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ورقة عمل من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
ملخص  تنفيذي

كان التدخــل الدولــي فــي أفغانســتان بمثابــة نقطــة تحــول فــي الفكــر  •
الدولــي حــول عمليــات إرســاء االســتقرار المدعومــة مــن الخــارج فــي 
الــدول التــي تضربهــا الصراعــات والــدول الهشــة. فقــد تنامــت بســببه 

الفكــرة. لهــذه  التقليديــن  المناصريــن  مــن  بعــض  بيــن  الشــكوك 

•  لــم يعانــي مشــروع إرســاء االســتقرار وبنــاء الدولــة فــي أفغانســتان مــن 
عــدم تحقيــق نتائــج علــى األرض وحســب، وإنمــا تســبب أيضــًا فــي تفاقــم 
اضطــراب االســتقرار وظهــور انقســامات جديــدة جــراء الصــراع فــي بعــض 

المناطــق.

إلــى  أفغانســتان  فــي  العمليــة  لهــذه  لآلمــال  المخيبــة  النتائــج  ترجــع    •
. مليــن عا

غياب الشروط المسبقة المالئمة لتنفيذ مهمة متكاملة . 1
إلرساء االستقرار ومنها: بيئة أمنية مواتية؛ والحد األساسي 

من إمكانات الحكم المحلي؛ وإرادة سياسية حقيقية إلحداث 
التغيير بين األطراف المعنية المحلية والخارجية الرئيسية؛ 
والتزام دائم بتوفير الموارد من جانب األطراف الخارجية.

سوء تنفيذ أنشطة إرساء االستقرار الجوهرية من جانب . 2
األطراف المعنية الداخلية والخارجية الرئيسية.

تســتخلص ورقــة العمــل ســتة دروس مســتفادة أساســية مــن تجربــة   •
األرجــح  علــى  اســتخدامها  يمكــن  والتــي  األفغانيــة،  االســتقرار  إرســاء 

المشــابهة. الســياقات  فــي  البرامــج  فعاليــة  لزيــادة 

فهم السياق: لم تفهم الجهات المانحة المعنية بإرساء . 1
االستقرار في أفغانستان الجوانب السياسية وعالقات القوة 
المعقدة في البالد فهمًا كاماًل، وال سيما شبكات المحاباة 

والمحسوبية الممتدة في جميع أرجاء المجتمع األفغاني. 
ساهم ذلك في سوء تصميم البرامج واإلستراتيجيات 

بما جعلها ال تتوافق مع الحقائق على األرض.

تحفيز المناخ السياسي: بالرغم من اإلقرار الواسع بأن . 2
إرساء االستقرار هو عملية سياسية في جوهرها إال أن 

الواليات المتحدة األمريكية والشركاء الدوليين والمحليين 
الرئيسيين لها فشلوا في تبني إستراتيجية سياسية ُمحكمة 

ودقيقة لغرس وتحفيز اإلرادة السياسية المحلية للتغيير.

إعطاء األولوية لنظم الحكم: يرى قطاع واسع من األفغان . 3
أن مؤسسات الدولة التي ال تقوم بوظائها والقائمة على 

االستغالل أشد خطرًا من طالبان وغيرها من الجماعات 

الدكتور مارك سيدرا

رئيس مجموعة Security Governance Group وباحث في كلية بالسيلي للشؤون الدولية

المسلحة المناهضة للحكومة. وكانت نتيجة فشل عملية 
إرساء االستقرار في تحقيق نتائج ملموسة على األرض في 

نظم الحكم وتوفير الخدمات حرمان غالبية األفغان من فوائد 
السالم ونزع غطاء الشرعية عن النظام السياسي الجديد.

عندما نتحدث عن المعونات، فإن القليل قد يكون كثيرًا: . 4
قّدم المجتمع الدولي مبالغ هائلة من المعونات إلى 
أفغانستان؛ أكثر بكثير من قدرة الدولة األفغانية على 

استيعابه وصرفه. وتسببت هذه المبالغ الهائلة دون قصد 
في نمو الفساد والمحسوبية، وحتى تأجيج التمرد. 

تجنب إغراء اإلصالحات السريعة: أدى التركيز الدائم على . 5
المكاسب السريعة، والميل لنشر األفراد لفترات قصيرة، 

ونقص التركيز على االستدامة في المعونات وبرامج 
اإلصالح إلى تقويض عملية إرساء االستقرار منذ بدايتها.

التركيز على الثمار الدانية أواًل: استهدفت عملية إرساء االستقرار . 6
في أفغانستان المناطق األكثر اضطرابًا وأقل استقرارًا في البالد 

أواًل، على أمل أن يؤدي ذلك إلى توجيه ضربة قاصمة للتمرد 
الذي تقوده طالبان. وكان للعجز في إحراز تقدم في هذه 

المناطق الصعبة تأثير معاكس تمثل في إصابة العملية كلها 
بالشلل. لو كانت عملية إرساء االستقرار استهدفت المناطق 

األكثر أمانًا وأفضل أداًء في المرحلة المبكرة من تنفيذها 
وحققت نجاحات ظاهرة يمكن ترويجها بين المناطق األكثر 
خطورة من البالد، فإنها ربما كانت أحدثت تأثيرًا أكثر عمقًا.

عندمــا تتراجــع األطــراف التقليديــة المعنيــة باالســتقرار عــن هــذا النهــج،  
اإلقليميــة،  المنظمــات  ومنهــا  أخــرى،  ألطــراف  فرصــًا  هنــاك  فــإن 

إلنعاشــه ووضــع بصمتهــا عليــه.

المــال  ورأس  المحلــي  الســياق  بمعرفــة  تتميــز  اإلقليميــة  الجهــات   •
فــي  يغيــب  مــا  المســتهدفة، وهــو  الــدول  فــي  الموجــود  السياســي 

الدوليــة. األطــراف  عــن  الغالــب 

إرســاء  مفهــوم  فــي  والتغييــر  لانتقــال  األهميــة  بالغــة  مرحلــة  هــذه   •
بــدء  نقــاط  وهنــاك  عمومــًا؛  واألمــن  الســام  ومجــال  االســتقرار 
أفــكار  لتقديــم  وحاجــة  الجديــدة  المعنيــة  لألطــراف  المعالــم  واضحــة 

جديدة. 
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