بتعيين وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس المديرية الوطنية لألمن،
هو رئيس الدولة بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة واألمنية ،وذلك بعد موافقة من قبل أعضاء الجمعية
الوطنية( .الدستور األفغاني)2014 ،
وبلغ عدد قوات الجيش الوطني األفغاني حتى عام  2016نحو  171428جنديا ،أما بالنسبة لعدد
قوات الشرطة الوطنية األفغانية فقد بلغ عدد قواتها حتى عام  2016نحو  148167شرطياSIGAR ( .
)Report, 2017, P 6
وتجدر اإلشارة ،أنه خالل محاربة الجماعات المتمردة األفغانية ،تكبدت الشرطة األفغانية خسائر بشرية

بنسبة أعلى من الجيش الوطني األفغاني ،ألنه غالباً ما تكون الشرطه في المقدمة خالل مرحلة مكافحة التمرد،

إال أن أداء الشرطة تم تقييمه بدرجة منخفضة بسبب عدم وجود تدريب كافي لقوات الشرطه في مجال مكافحة

التمرد ،وبسبب ضعف عمليات التخطيط والتموضع الغير مثالي للقوات ،حيث أن موقعا في نقاط التفتيش
الثابتة يجعل أفرادها يتعرضون للخطر .عالوة على ذلك ،تعاني الشرطة الوطنية األفغانية والشرطة المحلية
األفغانية من الفساد والمحسوبية ،حيث يتم تعيين ضباط شرطة عديمي الخبرة وصغار ،ويكادوا أن يستطيعوا
القراءة والكتابة وذلك بسبب حصولهم على واسطة للعمل)International Crisis Group, 2017, P 14( .

➢ هيكلية قوات األمن األفغانية
كما تم ذكره سابقاً ،أن و ازرة الداخلية ،وو ازرة الدفاع هما الجهتين المسئولتين عن توفير األمن للشعب

االفغاني ،حيث تشرف و ازرة الداخلية على قوات الشرطة الوطنية األفغانية التي تشمل قوات الشرطة األفغانية،

وشرطة مكافحة الجرائم ،والشرطة الحدودية األفغانية ،وشرطة األمن العام ،وشرطة مكافحة المخدرات ،والقيادة

العامة لقوات الشرطة الخاصة .وكذلك و ازرة الدفاع تشرف على قوات الجيش الوطني األفغاني التي تشمل قوات

الجيش البرية ،وقوات الجيش الجوية ،وقوات الجيش الخاصة ،وقوات الجيش الخاصة بمكافحة اإلرهاب ،وبشكل

عام ُيطلق على قوات األمن التابعة لو ازرتي الداخلية والدفاع ،مسمى قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية
()GAO Report,2018, P 6( .)ANDSF
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وفيما يلي رسم توضيحي للهيكل التنظيمي لقوات األمن األفغاني:
قوات الدفاع واألمن
الوطنية األفغانية

وزارة الداخلية

وزارة الدفاع

الشرطة الوطنية
األفغانية

الشرطة األفغانية

الجيش الوطني
األفغاني

قوات الجيش البرية
القوات الجوية األفغانية

الشرطة األفغانية
لمكافحة الجرائم

قوات الجيش الخاصة
الشرطة الحدودية األفغانية
قوات الجيش الخاصة
بمكافحة اإلرهاب

الشرطة الحدودية األفغانية

شرطة األمن العام
شرطة مكافحة المخدرات
القيادة العامة لقوات
الشرطة الخاصة

شكل رقم  :3هيكلية النظام األمني ،المصدر ()GAO Report,2018, P 6

➢ استراتيجية األمن األفغاني:
في عام  ،2017أعلن الرئيس األفغاني أشرف غاني ،عن استراتيجية وطنية لتطوير األمن ،أطلق

عليها مسمى خارطة الطريق لقوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية من أجل مكافحة الجماعات المتمردة وتعزيز
هيكلية المؤسسات األمنية خالل أربع م ارحل:
))Report of Department of Defense of United States of America, 2017, P2
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 )1إعادة هيكلة وإعادة تنظيم قوات األمن خالل عام  2017لمواجهة العمليات الهجومية.
 )2مواصلة بناء القدرة الهجومية للقوات األمن خالل عام  ،2018وذلك بتهيئة الظروف المناسبة لشن عمليات
هجومية كبيرة والعمل على تدمير معاقل المتمردين.
 )3تنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق خالل عام  ،2019واستهداف المناطق التي تحتاج إلي زيادة سيطرة
من قبل الحكومة األفغانية.
 )4إعادة تنظيم قوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية لحماية المراكز السكانية الموسعة ،والتي تمثل  %80من
مجموع السكان األفغان.
وتشمل االستراتيجية الوطنية لألمن على خطط لزيادة حجم قوات األمن األفغانية وتشكيل مزيد من

وحدات الدعم اللوجيستي ،وزيادة االهتمام بعناصر القوات األمنية التي أثبت فعاليتها في ساحة المعركة،

باإلضافة لذلك العمل على مواءمة مكونات و ازرة الداخلية مع و ازرة الدفاع لتحقيق قيادة أفضل والسيطرة على
العمليات القتالية ومكافحة التمرد.
)) Report Department of Defense of United States of America, 2017, P2

➢ المساعدات األمريكية لألمن االفغاني:
حصلت قوات األمن األفغانية على عدة مساعدات دولية في مجال التدريب العسكري من قبل حلف

الناتو والواليات المتحدة األمريكية ،لكن تُعد الواليات المتحدة األمريكية من كبرى الدول التي قدمت دعم مالي
وعسكري سنويا من أجل تطوير قدرات قوات األمن والدفاع األفغانية ،حيث حسب تقرير مكتب الحكومة
األمريكية للمسائلة ،أنفقت الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة ما بين عامي  2015و ،2017نحو 18

مليار دوالر ،لتغطية تكاليف شراء معدات ،وتوفير مواصالت لقوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانيةGAO ( .
)report, 2018, P 5
وخالل الفترة ما بين عامي  2003و ،2016مولت الواليات المتحدة األمريكية شراء  6أنواع من المعدات
العسكرية لقوات الدفاع واألمن الوطنية األفغانية والتي شملت ما يلي)GAO report, 2018, P 6( :
 -شراء  600000قطعة سالح مثل البنادق والرشاشات وقاذفات القنابل والمسدسات.

  76000مركبة مثل سيارات همفي وشاحنات ومركبات انقاذ ومركبات محمية من كمائن األلغام. 30000 -قطعة من معدات كشف األلغام والتخلص منها.

  16000قطعة من أدوات االستخبارات والمراقبة مثل طائرات االستطالع وأجهزة الرؤية الليلية. 208 -طائرة مثل طائرات هليكبوتر وطائرات الهجوم الخفيفة وطائرات الشحن.
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➢ الوضع األمني في أفغانستان
منذ الغزو األمريكي على أفغانستان خالل عام  ،2001لم تشهد أفغانستان أي استقرار أمني ،حيث
أصبحت البالد ساحة مفتوحة للنزاع بين قوات األمن األفغانية والجماعات المسلحة المتمردة ،التي تمردت على
وجود القوات االمريكية وقوات تحالف الناتو ،ومن أكثر الجماعات المتمردة نشاطاً في أفغانستان حركة طالبان،

وشبكة حقاني والحزب اإلسالمي وتنظيم القاعدة ،وتنظيم داعش (والية خراسان) ،باإلضافة لوجود بعض
الجماعات المسلحة الغير معروفة والتي تسعى لإلخالل باألوضاع األمنية وتثبيط جهود قوات األمن األفغانية
في مجال إحداث استقرار أمني)ECOI Website( .
ويصف خبراء األمن الدولي ،بأن الوضع األمني في أفغانستان غير مستقر ،فحسب شهادة رسمية من
قبل المنسق الوطني لإلستخبارات األميركية ،دانييل كوتس أمام الكونغرس األمريكي خالل شهر مايو من العام
 ،2017فإن الوضع السياسي واألمني في أفغانستان متدهور ،على الرغم من الزيادة المتواضعة في المساعدة

العسكرية ألفغانستان من قبل الواليات المتحدة وشركائها في حلف الناتو ،وأضاف لدى تقديمه التقرير السنوي

لإلستخبارات األميركية عن التهديدات العالمية أن حركة طالبان حققت مكاسب خصوصا في المناطق الريفية،

وتابع أن أداء قوات األمن األفغانية سيتدهور أكثر في المستقبل ،بسبب عمليات طالبان والخسائر في المعارك

واالنشقاقات وضعف الجانب اللوجستي وضعف القيادة( .موقع عرب )2017/5/12 ،48
وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم الجماعات المتمردة األفغانية التي تمردت على الحكومة األفغانية،
وقوات األمن األفغانية منذ عام  2001حتى عام :2017
•

طالبان:
حركة طالبان هي حركة إسالمية مسلحة حكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان خالل الفترة ما بين عامي

 1996و ،2001ويعود أصل الحركة لطلبة المدارس الدينية المعروفة باسم طالبان (جمع كلمة طالب في لغة
البشتو) ،وهي تأسست على يد المال محمد عمر في والية قندهار جنوب غرب أفغانستان على الحدود مع
باكستان خالل عام  .1994وحركة طالبان حركة إسالمية ُسنية تعتنق المذهب الحنفي ،وينتمي معظم أفرادها
إلى قومية البشتو( .موقع الجزيرة)2015/3/9 ،
وتُعد حركة طالبان أكبر جماعة مسلحة متمردة ضد الحكومة األفغانية ،وقد تم الكشف عن وفاة زعيمها

األصلي ،المال عمر في إعالن رسمي لحركة طالبان خالل شهر يوليو  ،2015وبعد نزاع حول خليفة المال

عمر تم اختيار محمد منصور ،الذي ُقتل بدوره في غارة جوية أمريكية بتاريخ  ،2016 /5/ 21وبعد مقتله
أعلنت الحركة اختيار أحد نائبييه ،هيبة هللا أخونزاده ،كزعيم جديد لحركة طالبان.
))Congressional Research Service Report, 2017, p 16
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وتجدر اإلشارة ،أن حركة طالبان لديها هيكل تنظيم هرمي ،حيث أن أمير المؤمنين يقع مركزه في قمة
الهرم وهو يقدم توجيهات دينية وسياسية ألعضاء الحركة ،ويشرف على القضاة والمحاكم واللجان السياسية
التابعة للحركة ،ويعين حكام الظل ويتولى قيادة التنظيم العسكري)Landinfo Report, 2016, p. 4( .
ويقدر عدد المقاتلين
ويبلغ عدد قوات حركة طالبان حتى عام  ،2017نحو أكثر من  200ألف فردُ ،
المسلحين بنحو  150ألف مقاتل من ضمنهم  60ألف فرد يعملون في وحدات قتال متنقلة ما بين باكستان
وإيران ويتم استدعائهم للقتال في أفغانستان عند الحاجة إليهم)Giustozzi Report, 2017 ,P12( .
•

الحزب اإلسالمي:
وهو حزب سياسي أفغاني ذو خلفية إسالمية ،شارك في قتال االتحاد السوفياتي سابقا أثناء غزو االتحاد

ألفغانستان في عام  ،1979وكان أحد أطراف الحرب األهلية األفغانية التي تلت انسحاب السوفيات من

أفغانستان ،وتأسس الحزب على يد قائده قلب الدين حكمتيار خالل عام  .1976ويصنف مراقبون الحزب فكريا

وأيديولوجيا ضمن األحزاب السلفية الجهادية ذات الطبيعة المحلية الصرفة ،المستندة على األبعاد القبلية

والمناطقية والمصالح السياسية التي تفرض تغيي ار متواصال في التحالفات والوالءات والمواقف والتوجهات( .موقع
الجزيرة)2017/5/2 ،

وُيعد الحزب اإلسالمي من الجماعات المتمردة الكبيرة ضد الحكومة األفغانية ،وفي فترة ما بعد حكم
طالبان تحالف الحزب إيديولوجياً وسياسياً مع متمردي طالبان ،على الرغم من أن مقاتليه في بعض األحيان
كانوا يتصادمون مع طالبان حول السيطرة على األراضي األفغانية في شمال وشرق كابل.
()Congressional Research Service Report, 2016, P.22
وتجدر اإلشارة ،أنه في أواخر عام  ،2016وقع زعيم الحزب ،قلب الدين حكمتيار اتفاقية سالم مع

الرئيس األفغاني أشرف غاني ،أشادت بها الحكومة األفغانية كأول إنجاز سالم كبير منذ عام ( .2001موقع
اخبار الخليج)2016 ،
•

شبكة حقاني:

شبكة حقاني تُعتبر من ضمن الجماعات المتمردة ضد الحكومة األفغانية ،وهي تأسست في ثمانيات
القرن الماضي على يد جالل الدين حقاني القيادي األفغاني الذي حارب الغزو السوفياتي لبالده بمساعدة
الواليات المتحدة وباكستان ،ونفذت الشبكة عدة عمليات انتحارية في قلب كابل ،وتعتبرها السلطات األفغانية
مسؤولة عن العديد من التفجيرات الدامية التي شهدتها البالد منذ الغزو األميركي للبالد ،كما حملت السلطات

األفغانية الشبكة مسؤولية اغتيال شخصيات حكومية أفغانية كبيرة وخطف أجانب بهدف الحصول على فديات
مالية( .موقع مونتو كارلو الدولية)2018/9/4 ،
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ويقدر عدد مقاتلي شبكة حقاني بنحو  10000مقاتل ،وقد اعتادت الشبكة تنظيم الهجمات ضد قوات
ُ
حلف الناتو من معقلها في ميرانشاه ،بوزيرستان ،وهي المنطقة القبلية النائية في باكستان( .موقع سكاي نيوز
عربية)2018/9/5 ،
•

تنظيم القاعدة:
تنظيم القاعدة هو حركة جهادية إسالمية تأسست عام  ،1987على يد عبد هللا يوسف عزام على

أنقاض "المجاهدين" الذين حاربوا الوجود السوفياتي في ثمانينيات القرن الماضي بأفغانستان ،وتزعم أيمن

الظواهري التنظيم بعد مقتل زعيمه السابق أسامة بن الدن على يد قوات أميركية خاصة في إبت آباد عام
( .2011موقع الجزيرة)2014/6/7 ،

ويتبنى التنظيم فكرة الجهاد ضد "الحكومات الكافرة" وتحرير بالد المسلمين من الوجود األجنبي أيا
كان ،ومن أبرز عمليات القاعدة ،هجمات  11سبتمبر  2001على الواليات المتحدة األمريكية ،والتي استخدمت
فيها طائرات مخطوفة للهجوم على مركز التجارة العالمي ومبنى و ازرة الدفاع وأدت إلى مقتل نحو ثالثة آالف

شخص ،لذا صنفته الواليات المتحدة األمريكية وأغلب الدول الغربية كأبرز تنظيم إرهابي عالمي( .موقع الجزيرة،
)2014/6/7
•

تنظيم داعش (والية خراسان):
تم تأسيس تنظيم داعش" ،والية خراسان" ،بتاريخ  ،2015/1/26حيث يتركز نشاطه في المنطقة الواقعة

بين أفغانستان وباكستان ،وقد تمكن التنظيم عند تأسيسه من جذب عدة مجموعات مقاتلة منشقة عن حركة

طالبان ،مثلت قوامه الرئيسي ،إلى جانب بعض المجموعات المسلحة األخرى ،على غرار حركة "أوزبكستان

اإلسالمية" ،التي كانت تضم مقاتلين من دول آسيا الوسطى والقوقاز( .موقع المستقبل لألبحاث والدراسات
المتقدمة)2019/4/10 ،
ويتراوح عدد عناصر تنظيم "والية خراسان" ما بين  2000إلى  3000مقاتل ،ورغم أن ذلك العدد ليس

كبيرا ،السيما عند مقارنته بعدد عناصر حركة طالبان ،إال أنهم يمتلكون خبرة قتالية اكتسبوها من داخل الحركة،
ً

كما أن التنظيم يضم بين صفوفه مجموعة من المقاتلين األجانب من منطقة آسيا الوسطى كانت لديها تجارب

سابقة في تنفيذ العمليات اإلرهابية ،على نحو يزيد من قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية نوعية ،وال سيما
الهجمات االنتحارية( .موقع المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة)2019/4/10 ،
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❖ الخالصة:
أكدت الدراسة في هذا الفصل ،على أن أفغانستان لديها تاريخ قديم يتميز بوجود حضارات قديمة وآثار
تاريخية وفي نفس الوقت لدى أفغانستان تاريخ حديث طغت عليه أحداث العنف والحروب منذ تأسيس الجمهورية

األفغانية ،مرو ار بالغزو السوفيتي والحرب األهلية حتى مرحلة الغزو األمريكي ،كما تتميز بموقع جغرافي

إستراتيجي هام في وسط قارة أسيا ،ولديها حدود مشتركة مع إيران وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان

وباكستان والصين ،وهم جميعا دول محورية في قارة أسيا ،باإلضافة إلى إطاللة الحدود األفغانية على طريق
الحرير ،الممر الذي تمر عبره القافالت التجارية بين الصين والهند.
ومن جهة أخرى يتميز الواقع السكاني في أفغانستان بوجود مجموعات عرقية متعددة ،حيث ينحدر

أصل الشعب األفغاني من عدة مجموعات عرقية مثل البشتون واله ازرة والطاجيك واألوزبك وغيرها من

المجموعات العرقية المتواجدة في أفغانستان ،يحكمها نظام رئاسي ،وأنه يشمل ثالث سلطات رسمية أال وهي:

السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ،إلي جانب وجود أكثر من  100حزب سياسي أفغاني
مسجل بوازرة العدل األفغانية ،ومن أشهرها على سبيل المثال ،جماعة اإلسالم ،والحركة الوطنية ألفغانستان،

وحزب المؤتمر الوطني ألفغانستان ،وغيرها من األحزاب التي تم سردها عبر قائمة مختصرة خالل المبحث

الثاني.
وأخي ار توصلت الدراسة من خالل تحليل الوضع األمني ،أن الواقع األمني في أفغانستان مضطرب

بسبب الغزو األمريكي ،وتدخل حلف الناتو الذي دفع عدة جماعات متمردة للتمرد على الحكومة األفغانية،
وقوات الجيش األفغاني لتأييدها للوجود األجنبي في البالد ،و أن مسؤولية النظام األمني األفغاني ،تقع على
عاتق كل من و ازرة الداخلية األفغانية ،التي تشرف على قوات الشرطة الوطنية األفغانية ،وو ازرة الدفاع األفغانية
التي تشرف على قوات الجيش الوطني االفغاني.
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الفصل الثالث
التدخالت الدولية في الصراعات الدولية
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الفصل الثالث
تمهيد
ُيعد احترام سيادة الدول المستقلة ،وعدم التدخل في شؤونها من أهم مبادئ العالقات الدولية ،فقد تم
ذكر مبدأ عدم التدخل ضمن بنود الفصل األول بميثاق األمم المتحدة ،حيث تنص المادة رقم  2في الفقرة
السابعة من الفصل األول من ميثاق األمم المتحدة على أنه":ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم المتحدة أن
تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ،وليس فيه ما يقتضى األعضاء أن يعرضوا
مثل هذه المسائل ،ألن تحل بحكم هذا الميثاق ،على أن هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في
الفصل السابع” (ميثاق األمم المتحدة)
لذا يتناول الفصل الثالث عبر مبحثين رئيسيين ،ماهية التدخل الدولي ومفهومه وتعريفاته وأشكال
التدخل الدولي في الصراعات الدولية ونموذج للتدخل الدولي مثل تدخل حلف الناتو في بعض الصراعات
الدولية.
ويتناول المبحث األول تعريفات ومفاهيم التدخل الدولي ومبدئي التدخل ،وعدم التدخل الدوليين وذلك

عبر مطلبيين رئيسيين ،حيث يعرض المطلب األول تعريفات التدخل الدولي من قبل فقهاء القانون الدولي
العرب واألجانب ،ومن ثم يناقش المطلب الثاني مبدئي التدخل الدولي وعدم التدخل الدولي من منظور األمم
المتحدة والمواثيق اإلقليمية.
أما المبحث الثاني فهو يتناول عبر مطلبيين رئيسيين ،أشكال التدخل الدولي ،ومن ثم يعرض نموذج
للتدخل الدولي مثل تدخل حلف الناتو في بعض النزاعات الدولية.
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المبحث األول
مفهوم التدخل الدولي
❖ مقدمة
ُيعتبر التدخل من أقدم الظواهر التي شهدتها العالقات الدولية ،فقد اتخذت هذه الظاهرة أشكال مختلفة،

وتسميات متعددة حسب التغيرات التي كان يشهدها العالم ،إال أن التدخل أثار العديد من عالمات اإلستفهام،

نظ ار ألن كلمة التدخل في حد ذاتها تحمل بين طياتها الكثير من المترادفات التي يحاط بها بعض من الغموض.
(السيد ،2012 ،ص)18
ٍ
بشكل عام طبيعة العالقات بين الدول ،وبالتالي يؤكد على
وترى الباحثة ،أن التدخل الدولي يعكس

مدى سيطرة وهيمنة دولة على دولة أخرى ،ويوضح من هم الفاعلين الدوليين في الساحة الدولية ،ألن الدولة

القوية ،هي التي تكون دوماً مستعدة للتدخل والدفاع ،في حال تعرضت ّأياً من مصالحها ،أو مصالح حلفائها
للخطر ،وتختلف أيضاً دوافع هذه الدول فيما بينها لتحديد سبب اتخاذها لقرارها بتدخلها في شؤون دولة أخرى .
لذا فإن كثير من حاالت التدخل الدولي ،عادةً ما تتدخل دولة في شؤون دولة أخرى ،إما ناتجاً عن
دوافع أمنية ،أو إقتصادية ،أو إنسانية ،أو أيديولوجية ،أو من أجل تحقيق مكانة دولية كبيرة ضمن سياق

المجتمع الدولي ،كما يتأتى ذلك من خالل امتالك الدولة للقوة وأدوات التأثير والهيمنة ،دون ذلك لما تجرأت
هذه الدولة على القيام بأي تدخل في شؤون الدول األخرى ،حتى ولو تعرضت مصالحها ،أو مصالح حلفائها

للخطر ،حيث ال يمكن أن تغامر دولة ضعيفة بمواردها البشرية واإلقتصادية والعسكرية ،وال يمكن أن تُقحم
نفسها بشؤون الدول األخرى بسبب الرغبة في إثبات نفسها كدولة مؤثرة ،وقادرة على إحداث تغيير في النظم
السياسية للدول األخرى.
ويمكننا القول ،بأنه من الصعب إيجاد ،أو وضع تعريفاً محدداً لمفهوم التدخل ،حيث يعتبر من أعقد
المفاهيم في العالقات الدولية ،ففي حين يرى البعض أن كل سلوك يصدر عن الوحدة السياسية يستهدف التأثير
في البيئة الدولية يعتبر تدخل ،ويشترط أخرون أن ُيرفق عنصر اإلكراه والضغط مع السلوك الصادر ليوصف
بالتدخل( .ياسين ،2017 ،ص)9
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المطلب األول
تعريفات التدخل الدولي
إن تعريف التدخل الدولي لم يتم تحديده بشكل نهائي ،وأن فقهاء القانون الدولي لم يتفقوا على مفهوم موحد

للتدخل الدولي ،لذا يمكننا التطرق لتعريف التدخل الدولي من الناحية اللغوية والقانونية ومن ثم من وجهة نظر
بعض فقهاء القانون الدولي.

أوال) التعريف االصطالحي واللغوي:
التعريف اللغويالتدخل في اللغة اإلنجليزية مشتق من الكلمة الالتينية” " Intervenirوالتي تعني التموضع بين شيئين

ويستعمل بمعنيين :معني سلبي ليشير إلى االعتداء والتعرض إلى شؤون الغير أو اغتصاب السيادة ،ولمعنى
إيجابي كالتوسط في الخصومات( .حمايدي ،2005 ،ص .)10
أما في اللغة العربية ،يعرف التدخل بأنه ،تد َّخل ِفيما ال يعِن ِ
يه :أ ْدخل نْفس ُه ِفي قضايا ال تُ ِه ُّم ُه( .معجم
ْ
ُ
المعاني الجامع)
التعريف القانوني للتدخليعتمد أنصار هذا االتجاه على عامل الشرعية في تعريفهم للتدخل ،إذ يعرفه القاموس التطبيقي للقانون

اإلنساني أنه" :الفعل الذي تقوم به دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى من خالل انتهاك سيادتها"
(الكيالي ،1985 ،ص)705
وفي إطار ذلك التعريف يمكن التميز بين اتجاهين:

 االتجاه الجامد :ينظر إلى التدخل على أنه سلوك غير قانوني ،موجه النتهاك سيادة الدول وأنه ال يجوزاستخدام القوة إال في حالة الدفاع الشرعي نظ ار لتعارضه مع المادة الثانية في الفقرة الرابعة من ميثاق األمم

المتحدة ،الذي يؤكد على وجوب أن :يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً ،أي اعضاء األمم المتحدة في عالقاتهم الدولية
عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة ،أو على وجه

أخر ،ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة( .ميثاق األمم المتحدة)

 -االتجاه المرن :حاول البعض على غرار أستاذ القانون الدولي" ،إليري ستويل" إعطاء تعريف عام يشمل

التدخالت الشرعية أو التي تتم في إطار هيئة األمم المتحدة ،لذلك هم يرون أن التدخل بمفهومه الواسع أنه كل

سلوك خارجي يستهدف الشؤون الداخلية للدول ،قد يكون شرعيا أو غير شرعيا وقد يساهم في إثارة النزاعات
الدولية ،وتصعيدها كما قد يساهم في تسويتها( .يونس ،2010 ،ص )20
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ثانيا) تعريفات فقهاء القانون الدولي:
 الفقهاء الغربيونيرى القانوني الدولي "توماس كارولن" ،أن التدخل سلوك عدواني ينتهك معايير األنظمة الموجهة للقانون

الدولي ،وهو تعريف متفق عليه في النظام األوروبي لما بعد مؤتمر وستفاليا عام  ،1648إال أنه بدأ في

التالشي في النظام الدولي الموسع للقرن العشرين بتعقيداته التركيبية واأليديولوجية والتكنولوجية ،وأصبح هذا
التداخل المفهومي أكثر حدة بعد الحرب العالمية الثانية نظ ار النهيار النظام التوازني القديم وبناء ثنائية قطبية

أيديولوجية المحور مما أثر سلبا على المحاوالت التحليلية التي أصبحت أكثر معيارية ووصفية ،وأدى من جانبه
إلى تكوين تعاريف متباينة ،وصعبة التوفيق تبعا لخصوصية التحليل والمنهجية لكل نظرية( .سوالفه،2009 ،
ص )17
ويرى الفقيه الدولي "جوزيف ناي" ،أن لدى مفهوم التدخل معنيين ،المعنى األول هو المعنى الواسع

والذي يشير إلى الممارسات الخارجية التي تؤثر على الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة ،أما المعنى

الضيق لهذا المفهوم فيشير الى استناد التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى على القوة العسكرية( .ناي،

 ،1997ص )196
واعتبر الفقيه الدولي "بول هيدلي" ،أن التدخل هو نتاج منطقي للطبيعة الفوضوية للنظام الدولي ،وقد

يكون عنيفا أو غير عنيف ،مباشر أو غير مباشر ،مفتوحا أو مستتر ،أحادي أو جماعي ،وقائما على شرط

التباين في القوة كشرط أساسي له ،ويفسر ذلك بأن من الضروري ان تكون الدولة المتدخلة أكثر قوة من الدولة
المستهدفة( .سالم ،1994 ،ص)17-16
 وجهة نظر الفقهاء العربُيعتبر التدخل من وجهة نظر الخبير بالقانون الدولي "إسماعيل مقلد" ،بمثابة أداة لحفظ توازن القوى
في العالقات الدولية وأساس بنوي للنظام الدولي ،حيث أن المحافظة على تطبيق توازن القوى تضمن الدول

تحقيق السالم بردع الدول عن إثارة الحروب ،وتبقي على تعدد الدول في المجتمع الدولي بإعطائه المرونة
الكافية في تكييف أوضاعها وعالقاتها مع غيرها بالشكل الذي يحفظ لها استقاللها السياسي وكيانها القومي.

(مقلد ،1971 ،ص )175 -173
وأكد "محمد يونس" على أن التدخل عمل إرادي على درجة من الجسامة يباشره شخص قانوني دولي
تجاه دولة أخرى ،بغية حرمان هذه الدولة من التمتع بسيادتها واستقاللها( .يونس ،2010 ،ص )32

44

ويصف "محمد عبد الوهاب" التدخل بأنه إقحام دولة نفسها إقحاما استبداديا بحق أو بدون حق في

الشؤون الخارجية أو الداخلية لدولة أخرى بغرض تغيير األوضاع القائمة فيها أو المحافظة عليها أو إرغامها
على القيام بعمل معين أو االمتناع عنه ،مستعملة في ذلك وسائل الضغط وهو بهذا يمس االستقالل الخارجي

والسيادة اإلقليمية والشخصية للدولة المعنية( .الساكت ،1985 ،ص)116-115
ويرى محمد فضة التدخل بأنه نشاط عدواني ،يهدف الى خلق حقائق جديدة لتعدل من النظام الداخلي

للدولة المستهدفة بما فيه النظام السياسي ،األمر الذي يعد انتهاكا للشخصية القانونية للدولة بما فيه التعدي
على سيادة الدولة واستقاللها وبالرغم من تعدد صور التدخل وتباينها إال أنها ال تنفي عنه صفة االستغالل أي
استغالل الدول األخرى( .فضة ،1986 ،ص )42

وبناء على التعريفات المذكورة أعاله ،نستنتج أن التدخل الدولي يمكن تعريفه "بأنه عبارة عن تدخل
ً
دولة ما في شؤون دولة أخرى ،عبر استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر أوراق ضغط سياسية واقتصادية،
وعسكرية وأيدلوجية ،بهدف فرض سيطرتها وهيمنتها السياسية على تلك الدولة لتحقيق مصالح معينة أو بهدف
توفير حماية لمواطنين تلك الدولة تحت ذريعة حقوق اإلنسان وتحقيق األمن والسلم في الدول التي تسودها

نزاعات مسلحة أو تحكمها أنظمة حكم استبدادية تنتهك حقوق األقليات".

المطلب الثاني
مبدأي التدخل وعدم التدخل الدوليين
أوال) مبدأ التدخل الدولي:
مع ازدياد حجم االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان في بعض بلدان العالم خاصة في الدول النامية ،وتسلط

بعض األنظمة الديكتاتورية على السكان المدنيين وحرمانهم من حقوقهم األساسية ،أصبح مفهوم سيادة الدولة،

ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول األخرى ،عائًقا أمام حماية حقوق اإلنسان األمنية والسياسية ،وتأمين حاجات

طي
المدنيين في البلدان التي تعاني من أنظمة حكم فاسدة ديكتاتورية ،لذا كان البد للمجتمع الدولي من تخ ّ
ظمة األمم
حاجز مبدأ السيادة من أجل توفير حماية لبعض الشعوب المضطهدة بالعالم .ومن هنا زاد اهتمام من ّ

المتحدة بالمشكالت الداخلية لوحدات النظام الدولي ،أي للدول ،وتجّلى ذلك في( :أبو جودة ،2013 ،ص )1
ظمة بتنظيم االنتخابات العامة أو اإلشراف عليها ومراقبتها في بعض الدول.
 قيام المن ّ إعالن حمايتها لبعض األقليات أو الجماعات المضطهدة.ظر بها تخزين السالح فيها أو استعماله.
 إنشاء مناطق آمنة يح ّ -اإلشراف على نزع السالح أو إيقاف العمليات الحربية أو فرض الهدنة في الحروب األهلية أو الحدودية.
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 السعي لضمان وصول المواد الغذائية والطبية والمساعدات اإلنسانية من كل نوع إلى سكان المناطق المنكوبةالمعرضة للصراعات الداخلية.
أو
َّ
مؤسساتها على النهوض من
 المساهمة ،بعد انتهاء الحروب األهلية ،في إعادة بناء هياكل الدولة ،ومساعدة ّتهدد األمن العالمي .
كبوتها في إطار مكافحة األعمال اإلرهابية التي ّ
وترى الباحثة نظ اًر لتردي أوضاع حقوق االنسان في بعض دول العالم ،اعتبرت بعض الدول العظمى

بالعالم مثل الواليات المتحدة األمريكية ،ودول اإلتحاد األوروبي ،بأن لديهم الصالحية للتدخل في شؤون الدول

األخرى تحت مبرر حماية المدنيين والمحافظة على حياتهم ،فأصبح مفهوم السيادة نسبي وليس سيادة مطلقة .

وباالطالع على ميثاق األمم المتحدة ،نالحظ أن مفهوم التدخل اإلنساني يتم التطرق إليه أحياناً بطرق أخرى
غير اللجوء الى القوة مثل استخدام الضغط السياسي ،االقتصادي أو الدبلوماسي ،بينما يرى آخرون أن التدخل

االنساني يتم عن طريق اللجوء إلى استخدام القوة وهذا من االستثناءات الواقعة على الحظر( .عبد الرحمن،

 ،2003ص )18
لذا نجد هذا االستثناء الواقع على الحظر قد ورد بالفعل في المادة رقم ( )51من ميثاق األمم المتحدة،

حيث نصت المادة ( )51على أنه " ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول ،فرادى
أو جماعات في الدفاع عن نفسها ،إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة وذلك إلى ان يتخذ

مجلس األمن التدابير"( .ميثاق األمم المتحدة)
و عليه فإن ممارسة حق الدفاع الشرعي وفقاً لما نصت عليه تلك المادة هو حقاً  ،ويقوم مجلس األمن

باتخاذ التدابير الالزمة من أجل الحفاظ على األمن والسلم الدوليين ،إال أن االستثناءات الواقعة على الحظر

في نص تلك المادة تتركز في حق الدفاع الشرعي ،حيث تعد حالة الدفاع الشرعي في حالة من حاالت انتفاء
المسؤولية الدولية التي تتخذها الدول من أجل اإلفالت من العقاب الذي قد يسلط عليهم دولياً في حالة خرقهم
ألحكام وبنود القانون الدولي التي تقر بضرورة حماية حقوق االنسان وعدم التعدي عليها بأي حال من

االحوال،وتختلف معاني وتعاريف حق الدفاع الشرعي عبر مراحل منذ أن أوردته األمم المتحدة في ميثاقها ،فقد

أجاز هذا الميثاق حق الدفاع الشرعي استناداً إلى المادة ( )51و أساسه القانوني يشير إلى حق الوجود ،وكذلك

حق البقاء الذي يعطي لكل دولة الحق في حماية ذاتها وهو حق طبيعي للدول باعتباره الوسيلة األساسية لصد

العدوان غير المشروع وما يشبه بحق الضرورة( .أبو الوفا ،2000 ،ص )202
ثانياً) التدخل اإلنساني ومسؤولية الحماية :
على الرغم من أن التدخل اإلنساني قد أثار جدالً قانونياً ،وذلك لكونه ينطوي على انتهاكات صريحة

للحقوق واألعراف ،إال أن ازدياد المكانة الخاصة بالفرد ضمن المجال الدولي ،قد أدى إلى ظهور الحاجة إلي

الحماية ،حيث أن التدخل االنساني قد شكل ظاهرة قديمة في تاريخ العالقات الدولية ،و في جذور تلك
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المعاهدات الدولية األولى ،مثل معاهدة قادش التي تُعد أول معاهدة سالم مكتوبة في تاريخ البشرية في عام
 1258قبل الميالد بين الحثيين و الفراعنة و في عهد الملك رمسيس الثاني ،حيث أكدت بنود المعاهدة على

أهمية إقامة عالقات جيدة بين الدولتين ،والسعي إلى إحالل سالم أساسه احترام سيادة أراضي الدولتين ،والتعهد
بعدم تحضير الجيوش لمهاجمة الطرف اآلخر ،وإقامة تحالف وقوة دفاعية مشتركة ،واحترام الرسل والمبعوثين

بين الدولتين ألهمية دورهم لتفعيل السياسة الخارجية ،واللجوء إلى لعنة اآللهة كضمانة لهذه المعاهدة ومعاقبة
الناكث بها( .موقع وكالة شينخاوي)2016/10/7 ،
والبد من الذكر ،أنه هناك تشابه ما بين التدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية ،ليس بعيدا عن مفهوم

التدخل اإلنساني ،فهو يتشابه معه من حيث األهداف ،وذلك ألن كال الطرفين يقومان على أساس إنقاذ الشعوب
من األخطار واالنتهاكات التي تتعرض لها ،ويكون ذلك من خالل تقديم المعونات لهم سواء كان عن طريق

الدول ،أو عن طريق المنظمات غير الدولية ،حيث أثار هذا المفهوم جدالً واسعاً في حدوثه كما هو الحال في

البوسنة والصومال وكوسوفو وليبيا ،أو في عدم حدوثه كما هو الحال في راوندا ،و تجدر اإلشارة أيضا أنه في

الفترة الواقعة ما بين  ،1993 – 1992فشلت عمليات حفظ السالم في الصومال في إعادة األمن والسالم إلى

نصابهما نتيجة لسوء التخطيط واالستخدام المفروض للقوة العسكرية  ,األمر الذي أدى في النهاية إلى انسحاب

األمم المتحدة ,أما بالنسبة إلي إقليم كوسوفو فقد أثار تدخل حلف شمال األطلسي فيه خالل عام  ،1999جدالً
عنيفاً حول شرعيته(.الناصر ،1999 ،ص )5

47

وفي التعمق أكثر في مبدأ التدخل الدولي ضمن مبرر مسؤولية الحماية ،نجد أن مسؤولية الحماية
الدولية تنقسم إلى ثالثة أقسام ،أال وهي ما يلي:
 )1مسؤولية المنع
تتمثل هذه المسؤولية في الوقاية من األزمات في الدول قبل وقوعها ،وذلك عن طريق معالجة األسباب المباشرة

لألزمة حيث يقال (المنع هو البعد الوحيد األكثر أهمية لمسؤولية الحماية) ،إال أن في الحقيقة ال يوجد اتفاق
على تحديد هذه األسباب التي تتخذ اشكاالً عديدة( .ماسينغهام ،2009 ،ص )161
 )2مسؤولية الرد
تتمثل هذه المسؤولية بدورها على عدة تدابير من بينها اللجوء إلى القضاء الدولي من خالل المحاكم الدولية

من أجل دعم نظام قانوني دائم للمسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي بشكل عام والقانون لدولي

اإلنساني وحقوق اإلنسان بشكل خاص ،حيث هذه األخيرة تعني أن هنالك والية قضائية على سلسلة من الجرائم

المرتكبة ضد االنسانية وجرائم الحرب بالرغم مما أثارته من جدل حول المعيار الذي سيتم االعتماد عليه لتحديد

جرائم الحرب ،باإلضافة إلى جريمة اإلبادة الجماعية وجرائم العدوان( .أحمد ،2003 ،ص )162 – 161
 )3مسؤولية إعادة البناء
تتمثل هذه المسؤولية بتقديم المساعدة للمدنيين بعد عملية التدخل العسكري وتتم غالباً هذه العملية بإرسال
مالحظين دوليين من أجل متابعة سير اإلدارة وبنا ًء على ذلك فإن التفكير في التدخل العسكري يبرر أهمية

وضع استراتيجية لما بعد التدخل بعد منع وقوع صراعات وحاالت طوارئ انسانية( .ماسينغهام ،2009 ،ص

)161
ثالثاً) مبدأ عدم التدخل الدولي:
ُيعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ المنبثقة عن ميثاق األمم المتحدة ،إذ ُيعد من أكثر المبادئ
تأكيدا وأكثرها انتهاكا .فمن خصائص سيادة الدول هو عدم التدخل في شؤونها الداخلية سواء كان هذا التدخل

من عمل دولة أخرى أو منظمة دولية ،وكغيره من المبادئ الدولية تعتري مبدأ عدم التدخل عدة إشكاالت من

حيت التطبيق ،حيت أن الدول ما فتئت تخرق هدا المبدأ بشكل مستمر اعتمادا على مبررات وأسباب واهية

تتعلق غالبا بالسيادة الوطنية للدول .وبالرغم من حرص واضعي ميثاق سان فرانسيسكو على الوضوح والدقة،

إال أن الدول القوية على الخصوص تفننت في تأويل مبادئ القانون الدولي ،وقواعده بما فيها مبدأ عدم التدخل،
وفق ما يتماشى مع خدمة مصالحها القومية ،واستراتيجياتها الكبرى واألمثلة على ذلك كثيرة أهمها التدخل

األمريكي في جل بقاع العالم( .موقع صفحة)2009/4/14 ،
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ومن الجدير بالذكر أن مبدأ عدم التدخل يستند بالدرجة األولى على بعض الحقوق األساسية للدولة،
والتي تتمثل على سبيل المثال في السيادة ،والمساواة بين الدول ،السيما في سيادتها وقدرتها على اختيار نظامها

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وحق التصرف في مواردها الطبيعية .لذا يعزز مبدأ عدم التدخل
في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ،سيادة الدولة على إقليمها ،حيث أن أي تدخل في شأن الدولة يفقد هذه الدولة

أو ينتقص من سيادتها ،وسلطة الدولة على إقليمها ،والذي يشمل أيضا تنظيم عالقاتها مع سكان الدولة من

الرعايا واألجانب ،وكذلك اختيار نظامها السياسي ،واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وإصدار القوانين والجزاءات
على مخالفيها وحرية استغالل مواردها الطبيعية( .المركز الديمقراطي العربي)2016/10/19 ،
➢ األمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل :
أكد ميثاق األمم المتحدة على مبدأ عدم التدخل ضمن بنوده األساسية ،حيث تُشير الفقرة السابعة من
التدخل في الشؤون التي تكون من صميم
المادة الثانية في الفصل األول من ميثاق األمم المتحدة ،على “عدم
ّ

ونددت
كبير بمبدأ عدم
اهتماما ًا
السلطان الداخلي لدولة ما" .كما أبدت الجمعية العامة لألمم المتحدة،
ّ
التدخلّ ،
ً
تهدد أسس السالم في العالم ،وتع ّكر صفو العالقات الدولية( .ميثاق األمم المتحدة)
بأعمال
ّ
التدخل التي ّ
التدخل
فقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  ،1965 /12/ 20قرار رقم  2131حول عدم جواز
ّ

في شؤون الدول الداخلية ،وحماية استقاللها وسيادتها( .قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم )2131

أعم وأشمل،
ومن ثم أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  ،1970 /12/ 16إعالنا آخر لقرار ّ

حول "مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول ،وفق ميثاق األمم المتحدة ،أال وهو

تضمن هذا القرار ،سبعة مبادئ مهمة ،أولها مبدأ امتناع الدول ،في عالقاتها الدولية،
قرار رقم  ،2734حيث
ّ
عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي لكل دولة ،أو بأي
التدخل في الشؤون التي تكون من
طريقة تتنافى مع مقاصد األمم المتحدة ،وثانيها المبدأ الخاص بواجب عدم
ّ
تدخل في الشؤون الداخلية
صميم اختصاص الدولة الوطني ،و لقد ح ّ
ظر إعالن األمم المتحدة لعام  ،1970كل ّ

مخالفا للقانون
التدخل السياسي أو االقتصادي أو الثقافي
والخارجية ألي دولة ،واعتبر كل شكل من أشكال
ً
ّ
تدخل خارجي( .قرار الجمعية
الدولي ،وأ ّكد أن لكل دولة حًقا ثابتًا في اختيار النظام الذي يالئمها من دون أي ّ
العامة لألمم المتحدة رقم )2734
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➢ المواثيق اإلقليمية ومبدأ عدم التدخل:
ظمة االتحاد اإلفريقي على مبدأ عدم
يؤكد كال من ميثاق جامعة الدول العربية ،والقانون األساسي لمن ّ

التدخل في شؤون الدول األخرى ،واحترام سيادتها ،حيث تنص بعض بنود تلك المواثيق على التالي:

تنص المادة الثامنة منه على أن "تحترم كل دولة من الدول المشتركة في
أ -ميثاق جامعة الدول العربيةّ :
وتتعهد بأن ال تقوم
الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة األخرى ،وتعتبره حًقا من حقوق تلك الدول،
ّ
بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها( .ميثاق جامعة الدول العربية)
تنص المادة الرابعة منه ،على مبدأ "المساواة والترابط بين
ب -القانون التأسيسي لمن ّ
ظمة اإلتحاد اإلفريقيّ :
الدول األعضاء في االتحاد ،وعلى "عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى( .القانون
التأسيسي لمنظمة االتحاد اإلفريقي)

50

المبحث الثاني
أشكال التدخل الدولي ،وحلف الناتو كنموذج للتدخل الدولي
يعرض المبحث الثاني عبر مطلبين رئيسيين أشكال التدخل الدولي ،وفي نفس الوقت يعرض نموذج

لتدخل دولي في شؤون الدول األخرى ،مثل تدخل حلف الناتو في بعض النزاعات الدولية.

المطلب األول
أشكال التدخل الدولي
يتم عادةً التدخل الدولي عن طريق استخدام عدة أساليب وأشكال تتنوع بين استخدام أسلوب القوة أو
وسائل اإلكراه والقهر وبين استخدام أساليب القوة الناعمة والوسائل غير مباشرة للتدخل في شؤون الدول تحت

مبرر تطوير عالقات تعاون مع الدول أو حماية حقوق اإلنسان ،لذا يمكن تقسيم أشكال التدخل الدولي بشكل
عام إلى ما يلي:
أوال) الشكل اإلنساني للتدخل الدولي

وهنا تتدخل دولة ما في شؤون دولة أخرى عن طريق إتباع الوسائل السياسية والدبلوماسية كمحاولة

منها للتأثير في إرادة الجهة المسؤولة عن خروقات وانتهاكات حقوق اإلنسان ،والتي يتم التدخل ضدها ،والضغط

عليها لحملها وإجبارها على الكف عن ممارسة تلك االنتهاكات والخروقات ،وإيقافها على االستمرار فيها.ويتبع

في هذا األسلوب من التدخل عدة طرق ،من ضمنها أن تقدم الجهة المتدخلة طلبات تحريرية أو شفاهية أو
مذكرات رسمية إلى الجهة التي تقوم بانتهاك حقوق اإلنسان في الدولة المعنية بحيث تتضمن هذه الطلبات أو

المذكرات الطلب من تلك الجهة القيام بعمل معين أو أكثر أو االمتناع عن القيام بعمل معين أو عدة أعمال،
كما ويمكن أن يتضمن الطلب منها السير وفق خطة معينة أو سياق معين( .الرواندوزي ،2010 ،ص )408
ويمكن اعتبار توجيه دعوة لعقد مؤتمر يتقرر فيه ما يحاول الجهة المتدخلة تحقيقه أسلوبا سياسيا أخر
للتدخل الدولي ،فضال عن إمكانية أن يأخذ األسلوب السياسي للتدخل الدولي شكل االحتجاج الدبلوماسي تقدمه
بعثة الجهة المتدخلة إلى الجهة المتدخل في شؤونها ،وقد يكون التدخل السياسي أكثر شدة خاصة حينما يكون

من جانب المنظمات الدولية كاألمم المتحدة ،كق اررات اإلدانة والشجب التي تتمتع بفاعلية أكثر من غيرها من

الطرق السياسية للتدخل اإلنساني،فقد شهد القرن التاسع عشر بعض النماذج من األسلوب السياسي للتدخل
اإلنساني حينما تدخلت بعض الدول األوروبية ،مثل بريطانيا وروسيا في بلغاريا وأرمينيا في مواجهة الدولة

العثمانية خالل عصر السلطان عبد الحميد الثاني ،وُيعتبر تدخل األمم المتحدة على شكل إدانة سياسة الفصل
والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا في الستينات من القرن العشرين ضمن هذا األسلوب للتدخل اإلنساني.
(غانم ،1979 ،ص )186
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ثانيا) الشكل االقتصادي للتدخل الدولي
وذلك عندما تقوم الجهة المتدخلة باستخدام بعض التدابير االقتصادية التي تستهدف من وراءها التأثير

في سياسة الدولة المراد التدخل في شؤونها لحملها على وقف انتهاكات حقوق اإلنسان فيها.

ويقصد بالتدابير االقتصادية وسائل الضغط واإلكراه ذات الطابع االقتصادي ،يستخدمها الطرف
ُ
المتدخل ضد الطرف الذي يقوم بخرق وانتهاك حقوق اإلنسان للتأثير في إرادته ،ومن هذه الوسائل على سبيل

المثال ،إتباع سياسة المقاطعة االقتصادية ضده ،ومنع االستيراد والتصدير معه ،أو فرض الحصار االقتصادي
عليه ،أو منع مرور البضائع في إقليمه ،أو تجميد األموال والممتلكات والبضائع العائدة لذلك الطرف والموجودة

في الخارج ،كذلك االمتناع عن منح القروض أو المنح،أو فرض بعض الشروط االقتصادية عليه خالل
التعامالت االقتصادية معه ،وغيرها من الوسائل واألساليب ،وال يختلف هذا األسلوب عن األسلوب السابق فيما
يخص القصد من التدخل،إذ تقوم الجهة المتدخلة باستخدام وسائل الضغط واإلكراه االقتصادية المختلفة بغية

التأثير في قرار وإرادة الطرف المتدخل في شؤونها،لحملها على القيام بأداء عمل معين أو االمتناع عن القيام

بعمل،وفي كلتا الحالتين فإنها تبغي وقف الخروقات واالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان( .الرواندوزي،2010 ،
ص )410
وتجدر اإلشارة ،أن هذا الشكل االقتصادي للتدخل الدولي تم تناوله عبر ميثاق األمم المتحدة ،حيث
تم منح مجلس األمن صالحية فرض عقوبات اقتصادية بموجب المادة رقم  41من الميثاق في حاالت تهديد
السلم واإلخالل به ووقوع العدوان ،حيث نصت المادة  41بأنه (على مجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه

من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ ق ارراته،وله أن يطلب إلى أعضاء األمم المتحدة تطبيق

هذه التدابير ،ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية
والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفا جزئيا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية).

(ميثاق األمم المتحدة ،مادة )41
ومن أبرز األمثلة حول التدخل الدولي عبر استخدام الورقة االقتصادية ،هو العقوبات االقتصادية

األمريكية التي فرضتها الواليات المتحدة االمريكية على إيران بسبب برنامجها النووي ،حيث خالل عام ،2011

فرضت إدارة الرئيس األمريكي أوباما عقوبات اقتصادية ومالية ضد قوات الحرس الثوري اإليراني وقوات الباسيج
للمقاومة وقوات إعمال القانون اإليراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم ،وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي

أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل األميركيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة.

(موقع الجزيرة)2017/2/4 ،
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ثالثا) الشكل العسكري للتدخل الدولي
يحصل عادةً هذا النوع من التدخل الدولي عن طريق استخدام القوات المسلحة ،سوا ًء كانت هذه القوات

برية أو بحرية أو جوية أو مختلطة من القوات الثالث المذكورة ،أو التهديد باستخدامها ،ويعتبر هذا الشكل

للتدخل الدولي من أكثر األساليب استعماال على صعيد العالقات الدولية نتيجة لما يتمتع به هذا األسلوب من
القدرة الكبيرة في الغالب على الحسم والتأثير لتحقيق الغاية والهدف من التدخل ،فضال عن إمكانية سرعة اتخاذه

وتنفيذه ،إلى جانب سرعة تحقيق النتائج بواسطته( .الرواندوزي ،2010 ،ص )411

ومن أمثلة التدخل العسكري الدولي ،هو تدخل حلف الناتو في ليبيا خالل عام  ،2011تحت ذريعة

القضاء على نظام القذافي ،وتدخل حلف الناتو في البوسنة والهرسك خالل عام  ،1999رداً على أعمال
التطهير العرقي لألقلية األلبانية التي قام بها الصرب في إقليم كوسوفو داخل جمهورية صربيا( .مرزوق ،أمين،
 ،2017ص )53
رابعاً) الشكل اإلعالمي للتدخل الدولي
لعبت و سائل اإلعالم دو ار أساسيا في انتشار فكرة ما ،أو الدفاع عن قضية ما إذ يختلف هذا األسلوب

من التدخل اإلعالمي عن األساليب األخرى في كون الدولة أو الجهة المتدخلة ال تلجأ إلي استخدام الوسائل

المادية التي تمتلكها لفرض إراداتها على الدول األخرى بل تستعين بوسيلة أخرى للتأثير المعنوي قد تكون أكثر

تأثي ار من القوة المادي ة و أقل منها كلفة وهي استخدام الدعاية عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة للسيطرة
والتأثير على عقول وإرادات راعيا الدولة المتدخل فيها لتنفيذ ما ترغب فيه ،وأصبح ألسلوب التدخل أهمية كبيرة

في عصرنا هذا بعد أن استطاع االنسان االنتفاع باألثير كوسيلة لالتصال الفكري بين مختلف الشعوب
وخصوصا بعد أن أخذت الدعاية تقوم بدور متميز في نشر العقائد و األفكار( .محمد ،2009 ،ص )47

ومن أمثلة التدخل الدولي عبر اإلعالم ،هو التغطية اإلعالمية الروسية للحرب في سوريا ،حيث أنه

من المالحظ أن وسائل اإلعالم الروسية تحاول استقطاب الرأي العام تجاه تأييد التدخل الروسي العسكري في

سوريا ،حيث انعكس ذلك بشكل واضح في البرامج الحوارية والتقارير اإلخبارية والتحليلية الروسية ،فقد أظهرت
تقارير المراسلين من سوريا ترحيب مواطنين سوريين بالتدخل الروسي بجانب لقطات للطائرات الحربية الروسية

وهي تقصف مواقع من تصفهم باإلرهابيين ومدى دقة إصابتها ،في حين ال يتوقف اإلعالم عن تكرار وجود

تنسيق مع التحالف الدولي ،وإبالغ األميركيين بكافة الطلعات الجوية ومواقع الغارات( .موقع الجزيرة،
)2015/10/7
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خامساً) الشكل الدبلوماسي للتدخل الدولي
يمارس هذا النوع من التدخل عن طريق الضغط المسلط من طرف الدولة المتدخلة على القنوات
الدبلوماسية التي تربطها بالدولة المقصودة بالتدخل في شؤونها( .محمد ،2009 ،ص )52
ويتجلى التدخل الدبلوماسي بمخالفة الدبلوماسي مهما كانت صفته سواء كان سفي ار أو قنصال أو غير

ذلك ،االلتزامات الملقاة على عاتقه بموجب اتفاقية فينا التي تم إعالنها خالل عام  1961والمتمثلة في( :اتفاقية
فينا للعالقات الدبلوماسية)1961 ،
 وجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها. عدم إثارة القالقل أو االضطرابات ألي غرض كان. عدم المساهمة في حركة ثورية أو تشجيع انقالب.-

عدم القيام بحملة سياسية ضد تصرفات الحكومة القائمة أو انتقاد هذه التصرفات من جانبه دعما لحزب

دون غيره.

وتعتبر هذه التصرفات كلها أعمال من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها هذا
الدبلوماسي بحيث يمكن لهذه األخيرة أن تعتبره شخصا غير مرغوب فيه.
ومن إحدى األمثلة للتدخل الدبلوماسي للدول ،هو عندما أشادت السفيرة األمريكية بالقاهرة آن باترسون

خالل عام  ،2012بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي ،عبر تأكيدها على أنه يختلف عن سلفه حسني
مبارك ،وال تصح المقارنة بينهما ،مشيرة إلى أن ‘مرسي’ رئيس منتخب ،وأن ‘مبارك’ كان في السلطة 30

عاماً انتهت بخلعه( .موقع القدس العربي)2013/6/21 ،
سادسا) الشكل الثقافي للتدخل الدولي
ُيعد التدخل الثقافي فكرة قديمة جديدة كشكل من أشكال التدخل الدولي ،حيث نجد أن االستعمار القديم

اعتمد طريقة التغلغل الثقافي في البلدان التي هي تحت وطأة االستعمار عبر اإلرساليات األجنبية – التبشيرية،
والمدارس ونظم محو األمية والمساعدات الميدانية لألرياف وغيرها كوسيلة للتدخل وفرض ثقافته ولغته على

مستعمراته أو الدول المنتدبة مثل االرساليات الفرنسية التي ساهمت إلى حد كبير بنشر اللغة الفرنسية في
البلدان التي يطلق عليها اليوم اسم الدول الفرنكوفونية( .الرحباني ،2011 ،ص )33-32
وعليه فإن الدول االستعمارية مازالت تضع يدها وتهيمن على مستعمراتها القديمة بواسطة الثقافة واللغة،

ففي كثير من األحيان ال تسمح بالتدخل في شؤون هذه الدول من الدول األخرى بحيث تفرض إرادتها مما ال
يدع مجال للشك انها هي المتدخلة في شؤون تلك الدول وكأنها محميات لها( .الصادق ،2006 ،ص )264
54

وتحدد معايير التدخل الثقافي بفرض لغة بلد معين وثقافته وتقاليده وقيمه السلوكية واالجتماعية على

البلدان والشعوب األخرى مما يؤدي إلى هيمنة ثقافة معينة وغزو ثقافي يفرض من األقوى على الضعيف مثلما
حدث في السابق بدول المغرب العربي التي سيطرت اللغة الفرنسية على كافة مناحي الحياة بتلك الدول.

(الرحباني ،2011 ،ص )34
لذا تسعى كل الدول إلى دعم تراثها الثقافي والمحافظة عليه ،ألنه يعد أحد مقوماتها الهامة وإثبات

وجودها وحماية نفسها من كل غزو خارجي قد ينتهي بمسح ثقافة األمة وتشويهها أو تغييرها بشكل يفقدها
أصالتها وجوانب التميز والتفرد فيها( .مهنا ،2006 ،ص )161
سابعاً) الشكل األيدلوجي للتدخل الدولي
يمكن تفسير التدخل األيدلوجي ،بأنه التدخل القائم على أسس مذهبية تتبناها الدولة المتدخلة وتحاول

نشرها خارج حدودها حيث ال يقف األمر هنا عند حد تدعيم أيدلوجية الدولة أو حمايتها من أي تدخل خارجي،

بل يصل األمر إلى حدوث تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة ،حيث أن األصل العام هو أن للدولة حق

اختيار نظامها السياسي وأيدولوجيتها بعيدا عن أي تدخل خارجي وفق ما نصت عليه مبادئ القانون الدولي.

(الشيخة ،2004 ،ص )294
ومن أكبر أمثلة التدخل األيدلوجية في الدول ،هو فكرة التقرير السنوي عن االضطهاد الديني في عدد

من دول العالم الذي تقوم بإصداره و ازرة الخارجية األمريكية ،و كأنها نصبت نفسها المعنية بالشؤون الداخلية
للدول من الناحية العقائدية ،وهذا المشروع في قولهم جاءا منعا الضطهاد المسيحيين والبوذيين والبهائيين من
الضغوط في عديد الدول منها الصين وكوبا وباكستان وكوريا الشمالية ومصر والسعودية والمغرب

والسودان،ونالحظ وجود أربع دول عربية في تقريرها لسنة  ،1997والغريب أن هذا التقرير يتمخض عليه فرض

عقوبات اقتصادية وسياسية على بعض الدول المذكورة مثل حظر المساعدات األجنبية وفرض على بعض

الصادرات( .ياسين ،2017 ،ص)76
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المطلب الثاني
حلف الناتو كنموذج للتدخل الدولي
➢ نشأة حلف الناتو:
تم تأسيس حلف الشمال األطلسي (الناتو) الذي مقره مدينة بروكسل ،بنا ًء على معاهدة شمال األطلسي

التي وِّقعت في واشنطن بتاريخ  .1949/4/4وكان دور الحلف في فترة التأسيس تولي مهمة الدفاع عن أوروبا
الغربية ضد االتحاد السوفياتي والدول المشكلة لحلف وارسو آنذاك في سياق الحرب الباردة حيث تساهم كل

الدول األعضاء في الحلف بنصيب من القوى والمعدات العسكرية)NATO Website( .

ويضم حلف الناتو حالياً  29دولة ،من بينها  12دولة فقط بدأت الحلف في عام  1949وهي الواليات

المتحدة األمريكية ،والمملكة المتحدة ،وبلجيكا ،وكندا ،والدنمارك ،وفرنسا ،وآيسلندا ،وإيطاليا ،وهولندا،

ولوكسمبورغ ،والنرويج ،والبرتغال .وفي عام  1952انضمت كل من تركيا واليونان ،بينما انضمت ألمانيا في

عام .1955وفي عام  1982انضمت إسبانيا للمعاهدة ،وتبعتها كل من التشيك ،والمجر ،وبولندا في عام

 ،1999أما في عام  ،2004انضمت دول بلغاريا ،وإستونيا ،والتفيا ،وليتوانيا ،ورومانيا ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا.
وانضمت كل من كرواتيا وألبانيا في عام  ،2009بينما كانت دولة الجبل األسود «مونتينيغرو» آخر الدول
المنضمة للحلف؛ إذ انضمت في عام ( .2017موقع عربي بوست)2019/4/1 ،
➢ هيكلية حلف الناتو:

أما بالنسبة للهيكل التنظيمي للحلف ،فيعتبر مجلس شمال األطلسي الهيئة الرئيسية المكلفة باتخاذ

القرار السياسي في الحلف ،ويجتمع مرة كل أسبوع ،أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،على مختلف المستويات.
ويرأس المجلس ،األمين العام الذي يساعد األعضاء على التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية .ويضم
الحلف أيضا شبكة من اللجان تتولى التعامل مع جميع الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها ،بدءا بالقضايا

السياسية وصوال إلى القضايا الفنية األكثر تعقيدا .وتجدر اإلشارة أنه عند تنفيذ ق اررات سياسية لها اعتبارات

عسكرية ،تكون الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة هي اللجنة العسكرية وهيكل القيادة العسكرية ،ويمتلك حلف

شمال األطلسي قوات دائمة محدودة تحت تصرفه ،وعند موافقته على عملية عسكرية ،تشارك الدول األعضاء

بقواتها على أساس تطوعي .ويعد األمين العام هو أعلى موظف مدني دولي في الحلف ،وهو مسؤول عن
توجيه عملية التشاور واتخاذ القرار ،وهو كذلك المتحدث الرئيسي باسم الحلف ويرأس الموظفين الدوليين التابعين

للمنظمة( .موقع الجزيرة)2011/1/5 ،
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➢ أهداف حلف الناتو:
من أهم أهداف حلف الناتو حسب ما هو مذكور في الموقع االلكتروني لحلف الناتو ما يليNATO ( :
)Website
 )1توفير األمن والحماية للدول األعضاء في الحلف عبر الوسائل السياسية والعسكرية.

 )2نشر الديمقراطية وتشجيع أعضاء الحلف للتعاون في مجال الدفاع واألمن من أجل حل المشاكل ،وبناء
الثقة والوقاية من النزاعات.

 )3االلتزام بالحل السلمي للنزاعات ،ولكن في حال فشل هذا الحل ،سيستخدم الحلف القوة العسكرية لتنفيذ
عملية تنهي النزاع وذلك وفق مبدأ الدفاع الجماعي المذكور في المادة الخامسة من معاهدة الشمال

األطلسي.
➢ الشراكة مع حلف الناتو:
تعمل حوالي  40دولة غير عضو مع حلف الناتو حول مجموعة واسعة من القضايا السياسية واألمنية.

تسعى هذه الدول إلى الحوار والتعاون العملي مع الحلف ،و يتعاون الناتو أيضاً مع شبكة واسعة من المنظمات

الدولية ،ولكن ال تتمتع البلدان الشريكة بنفس سلطة اتخاذ القرار مثل الدول األعضاء ،ويتعاون حلف الناتو

على أساس فردي مع عدد من البلدان التي ليست جزءاً من أطر الشراكة اإلقليمية الخاصة به ،يشار إليها باسم
شركاء عالميين ،وتشمل أفغانستان ،وأستراليا ،وكولومبيا ،والعراق ،واليابان ،وجمهورية كوريا ،ومنغوليا،

ونيوزيلندا ،وباكستان ،ويتشاور حلف الناتو أيضاً مع الدول األخرى غير األعضاء التي ليس لديها برنامج
تعاون ثنائي ،مثل الصين ،والهند ،وسنغافورة ،وإندونيسيا ،وماليزيا ،بشأن قضايا مثل مكافحة القرصنة ومكافحة
المخدرات في أفغانستان( .موقع عربي بوست)2019/4/1 ،
➢ أهم تدخالت حلف الناتو:
•

تدخل البوسنة والهرسك

خالل فترة الحرب بالبوسنة والهرسك ،بدأ حلف الناتو حملة قصف ،مدتها أسبوعين ،في شهر أغسطس
 1995ضد جيش جمهورية صرب البوسنة ،بعد مذبحة سريبرينيتسا ،وقد ساعدت الضربات الجوية التي شنها
حلف الناتو في ذلك العام على إنهاء الحروب اليوغوسالفية ،مما أسفر عن اتفاقية دايتون في شهر نوفمبر

 ،1995وكجزء من هذا االتفاق ،قام حلف الناتو بنشر قوة لحفظ السالم بتكليف من األمم المتحدة ،وذلك في
إطار عملية مشتركة ،المسماة (( .)IFORموقع الهيئة الوطنية لإلعالم)2019/4/6 ،
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•

التدخل في أفغانستان
أدت أحداث  11سبتمبر في الواليات المتحدة إلى استعمال حلف الناتو للمادة الخامسة من معاهدة

الشمال األطلسي ،حيث تنص المادة على أن الهجوم على أي عضو من أعضائها يعتبر هجوماً على الجميع،
لذا في عام  ،2003وافق حلف الناتو على تولي قيادة القوة الدولية للمساعدة األمنية ( )ISAFفي أفغانستان،
من أجل شن عمليات عسكرية ضد الجماعات األفغانية المسلحة المتهمة بتنفيذ هجمات  11سبتمبر ،مثل

تنظيم القاعدة)NATO Website( .
•

بعثة التدريب في العراق
في شهر أغسطس  ،2004خالل فترة الحرب األمريكية على العراق ،شكلت منظمة حلف الناتو بعثة

التدريب التابعة للناتو-العراق ،وهي بعثة تدريب لمساعدة قوات األمن العراقية بالتعاون مع القوات المتعددة

بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة
الجنسيات التي تقودها الواليات المتحدة وأنشئت بعثة التدريب هذه ً
بموجب أحكام قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم ( .1546موقع مركز البيان للدراسات والتخطيط،

)2018/8/6
التدخل في ليبيا
خالل االحتجاجات ضد الحكومة الليبية ،تصاعد العنف بين المتظاهرين والحكومة الليبية بقيادة العقيد

معمر القذافي ،وفي  ،2011 /3/ 17صدر قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،رقم  ،1973الذي دعا

إلى وقف إطالق النار ،وأذن بالقيام بتحرك عسكري لحماية المدنيين .وقد شارك أعضاء حلف الناتو في فرض
منطقة حظر طيران على ليبيا ،وبتاريخ  ،2011/3/20اتفقت دول حلف الناتو على فرض حظر على توريد

االسلحة إلى ليبيا( .موقع الهيئة الوطنية لإلعالم)2019/4/6 ،
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❖ الخالصة:
نخلص من هذا الفصل أن مفهوم التدخل اإلنساني تم استخدامه كذريعة من قبل الدول الكبرى للتدخل

في شؤون الدول األخرى بوسائل مختلفة بما فيها العسكرية ،لتحقيق مصالحها وأطماعها ،األمر الذي وضع
هذا المفهوم موضع التشكيك في صحته من جانب الفقه الدولي .

ونستنتج أن التدخل الدولي ُيعتبر موضوعا مثي ار للجدل ،حيث يعتبره بعض فقهاء القانون الدولي ،بأنه
انتهاك لسيادة الدولة ولكنه في نفس الوقت يمكن استخدامه كأداة لحماية مواطنين الدول األخرى في حال كان
هناك انتهاكات في مجال حقوق االنسان من قبل بعض الحكومات الديكتاتورية .

ويسمح القانون الدولي لبعض الدول في التدخل بشؤون الدول األخرى واستخدام أحيانا القوة في حال

كان هناك ضرورة لحماية السكان المدنيين وبعض األقليات من أجل المحافظة على حياة هؤالء المدنيين
وحمايتهم من العنف واالستبداد .
أو يتم التدخل ضمن هدف الدفاع الجماعي ،التي تنص عليها بعض المعاهدات الدولية مثل معاهدة
األطلسي التابعة لحلف الناتو.
ونستنتج أيضا من هذا الفصل أنه ال توجد بنود واضحة في ميثاق األمم المتحدة تؤكد شرعية التدخل
الدولي ولكن هناك بعض البنود التي حثت على ضرورة التدخل الدولي ،من أجل الحفاظ على حالة األمن
والسلم ما لم يتخذ مجلس األمن تدابير لتوفير ذلك ،حيث نصت المادة  51في الفصل السابع من ميثاق األمم

المتحدة على أنه (ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول ،فرادى او جماعات في
الدفاع عن نفسها إذا اعترت قوة مسلحة على أحد اعضاء االمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن
التدابير).
ووجدت الباحثة من خالل هذا الفصل ،أن أشكال التدخل الدولي تتنوع ما بين تدخالت سياسية
ودبلوماسية وتدخالت عسكرية وتدخالت اقتصادية وتدخالت ثقافية وإعالمية وأيدلوجية ،حيث أن لكل دولة

سياستها الخارجية وأساليبها الخاصة للتدخل في شؤون الدول األخرى حسب مصلحتها وأهدافها الخاصة .

وأخي ار نستنتج من هذا الفصل ،أن تدخل حلف الناتو في بعض النزاعات الدوليةُ ،يعتبر من نماذج
بناء على ق اررات دولية.
التدخل الدولي التي حدثت ً
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الفصل الرابع
األبعاد السياسية و األمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان

مقدمة
إن تدخل حلف الناتو في أفغانستان خالل الفترة ما بين  2001حتى  ،2017كان لديه أبعاد سياسية

وأبعاد أمنية ألقت بظاللها على طبيعة الحرب الدائرة في أفغانستان ،حيث لم يكن تدخل حلف الناتو في
أفغانستان مجرد قرار عشوائي ،بل كان لدى حلف الناتو أهداف محددة لتدخله في األزمة األفغانية التي
اشتعلت بعد الغزو األمريكي ألفغانستان خالل عام .2001
لذا ناقش هذا الفصل عبر المبحث األول الذي يتفرع إلى مطلبين ،كيفية تدخل حلف الناتو في

أفغانستان ،وأهم المحددات السياسية واألمنية التي دفعت حلف الناتو للتدخل بشكل قوي في أفغانستان خالل
عام  ،2003عبر قيادته للقوات الدولية للمساعدة األمنية (.)ISAF
وتناول المبحث الثاني عبر مطلبيين رئيسيين ،األبعاد السياسية واألبعاد األمنية لتدخل حلف الناتو في
أفغانستان ،من حيث أهم األهداف السياسية المعلنة لتدخل حلف الناتو مثل :العمل على إعادة إعمار أفغانستان،
ومحاربة المخدرات ،وإصالح القضاء ،ونشر الديمقراطية ،وفي نفس الوقت يناقش المبحث أهم األهداف األمنية

المعلنة لتدخل حلف الناتو في أفغانستان التي تتمثل ببناء قدرات الجيش األفغاني وتنفيذ عمليات عسكريه وأمنية
ضد الجماعات المتمردة األفغانية.
باإلضافة لذلك تناول المبحث الثاني أهم التحديات التي واجهها حلف الناتو في أفغانستان عبر

المستويين السياسي واألمني ،والتي من أبرزها انتشار الفساد بالحكومة األفغانية ،وأزمة القيادة في الجيش

األفغاني ،والتكلفة المالية والبشرية للحرب ،باإلضافة لتحديات أخرى تتمثل بصعوبة البيئة الجغرافية ألفغانستان،
والفروقات الثقافية بين صفوف قوات المساعدة األمنية ).(ISAF
وأخي ار لخص المبحث الثاني ،أهم اآلثار اإليجابية والسلبية لتدخل حلف الناتو على الواقعيين السياسي

واألمني في أفغانستان ،وذلك من خالل إنتهاء قوات حلف الناتو مهامها العسكرية في أفغانستان ،واستبدال
قواتها العسكرية ببعثة تدريب صغيرة من أجل تقديم التدريب والدعم الفني لكل من الحكومة األفغانية وأجهزتها
األمنية.
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المبحث األول
كيفية تدخل حلف الناتو في أفغانستان والمحددات السياسية واألمنية التي أدت لتدخله
المطلب األول
كيفية تدخل حلف الناتو في أفغانستان
ضحيتها آالف
شكلت أحداث  11سبتمبر  ،2001التي وّقعت في الواليات المتحدة األميركية ،وذهب
ّ
المواطنين األمريكيين ،تم توجيه أصابع االتهام إلى تنظيم القاعدة بزعامة أسامة ابن الدن ،ونظام طالبان في

أفغانستان .وانطالًقا من مبدأ التعاون العالمي في التعامل مع ملف اإلرهاب ،تضافرت الجهود الدولية من
ظمات دولية وإقليمية وخصوصاً األمم المتحدة وحلف الناتو ،من أجل تغطية التدخل العسكري األمريكي في
من ّ

المهددة لألمن اإلنساني واألمن والسلم الدوليين .فصدرت
أفغانستان وتشريعه لوضع حد للهجمات اإلرهابية
ّ
متعددة من مجلس األمن ،أجازت من خاللها تدخل حلف الناتو في أفغانستان محاربة اإلرهاب في
ق اررات ّ
أفغانستان( .مرزوق ،أمين ،2017 ،ص )56

وتجدر اإلشارة ،أن حلف الناتو بعد يوم فقط من أحداث  11سبتمبر ،أي بتاريخ  ،2001/9/12قد

أعلن رسميا بأن الهجوم على الواليات المتحدة األمريكية ،واالعتداء عليها يعتبر هجوما على كل أعضاء حلف
الناتو ،وذلك بموجب المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك للشمال األطلسي)NATO Website( .

وقد عقدت األمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام  ،2001مؤتمر دولي في مدينة بون االلمانية،

دعى له قادة المعارضة األفغانية ،من أجل اإلعالن عن تأسيس حكومة أفغانية انتقالية لمدة  6أشهر ،ومناقشة
بنود الدستور األفغاني الجديد ،والحديث عن عملية اعادة إعمار أفغانستان( .موقع أخبار األمم المتحدة،
)2001/12/4
وفي نهاية المؤتمر ،أوصت األمم المتحدة بضرورة تشكيل قوة دولية للمساعدة األمنية ) ، (ISAFوذلك بموجب
قرار مجلس األمن رقم ( ،)1386والذي صدر بتاريخ ( .2001/12/20موقع مجلس األمن ،قرار رقم )1386
بناء على القرار األممي ،تم إنشاء) ، (ISAFلمحاربة اإلرهاب في أفغانستان ومساعدة الحكومة
و ً
األفغانيــة المؤقتـة علـى ضمان األمـن في كـابول والمناطق المحيطة بها ،ليتسنى للحكومة األفغانيـة المؤقتـة

وألفـراد األمـم المتحـدة العمـل في ظـروف آمنه؛ لذلك تولت الواليات المتحدة األمريكية قيادة ) (ISAFفي كابل
منذ نهاية عام  2001حتى  ،2003ومن ثم سلمت الواليات المتحدة األمريكية قيادة قوات ) (ISAFلحلف

بناء على طلب من األمم المتحدة ،وموافقة الرئيس األفغاني السابق ،حامد
الناتو وذلك بتاريخ ً ،2003/8/11
كرازي(Belkin, Morelli, 2009, P9).
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وتجدر اإلشارة ،أنه بتاريخ  ،2008/9/23أصدر مجلس األمن قرار أممي جديد رقم ( ،)1883يتعلق
بوضع القوات الدولية للمساعدة األمنية ) (ISAFفي أفغانستان ،حيث دعي مجلس األمن عبر هذا القرار،

حلف الناتو إلى نزع سالح الجماعات المتمردة وإصالح النظام القضائي ،وتدريب قوة شرطة وطنية وجيش

أفغاني ،وتوفير األمن لالنتخابات ،ومكافحة صناعة المخدرات( .موقع مجلس األمن ،قرار رقم )1883
ومما سبق وبعد دراسة وتحليل بنود القرار رقم ( ،)1883فإن الباحثة لم تجد الباحثة تفاصيل عن كيفية

قيام الناتو بإنجاز هذه المهام بل اكتفى القرار بإصدار تعليمات حول ضرورة زيادة القدرات الوظيفية والمهنيـة
والمـساءلة في القطـاع األمـني األفغـاني ،و تـشجيع القـوة الدوليـة للمـساعدة األمنيـة ) ،)ISAFعلـى مواصـلة

الجهـود ،لتـدريب قـوات األمـن الوطنية األفغانية وتوجيهها وتمكينها ،بهدف تعجيل التقدم نحو بلوغ هدف جعل

قوات األمـن األفغانية مكتفية ذاتيا ومتوازنة عرقيا توفر األمـن وتكفـل تطبيق سـيادة القـانون في جميـع أنحـاء

البلـد .
أما بالنسبة للدول المشاركة في القوة الدولية للمساعدة األمنية ) ، (ISAFفهي جميع الدول األعضاء

في حلف الناتو ،والبالغ عددها  28دولة ،إلي جانب دول أخرى ليست عضو في حلف الناتو ،مثل أستراليا
ونيوزيلندا والسويد وأذربيجان(Belkin, Morelli, 2009, P9).

وتجدر اإلشارة أنه خالل عام  ،2010بلغ عدد قوات ( )ISAFنحو  130930عنص ار من الدول األعضاء
في حلف الناتو والدول الشريكة للحلف موزعين حسب الجدول التالي( :موقع بي بي سي)2010/11/20 ،
جدول  :2الدول المشاركة في قوات حلف الناتو بأفغانستان
اسم الدولة المشاركة في قوات ISAF

اسم الدولة المشاركة في قوات ISAF

عدد العناصر

عدد العناصر

الواليات المتحدة األمريكية

90000

بولندا

2519

بريطانيا

9500

تركيا

1790

ألمانيا

4341

رومانيا

1648

فرنسا

3850

إسبانيا

1576

إيطاليا

3688

استراليا

1550

كندا

2922

جورجيا

924

الدنمارك

750

السويد

500

بلغاريا

516

التشيك

468

المجر

502

النروج

353

بلجيكا

490

كرواتيا

299

ألبانيا

258

نيوزلندا

234

سلوفاكيا

250

ليتوانيا

219

كوريا الجنوبية

246

التفيا

189

هولندا

242

مقدونيا

163
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اسم الدولة المشاركة في قوات ISAF

اسم الدولة المشاركة في قوات ISAF

عدد العناصر

عدد العناصر

فلندا

150

أذربيجان

94

استونيا

140

اليونان

80

البرتغال

95

سلوفينيا

78

منغوليا

47

سنغافورة

38

البوسنة والهرسك

45

اإلمارات العربية المتحدة

35

أرمينيا

40

مونتينيجرو

31

ماليزيا

30

إيرلندا

7

أوكرانيا

16

آيسلندا

4

لوكسمبورغ

9

النمسا

3

ومن المالحظ أن معظم القادة العسكريون ،الذين قادوا قوات حلف الناتو في أفغانستان هم من حملة الجنسية

األمريكية ،مما يدل ذلك على دور الواليات المتحدة األمريكية في دفع قوات حلف الناتو للتدخل في أفغانستان،
ويلخص الجدول التالي ،أسماء ورتب وجنسيات وفترة عمل القادة العسكريون الذين قادوا قوات ( )ISAFالتابعة

لحلف الناتو خالل الفترة ما بين عامي  2003و)Website NATO Resolute Support( .2015
جدول  : 3قائمة بأسماء قادة قوات ( )ISAFفي أفغانستان
الرقم

اسم القائد

الرتبة العسكرية

الجنسية

1

Van Heyst

فريق في الجيش

ألماني

من فبراير  2003حتى أغسطس 2003

2

Goetz Gliemeroth

فريق في الجيش

ألماني

من أغسطس  2003حتى فبراير 2014

3

Rick Hillier

فريق في الجيش

كندي

من فبراير  2004حتى أغسطس 2004

4

Jean-Louis Py

لواء

فرنسي

من أغسطس  2004حتى فبراير 2005

5

Ethem Erdagi

لواء

تركي

من فبراير  2005حتى أغسطس 2005

6

Mauro del Vecchio

لواء

إيطالي

من أغسطس  2005حتى مايو 2006

7

David Richards

لواء

بريطاني

من مايو  2006حتى فبراير 2007

8

Dan K. McNeill

لواء

أمريكي

من فبراير  2007حتى يونيو 2008

9

David D. McKiernan

لواء

أمريكي

من يونيو  2008حتى يونيو 2009

10

Stanley A. McChrystal

لواء

أمريكي

من يونيو  2009حتى يونيو 2010

11

Sir Nick Parker

فريق في الجيش

بريطاني

من يونيو  2010حتى يوليو 2010

12

David H. Petraeus

لواء

أمريكي

من يوليو  2010حتى يوليو 2011

13

John R. Allen

لواء

أمريكي

من يوليو  2011حتى فبراير 2013

14

Joseph F. Dunford

لواء

أمريكي

من فبراير  2013حتى أغسطس 2014

15

John F. Campbell

لواء

أمريكي

من أغسطس  2014حتى يناير 2015
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الفترة الزمنية لقيادة قوات ISAF

وقد قامت القوة الدولية للمساعدة األمنية) ، (ISAFبتوسيع نطاق عملها على المستوى الجغرافي في
كافة أنحاء أفغانستان خالل أربع مراحل:
)(Website NATO's Resolute Support Mission in Afghanistan
•

المرحلة األولى ،والتي بدأت خالل شهر ديسمبر ،2003 ،وانتهت بتاريخ  ،2004/10/1حيث خالل

هذه المرحلة توسع نطاق عمل القوة الدولية للمساعدة األمنية ليصل إلى شمال أفغانستان ،وذلك تحت

قيادة ألمانيا ،وتم تشكيل خالل هذه المرحلة فريق إعادة اإلعمار ) (PRTفي مقاطعة قندز .
•

المرحلة الثانية ،والتي بدأت بتاريخ  ،2006/5/31حيث خالل هذه المرحلة توسع نطاق عمل القوة

الدولية للمساعدة األمنية ليصل إلى غرب أفغانستان ،وأشرفت قوات الناتو خالل هذه المرحلة على تنظيم
االنتخابات البرلمانية األفغانية.

•

المرحلة الثالثة ،والتي اكتملت بتاريخ  ،2006/7/31حيث استلمت القوة الدولية للمساعدة األمنية قيادة
جنوب أفغانستان من القوات االمريكية ،التي كانت تسيطر حينذاك على المقاطعات الجنوبية ألفغانستان،
وزاد خالل هذه المرحلة عدد أفراد القوة الدولية للمساعدة األمنية من  10,000فرد إلى  20,000فرد .

•

المرحلة الرابعة ،والتي اكتملت بتاريخ  ،2006/10/5حيث استلمت القوة الدولية للمساعدة األمنية قيادة
شرق أفغانستان من القوات األمريكية .

وتجدر اإلشارة ،أنه منذ عام  ،2011بدء حلف الناتو تدريجياً بنقل مسئولية األمن التي تتوالها القوات

الدولية للمساعدة األمنية ) ، (ISAFإلى قوات األمن األفغانية ،حتى أصبحت تلك القوات األفغانية خالل عام
 ،2013تقود معظم العمليات األمنية في كافة انحاء أفغانستان ،إلى أن انتهى عمل القوات الدولية للمساعدة

األمنية ) (ISAFفي أفغانستان خالل عام  ،2014وأصبحت قوات األمن األفغانية تتحمل المسئولية الكاملة
عن األمن في كافة أنحاء أفغانستان )) NATO,1/9/2015
لذا في نهاية عام  ،2014غادرات القوات الدولية للمساعدة األمنية ) (ISAFأفغانستان ،وأبقى حلف الناتو بدالً
منها بعثة صغيرة من غير العسكريين تعمل تحت مسمى “الدعم الحازم “)،(NATO's Resolute Support

حيث بدأت أنشطة تلك البعثة في أفغانستان بتاريخ  ،2015/1/1وكان من أهم مهامها هو العمل على بناء
قدرات قوات األمن األفغانية التي تشمل قوات الجيش األفغاني وقوات الشرطة األفغانية ،إلى جانب تقديم

استشارات أمنية للحكومة األفغانية في مجال محاربة المتمردين األفغان ،وذلك بهدف إحداث استقرار أمني في
أفغانستان (Website NATO's Resolute Support Mission in Afghanistan) .
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ولقد أعلن حلف الناتو أنه لن يشارك في المهمات القتالية إال إذا تعرضت مقرات قواته للهجوم ،وأن
ُقرت في قمة حلف شمال األطلسي في "ويلز" في شهر سبتمبر من العام
أهداف مهمته بعد عام  2014التي أ َّ
 ،2014تتلخص في ثالثة أمور أساسية وهي( :عبد الباقي ،2015 ،ص)3

 على المدى القصير يقوم الحلف بتوفير التدريب والمشورة والمساعدة للشرطة واألمن والقوات المسلحةاألفغانية.

 على المدى المتوسط يقدم الحلف ،ولغاية العام  ،2017الدعم المالي للحفاظ على الشرطة واألمن والقواتاألفغانية المسلحة.

 على المدى الطويل تعزيز المشاورات السياسية والتعاون العملي في مجاالت محددة في إطار اتفاقيةالشراكة الدائمة التي تم توقيعها بين الناتو وأفغانستان عام  ،2014حيث تتضمن تلك االتفاقية الموافقة

على وجود قوات الناتو في أفغانستان للقيام بأنشطة غير قتالية للناتو لتقديم التدريب والمشورة والمساعدة

بعد عام .2014

 أكد حلف الناتو أنه سيركز خالل القيام بمهمة "الدعم الحازم" من خالل توفر الشفافية والمحاسبة واإلشراف،االلتزام بمبادئ القانون والحكم الرشيد.

المطلب الثاني
المحددات السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان
➢ المحددات السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان
عند الحديث عن المحددات السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستانُ ،يقصد بها الظروف
السياسية واألمنية الدولية واألفغانية التي أثرت على عملية اتخاذ القرار من قبل حلف الناتو ،وذلك فيما يتعلق
بالقضية األفغانية والتي دفعته للتدخل في أفغانستان عبر قيادته للقوات الدولية للمساعدة األمنية )(ISAF

للعمل أثناء فترة ما بين عامي  2003و ،2014ومن ثم جعلته يبقي على بعثة صغيرة للتدريب بدأت عملها
في أفغانستان خالل عام  ،2015تحت مسمى "الدعم الحازم" ،وذلك بعد انتهاء مهمة القوات الدولية للمساعدة
األمنية من أفغانستان .
لذي تتلخص أهم المحددات السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان فيما يلي :
•

المحدد األول :الغزو األمريكي ألفغانستان
بعد هجوم  11سبتمبر 2001على الواليات المتحدة األمريكية ،وأعلن تنظيم القاعدة مسئوليته المباشرة

عن تلك العملية الهجومية ،غزت الواليات المتحدة األمريكية أفغانستان في عام  ،2001ودارت حرب دامية
بين القوات األمريكية وقوات حركة طالبان ،سببت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الجيش األمريكي،
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مما اضطر ذلك الواليات المتحدة األمريكية بأن تطلب مساعدة حلف الناتو للقضاء على التنظيمات الجهادية
المسلحة في أفغانستان ،تحت شعار محاربة ما يسمى بـ"اإلرهاب الدولي" ،وأيضا من أجل مساعدتها في تأسيس
حكومة أفغانية انتقالية تدير شؤون الشعب األفغاني وتسد الفراغ السياسي و األمني الذي خلفه سقوط حكم حركة

طالبان)DW, 4/4/2019( .
وكما تم ذكره آنفاً أصدر مجلس األمن قرار رقم ( )1386خالل عام  ،2001من أجل إنشاء القوات

الدولية للمساعدة األمنية ) (ISAFفي أفغانستان لدعم الجيش األمريكي ومحاولة القضاء على الجماعات
المتمردة األفغانية ،وفي نفس الوقت تقديم الدعم الالزم للحكومة األفغانية االنتقالية ،ومساعدتها في تأسيس
جيش أفغاني جديد مدرب جيدا للتعامل مع الجماعات المسلحة المتمردة في أفغانستان( .موقع مجلس األمن،

القرار رقم )1883
وتجدر اإلشارة ،أنه في عام  ،2008قرر الرئيس األمريكي باراك أوباما إرسال  17000جندي أمريكي
ألفغانستان وذلك لتقديم دعم أمني إضافي لالنتخابات األفغانية مما خفف ذلك من الضغط المفروض على

قوات حلف الناتو ،الناتج عن رفض الرأي العام األوروبي لتدخل دولهم في الحرب في أفغانستان ،ولكن مع
ذلك أرسل حلف الناتو  5000جندي آخر من أجل توفير األمن لالنتخابات األفغانية خالل عام 2008
(Belkin, Morelli ,2009, P4).
•

المحدد الثاني :اإلرهاب وحركات الجهاد العالمي
بعد أحداث  11سبتمبر ،تحولت استراتيجية دول حلف الناتو نحو إعطاء أولوية للحرب على اإلرهاب،

ونحو تبني سياسة الضربات الوقائية لظهور تهديدات من جانب مجموعات مسلحة ،والعمل على تركيز الحرب
على الجماعات الجهادية المتواجدة في أفغانستان.
واجهت الدول األعضاء في الناتو تهديدات أمنية من عمليات اإلرهاب المحلي واإلرهاب الدولي ،وهو

ما أثبتته الهجمات على تركيا في عام  ،2003وعلى إسبانيا في عام  ،2004وعلى المملكة المتحدة في عام

ويضاف إلى تلك األحداث ،نجاح السلطات األوروبية في إحباط ما ال يقل عن  19هجوماً إرهابياً
ُ ،2005
رئيسياً منذ  11من سبتمبر 2001،حتى عام ( .2007موقع مجلة الناتو)2007 ،
لذا حدد حلف الناتو اإلرهاب ،على أنه أحد األخطار التي تؤثر في أمن دول األعضاء ،وذلك بحسب

ما جاء في المفهوم االستراتيجي الذي تم تعريفه في إبريل  ،1999كما تم التصديق على المفهوم العسكري
لمكافحة اإلرهاب في قمة براغ التي ُع ِقدت ( .2002/11/21موقع مجلة الناتو)2007،

وبما أن تنظيم القاعدة الذي مقره أفغانستان أعلن مسئوليته الكاملة عن هجوم  11سبتمبر ،إضافة لتصريحات

أسامة بن الدن ،المتكررة حول مواصلة الجهاد العالمي ،يمكننا القول بأن تبني قائد تنظيم القاعدة في أفغانستان،

أسامة بن الدن لهجوم  11سبتمبر ،أدى إلي زيادة مخاوف الدول األعضاء بحلف الناتو من التهديدات الجدية
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لتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الجهادية األخرى ،مما دفع ذلك حلف الناتو إلي تطبيق المادة الخامسة
المتعلقة بالدفاع الجماعي في معاهدة واشنطن ،والتي تعتبر "أن أي هجوم أو عدوان مسلح ضد دولة أو عدة
دول من أعضاء حلف الناتو في أوروبا أو أمريكا الشمالية ،يعتبر عدوانا على جميع الدول األعضاء جميعاً،

وعليه يتفق جميع أعضاء حلف الناتو على ضرورة الدفاع عن دول األعضاء التي تعرضت لعدوان" .لذا جاء

تدخل حلف الناتو في أفغانستان تحت مبرر الدفاع الجماعي عن الدول األعضاء في الحلف من تهديدات
تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الجهادية التي تهدد أمن واستقرار دول التحالف(NATO, 12/6/2018) .
•

المحدد الثالث :الموقع الجيوبولتيكي ألفغانستان

داخليا يقع بجوار الصين ،وباكستان ،وإيران ،ودول آسيا
بلدا
تتمتع أفغانستان بموقع جغرافي مميز بوصفها ً
ً
احدا من أهم الطرق التجارية والمواقع العسكرية
الوسطى ،ويمثل ممر "خيبر" ،بين أفغانستان وباكستان ،و ً

االستراتيجية في العالم ،إلي جانب ،أن طريق الحرير القديم يمر أيضاً عبر أفغانستان .وتُعرف هذه الشبكة
القديمة من طرق التجارة ،التي يبلغ طولها  4000ميل ،باسم مفترق الطرق الثقافية للحضارات الهندية والفارسية

والصينية ،لذا فإن انعدام األمن واالستقرار في أفغانستان من شأنه توفير أرض خصبة للجماعات الجهادية،
خطر على الدول األعضاء في حلف الناتو وشركاؤها( .موقع مجلة الناتو)2016/5/4 ،
مما يشكل ًا
باإلضافة إلى ذلك ،فإن أفغانستان تُعد بلد غنية باالحتياطات النفطية والمعادن ،وهي البلد الوحيد الذي
يمكن عبره نﻘل نﻔط ،وغاز آسيا الوسطى إلى موانئ ومحطات الشحن في البحار( .فضلي ،2010 ،ص )38
وتكمن أحد األسباب الرئيسية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان ،باألهمية الجيوبولتيكيه التي تتزايد في

تلك المنطقة ،فأفغانستان تتوسط كل القوى العسكرية النووية الفعلية منها ،والمحتملة في آسيا وتشتمل على كل
من (روسيا ،الصين ،الهند ،باكستان ،ايران) ،كما تُعد الحلقة األخيرة في سلسلة حصار الصين القوى العظمى
المحتملة المناوئة للواليات المتحدة االمريكية ودول تحالف الناتو ،فبعد إيجاد قوى اقتصادية إقليمية قوية إلى
جوار الصين (النمور اآلسيوية) وانفصال تيمور الشرقية عن إندونيسيا ،ونقل قوات استرالية اليها والسماح

بالتجارب النووية الهندية لتوازن القوة النووية الصينية ،ال تبقى سوى افغانستان لتكمل الحصار حول الصين

وبالتالي فأن تحرك الواليات المتحدة العسكري القوي ،و دول تحالف الناتو تجاه افغانستان ال يعني بالضرورة
تحقيق اهدافها المعلنة فقط ولكن لتحقيق مصالحها الحيوية العالمية التي ال تعلن عنها مطلقا( .عبد

الحليم ،2002،ص)200
•

المحدد الرابع :سقوط حكم طالبان ونشأة نظام سياسي جديد في أفغانستان

بعد سقوط حكم حركة طالبان خالل عام  2001في أفغانستان ،دعت األمم المتحدة قادة المعارضة األفغانية

لحضور مؤتمر بون في شهر ديسمبر من العام  ،2001حيث كان من أهم توصيات المؤتمر العمل على
تأسيس حكومة أفغانية انتقالية لملئ الفراغ السياسي واألمني بأفغانستان ،والذي خلفه سقوط حكم حركة طالبان.
وخالل هذا المؤتمر دعت األمم المتحدة أعضاء المجتمع الدولي بما فيهم الدول األعضاء في حلف الناتو إلى
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دعم الحكومة االنتقالية األفغانية ،ومساعدة الشعب األفغاني لتأسيس نظام سياسي جديد يتسم بالديمقراطية
وبوجود مؤسسات برلمانية وقضائية وتنفيذية مطابقة للمعايير الدولية( .موقع البيان)2001/11/29 ،
لذا فإن بروز معالم لنظام سياسي جديد في أفغانستان ،دفع حلف الناتو للتدخل في أفغانستان عبر

توفير الدعم الالزم للحكومة األفغانية ،واإلشراف على العملية االنتقالية في الحكم بأفغانستان ،وذلك على أمل
أن تتحول أفغانستان إلي دولة ديمقراطية تتمتع باستقرار سياسي وأمني .
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المبحث الثاني
األهداف والتحديات واآلثار السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان
يتكون هذا المبحث من مطلبين ،حيث تناول المطلب األول األهداف والتحديات السياسية لتدخل حلف

الناتو في أفغانستان ،باإلضافة آلثار تدخل حلف الناتو على الواقع السياسي األفغاني ،بينما تناول المطلب
الثاني األهداف والتحديات األمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان مع مناقشة آثار تدخل حلف الناتو على
الواقع األمني االفغاني.

المطلب األول
األهداف والتحديات واآلثار السياسية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان
➢ األهداف السياسية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان
حسب ما تم نشره عبر التقارير الرسمية لحلف الناتو ،حول أهدافه السياسية للتدخل في أفغانستان،
تبين للباحثة أن هناك أهداف معلنة تبدو في ظاهرها بأنها أهداف سامية تهدف إلى إعادة إعمار أفغانستان

ونشر الديمقراطية والحكم الصالح ،لكنه في نفس الوقت ترى الباحثة أنه ال يمكن أن يتم تجاهل وجود أهداف

أخرى خفية حول أسباب تدخل قوات حلف الناتو في أفغانستان ،مثل تخفيف العبء األمني والمالي عن القوات
األمريكية التي غزت أفغانستان خالل عام  ،2001ومحاولة القضاء على الحركات الجهادية األفغانية التي
لديها عالقات بالعمليات التفجيرية التي حدثت في بعض الدول األوروبية بعد عام  ،2001باإلضافة إلى

محاولة تجفيف المصادر المالية لقوات طالبان الواردة من زراعة األفيون في األراضي األفغانية .
ومن أهم األهداف السياسية المعلنة لتدخل حلف الناتو في أفغانستان هي ما يلي:
أوال) إعادة إعمار أفغانستان

تأتي عملية إعادة اعمار أفغانستان ،من ضمن أولويات القوات الدولية للمساعدة األمنية)، (ISAF
التابعة لحلف الناتو ،فقوات) (ISAFلم تشمل وحدات عسكرية فقط بل هناك وحدات (مدنية – عسكرية) ،ذات
أحجام مختلفة ،عملت تحت مسمى فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية)، (PRTsالتي بدأت عملها في أفغانستان

خالل شهر يناير من العام  ،2003وقد بلغ عدد تلك الفرق حتى العام  2007نحو  25فرقة ،عملت في كافة
أنحاء أفغانستان ،و تركز عملها على إعادة إعمار أفغانستان ،و دعم الحكومة األفغانية المركزية ،وتوفير

األمن ،والقيام بمشاريع تشمل تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات األساسية لتعزيز االقتصاد األفغاني (NATO
review,2007) .

ومن الجدير بالذكر ،أن الدول المنضمة للتحالف ساهمت بجدية و بشكل دوري في دعم الحكومة

األفغانية ،فعلى سبيل المثال ،خالل شهر أغسطس من العام  ،2005وفي إطار التحضير إلنشاء القيادة
اإلقليمية الجنوبية ،استلمت كندا قيادة فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي من الواليات المتحدة األمريكية في قندهار،
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وخالل شهر مايو من العام  ،2006استلمت بريطانيا فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في الشكار جاه عاصمة
إقليم هلمند ،و خالل عام  2008استلمت هولندا فريق إعادة اإلعمار في تارين كوت عاصمة إقليم أوروزجان،

ومن ثم استلمت ألمانيا مع تركيا وفرنسا من بريطانيا وهولندا فرق إعادة اإلعمار و القيادة في شمال أفغانستان.

)(Belkin, Morelli, 2009, P12
وقد ساهمت تركيا في تطوير طريقة عمل فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي ،حيث بتاريخ ،2005/11/25

بدأت أنشطة فريق إعادة إعمار المحافظات في والية (وارداك) ،عبر التركيز على توفير الرعاية الصحية والتعليم
والتدريب الشرطي والبدائل الزراعية في تلك المنطقة .وفي شهر مارس من العام  ،2008أنشأت جمهورية

التشيك فريق إعادة إعمار المحافظات ،في محافظة (لوغار) ،ومن ثم سيطرت كوريا الجنوبية على فريق إعادة
اإلعمار اإلقليمي ،الذي تديره الواليات المتحدة األمريكية في قاعدة باغرام الجوية.
)(Belkin, Morelli, 2009, P12
وتجدر اإلشارة ،أنه ال يوجد نموذج ثابت لفرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في أفغانستان ،حيث يهيمن

أحياناً علي تلك الفرق عدد كبير من القوات العسكرية ،وفي ظروف أخرى قد يسيطر على تلك الفرق مجموعة

من المهنيين المدنيين ،فعلى سبيل المثال ،في مناطق شمال و غرب أفغانستان ،التي تتسم نوعا ما ببعض من
االستقرار األمني ،عملت فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في مجال بناء السالم ،تحت قيادة الدول األوروبية ،فقد

كان لدى دولة ألمانيا أكثر من  300موظف ،ووحدة مساعدة اقتصادية كبيرة ،تعمل في مقاطعة قندز ،بشكل
منفصل عن القوات العسكرية التابعة لحلف الناتو ،أما في مناطق جنوب و شرق أفغانستان التي اتسمت بكثرة

انتشار أعمال العنف ،كانت فرقة إعادة اإلعمار اإلقليمية تعمل تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية ،وشملت
الفرقة نحو  80موظف من ضمنهم قيادة عسكرية و فريقيين للشؤون العسكرية – المدنية ،ووحدة حماية و
ممثلين عن و ازرة الزراعة األمريكية و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.USAID-
()Jones,Pickering,2008,p22
وعلى الرغم من الدعم العام لفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي للسكان األفغان ،إال أن تلك الفرق تلقت

تقييمات سلبية من قبل المواطنين األفغان ،وكان هناك عدة انتقادات للمبادرة الشاملة لفريق إعادة اإلعمار
اإلقليمي ،فقد كشف كبير المحققين في أعمال إعادة إعمار أفغانستان ،اللواء المتقاعد أرنولد فيلدز ،أن الفساد

والتراخي يشوب عملية اإلشراف والرقابة على أكثر من  40مليار دوالر من األموال األميركية إلعادة بناء
أفغانستان( .موقع الجزيرة)2009/11/11 ،
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ثانياً) مكافحة المخدرات
ومن ضمن األهداف السياسية األخرى لتدخل حلف الناتو في أفغانستان ،هو العمل على مكافحة تجارة
المخدرات المنتشرة بأفغانستان ،لما لديها من تأثير سياسي كبير في مجال تمويل الحركات المتمردة في
أفغانستان ،التي تهدد كل من االستقرار السياسي واألمني لألفغانيين(Blanchard, 2009, P2) .
وقد عملت قوات حلف الناتو بشكل مكثف لمحاربة محصول أفغانستان من الخشخاش ،حيث تعتبر

أفغانستان من أكبر مزودي األفيون في العالم ،فخالل عام  2007فقط ،أنتجت أفغانستان نحو  ٪93من أفيون
العالم ،وتتركز عادةً مزارع الخشخاش بكثافة في جنوب أفغانستان ،حيث يشكل المحصول عامالً رئيسياً في
استقرار الحياة االقتصادية في أفغانستان (Blanchard, 2009, P2) .

ومن الجدير بالذكر ،أن تجارة المخدرات تعتبر مصد ار رئيسيا لتمويل التمرد بأفغانستان ،حيث تُشير
بعض التقديرات إلى أن حركة طالبان تحصل على نحو  ٪40من تمويلها عبر تلك التجارة ،أي نحو 100

مليون دوالر سنويا(Belkin, Morelli, 2009, P14) .

ومن المالحظ أيضاً ،أن القوة الدولية للمساعدة األمنية) ، (ISAFلم يتم توكيلها في بداية عملها في أفغانستان
لبذل جهود مباشرة في مجال مكافحة المخدرات ،مثل تدمير حقول الخشخاش أو أماكن تصنيعه ،لكن مع زيادة

خطورة تجارة المخدرات في أفغانستان واستغاللها من قبل الحركات المتمردة األفغانية ،أصدر حلف الناتو بعض
التعليمات إلى قوات ) (ISAFبتقديم المساعدة للسلطات المحلية األفغانية لمكافحة المخدرات .وقد أشرفت
بريطانيا على عملية مكافحة المخدرات في أفغانستان ،وذلك ضمن نطاق عمل القوة الدولية للمساعدة األمنية

) ، (ISAFالتي قامت بتدريب وحدات الجيش األفغاني والشرطة األفغانية في مجال االستخبارات واللوجستيات
من أجل تدمير حقول الخشخاش ومختبرات األفيون(Belkin, Morelli, 2009, P14) .

وكشف تقرير لصحيفة ) (le Mondeالفرنسية ،أن الحكومة األفغانية كانت تُدمر حقول الخشخاش
بشكل عشوائي مما جعل الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات غير فعالة ،أي أن الحكومة األفغانية لم تكن جادة

في مجال مكافحة المخدرات داخل بالدها ،فهي لم تتخذ إجراءات حاسمة إلنهاء تورط أمراء الحرب في تجارة

المخدرات ،بل ركزت فقط على تدمير محاصيل المزارعين األشد فق اًر ،وتركت محاصيل العائالت األفغانية
األكثر نفوذاً والتي تحتاج الحكومة األفغانية إلى دعمها(Le Monde, 13/12/2007).

وقد دعت إدارة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش االبن ،حكومة كرزاي السابقة إلى رش مبيدات
األعشاب على حقول الخشخاش ،لكن الحكومة األفغانية رفضت آنذاك هذا االقتراح بسبب اآلثار السلبية
المحتملة لمبيدات األعشاب على الصحة العامة والبيئة ،عالوة على ذلك لم يكن هناك أي حليف دولي آخر

يدعم الرش الجوي لمحاصيل الخشاش ،خوًفا من عزل السكان المحليين الذين يعتمدون على زراعة الخشخاش.
)(Belkin, Morelli, 2009, P14
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ثالثاً) اإلصالح السياسي ونشر الديمقراطية في أفغانستان
ومن األهداف السياسية األخرى لتدخل حلف الناتو في أفغانستان ،هو إحداث استقرار سياسي في
أفغانستان ،والعمل على دمقرطة أفغانستان ،فحسب األجندة السياسية لحلف الناتو بأفغانستان ،سعى حلف

الناتو إلى تأسيس دولة أفغانية ذات حكم مركزي ،وقيادة منتخبة ديمقراطياً ،تلتزم بمبادئ حقوق االنسان مع
بناء اقتصاد ليبرالي(Kouvo, 2009, P28) .

لذا لعبت القوات الدولية للمساعدة األمنية ) (ISAFدو ار مهما في تأسيس أهم مؤسسات الدولة األفغانية
عبر تفعيل مؤسسات تمثيلية تقليدية على المستويين الوطني والمحلي ،كالمجلس القبلي (اللويا جيرغا) الذي

استعملته) (ISAFمن أجل إضفاء الشرعية على التغييرات الجذرية ،التي حصلت أثناء تدخل حلف الناتو في
أفغانستان ،بعد طردهم لحركة طالبان من كابل( .موقع الجزيرة)2007/8/14 ،
وتجدر اإلشارة ،أنه نتيجة لمؤتمر بون الذي عقدته األمم المتحدة خالل عام  ،2001التزمت قوات

حلف الناتو بخطة األمم المتحدة لبناء السالم الديمقراطي ألفغانستان المراد تنفيذها بعد سقوط نظام طالبان،
حيث طالبت الخطة بالتزام المجتمع الدولي بدعم أفغانستان ،من أجل تأسيس دستور وطني وانتخاب حكومة

تمثيلية كاملة وذلك تحت إشراف قوات حلف الناتو ،ومن الجدير بالذكر أيضاً ،أن األمم المتحدة أعادت ضمن

ميثاق أفغانستان  ،2006التزامها بدعم نموذج ديمقراطي في أفغانستان وذلك بالتعاون مع قوات حلف الناتو،
حيث شمل النموذج الديمقراطي المقترح يشمل ثالثة أركان رئيسية ،أال وهي): (Larsen,2013,P3
 -1التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية.
 -2الحوكمة والقانون وحقوق اإلنسان.

 -3األمن ،ويرتبط بشكل خاص مع قوة المساعدة األمنية الدولية )(ISAF
وفي مؤتمر لندن الذي عقده حلف الناتو خالل عام  ،2010أعلن حلف الناتو عن بدء مرحلة انتقالية

جديدة في أفغانستان ،حيث بدأت قوات حلف الناتو بتسليم الحكومة األفغانية في كابول تدريجيا ،جميع مسئوليات

األمن والحوكمة والتنمية ،كما أعلن حلف الناتو عزمه على سحب جميع قواته من أفغانستان بحلول نهاية عام

 ، 2014لكنه لم يستطع االنسحاب كليا حسب ما كان مخطط له وأبقى حلف الناتو بعثة تدريب صغيرة تحت
مسمى "الدعم الحازم" لكي تقدم الدعم الفني والتقني للحكومة األفغانية(Larsen,2013, P3).
رابعاً) إصالح القضاء األفغاني
ُي ُّ
عد تفشي الفساد وانتشار الجريمة وكثرة التوتّرات األمنية في أفغانستان من العوامل الرئيسية لحدوث
خلل في قطاع القضاء األفغاني ،حيث أن سوء الحكم ،وغياب سلطة القانون ،وعدم احترام حقوق االنسان
أي نزاع جديد ،ولمنع حدوث
األساسية تعتبر جزء من القضايا الرئيسية التي ّ
يتعين معالجتها ،لتفادي وقوع ّ
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المزيد من التوتّرات األمنية والسياسية ،لذلك يركز أعضاء المجتمع الدولي على هذه القضايا باعتبارها من أهم
العوامل التي تؤثر على استقرار أي بلد بالعالم( .موقع الجزيرة)2018/1/18 ،
لذا كان من ضمن أهداف حلف الناتو لتدخله بأفغانستان ،هو تقديم الدعم السياسي للحكومة األفغانية

في مجال تطوير وإصالح قطاع القضاء األفغاني وذلك استجاب ًة ألهداف استراتيجية التنمية الوطنية األفغانية
( ،)2013-2008فقد لعبت قوات حلف الناتو في أفغانستان دو اًر رئيسياً في تطوير النظام القضائي األفغاني
عن طريق تدريب موظفي القطاع القضائي األفغاني في مجال نزاهة القضاء وتصنيف القوانين( .موقع مجلة

الناتو)2009/5/20،
تقدم ملحوظ على صعيد أعداد الموظفين
ونتيج ًة لتلك التدريباتُ ،س ّجل القطاع القضائي األفغاني ّ
انين المعمول بها( .موقع مجلة الناتو)2009/5/20،
المدربين وكذلك في مجال تصنيف القو ْ
ّ
وترى الباحثة أنه على الرغم من جهود حلف الناتو في مجال إصالح قطاع القضاء االفغاني ،إال وأن
جهود قوات التحالف والحكومة األفغانية في مجال إصالح القضاء باءت بالفشل.
حيث مازالت ظاهرة دفع الرشى ،متواجدة في المؤسسة القضائية ،كما أن عدة تقارير لمؤسسة الشفافية

الدولية وثقت ظاهرة شراء الشهادات في مؤسسات القضاء األفغاني ،فحسب تلك التقارير تبين أن نحو ألفي

موظف في المؤسسة العدلية األفغانية ،من أصل  4500موظف تحققت المؤسسة من شهاداتهم الدراسية المقدمة
لنيل الوظائف القضائية ،اتضح أن لديهم شهادات غير موثوقة ،تخرج معظمهم من المدارس الدينية ،وحصلوا
على شهادات الثانوية من المدارس الحكومية مقابل المال( .موقع العربي الجديد)2015/11/30 ،
➢ التحديات السياسية التي واجهها حلف الناتو أثناء تدخله في أفغانستان
واجهت قوات حلف الناتو تحديات كبيرة أثناء محاوالتها لنشر الديمقراطية وإصالح القضاء ومكافحة

المخدرات في أفغانستان ،فقد كانت عملية دمقرطة أفغانستان من إحدى أسباب تأجيج النزاع في أفغانستان
بسبب معارضة طالبان لمبادئ الديمقراطية الليبرالية التي حاولت قوات الناتو أن تروج لها في أفغانستان ،خاصة

فيما يتعلق بموضوع حقوق المرأة ،التي اعتبرته حركة طالبان بدعة غربية .وقد أثارت أيضا جهود قوات حلف

الناتو في مجال مكافحة المخدرات بأفغانستان غضب تجار المخدرات وكبار مزارعين نبات الخشخاش اللذين

لجئوا إلى استعمال العنف من أجل التصدي لمحاوالت قوات الناتو في القضاء على تجارة المخدرات في
أفغانستان(Hill, 2011, P107-108).
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ويمكن تلخيص أهم التحديات السياسية الرئيسية التي واجهتها قوات حلف الناتو أثناء تدخلها في
أفغانستان ،عبر النقاط التالية:
•

التحدي األول :التكلفة البشرية والمالية جراء تدخل حلف الناتو في أفغانستان
استنزفت الحرب الدامية بأفغانستان موارد دافعي الضرائب في الدول المانحة والدول المساهمة بقوات

حلف الناتو ،وعلى الرغم بأنه ال يوجد معلومات دقيقة حول حجم التكاليف التي تكبدها حلف الناتو ،خالل
تدخله في أفغانستان ،ولكن تشير التقارير بأن الواليات المتحدة تكبدت وحدها قرابة  113مليار دوالر أمريكي

منذ عام  ،2002وذلك مقابل عمليات إعادة اإلعمار ودعم أفغانستان .كما كانت الخسائر البشرية فادحة ،فقد
لقي نحو  3515من أعضاء تحالف الناتو وعشرات اآلالف من قوات األمن األفغانية والمدنيين حتفهم حتى
نهاية شهر فبراير من العام ( .2016موقع مجلة الناتو)2016 /4/15،
وعلى الرغم من تلك الخسائر المادية والبشرية ،جدد حلف الناتو والمجتمع الدولي التزاماتهما بدعم

أفغانستان لمدة عقد آخر ،فقد أطلق حلف الناتو وشركاؤه خالل شهر يناير من العام  ،2015بعثة جديدة

للتدريب والمشورة والمساعدة تحت مسمى (الدعم الحازم) ،وذلك من أجل تعزيز مستوى أوسع من التعاون بين
الحلف والحكومة األفغانية من خالل برنامج الشراكة الدائمة مع أفغانستان ،كما اتفقت أيضاً الواليات المتحدة
وأفغانستان على إطار عمل لشراكة طويلة األمد واتفاق أمني ثنائي( .موقع مجلة الناتو)2016 /4/15،

وخالل عام  ،2016عقد الناتو اجتماع قمة في وارسو ،تعهد خالله حلف الناتو بمواصلة مساعدته
لقوات األمن األفغانية التي تقاتل تمردا متزايدا في أفغانستان ،حيث قرر حلف الناتو تمديد مهمة "الدعم الحازم"

التي ينفذها في أفغانستان ،إلى عام  ،2017كما قرر تمديد مساعدته المالية للقوات المسلحة األفغانية إلى عام
(DW, 9/7/2016) .2020
•

التحدي الثاني :الفساد الحكومي
من التحديات السياسية الكبيرة التي واجهت قوات حلف الناتو في أفغانستان ،هو انتشار ظاهرة الفساد

في الحكومة األفغانية مما أعاق ذلك الجهود الدولية المبذولة في مجال إعادة إعمار أفغانستان ،فحسب تقرير

لمنظمة الشفافية الدولية ،احتلت أفغانستان ،استنادا إلى إحصائيات المنظمة ،المركز الـ 166من أصل 188

دولة ،فعلى سبيل المثال في عام  ،2012دفع نحو نصف المواطنين األفغان رشاوي لمسئولين حكوميين من

أجل تلقي خدمات عامة ،حيث ُقدرت قيمة الرشاوي التي تالقها المسئولين األفغان بنحو  3.9مليون دوالر
أمريكي ،وذلك في الوقت الذي واجهت خالله الحكومة األفغانية تحديات كبيرة في مواجهة الجماعات المتمردة
األفغانية(Transparency International, 16/2/2016).
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وتجدر اإلشارة إلى أن أسباب الفساد في أفغانستان متعددة ،من بينها اندالع الحروب وتفشي التخلف
والفقر ،هذا باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه القوات الدولية المنتشرة ومؤسسات أجنبية في تهيئة المناخ المناسب
لتزايد الفساد وتفشيه في كل أركان الدولة ،حسب محللين أفغان .وصرح مكتب المفتش العام الخاص إلعادة

تستخف فقط بحجم
إعمار أفغانستان في تقرير نشره بعنوان «الدروس المستفادة» ،بأن الواليات المتحدة لم
ّ
الفساد المستفحل في أفغانستان ،بل زادت الوضع سوءا عبر منح مبالغ مالية طائلة لمتعاقدين غير خاضعين

للمحاسبة ولحلفائهم المثيرين للريبة ،وقد بادرت الواليات المتحدة بمحاربة الفساد بعد عقد من تفشي مظاهره ولم

تقم على إثرها بأي محاوالت أخرى جدية لإلصالح الجدي( .موقع صحيفة الشرق األوسط)2017/4/2 ،
•

التحدي الثالث :غياب الشفافية في عملية االنتخابات
واجهت قوات حلف الناتو ،تحديات أخرى في مجال نشر الديمقراطية في أفغانستان وفي مجال إصالح

النظام السياسي األفغاني الذي كان يتضمن العمل على تشجيع عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل دوري،

فقد شهدت االنتخابات األفغانية عدة محاوالت تزوير وتالعب بعدد أصوات الناخبين ،وقد اتهم داوود سلطانزوي،

وهو برلماني أفغاني ،حكومة كارزاي السابقة بالتالعب في عمليات االنتخابات الرئاسية والبرلمانية( .موقع
مجلة الناتو)2008 ،
وفي مقابلة مع بي بي سي قال زعيم قبيلة باريز في قندهار ،حاجي محمد باريز ،أن نحو  30ألف صوت
منحت زو ار للرئيس حميد كرزاي ،بدال من منافسه عبد هللا عبد هللا علي( .موقع بي بي سي)2009/9/3 ،
وتعتبر تلك االتهامات الموجهة للحكومة األفغانية حول التالعب في عملية االنتخابات الرئاسية

والبرلمانية ،ضربة قوية لجهود حلف الناتو في عملية دمقرطة أفغانستان ،ويجعل الشعب االفغاني يفقد الثقة
بحكومته المنتخبة .
•

التحدي الرابع :استمرار تجارة المخدرات
على الرغم من أنه تم اإلعالن في عام  ،2009عن خلو عدد كبير من الواليات األفغانية من الخشخاش

( 20مقاطعة ،مقارنة بـ  18مقاطعة في عام  2008و 13مقاطعة في عام  ،)2007لكن تجارة المخدرات لم
تنقطع منذ بدء قوات حلف الناتو مكافحة تجارة المخدرات ،فعلى سبيل المثال كانت مقاطعة هلمند حتى عام

 2009من أكثر المقاطعات انتاجاً لمحاصيل الخشخاش ،وقد عادت مقاطعات أفغانية أخرى كانت قد أعلنت

في السابق عن تخليها عن زراعة الخشخاش إلى إنتاج الخشخاش مرةً أخرى(Katzman, 2009, P 20).
•

التحدي الخامس :صعوبة اصالح القضاء
واجهت قوات حلف الناتو أيضا تحديات في مجال إصالح القضاء بأفغانستان ،وذلك بسبب عدم توافر

نظام قضائي رسمي فاعل ،حيث يعتمد األفغان على ممارسات قضائية تقليدية غير رسمية ،وعلى الرغم من
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أن اتفاقية بون تعترف بوجود هذه الممارسات الغير رسمية ،إال تلك الممارسات تتعارض مع بنود الدستور
ّ
األفغاني أو المعايير القانونية الدولية.
لذا وجدت قوات حلف الناتو صعوبات في كيفية إقناع المواطنين األفغان في اللجوء إلى مؤسسات

المحلية ،وتبني هذه المجالس أحكامها على
القضاء الرسمية ،حيث أن أغلب النزاعات يتم حلها عبر المجالس
ّ
أساس األع ارف المحلية والشريعة اإلسالمية ،كما تعتمد إجراءاتها التنفيذية على الضغط االجتماعي وإحالة
المختصة بتطبيق القانون( .موقع مجلة الناتو)2009/5/20 ،
المدانين إلى السلطات المدنية
ّ

وعلى صعيد آخر ،واجهت قوات حلف الناتو ،تحديات في مجال إعادة بناء السجون واالصالحيات

فقد صدرت عدة تقارير سلبية عن منظمة الصليب األحمر الدولية ،حول أوضاع السجون واالصالحيات

أن السجون مزدحمة أكثر من الالزم ،وتفتقر إلى الصيانة و أن بعض السجناء
األفغانية ،حيث وجدت المنظمة ّ

ال يخرجون إلى الهواء الطلق بانتظام أو ُيحرمون من ذلك تماماً ،باإلضافة إلى أن نوعية الغذاء رديئة ،ويستحيل
الفردية و أن السجناء يتم اصابتهم في غالب األمر،
على سلطات السجون توفير درجة معينة من الخصوصية
ّ
بأمراض بسبب قلة أو انعدام النظافة ،و ال تزال السجون بسيطة وال توّفر إال أدنى االحتياجات األساسية ،مثل
الماء النظيف والمراحيض الصالحة لالستخدام( .موقع مجلة الناتو)2009/5/20 ،

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل قوات حلف الناتو في مجال إصالح القضاء األفغاني ،إال أن

قوات حلف الناتو مازالت عاجزة عن محاربة ظاهرة الفساد المنتشرة في قطاع القضاء األفغاني ،الذي يمنع

المتمردين األقوياء باإلفالت من العدالة ،وذلك بالرغم
لتجار
ّ
المخدرات األغنياء و ّ
التطبيق الدقيق للقانون ويسمح ّ

سنت "قانون مكافحة الفساد" ،إال أن التحدي الحقيقي مرتبط بتسجيل تغييرات ملموسة
من أن الحكومة األفغانية ّ

جيدة لعناصر
في المستقبل ،وذلك ال يمكن تحقيقه بدون تحسن االقتصاد األفغاني بما يكفي لتوفير رواتب ّ
الشرطة وموظفي القطاع القضائي ،فعلى سبيل المثال ،يتقاضى الشرطي األفغاني راتبا شهريا يبلغ نحو 5000

الشهر تقريباً،
أفغاني ،أي ما يعادل  100دوالر أمريكي ،ويبلغ متوسط دخل العامل األفغاني  40دوال اًر في ّ
أن تكسب بسهولة حوالي  600دوالر شهرياً من خالل زراعة الخشخاش( .موقع
لكن العائلة األفغانية تستطيع ْ
ّ
مجلة الناتو)2009/5/20 ،

➢ آثار تدخل حلف الناتو على الواقع السياسي في أفغانستان
أوالً) اآلثار اإليجابية
عندما تم اإلطاحة بنظام طالبان في عام  ،2001كان هناك بصيص من األمل في جميع أنحاء

أفغانستان ،حيث خرج الشعب األفغاني من ماضي مظلم وبدأ العمل في مشروع مشرق لبناء األمة والدولة،
وزاد من هذا األمل حضور وتعاون ودعم المجتمع الدولي .
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وقد ساهم تدخل قوات حلف الناتو في أفغانستان في تأسيس نظام سياسي أفغاني جديد ،يتمتع بوجود
مؤسسات حكومية وبرلمانية وقضائية ،باإلضافة إلى وجود عدد كبير من األحزاب السياسية األفغانية ،التي تم
منع أنشطتها بشكل كامل خالل فترة حكم نظام طالبان السابق ألفغانستان .وعلى الصعيد الدبلوماسي ،لم تحظ
أفغانستان إبان حكم حركة طالبان في الماضي باالعتراف الدولي إال من ثالث دول (السعودية واإلمارات

وباكستان) ،ولكن حتى عام  ،2011اعترفت معظم الدول رسمياً بأفغانستان ،حيث امتلكت أفغانستان نحو 56

بعثة دبلوماسية حول العالم وعقدت عالقات ثنائية استراتيجية مع العديد من الدول( .موقع مجلة الناتو)2011 ،
ولعبت قوات حلف الناتو دو ار هاما في اإلشراف على دورتين من الدورات االنتخابية الرئاسية والبرلمانية

التي أفرزت عن وجود حكومة أفغانية توفر خدمات عامة للشعب األفغاني وتساهم في تطوير البنية التحتية
ألفغانستان وذلك بالتعاون مع قوات حلف الناتو( .موقع مجلة الناتو)2011 ،

ومن اإلنجازات السياسية التي ساهمت بها قوات حلف الناتو خالل عملها على تطوير النظام السياسي االفغاني،

هو تأسيس دستور أفغاني جديد ،تراعي بنوده معايير القانون الدولي ،لكن بالرغم من تطور وحداثة هذا الدستور

األفغاني ،إال وأن األفغان فشلوا في تطبيق جميع بنود الدستور ،حيث تم تطبيق الدستور بشكل انتقائي مما

أدى إلى عدم فعاليته ،وحتى يتم االعتراف الكامل بالحقوق الدستورية وتطبيقها ودعمها بمزيد من التشريعات
والسلطة القضائية النزيهة ،سيظل األفغان محرومين من حقوقهم األساسية( .موقع مجلة الناتو)2011 ،
ونتيجة لدعم قوات حلف الناتو والمجتمع الدولي للحكومة األفغانية ،يمكننا القول بأن الحكومة األفغانية في
عهد الرئيس األفغاني حامد كرازي ،نجحت بشكل نسبي بتطوير استراتيجية التنمية الوطنية. (2008-2013).

(البنك الدولي)2014/4/11 ،
وبالحديث عن حقوق المرأة ،تجدر اإلشارة بأن النساء األفغانيات اللواتي ُح ِّرمن من الحرية وحقوق
اإلنسان األساسية في ظل حكم طالبان السابق ،قد وجدن بعد تدخل قوات حلف الناتو في أفغانستان ،مناخاً
جديداً وأكثر انفتاحاً و اصبحن يشغلن مقاعد في البرلمان ويتبوؤون أهم المناصب في الحكومة ويمثلن البالد

في مختلف المناسبا ت الوطنية والدولية و لكن على الرغم من زيادة المشاركة السياسية للمرأة األفغانية ،تبقى
التحديات العرفية واالجتماعية والسياسية مثل العنف العائلي والنظرة الذكورية للمجتمع والفقر والنزاع وانعدام

األمن من أهم العقبات الكبرى نحو تحقيق المزيد من حقوق اإلنسان والمرأة.

()The Daily Afghanistan Ma,4/7/2018
وتجدر اإلشارة أنه خالل حكم نظام طالبان ،كانت حرية اإلعالم وحرية التعبير وغيرها من أدوات
االتصال محظورة وممنوعة ،حيث منعت طالبان نشر المجالت والصحف ،لكن بعد تدخل حلف الناتو يوجد

اآلالف من الصحف والمجالت المطبوعة وأكثر من  75قناة تلفزيونية عاملة ،وما يزيد عن  175محطة راديو.
(موقع مجلة الناتو)2011 ،
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وفي مجال االتصاالت ،قامت  6شركات اتصاالت كبرى بتوصيل ماليين األفغان بباقي دول العالم
من خالل الهواتف النقالة واإلنترنت ،ولدى أفغانستان اآلن نظام مصرفي يعمل بشكل ناجح واستثمارات ضخمة
في قطاع التعدين(Telecom Website).
ثانياً) اآلثار السلبية
وعلى الرغم من وجود بعض اآلثار اإليجابية لتدخل حلف الناتو على الحياة السياسية في أفغانستان،

إال و أن الواقع السياسي االفغاني لم يتحسن بشكل كبير ،فقد أدى تدخل قوات حلف الناتو في أفغانستان إلي
زيادة أحداث العنف في أفغانستان ،بسبب رفض عدد كبير من التنظيمات األفغانية المسلحة لوجود قوات حلف

الناتو في أفغانستان ،حيث اعتبرت تلك التنظيمات األفغانية وجود القوات الدولية في أفغانستان بمثابة احتالل
غربي جديد ألفغانستان ،و اعتبرت جهود قوات حلف الناتو بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق المرأة بمثابة غزو

فكري وتشجيع للثقافة الغربية الليبرالية التي تتعارض مع العادات و لتقاليد األفغانية .لذا أخفقت قوات حلف

الناتو في توفير االستقرار السياسي ألفغانستان ،مما أضعف ذلك التقدم البسيط الذي ط أر على النظام السياسي

األفغاني). (Larsen, 2013, P3
وبغض النظر عن جهود قوات حلف الناتو في مجال تنظيم انتخابات ديمقراطية ،إال أن االنتخابات

األفغانية اتسمت بعدم النزاهة ،فعلى سبيل المثال شهدت االنتخابات الرئاسية والبرلمانية األفغانية في عام
 2014عدة محاوالت تزوير ،مما شكك ذلك بجهود حلف الناتو في مجال نشر الديمقراطية في أفغانستان.
(موقع فرانس )2019/7/29 ،24
وعلى الرغم ،من أ ن قوات حلف الناتو بذلت جهودا في بناء مدارس لألطفال وتشجيع الفتيات للتعلم
متأصال بعمق في التعليم العام
بعد أن حرمن من فرص التعليم إبان حكم حركة طالبان ،إال وأن مازال الفساد
ً

خاص ًة في قمة هرم السلطة ،فعلى سبيل المثال ،خالل عام  ،2015كشف المفتش العام األمريكي الخاص
إلعادة إعمار أفغانستان ) ،(SIGARأن فاروق وارداك ،وزير التعليم األفغاني خالل الوالية الثانية للرئيس حامد

كرازي (من عام  2009إلى  ،)2014قد اختلس األموال المخصصة لمدارس الدولة التي لم يكن لها وجود في

الواقع ،و رفضت إدارة الرئيس غاني إجراء أي تحقيقات في االتهامات ،وتم الحًقا تعيين الوزير السابق وارداك
كمستشار رئاسي في حكومة غاني(Global Voices, 9/11/2017) .

ومن الجدير بالذكر ،أن قوات حلف الناتو بذلت جهود كبيرة في مجال مكافحة زراعة وتجارة المخدرات في

أفغانستان ،إال وأن معظم محاوالتها باءت بالفشل ،حيث حتى عام  2017كان هناك عدد كبير من المزارعين
األفغان يعتمد مصدر رزقهم بدرجة كبيرة على زراعة محاصيل الخشخاش ،وسببت تجارة األفيون آثار مدمرة
على المجتمع األفغاني ،فقد صرح جون نيغروبونتي ،المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية األمريكية،

للكونجرس األمريكي خالل شهر يناير من العام  ،2007أن تجارة المخدرات في أفغانستان تساهم في الفساد
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المستشري على جميع مستويات الحكومة وتضعف الثقة العامة وأنه توجد روابط خطيرة بين المخدرات والمتمردين
وأباطرة الحرب الذين يستمدون األموال من الزراعة واالتجار بالمخد ارت(Belkin, Morelli, 2009, P14) .

أما بالنسبة لملف حقوق اإلنسان ،فلم تثمر التدريبات التي تالقها أعضاء الحكومة األفغانية و أفراد

قوات األمن األفغانية من قبل قوات حلف الناتو ،حيث تم رصد عدة انتهاكات في حقوق اإلنسان من قبل

الحكومة األفغانية ،فحسب تقرير منظمة العفو الدولية حول وضع حقوق االنسان في أفغانستان خالل عام
 ،2017قد واجه المدافعون األفغان عن حقوق اإلنسان تهديدات مستمرة لحياتهم وأمنهم ففي شهر يونيو من

العام ُ 2017قتل أربعة أشخاص ،على األقل ،عندما فتحت الشرطة النار على المتظاهرين احتجاجاً على

تدهور األوضاع األمنية في كابل ،في أعقاب تفجير شاحنة مفخخة ،في  31مايو من العام  ،2017وأسفرت

عن مقتل أكثر من  150شخصاً ولم تجر الحكومة أي تحقيقات في حادثة إطالق الشرطة النار على

المتظاهرين ،وقد وقع أكثر من  150اعتداء ضد الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم والمكاتب اإلعالمية،
خالل عام  2017وشملت هذه العمليات القتل والتعدي بالضرب واالحتجاز ،والحرق المتعمد والهجمات

والتهديدات ،وغيرها من أشكال العنف ،من جانب الجهات الحكومية وغير الحكومية على السواء( .تقرير منظمة
العفو الدولية ،2017 ،ص )81

المطلب الثاني
األهداف والتحديات واآلثار األمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان
➢ األهداف األمنية لتدخل حلف الناتو بأفغانستان
جاء تدخل حلف الناتو في أفغانستان كضرورة أمنية لمحاربة التنظيمات اإلرهابية التي مقرها أفغانستان،

مثل تنظيم القاعدة ،والتي أصبحت تشكل تهديدات جدية على حالة االستقرار األمني في بعض دول العالم
األوربية ،خاصة بعد حادثة  11سبتمبر ،2001 ،لذا كانت رغبة حلف الناتو بالقضاء على التنظيمات اإلرهابية
من أهم األهداف األمنية لتدخله في أفغانستان ،ويوجد لدى حلف الناتو عدة أهداف امنية أخرى لتدخله في

أفغانستان ،يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
أوال) بناء قدرات الجيش األفغاني وقوات األمن األفغانية
من أهم األهداف األمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان هو بناء قدرات الجيش األفغاني وقوات

األمن األفغانية من أجل تأهيليهم وإعدادهم لمحاربة ومطاردة الجماعات المتمردة األفغانية مثل تنظيم القاعدة
وتنظيم داعش وغيرها من الجماعات المسلحة التي تعارض وجود حكومة أفغانية في البالد وذلك من أجل

ضمان توفير بيئة آمنة لعمل الحكومة وتمكين الحكومة األفغانية ببسط سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان

وإحداث استقرار أمني في البالد( .موقع مجلة الناتو)2011 ،
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لذا خالل شهر نوفمبر ،من العام  ،2009أرسلت قوات حلف الناتو بعثة تدريب إلي أفغانستان لكي
تقوم بتدريب الجيش األفغاني من أجل القضاء على الجماعات المتمردة ،وقد قامت تلك البعثة بتدريب الجيش

األفغاني و قوات األمن في مجال العمل الجماعي و الشفافية و القيادة حتى رفع مستوى كفاءة الجيش األفغاني
والقوات الجوية والشرطة األفغانية لكي تتمكن القوات الدولية للمساعدة األمنية ) (ISAFمن تسليم مسئولية

بناء على اتفاق أمني تم بين قوات حلف
األمن بشكل تدريجي للجيش األفغاني حتى نهاية عام  ،2014و ذلك ً
الناتو و الحكومة األفغانية( .موقع مجلة الناتو)2011 ،
وتقوم بعثة التدريب التابعة لقوات حلف الناتو بإعطاء دورات تدريبية للجيش األفغاني والقوات الجوية

والشرطة في مراكز تدريب يبلغ عددها نحو  70مركز تدريبي تحت إدارة بعثة تدريب حلف الناتو في أفغانستان،

وتتضمن هذه الدورات تدريبات حول فنون القتال األساسي للمجندين الجدد ،وصيانة طائرات الهليكوبتر ،وتدريب

الضباط من اإلناث والذكور في مجال الخدمات اللوجستية والقانون واالتصاالت( .موقع مجلة الناتو)2011 ،
ونظ ار النتشار األمية بين صفوف الجيش األفغاني ،شملت البرامج التدريبية التي تنفذها بعثة الناتو،

دورات محو األمية للجنود األفغان ،و قوات الشرطة األفغانية وذلك بالتنسيق مع و ازرة التعليم األفغانية ،حيث
كانت تكلفة التدريب للفرد الواحد تبلغ نحو  33دوالر أمريكي ،و خالل عام  2010فقط تعلم أكثر من 125

ألف أفغاني القراءة و الكتابة و األعداد وذلك من خالل البرنامج اإللزامي لمحو األمية ،مما مكن هذا البرنامج
الجنود المتعلمين من التحقق من تصاريح األمن عند نقاط التفتيش ومكن البرنامج أيضاً ،أفراد الشرطة على

العد والحساب و عمل إحصاء لعدد المركبات و ساعدهم في احتساب رواتبهم الشهرية ،األمر الذي ساعد على

الحد من الفساد المستشري( .موقع مجلة الناتو)2011 ،
ثانيا) تسليح وتمويل الجيش االفغاني
وعالوة على تدريب وبناء قدرات قوات األمن األفغانية ،يمكن القول إنه من ضمن األهداف األمنية

األخرى لتدخل حلف الناتو في أفغانستان هو العمل على تسليح الجيش األفغاني ،فخالل عام  ،2007أسس
حلف الناتو صندوق ائتماني لتمويل الجيش األفغاني وذلك لتوفير آلية مباشرة لدول التحالف وكذلك لشركاء

الحلف لدعم وتسليح وتجهيز وتمويل وتطوير قدرات قوات األمن األفغانية ،وذلك تحت إشراف الحكومة األفغانية

مباشر بتنفيذ خارطة
ًا
طا
التي تتحمل المسؤولية الرئيسية للحفاظ على الصندوق .ويرتبط الصندوق االئتماني ارتبا ً
الطريق التي أطلقتها الحكومة األفغانية لزيادة تطوير قوات األمن والمؤسسات األفغانية .حيث تحتوي خريطة

الطريق هذه على أربعة عناصر رئيسية ،وهي تعزيز القدرات القتالية ،ومكافحة الفساد ،وتطوير قادة عسكريين

جدد ،وإنشاء القيادة والسيطرة المناسبة وتشمل أنشطة الصندوق االئتماني تمويل مشاريع إصالح طائرات

الهليكوبتر Mi-17؛  ،84وشراء معدات تدريب األجهزة المتفجرة ومد األنظمة األمنية بكاميرات المراقبة بالفيديو
وتجديد القواعد العسكرية األفغانية )(NATO fact sheet,11/2018
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ثالثاً) تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية
بعد إسقاط حركة طالبان في أفغانستان على يد القوات االمريكية خالل عام  ،2001اقتصرت مهام
القوة الدولية للمساعدة األمنية ) (ISAFعلى تقديم المساعدة للجيش األفغاني وقوات الشرطة األفغانية وعلى
المساهمة في إعادة إعمار البالد .أما مهام مطاردة أنصار حركة "طالبان" وفلول "القاعدة" فقد ألقيت على عاتق
القوات األمريكية .ولكن بعد أن استعادة حركة طالبان قوتها مجددا خالل عام  ،2006أجبر ذلك قوات

)(ISAFعلى المشاركة مع قوات الجيش االفغاني في عمليات عسكرية وعلى نشر جنودها في جميع األراضي

األفغانية من أجل محاولة القضاء على الجماعات المسلحة األفغانية التابعة لحركة طالبان والحركات المتمردة

األفغانية األخرى .وفي هذا الصدد ،صرح دبلوماسي األمم المتحدة السابق ،ومفوض االتحاد األوروبي للشؤون

األفغانية ،فرانسيس فيندريل لموقع DWاأللماني بأن مهام القوة الدولية للمساعدة األمنية كان لها طابعاً سلميا،

رغم أنها أرسلت إلى أفغانستان استنادا إلى المادة رقم  7من ميثاق األمم المتحدة والتي تسمح لها باستخدام

السالم من أجل المساهمة في استتباب األمن ،ولكن بسبب تدهور األوضاع األمنية في أفغانستان واستعادة

حركة طالبان لقوتها ،اضطر حلف الناتو لمنح تفويض لقوات ) (ISAFمن أجل السماح لها بالقيام بمهام
عسكرية إذا أرادت الحفاظ على األمن في األراضي األفغانية). (DW, 7/2/2007
وتعتبر العملية العسكرية "ميدوسا" التي شنتها قوات ) (ISAFفي شهر سبتمبر من عام  ،2006الش اررة األولى

للتدخل العسكري لقوات ) (ISAFفي أفغانستان ،حيث أنها شكلت بداية التحول في استراتيجية قوات )(ISAF

في أفغانستان .ففي عام  ،2006بدأت القوة الدولية بمشاركة قوات األمن األفغانية بمطاردة أنصار "طالبان"
في الجنوب األفغاني الذي يعتبر معقال ألنصار الحركة اإلسالمية المتطرفة( .موقع الجزيرة)2010/2/13 ،
ومنذ انطالق عملية "ميدوسا " حتى نهاية عام  ،2014أخذت القوة الدولية على عاتقها مهام محاربة

أنصار حركة طالبان ،وقصف مواقعهم ومطاردتهم عبر تنفيذ عدة عمليات عسكرية بالتعاون مع الجيش الوطني
األفغاني ،أسفرت عن سقوط أالف من أنصار حركة طالبان ومن القوات الدولية وكذلك من المدنيين األفغانيين.
(موقع الجزيرة)2010/2/13 ،
➢ التحديات األمنية التي واجهها حلف الناتو أثناء تدخله في أفغانستان

أثناء قيام القوات الدولية للمساعدة األمنية ) (ISAFبتقديم المساعدة األمنية لقوات األمن األفغانية

وأثناء تنفيذها عمليات عسكرية للمحاولة القضاء على التنظيمات األفغانية المسلحة والمتمردة ضد قوات التحالف
والحكومة األفغانية ،واجهت قوات ) (ISAFعدة تحديات أمنية ،أهمها ما يلي :
•

التحدي األول :عدم كفاءة القيادة العسكرية األفغانية
على الرغم ،من جهود حلف الناتو لبناء قدرات الحكومة األفغانية وقوات الجيش الوطني األفغاني ،إال

أن أفغانستان مازالت تفتقر إلى قيادة سياسية وعسكرية نزيهة وقوية على جميع المستويات ،حيث لم ينجح
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الجيش الوطني األفغاني في بسط سيطرته العسكرية على كافة أنحاء أفغانستان بسبب قلة خبرته العسكرية
وبسبب عدم امتالكه لتكنولوجيا عسكرية متقدمة( .موقع الجزيرة)2016/3/3 ،
وعلى الرغم من أن بعثة التدريب التابعة لحلف الناتو بذلك جهود كبيرة في تدريب قوات الجيش الوطني

األفغاني و قوات األمن األفغانية في مجال حقوق اإلنسان و الشفافية ،إال أن مازال بعض المسئولين األفغان

الذين يقعون في قمة هرم السلطة األفغانية ينتهكون حقوق اإلنسان ،فقد ناشدت مؤسسة حقوق االنسان األمريكية

( ،)Human Rights Watchالجهات المانحة للحكومة األفغانية بفرض عقوبات على القائم بعمل وزير

الدفاع األفغاني أسد هللا خالد وذلك بسبب صلته المفترضة بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق اإلنسان ،حيث
اتهمت المؤسسة الحقوقية الوزير االفغاني بضلوعه في اغتيال وتعذيب وتجارة المخدرات أثناء عمله حاكما

إلقليم غزنة ،ثم قندهار خالل عامي  2005و( .2008موقع الجزيرة)2019/1/14،
•

التحدي الثاني :البيئة الجغرافية الوعرة في أفغانستان
من التحديات األمنية األخرى التي واجهت قوات) ، (ISAFهي البيئة الجغرافية الوعرة ألفغانستان،

حيث تمتاز طبوغرافية األرض في أفغانستان بوجود سلسلة من الجبال الشاهقة في معظم األقاليم ،ما يمكن أن

تكون حائط منيع أمام قوات تحالف الناتو من تحقيق نصر محسوم بها ،كما لها من الجوانب السلبية والتي
تمنع وحدة السكان او بسط نفوذ القومية األفغانية بكامل األراضي األفغانية ،ولمعالجة ذلك استخدمت قوات

التحالف القصف الجوي الذي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين و جعل ذلك األفغان يشعرون
باالستياء من تدخل حلف الناتو في بالدهم( .موقع رؤية)2019/1/9 ،
•

التحدي الثالث :حرب العصابات والتفجيرات
واجهت أيضا قوات حلف الناتو ،وقوات األمن األفغانية تحديات خطيرة في مكافحة حرب العصابات

والتفجيرات االنتحارية التي اتسمت بمستويات عالية من التسليح والعتاد وتحظى بدعم غير مشروط من تنظيم
القاعدة ،وما يعرف باسم تنظيم داعش ،وشبكة حقاني ،األمر الذي شكل تحدياً كبي ار لقوات حلف الناتو في

مجال حماية قواتها وحماية المدنيين من تلك التفجيرات االنتحارية التي استهدفت في معظم األحيان أماكن
عمليات قوات التحالف وأيضا بعض مناطق السكان المحليين( .موقع مجلة الناتو)2016/5/4 ،
•

التحدي الرابع :جيش قوي تم تدميره
منذ القرن العاشر ميالدي ،كان لدى أفغانستان جيش نظامي في عهد اإلمبراطورية الغزنوية ،وبحلول

ونظر لكون أفغانستان دولة
ًا
حقبة الثمانينات من القرن الماضي ،أصبح لدى أفغانستان جيش صغير لكنه قوي.

داخلية محاطة بالجبال ،فقد اعتمدت أفغانستان بشكل كبير على قواتها الجوية في مهام النقل ،واالستطالع،

وعمليات الدعم الجوي القريبة ،واشتمل أسطولها الجوي على أكثر من  400طائرة ،بما في ذلك نحو 240

طائرة مقاتلة ثابتة الجناحين ،و 150مروحية ،ونحو  40طائرة من طائرات النقل ،وآنذاك كان لدى أفغانستان
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جيش مدرب و قوات جوية ذات درجة عالية من الكفاءة ،حيث على سبيل المثال ،يعتبر الطيار السابق في
سالح الجو األفغاني ،عبد األحد مومند من أحد الرموز المشرفة في تاريخ الطيران ألفغانستان ،فقدد كان أول
مواطن أفغاني ،ورابع مسلم يذهب في رحلة إلى الفضاء الخارجي ،كأحد أفراد طاقم مركبة الفضاء Soyuz

 ،TM-6وقد قضى تسعة أيام على متن محطة الفضاء "مير" في عام  1988في إطار عمله كأحد رواد
الفضاء في برنامج أبحاث "إنتركوزموس”( .موقع مجلة الناتو)2016/5/4 ،
لكن بسبب عقود من الحروب األهلية و الغزوات األجنبية كلُ ،محيت كل هذه اإلنجازات العسكرية
السابقة ألفغانستان ،حيث تعرضت معظم األصول العسكرية األفغانية للنهب والدمار ،لذا عندما تولى حلف

الناتو قيادة القوة الدولية للمساعدة األمنية واجهه تحدي كبير في تأسيس الجيش االفغاني من نقطة الصفر،
حيث وقع على عاتق قوات حلف الناتو مساعدة القيادة العسكرية األفغانية في عملية استقطاب مجندين جدد و

تدريبهم و امدادهم باألسلحة و التجهيزات اللوجستية ،األمر الذي كان يشكل تحدي كبير لقوات التحالف في

ظل افتقار الجنود األفغانيين الجدد لمهارات عسكرية و عدم توفر جنود متعلمين يستطيعون القراءة و الكتابة
على األقل (.موقع مجلة الناتو)2016/5/4 ،
•

التحدي الخامس :صعوبات في زيادة عدد قوات التحالف
لقد أثر الجدل الدائر في أوساط الرأي العام في جميع أنحاء أوروبا والواليات المتحدة األمريكية حول

تدخل قوات الناتو والقوات األمريكية في أفغانستان ،على الجهود المبذولة من قبل حلف الناتو لزيادة عدد قوات

بعثة) ، (ISAFوذلك بسبب مخاوف الرأي العام األوربي من الخسائر المحتمل حدوثها في صفوف جنودهم

المشاركين في الحرب الدائرة بأفغانستان ،لذا واجه مسؤولو الناتو باستمرار تحديات كبيرة في إقناع حكومات

الدول المشاركة في بعثة ) (ISAFبرفع أعداد عناصر البعثة(Belkin, Morelli, 2009, P18).
•

التحدي السادس :صعوبة التنسيق بين الجانبين المدني والعسكري
يعتبر التنسيق بين الجانبين المدني والعسكري من إحدى التحديات الرئيسية التي واجهتها قوات حلف

الناتو في أفغانستان ،حيث ال يمكن لقوات حلف الناتو النجاح في عملياتها العسكرية التي تُ َّنفذ في أفغانستان
دون التنسيق الجيد بين القدرات العسكرية والمدنية في كل مراحل الحملة العسكرية .فقد اتسمت بعض العمليات
تجالية والترتيبات المؤقتة مما سبب ذلك في هدر الموارد وانتشار قوات التحالف
العسكرية لحلف الناتو باالر ّ
لفترات طويلة دون جدوى .
وقد كان التحدي األكبر لقوات حلف الناتو هو توفير األمن للسكان المحليين ،وتولي زمام الحكم بصورة

لم ًة بثقافة هؤالء السكان
مؤقتة وتوفير لهم أهم الخدمات المدنية األساسية ،وكان على قوة حلف الناتو أن تكون ُم ّ

ومعتادةً على التعامل مع المجموعات البشرّية المدنية المصدومة نفسياً ،باإلضافة إلى التعامل مع المنظمات
ُ
غير الحكومية التي قد تكون موجودة في مناطق النزاع( .موقع مجلة الناتو)2009/5/31 ،
84

•

التحدي السابع :انتشار الجريمة المنظمة
هناك تحدي آخر واجهه حلف الناتو أثناء قيامه بعمليات عسكرية في أفغانستان ،حيث عقب جراء

عملية عسكرية كبيرة في أفغانستان ،غالبا ما ينتج فراغ في الحكم مما يؤدي ذلك إلي مشكلة وجود الجريمة

المنظمة التي تمأل هذا الفراغ األمني ،لذا كان على قوات حلف الناتو معالجة هذا األمر أن تطلع باستمرار
على آخر المعلومات المتوفرة عن النشاط اإلجرامي وعمليات فرض القانون في مناطق عملياتها ،وكان يقع

عليها عاتق تدريب قوات الشرطة األفغانية لمكافحة الجريمة المنظمة في المناطق التي استهدفتها قوات الناتو
أثناء عملياتها العسكرية( .موقع مجلة الناتو)2009/5/31 ،
وتجدر اإلشارة أن معدل الجريمة المنظمة في كابل خالل عام  2017بلغ نحو  % 77.94وذلك
حسب احصائيات الموقع االلكتروني)NUMBO( .
•

التحدي الثامن :الفروقات الثقافية
يتمّثل التحدي اآلخر اّلذي واجهته قوات حلف الناتو في أفغانستان بالفوارق الثقافية بين العديد من

لكل دولة مشاركة في قوات التحالف ثقافتها الفريدة .وقد شهدت عمليات حلف
قوات حلف الناتو العسكرّية حيث ّ

الناتو في أفغانستان مشكالت معّقدة على صعيد التواصل بين مختلف العناصر الدولية ،كما شهد حلف الناتو
بالحيادية التامة ،حيث تجنبت بعض
صعوبات في التعامل مع المنظمات غير الحكومية التي تتسم ثقافاتها
ّ

المنظمات غير الحكومية التعامل مع العسكريين حتى ال يتم التشكك في نزاهتها وحيادتيها( .موقع مجلة الناتو،
)2009/5/31
➢ آثار تدخل حلف الناتو على الواقع األمني في أفغانستان
انعكس تدخل حلف الناتو في أفغانستان على الواقع األمني األفغاني ،حيث نتج عن هذا التدخل بعض
اآلثار اإليجابية واآلثار السلبية ،التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أوالً) اآلثار اإليجابية
ساهم تدخل حلف الناتو في أفغانستان ببناء قدرات الجيش الوطني االفغاني ،وتمكين قوات الشرطة
األفغانية في مجال توفير األمن للشعب االفغاني ،وذلك من أجل إحداث استقرار أمني في المناطق التي تسيطر

عليها الحكومة األفغانية ،فال يمكن أن ننكر أنه قبل عام  2001أي خالل حقبة حكم حركة طالبان ،لم يكن
آنذاك ألفغانستان جيش مدرب وال قوات شرطة نظامية.
لكن مع استالم حلف الناتو قيادة بعثة ) (ISAFوتوكله بمهام تدريب وتسليح قوات األمن األفغانية،
نجحت قوات حلف الناتو بتأسيس جيش وطني أفغاني من الصفر ،ليصل عدد عناصره حتى عام  2014لنحو

 352,000جندي ،األمر الذي ُيعد تطور عسكري كبير في الواقع األمني االفغاني . (NATO website,
)5/3/2019
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وقد تطور أداء قوات الجيش الوطني االفغاني من كونه قوة عسكرية تُستخدم في محاربة فقط الجماعات

المسلحة األفغانية ،والمتمردة على الحكومة األفغانية ليصبح جيش منظم يشمل وحدات عسكرية استخباراتية
ووحدات عسكرية طبية ووحدات تقدم الدعم اللوجيستي والصيانة ،وقد شملت قوات الجيش الوطني األفغاني

أيضاً قوات عسكرية جوية(NATO website, 5/3/2019) .
وقد نجحت بعثة تدريب قوات الناتو في أفغانستان بمحو أمية قوات األمن األفغانية ،خاصة عناصر الشرطة

األفغانية ،وذلك بعد أن عقدت بعثة الناتو التدريبة اتفاقيات تعاون مع و ازرة الداخلية األفغانية من أجل تطوير
برنامج تدريب موحد لكافة عناصر الشرطة األفغانية ،مما زاد ذلك من كفاءة الشرطة األفغانية ،ونتيجة لتلك

التدريبات األمنية ،أصبح يوجد لدى األفغان أكثر من  3200مدرب أفغاني ،باإلضافة لذلك بدأت و ازرة الداخلية
األفغانية بإنشاء مدارس عسكرية لتخريج دفعات جديدة من قوات الشرطة(NATO website, 5/3/2019) .

وال توجد احصائيات رسمية حول عدد قوات الشرطة األفغانية ،لكن قدر بعض الخبراء العسكريين أن

عدد الضباط في الشرطة قد يكون وصل حتى عام  2015إلى نحو  29ألف شرطيا موزعين في  34مقاطعة
أفغانيه(Crisis group, 4/6/2015).
مما يعتبر ذلك تطور كبير في عمل و ازرة الداخلية األفغانية وقدرتها على توظيف قوات شرطة جديدة

بشكل دوري .

ثانياً) اآلثار السلبية
على الرغم من جهود الناتو المبذولة في تدريب ودعم قوات االمن األفغانية ،إال أنه مازال هناك فتور
صعبا على المتابع غير المختص أن يالحظ أن حلف الناتو وأميركا ما زاال يعانيان
في النية واإلرادة؛ إذ ليس
ً
حل األزمة في نظرهما ،حسب األهداف المعلنة ،يكمن
من القصور في الرؤية والتصور لألزمة األفغانية؛ فإن َّ
في استخدام السالح واستمرار القتال وتشديد التحوط األمني ،وهذا ما فعاله طوال فترة تدخلهم في أفغانستان،

وسلبا على الوضع
إيجابا
وهذا التصور خاطئ ،ألن اقتصاد البلد والبطالة والظروف المعيشية للشباب تؤثر
ً
ً
األمني واالستقرار في أفغانستان ،وف ْهم ذلك ال يحتاج إلى الكثير ،وال يمكن أن يغيب عن المخططين
واالستراتيجيين التابعين لحلف الناتو( .عبد الباقي ،2015 ،ص )4

ولقد انعكست العمليات العسكرية التي قادتها قوات حلف الناتو في أفغانستان بشكل سلبي على الواقع

األمني االفغاني ،حيث تسببت تلك العمليات في تعزيز وجود مقاومة وإشعالها ،فخالل السنوات الثالث أو
األربع األولى من وجود قوات التحالف لم تكن هناك مقاومة تُذكر في أفغانستان ،لكنها تعاظمت بعد استخدام
القوات األجنبية ِ
المفرط للعنف وفتحها السجون والمعتقالت التي اعتبرها حامد كرزاي الرئيس األفغاني السابق

مصانع لصناعة اإلرهاب واإلرهابيين ،وتعذيب المعتقلين وإهانتهم واإلساءة إلى مقدساتهم .كما أن خطة الحلف

لم تهدف لتوفير األمن بل اقتصرت على تدريب القوات األمنية والجيش ودعمهما وتقديم المشورة لهما ،مع
إهمال حالة البؤس والفقر وسوء األحوال االقتصادية للشباب الذين هم وقود هذه المعارك ،ولهذا أدت خطة
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بدال من المساعدة على إعادة االستقرار واألمن إلى أفغانستان( .عبد
"الدعم الحازم" إلى مزيد من المشاكل ً

الباقي ،2015 ،ص )5

ومن اآلثار السلبية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان ،أن الناتو بتركيزه على تقديم الدعم المالي للقطاع

األمني بشكل مكثف ،دون االهتمام بمعاقبة القادة العسكريين األفغان المتورطين بتهم فساد ،أدى ذلك إلى تغول

المؤسسة األمنية ،أي عسكرة الدولة ،األمر الذي أعاق من دمقرطة الدولة األفغانية ،فأصبحت االنتخابات مجرد
تمثيلية ،وأصبح العسكر هم الحاكمون الفعليون للبالد ،وهم الذين ينتهكون حقوق الشعب األفغاني حسب تقرير

حقوقي لمنظمة ( Human Watch.وكالة رويترز)2011/12/4 ،
ومن الواضح جدا ،أن تدخل قوات حلف الناتو في أفغانستان لم يحقق استقرار أمني في البالد ،بل

على العكس زادت أحداث العنف ،و استعادت حركة طالبان المخلوعة من الحكم قوتها ،بل نشطت تنظيمات

إرهابية جديدة مثل تنظيم داعش الذي قام بعدة عمليات انتحارية تسببت بمقتل عدد كبير من قوات األمن

األفغانية و المدنيين ،ولقد انتقد الرئيس األفغاني السابق حامد كرازي حلف الناتو على فشله في إقرار األمن

في أفغانستان ،قائالً" :على المستوى األمني كلفت ممارسات حلف الناتو األفغانيين الكثير من المعاناة و

التضحيات على مستوى األرواح ،ولم يقدم لنا شيء ،فالبالد مازالت غير أمنة"( .بي بي سي)2013/10/7،

ومن الجدير بالذكر ،أن قوات حلف الناتو ارتكبت مخالفات وانتهاكات خطيرة في حقوق المدنيين

األفغان ،فقد تسببت بعض عمليات القصف الجوي التي كانت تقودها قوات حلف الناتو ضد الجماعات المتمردة
األفغانية بمقتل أعداد من المدنيين األفغانيين ،وقد اعترفت قوات ) (ISAFبتاريخ  ،2012/2/19بأنها قتلت

ثمانية أطفال أفغان في غارة سابقة على والية كابيسا بشرق أفغانستان ،وتفيد بعض تقارير األمم المتحدة أن

معظم القتلى في صفوف المدنيين سقطوا على أيدي المتشددين األفغان ،لكن أعداد منهم قتلوا في غارات حلف
الناتو الجوية( .موقع الجزيرة)2012/2/19،
ويلخص الجدول التالي ،عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين األفغان وذلك نتيجة أعمال العنف

والعمليات العسكرية التي قامت بها القوات االمريكية وقوات حلف الناتو منذ عام  2009حتى عام
)(UNAMA Report,2019,P1
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جدول  : 4عدد القتلى في صفوف المدنيين األفغان المصدر UNAMA
العام

عدد الجرحى المدنيين

عدد القتلى المدنيين

2009

1440

1052

2010

1990

1281

2011

2341

1575

2012

1979

1159

2013

2577

1344

2014

3209

1686

2015

3367

1615

2016

3631

1644

2017

3600

1672

وبعد أن فشلت محاوالت القوات االمريكية وقوات حلف الناتو في القضاء على حركة طالبان ،قرر حلف
الناتو أن يسحب قوات ) (ISAFمن أفغانستان في نهاية عام  2014واستبدل بدل تلك القوات بعثة الدعم
الحازم التي كان من أهم مهامها هو توفير التدريب الالزم للحكومة األفغانية وقوات األمن األفغانية دون

االضطرار بالتورط في عمليات عسكرية قد تسبب خسائر في صفوف قوات حلف الناتو ( .موقع المركز العربي
للبحوث والدراسات)2019/3/10 ،
ونتيجـة لإلخفاقات العسكرية للواليـات المتحـدة فـي افغانسـتان و لقوات تحالف الناتو معهـا،لـم تعـد فكـرة
الحوار مع حركة طالبان في أفغانستان من المستحيالت في فكر الساسة األمريكان فهذا البديل السياسي هو

البديل المطروح ضمن الخيارات االساسية للخروج من المأزق السياسي واالمني في افغانستان ،وربمـا شرط

ضروري للتمهيد الستراتيجية الخروج األمريكي من أفغانستان ،ففي شهر أغسطس من العام  ،2017أعلن
الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن استراتيجيته الجديدة لجنوب أسيا و الذي أكد خاللها رغبته بسحب القوات

وبناء على هذه
االمريكية من أفغانستان ،و قبوله بمبدأ التفاوض المباشر و العلني مع حركة طالبان،
ً
االستراتيجية الجديدة ،عينت إدارة ترامب شخصية مخضرمة في السياسة الخارجية االفغانية و األمريكية "زلماي

خليل زاد" و الذى عمل سابقا كممثل خاص للمصالحة األفغانية في إداراتي "ريجان وبوش" وذلك لكي يقوم

بإدارة عملية التفاوض بين الواليات المتحدة االمريكية وحركة طالبان من أجل الوصول لصفقة سياسية وأمنية

قبل انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان( .موقع المركز العربي للبحوث والدراسات)2019/3/10 ،
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❖ الخالصة:
نستنتج من خالل هذا الفصل ،أنه هناك عدة محددات أمنية وسياسية دفعت حلف الناتو للتدخل في
أفغانستان ،حيث تتمثل تلك المحددات بالغزو األمريكي ألفغانستان عقب أحداث  11سبتمبر ،وزيادة تهديدات
اإلرهاب العالمي وحركات الجهاد العالمي على أمن الدول األعضاء في حلف الناتو ،إضافة ألهمية الموقع

الجيوبولتيكي ألفغانستان ،وضرورة مساهمة حلف الناتو في تأسيس نظام سياسي جديد في أفغانستان عقب
سقوط حكم حركة طالبان في أفغانستان .
وللحديث عن األبعاد السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو في أفغانستان ،وتلك األبعاد ضمن شرح

كيفية تدخل حلف الناتو في أفغانستان ،وعرض أهم األهداف السياسية واألمنية التي سعى حلف الناتو لتحقيقيها
أثناء تدخله في أفغانستان.
وتم تناول أيضاً ،تلك األبعاد السياسية واألمنية عبر مناقشة أهم التحديات السياسية واألمنية التي

واجهها حلف الناتو في أفغانستان وعبر تحليل آثار تدخل حلف الناتو على الواقع السياسي واألمني بأفغانستان.

وتبين من خالل هذا الفصل ،أن حلف الناتو قد فشل في ضمان حالة من االستقرار السياسي واألمني
للشعب األفغاني ،حيث زادت أعمال العنف وهجمات المتمردين األفغان على قوات األمن األفغانية ،وسقط عدد
كبير من القتلى في صفوف المدنيين األفغان أثناء شن حلف الناتو لعمليات قصف جوي على المجموعات

المسلحة األفغانية .
واتضح أيضا ،من خالل هذا الفصل أنه على الرغم من فشل حلف الناتو في توفير األمن للشعب
األفغاني ،إال أنه نجح في إحداث تغيرات في النظام السياسي األفغاني الذي تميز بتعددية األحزاب وبنشوء
مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية رسمية.
وأخي ار ،يمكننا القول ،بأنه نتيجة لفشل حلف الناتو في تحقيق كافة أهدافه السياسية ،واألمنية في
أفغانستان ،أعلن حلف الناتو عن سحب قواته العسكرية من أفغانستان بنهاية عام  ،2014وأبقى على بعثة
تدريب صغيرة تعمل في أفغانستان تحت مسمى "الدعم الحازم" ،التي قامت بتقديم التدريب الالزم لقوات األمن

األفغانية في مجال العمل العسكري واللوجيستي والحقوقي .
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
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النتائج
انتهت الدراسة إلى أن حلف الناتو فشل في تحقيق االستقرار السياسي واألمني في أفغانستان ،فهو لم

ينجح في القضاء على الجماعات المتمردة األفغانية ،وقد سببت معظم عملياته العسكرية ضد الجهاديين األفغان
سقوط ضحايا في صفوف المدنيين األفغان ،مما يتناقض مع األهداف المعلنة لحلف الناتو حول توفير األمن

والحماية للمواطنين األفغان عبر تدخله في األزمة األفغانية التي احتدمت عقب الغزو األمريكي ألفغانستان في

عام . 2001
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج بعض تحليل األبعاد السياسية واألمنية لتدخل حلف الناتو
في أفغانستان ،حيث من أهمها ما يلي:
◼ شكلت هجمات  11سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة ضد الواليات المتحدة األمريكية ،أهم دوافع حلف
الناتو للتدخل في أفغانستان لمساعدة القوات األمريكية في حربها ضد تنظيم القاعدة في افغانستان ،وذلك
تحت مبرر الدفاع الجماعي وفق المادة الخامسة في معاهدة الشمال األطلسي.

◼ استخدم حلف الناتو التدخل العسكري في أفغانستان تحت ذرائع مختلفة منها إلحاق الهزيمة بنظام طالبان،
والتدخل ألسباب إنسانية ،ودعم الحكومة االنتقالية األفغانية ،لكن في الواقع لم يكن الهدف الرئيس لحلف

الناتو في أفغانستان هو تأسيس نظام ديمقراطي ،بل كانت هناك أهداف ومصالح أخرى ،مثل تخفيف

العبء المادي والبشري عن القوت األمريكية التي غزت أفغانستان ،ومحاولة القضاء على حركات الجهاد
العالمي التي تهدد أمن واستقرار الدول األعضاء في الحلف ،وأهمية الموقع الجيوبولتيكي األفغاني في

وسط آسيا.

◼ واجه حلف الناتو تحديات سياسية في أفغانستان ،مثل التكلفة البشرية والمالية المرتفعة لعمليات الحلف
في أفغانستان ،والفساد الحكومي األفغاني وغياب الشفافية في االنتخابات األفغانية ،وتجارة المخدرات
وفساد القضاء األفغاني.

◼ واجه حلف الناتو تحديات وصعوبات أمنية ،مثل عدم كفاءة القيادة العسكرية األفغانية وصعوبة العمل في

بيئة جغرافية وعرة في أفغانستان ،وصعوبة تأسيس الجيش األفغاني من نقطة الصفر ،وصعوبة مواجهة

حرب العصابات والصعوبة في زيادة عدد قوات حلف الناتو في أفغانستان ،وصعوبة التنسيق بين الجانبين

المدي والعسكري وانتشار الجريمة المنظمة في المناطق التي يتم بها عمليات عسكرية ،والفروقات الثقافية
بين قوات حلف الناتو المقيمة في أفغانستان.

◼ لم تنجح قوات حلف الناتو في القضاء على حركة طالبان في أفغانستان ،بل استعادت حركة طالبان قوتها
مرة أخرى وكبدت قوات حلف الناتو خسائر مادية وبشرية.

◼ لم ينجح حلف الناتو في القضاء على تجارة المخدرات في أفغانستان ،بسبب عدم قدرة الحكومة األفغانية
في منع المزارعين األفغان الذي يتمتعون بنفوذ قبلي من التوقف عن زرع محاصيل الخشخاش.
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◼ ساهم تدخل حلف الناتو في أفغانستان في محو أمية قوات األمن األفغانية ،األمر الذي زاد من ثقة عناصر
القوات األمنية بأنفسهم جراء تمكنهم من الكتابة والقراءة وحساب األعداد.

◼ على الرغم من محاولة حلف الناتو بناء قدرات الحكومة األفغانية في مجال حقوق االنسان والشفافية ،إال
أن حتى الفساد مازال مستشريا في الحكومة األفغانية ومع استمرار االنتهاكات في حقوق االنسان من قبل
كبار المسئولين األفغان.

◼ ساهم تدخل حلف الناتو في تحسين وضع المرأة األفغانية في مجال مشاركتها في الحياة العامة األفغانية
وفي مجال حقها في التعليم والعمل.

◼ على الرغم من جهود حلف الناتو في إصالح القضاء األفغاني ،إال أن القضاء األفغاني اليزال يعاني من
الفساد ومن ظاهرة دفع الرشى للقضاة ،مما أفقد المواطنين األفغان الثقة بالمؤسسات القضائية الرسمية.
◼

تدخل حلف الناتو في أفغانستان انعكس سلبيا على الواقع األمني االفغاني ،وأدى إلي زيادة عمليات

العنف والهجمات االنتحارية من قبل التنظيمات المسلحة األفغانية مثل تنظيم داعش ،و سقوط عدد كبير
من القتلى في صفوف قوات األمن األفغانية وصفوف المدنيين األفغان .

◼ لم ينجح حلف الناتو في نشر الديمقراطية في أفغانستان ،فقد شهدت االنتخابات الرئيسة والبرلمانية عدة
محاوالت تزوير وتالعب من قبل الحكومة األفغانية .

◼ بعد فشل حلف الناتو في تحقيق أهدافه بأفغانستان ،سحب حلف الناتو قواته العسكرية التي كانت تعمل
ضمن إطار بعثة) ، (ISAFوأبقى الحلف على بعثة تدريب صغيرة تعمل تحت مسمى الدعم الحازم.

◼ ترك تدخل حلف الناتو في أفغانستان بعض اآلثار اإليجابية التي تتمثل في بناء قدرات الحكومة األفغانية،

وقوات األمن األفغانية في مجال العمل اإلداري واللوجيستي وفي مجال التوعية بقضايا الديمقراطية والقانون.
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التوصيات
ومما سبق استنتاجه وكنهاية لهذه الدراسة يمكننا أن نطرح مجموعة من التوصيات من أجل خدمة
موضوع الدراسة ،وهي على النحو التالي:
◼ من األفضل اعتماد الطرق السلمية لحل النزاع في أفغانستان مثل التفاوض مع حركة طالبان لوقف
أعمال العنف التي تفتك بحياة المدنيين األفغان.
◼

تنفيذ مشاريع إنسانية تقدم خدمات أساسية للشعب األفغاني في مجال الصحة والتعليم ومكافحة الفقر،

◼

تقديم الدعم المادي والتقني للحكومة األفغانية من أجل إعادة اعمار أفغانستان ،ومن أجل بناء قدرات

بدال من تركيز على تمويل المشاريع األمنية التابعة لقوات األمن األفغانية.
الحكومة األفغانية في مجال تقديم خدمات حيوية للشعب األفغاني.

◼ تطبيق أدوات المساءلة والرقابة على أداء الحكومة األفغانية لضمان تحقيق الشفافية ،وعدم هدر أموال
المنح الدولية من قبل الفاسدين في الحكومة األفغانية.

◼ يجب االستجابة لمناشدات المؤسسات الحقوقية الدولية التي تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة منتهكي
حقوق االنسان العاملين في مؤسسات الدولة األفغانية.

◼ يجب فرض رقابة على السجون األفغانية لمنع التعذيب ،واالنتهاكات في حقوق السجناء األفغان.
◼ دعم حقوق المرأة األفغانية ،من خالل تنظيم حمالت مناصرة لتوعية الشعب األفغاني والمسؤولين

األفغان ،بحقوق النساء حسب االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية سيداو لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد

المرأة.)CEDAW) ،

93

المصادر والمراجع
 oالوثائق:

 .1اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية1961 ،
 .2الدستور األفغاني ()2004

 .3القانون التأسيسي لمنظمة االتحاد اإلفريقي
 .4قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 2734

 .5قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم 2131
 .6قرار مجلس األمن رقم 1386
 .7قرار مجلس األمن رقم 1883

 .8معاهدة الشمال األطلسي 1949
 .9معجم المعاني الجامع

 .10ميثاق األمم المتحدة
 oالمراجع العربية:
الكتب
-

الوفا ،أحمد .)2000( .الحماية الدولية لحقوق االنسان في إطار منظمة األمم المتحدة ،الوكاالت

المتخصصة ،القاهرة :دار النهضة العربية ،ط.1

 بدر فاروق .)1980( .تاريخ أفغانستان قبل الفتح اإلسالمي حتى الوقت الحاضر ،القاهرة :مطبعة حسان. -الربيعي ،حسن .)2010( .مجموعات المقاومة المسلحة في أفغانستان والعراق.

 -الرحباني ،ليلي .)2011( .التدخل الدولي مفهوم في طور التبديل ،لبنان :منشورات الحلبي الحقوقية.

 الرواندوزي ،عثمان .)2010( .مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلية للدول في ظل القانونالدولي العام ،القاهرة :دار الكتب القانونية.

 الساكت ،محمد .)1985( .دراسات في النظام الدولي المعاصر ،القاهرة :دار الفكر العربي. السفارة األفغانية بالقاهرة ،آثار أفغانستان قبل اإلسالم وبعده القاهرة :الجمعية التعاونية للطبع والنشر. -السيد ،سامح .)2012( .التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي ،اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة.

 الشيخة ،حسام .)2004( .المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحربفي البوسنة والهرسك ،االسكندرية :دار الجامعة الجديدة للنشر.

 العالي ،الصادق .)2006( .العالقات الثقافية الدولية ،دراسة سياسية قانونية ،الجزائر :ديوان المطبوعاتالجامعية.

 العامري ،صالح .)2012( .تاريخ أفغانستان وتطورها السياسي ،القاهرة :العربي للنشر والتوزيع ،ط.194

 عبد الطالب ،إبراهيم .)2009( .الغزو األجنبي ألفغانستان خالل القرون الثالثة األخيرة .عمان :دارالمنهل.

 عيد الرحمن ،مصطفى .)2003( .الجوانب القانونية لتسوية التدخل االنساني ،القاهرة :دار النهضةالعربية ،ط.1

 -غانم ،محمد .)1979( .الوجيز في القانون الدولي العام ،القاهرة :دار النهضة العربية.

 الكيالي ،عبد الوهاب .)1985( .الموسوعة السياسية ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط.2 مقلد ،اسماعيل .)1971( .العالقات السياسية الدولية :دراسة في أصول والنظريات ،الكويت :مطبعةجامعة الكويت ،ط.4

 -مهنا ،محمد .)2006( .العالقات الدولية بين العولمة واألمركة ،اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.

 ناي ،جوزيف .)1997( .المنازعات الدولية :مقدمة للنظرية والتاريخ ،ترجمة :احمد الجمل ومجدي كامل،القاهرة :الجمعية المصرية للنشر ،ط.2
الدراسات العلمية

 حمايدي ،عز الدين .)2005( .دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقية( ،رسالة ماجستير) ،جامعةمنتوري ،الجزائر.

 سالم ،برقوق .)1994( .تطور اشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العالقات الدولية( ،رسالةماجستير) ،معهد العلوم سياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

 سوالفه ،معاوية .)2009( .التدخل العسكري االنساني( ،رسالة ماجستير) ،كلية الحقوق ،قسم القانونالعام ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 فضة ،محمد .)1986( .التدخل السوفياتي في أفغانستان :دراسة جيوسياسية وجيو استراتيجية للصراعالدولي في جنوب آسيا ،الجامعة األردنية ،عمان.

 لخضر ،ربحي .)2015( .التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ،ومفهوم سيادة الدولة( .رسالة دكتوراه)،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر.

 -محمد ،عبد الفتاح .)2009( .النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام ،األردن :دار الدجلة.

 مرزوق ،بكرو وأمين ،بوزيان .)2017( .التدخل العسكري لحماية حقوق اإلنسان "ليبيا نموذجا"( ،رسالةماجستير) ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة موالي الطاهر ،الجزائر.

 -الناصر ،عبد الواحد .)1999( .حرب كوسوفو ،الوجه االخر للعولمة ،المغرب :منشورات الزمن.

 ياسين ،فلوس .)2017( .التدخل في ليبيا بين المشروعية والعدوان( ،رسالة ماجستير) ،كلية الحقوق،جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر ،1-الجزائر.

95

المجالت والدوريات

 أبو جودة ،إلياس .)2013( .التدخل الدولي االنساني وإشكالية السيادة ،مجلة الدفاع الوطني ،العدد ،85لبنان.

 الرشدي ،أحمد .)2003( .النظام الجنائي الدولي ،من لجان التحقيق المؤقتة الى المحكمة الجنائية الدائمة،مجلة السياسة الدولية ،العدد .150

 عبد الباقي ،مصباح .)2015( .أفغانستان والمهمة الجديدة للقوات األجنبية :إمكانيات النجاح والفشل.مركز الجزيرة للدراسات.

 عبد الحليم ،أحمد .)2002( .االستراتيجية العالمية للواليات المتحدة ،مجلة السياسة الدولية ،األهرام ،العدد.147

 -عبد العزيز محمد .القضية األفغانية ،حلقة القتال المفرغة .مركز الحضارة للدراسات السياسية.

 فضلي ،نادية .)2010( ،السياسة األمريكية اتجاه أفغانستان ،مجلة دراسات دولية ،مركز الدراسات الدولية،جامعة بغداد ،العدد .45

 ماسينغهام ،ايف .)2009( .التدخل العسكري ألغراض انسانية ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،المجلد ،91العدد .871

 الهزايمه ،محمد .)2012( .حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه السياسية المعاصرة ،عمان :دار المنهل.التقارير
 منظمة العفو الدولية .)2017( .حالة حقوق االنسان في العالم.مواقع االنترنت
 االمبراطورية األخمينية ،موقع المعرفة/https://www.marefa.org .االمبراطورية_األخمينية الجيوبوليتيك ،الموسوعة السياسية، -الموسوعة وثائق وأحداث

/الجيوبوليتيكhttps://political-encyclopedia.org/dictionary

 داعش يضيف اإلسماعيليين إلى قائمة أهدافه ..من هم إسماعيليو نجران وكيف يعيشون بالسعودية؟،(،CNN Arabic ،)2015

https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/10/27/najran-saudi-isis

 السفيرة االمريكية تغازل مرسي على استحياء ..والثوار يطالبونها بالصمت او الرحيل.)2013/6/21( .القدس العربي/https://www.alquds.co.uk .السفيرة-االمريكية-تغازل-مرسي-على-استح/

96

 مؤتمر مستقبل أفغانستان يواصل أعماله لليوم الثاني ،القادة األفغان يوافقون على إدارة جديدة للدولة.( .)2001/11/29صحيفة البيانhttps://www.albayan.ae/one-world/2001-11-29-.
1.1213557

 -لمحة عن مبدأ مسؤولية الحماية ،مقال ،ليكولين للدراسات واألبحاث القانونية،

/مقاالت/لمحة-عن-مبدأ-مسؤولية-الحمايةhttps://www.afrin-lekolin.net

 -تاريخ أفغانستان .موقع ويكيبيديا/https://ar.wikipedia.org/wiki .تاريخ_أفغانستان

 احتالل أفغانستان والذكرى الثامنة والثالثون للخطأ القاتل (تحليل) .)2017/12/29( .موقع وكالةاألناضول.

/أخبار-تحليلية/احتالل-أفغانستان-والذكرى-الثامنة-والثالثون-للخطأhttps://www.aa.com.tr/ar-
القاتل-تحليل1017813/

 واليات أفغانستان .موقع المعرفة/https://www.marefa.org .واليات_أفغانستان -أفغانستان/https://arabic.mapsofworld.com/afghanistan .

 حكومة كابول توقع اتفاق سالم مع زعيم الحرب حكمتيار .)2016(.الخليج اونالين.http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1038103

" -الحزب اإلسالمي" بأفغانستان ..القادم من المعارك للسياسة.موقع الجزيرة.

/الحزبhttps://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2017/5/2
 -حركة طالبان.موقع الجزيرة.

-اإلسالمي-بأفغانستان-القادم-من-المعارك-للسياسة

/حركةhttps://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2015/3/9-

طالبان

 -عملية االصالح القضائي في أفغانستان :في مصلحة الجميعNATO. .)2009( .

https://www.nato.int/docu/review/2009/Afghanistan-law-orderelections/Judicial-Reform-Process/AR/index.htm

 -مساندة أفغانستان :الخيار االستراتيجيNATO .)2016( .

https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/afghanistan-defensenato-support/AR/index.htm

تحول محتملةNATO. )2008(.
 االنتخابات في أفغانستان ـ نقطة ّhttps://www.nato.int/docu/review/2008/06/SUMMER_ART2/AR/index.htm
 قوة "إيساف" في أفغانستان :بين إعادة اإلعمار وقتال فلول طالبان.DW.)2007/2/7( ./https://www.dw.com/arقوة-إيساف-في-أفغانستان-بين-إعادة-اإلعمار-وقتال-فلول-

طالبانa-2340076/
97

 التهديدات اإلرهابية لدول حلف الناتو بين الحقيقة والوهم .)2007( .مجلة الناتوhttps://www.nato.int/docu/review/2007/issue1/arabic/art4.html

 -من المقاربة الشاملة إلى القدرة الشاملة .)2008( .مجلة الناتو.

https://www.nato.int/docu/review/2008/03/ART7/AR/index.htm

 -الجماعية والشفافية والتحول في أفغانستان .)2011( .مجلة الناتو.

https://www.nato.int/docu/review/2011/Afghanistan-2011/TeamingTransparency-Transition/AR/index.htm

 -هل عاد االستثمار في أفغانستان بجدوى؟ .)2011( .مجلة الناتو.

https://www.nato.int/docu/review/2011/Afghanistan-2011/AfghanistanShafiq-investment/AR/index.htm

 -أفغانستان :النجاحات واإلخفاقات .)2011( .مجلة الناتو.

https://www.nato.int/docu/review/2011/Afghanistan-2011/afghanistanSamaar-right-wrong/AR/index.htm

ال تزداد سخونة حتى اآلن.
تحتدم المعركة بشأن التعليم في أفغانستان منذ عقود طويلة ،وال تز ُ
ُ
(/Global Voices. https://ar.globalvoices.org/2017/11/09/53733 .)2017/11/9
 تقرير :انتهاكات الحقوق منتشرة في افغانستان بعد عقد من سقوط طالبان .)2011/12/4( .وكالة رويتر.https://ara.reuters.com/article/newsOne/idARACAE7B308120111204

 لماذا تعد المفاوضات مع طالبان هي الطريق األفضل النهاء الحرب في أفغانستان؟.)2019/3/10( .-

المركز العربي للبحوث و الدراساتhttp://www.acrseg.org/41136 .

مقالة خاصة" :معاهدة قادش" ..أول معاهدة سالم مكتوبة في التاريخ بين الفراعنة والحيثيين.

( .)2016/10/7شينخاويhttp://arabic.news.cn/2016-10/07/c_135735537.htm .

 مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول في إطار القانون الدولي اإلنساني .)2016/10/19(.المركزالديمقراطي العربيhttps://democraticac.de/?p=38854 .

 -مرشحو الرئاسة االفغانية يخشون على حياتهم بعد هجمات االحد .)2017/7/29( .فرانس .24

مرشحو-الرئاسة-االفغانية-يخشون-علىhttps://www.france24.com/ar/20190729-حياتهم-بعد-هجمات-االحد

 محمود عبد السالم )2002/9/14( ،مقال بعنوان أفغانستان بين مفارقات اإلرادة الدولية وتحدياتاالستقرار/https://islamweb.net/ar/article/29054 ،

 -مبدأ عدم التدخل في ضوء الممارسة الدولية .)2009/4/14( .موقع صفحة.

http://safha.forumactif.com/t36-topic

98

 الفساد يشوب إعادة إعمار أفغانستان .)2009/11/11(.موقع الجزيرة./الفساد-يشوب-إعادةhttps://www.aljazeera.net/news/international/2009/11/11-

إعمار-أفغانستان

 -الفساد يشوب إعادة إعمار أفغانستان.)2009/11/11( .موقع الجزيرة.

/الفساد-يشوب-إعادةhttps://www.aljazeera.net/news/international/2009/11/11-

إعمار-أفغانستان

 -العمليات العسكرية ضد طالبان أفغانستان .)2010/2/13( .الجزيرة.

/العمليات-العسكرية-ضدhttps://www.aljazeera.net/news/international/2010/2/13-
طالبان-أفغانستان

 -أفغانستان :خريطة لتوزع وانتشار القوات األجنبية .)2010/11/20( .بي بي سي.

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2010/11/101120_troops_map

 -إيساف تعترف بقتل ثمانية أطفال أفغان .)2012/2/19( .موقع الجزيرة.

/إيساف-تعترف-بقتلhttps://www.aljazeera.net/news/international/2012/2/19-
ثمانية-أطفال-أفغان

 -طريق الحرير معبر ثقافي وحضاري( .يناير .)2013،موقع مجلة الجيش اللبناني.

/طريق-الحرير-معبر-ثقافي-وحضاريhttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/content

 -كرزاي ينتقد أداء الناتو في أفغانستان ويتهمه بالفشل .)2013/10/7( .بي بي سي.

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/10/131007_afghanistan_nato_ka

 -الدروس المستفادة من غزو أفغانستان .)2014/3/9( .موقع بي بي سي عربي.

rzai

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/03/140309_afghanistan_invasion
 -أفغانستان :مساندة بناء الدولة والتنمية .)2014/4/11( .موقع البنك الدولي.

_lessons

https://www.albankaldawli.org/ar/results/2014/04/11/afghanistan-supportingstate-building-and-development

 -الغزو السوفياتي ألفغانستان .موقع الجزيرة.)2014/11/9( .

/الغزو-السوفياتيhttps://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2014/11/9-

ألفغانستان

 -قضاء أفغانستان [ .]2/1المال يشتري المناصب واألحكام.)2015/11/30(.موقع العربي الجديد.

/قضاء-أفغانستان-2-1-المالhttps://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/11/30-

يشتري-المناصب-واألحكام

99

 طالبان تسيطر على ثالث قاعدة عسكرية أفغانية .)2016/3/3( .الجزيرة./طالبان-تسيطر-على-ثالثhttps://www.aljazeera.net/news/international/2016/3/3-

قاعدة-عسكرية-أفغانية

 -البرلمان األفغاني ..خلفية ومستقبل.)2016/3/13( .مركز الدراسات االستراتيجية و اإلقليمية.

http://csrskabul.com/ar/?p=759

 -ترحيب أفغاني بقرار الناتو مواصلة دعم أفغانستان.DW .)2016/7/9(.

/a-19390357ترحيب-أفغاني-بقرار-الناتو-مواصلة-دعم-أفغانستانhttps://www.dw.com/ar/

 الحرب األمريكية في أفغانستان ( .)2016/10/15( .)2001-2016موقع مركز الدراسات اإلست ارتيجيةو اإلقليميةhttp://csrskabul.com/ar/?p=1732 .

 القصة الكاملة لغزو السوفييت أفغانستان .)2017/1/14( .موقع المصريون./القصة-الكاملة-لغزو-السوفييت-أفغانستانhttps://almesryoon.com/story/1008349

 -العقوبات األميركية على إيران ..من كلينتون لترمب .)2017/2/4( .الجزيرة.

/العقوبات-األميركية-علىhttps://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/2/4-
إيران-من-كلينتون-لترمب

 -عن أفغانستان .)2017/2/12( .موقع أفغانستان بالعربي.

/htmlعن-افغانستانhttps://www.afgarabic.com/2017/02/last-news.

 -الفساد ينخر في مؤسسات الدولة األفغانية .)2017/4/2( .موقع صحيفة الشرق األوسط.

/الفساد-ينخر-في-مؤسسات-الدولة-األفغانيةhttps://aawsat.com/home/article/892021

 -نور الهدي.)2017/6/15( ،الفتح اإلسالمي لبالد أفغانستان .موقع Islam Story.

https://islamstory.com/ar/artical/3407824

 -اللويا جيرغا ديمقراطية الشعب األفغاني .)2017/8/14(.موقع الجزيرة.

/اللويا-جيرغاhttps://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/8/14-

ديمقراطية-الشعب-األفغاني

 -اللويا جيرغا ديمقراطية الشعب األفغاني .)2017/8/14( .موقع الجزيرة.

/اللويا-جيرغاhttps://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/8/14-
ديمقراطية-الشعب-األفغاني

 أبرز تطورات الوجود العسكري األميركي في أفغانستان .)2017/8/23( .موقع جريدة الشرق األوسط./أبرز-تطورات-الوجود-العسكري-األميركيhttps://aawsat.com/home/article/1006001-

في-أفغانستان

100

 مساعدات أميركا للدول الناميةِ ..منة أم التزام قانوني؟ .)2018/1/18(.موقع الجزيرة./مساعدات-أميركاhttps://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/1/18-

للدول-النامية-منة-أم-التزام-قانوني

 -شبكة حقاني ..تاريخ متقلب بين السياسة والوحشية .)2018/9/5(.موقع sky news Arabic.

شبكة-حقاني-تاريخ-متقلب-السياسةhttps://www.skynewsarabia.com/world/1179135-والوحشية

 -تعرف على تاريخ أفغانستان القديم .)2018/9/26( .موقع محطات.

/تاريخ-أفغانستان-القديمhttps://www.mah6at.net/

عيدا عن الحروب وطالبان والمخدرات ..ماذا تعرف عن أفغانستان؟ .)2015/12/1(.موقع ساسة بوست.
 ب ًhttps://www.sasapost.com/afghanistan-country/

 كيف أنهكت حرب العصابات لحركة طالبان القوات األمريكية؟ .)2019/1/9( .شبكة رؤية اإلخبارية./كيف-أنهكت-حربhttps://www.roayahnews.com/articles/2019/01/09/7563-

العصابات-لحركة-طالبان-القوات-األمريكية؟

 -لصلته بجرائم حرب ..دعوة لمعاقبة وزير الدفاع األفغاني .)2019/1/14( .الجزيرة.

/لصلته-بجرائم-حرب-دعوةhttps://www.aljazeera.net/news/humanrights/2019/1/14-
لمعاقبة-وزير-الدفاع-األفغاني

 -سبعون عاما على حلف شمال األطلسي :تحالف في أزمةDW .)2019/4/4( .

/aسبعون-عاما-على-حلف-شمال-األطلسي-تحالف-في-أزمةhttps://www.dw.com/ar/48178386

 كيف يحاول "داعش" تجنيد الشباب في أفغانستان؟ .)2019/4/10( .موقع مركز المستقبل لألبحاثوالدراسات المتقدمة/https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/4662 .تحركات-متواصلة-

كيف-يحاول-داعش-تجنيد-الشباب-في-أفغانستان

 موجة االحتجاجات المدنية تزعزع سطوة رجال الدين في أفغانستان .)2015/5/11(.موقع ميدل ايستاونالين/https://middle-east-online.com .موجة-االحتجاجات-المدنية-تزعزع-سطوة-رجال-

الدين-في-افغانستان

 -ليلى العاجيب .)2019/6/11( .مقال بعنوان :أين تقع أفغانستان .موقع موضوع.

/أين_تقع_أفغانستانhttps://mawdoo3.com

 حسن عمر توقة .)2019/9/4( .مقال بعنوان :الحروب أألربع… الحرب العالمية الثانية… الحربالباردة… الحرب على اإلرهاب… حرب اإلنابة “حرب الخاليا النائمة “ .موقع رأي اليوم.

/الدكتور-حسين-عمر-توقه-الحروب-أألربعhttps://www.raialyoum.com/index.php/
101

 موقع راديو مونت.)2018/9/4( . أكثر فصائل المتمردين إثارة للرعب في أفغانستان... شبكة حقاني-حقاني-الدين-جالل-وفاة-https://www.mc-doualiya.com/articles/20180904

.كارلو

إرهاب-حلف-أفغانستان-المتمردين-فصائل

.48  موقع عرب.)2017/5/12(. المخابرات األميركية ترجح تدهور الوضع األمني في أفغانستان-

https://www.arab48.com-المخابرات/12/05/2017/دولية-أخبار/ودولية-عربية-أخبار/

أفغانستان-في-األمني-الوضع-تدهور-ترجح-األميركية

. بي بي سي.)2009/9/3( . تصاعد الجدل حول التزوير في االنتخابات الرئاسية االفغانية-

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/09/090903_am_afghan_election
_row_tc2

 المراجع األجنبيةo
Books
-

Hill, Matthew. (2011). Democracy Promotion and Conflict-Based Reconstruction: The
United States and Democratic Consolidation in Bosnia, Afghanistan, and Iraq. Oxon:
Routledge.UK.

Reports
-

Bertelsmann Stiftung. (2016). Afghanistan Country Report. BTI
Department of Defense USA. (2017). Enhancing Security and Stability in Afghanistan.
Brussels, Belgum.
Land Info. (2016). Afghanistan: Taliban. University Blvd, Colorado State, USA.
SIGAR. (2017). Afghan National Defense and Security Forces: DOD Needs to
Improve Management and Oversight of Uniforms and Equipment. Virginia State,
USA.
The Asia Foundation. (2017). Afghanistan in 2017, a survey of the Afghan People. San
Francisco, USA.
UNAMA. (2019). 2019 Mid-Year update on the Protection of Civilians in Armed
Conflict: 1 January to 30 June 2019. United Nations office, Afghanistan.
United States Government Accountability Office. (2018). Report to the Committee on
Armed Services, House of Representatives, Afghanistan Security. Washington State,
USA.

102

Papers
-

Auerswald, David & Saideman, Stephen. (2013). NATO at War: Understanding the
Challenges of Caveats in Afghanistan. McGill University, Montreal, Canada.
Blanchard, Christopher. (2009). Afghanistan: Narcotics and U.S. Policy.
Congressional Research Service. Washington State, USA.
Bojor, Laviniu, Cosma, Mircea, Balcescu, Nicolae, Mater, Alma. (2015), Afghanistan
after NATO withdrawal. Buletin Stintific. 1 (39) , Alma Mater University, Sibu,
Romania.
Daud, Malaiz. (2014). Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: A Regional
Perspective: The Political Landscape of Afghanistan and the Presidential Election of
2014. Barcelona Center for International Affairs. Barcelona, Spain.
Jones, James &Pickering, Thomas. (2008). Afghanistan Study Group Report,
revitalizing our Efforts Rethinking our Strategies. Center of the Study of the
Presidency. Washington State, USA.
Katzman, Kenneth. (2015). Afghanistan: Politics, Elections, and Government
Performance. Congressional Research Service. Washington State, USA.
Kouvo, Sari. (2009). State-Building and Rule of Law: Lessons from Afghanistan?
NATO Defense College Forum, Rome, Italy.
Larsen, Henrik. (2013). NATO in Afghanistan: Democratization Warfare, National
Narrative and Budgetary Austerity. International Security program. Belefer Center,
Harvard Kenndey School. Massachusetts State, USA.
Morelli, Vincent & Belkin, Paul. (2009). NATO in Afghanistan: A Test of the
Transatlantic Alliance. Congressional Research Service. Washington State, USA.

Websites
-

-

Afghan National Army (ANA) Trust Fund. (11/2018), NATO Fact sheet.
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_12/20181203_1812backgrounder-ana-trust-fund-en.pdf
Afghanistan
Leading
Political
Parties.
Global
Security
Org.
https://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/politics-parties.htm
Afghanistan
Population.
https://www.worldometers.info/worldpopulation/afghanistan-population/
AFGHANISTAN: 10,000 CIVILIAN CASUALTIES IN 2017 - UN REPORT
SUICIDE ATTACKS AND IEDS CAUSED HIGH NUMBER OF DEATHS AND
INJURIES. (15/2/2018). UNAMA. https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000civilian-casualties-2017-un-report-suicide-attacks-and-ieds-caused-high-number
BBC Persian (2009) http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2009/07/090718_a-afelection-political-parties
Branches
of
Government.
Afghanistan
Online.
https://www.afghanweb.com/government-politics/branches-of-government/
Bush rejects Taliban offer to hand Bin Laden over. (14/10/2001). The Guardian.
https://www.theguardian.com/world/2001/oct/14/afghanistan.terrorism5

103

-

-

Corruption in Afghanistan: what needs to change? (16/2/2016). Transparency
International.
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_in_afghanistan_what_needs_t
o_change
Crime in Kabul, Afghanistan. Numbeo. https://www.numbeo.com/crime/in/Kabul
History
of
the
National
Assembly
of
Afghanistan.
http://wolesi.website/pve/showdoc.aspx?Id=109
History. Resolute Support Website. https://rs.nato.int/about-us/history.aspx
http://mj.parliament.af
In a key step, Afghan factions at UN talks agree on interim authority. (4/12/2001). UN
News.
https://news.un.org/en/story/2001/12/22182-key-step-afghan-factions-untalks-agree-interim-authority
ISAF History. NATO. https://rs.nato.int/about-us/history/isaf-history.aspx
ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014). (1/9/2015). NATO Website.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm
List
of
Mobile
Network
Operators
in
Afghanistan.
Telcoma.
https://www.telcomatraining.com/list-of-mobile-network-operators-in-afghanistan/
Mission. Resolute Support Website. https://rs.nato.int/about-us/mission.aspx
NATO
and
Afghanistan,
(5/3/2019),
NATO
Website.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm
Opium, guerre: le "narco-Etat" afghan. (13/12/2007). Le Monde.
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2007/12/13/opium-guerre-le-narcoetat-afghan_989255_3216.html
Overview
of
security
in
Afghanistan.
Ecoi.net.
https://www.ecoi.net/en/countries/afghanistan/featured-topics/general-securitysituation-in-afghanistan-and-events-in-kabul/#Toc517936359
Sawe, Benjamin Elisha. (28/3/2019). Article "What Type Of Government Does
Afghanistan Have?" WorldAtlas. https://www.worldatlas.com/articles/what-type-ofgovernment-does-afghanistan-have.html
Structure of Judicial System https://supremecourt.gov.af/en/structure-judicial-system
The Future of the Afghan Local Police. (4/6/2015). Crisis group.
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/future-afghan-local-police
The New Era and Afghan Women Political Expansion (Part 2). (4/7/2018). The daily
Afghanistan Ma. http://outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=21264

104

