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قدمةامل

ية األفغا صالح الدين ربا بزيارة إىل موسكو الخميس املايض  . 2017/فرباير/7قام وزير الخارج

ر القادم الذي سينعقد حول أفغانستان ر . خالل الزيارة، دعت روسيا أفغانستان للمشاركة يف املؤ يف مؤ

ية الرويس ، رصح وزير الخارج ية األفغا ي الفروف بأن روسيا غس صحفي مشرتك مع وزير الخارج

تراقب الوضع بأفغانستان وقد تصل إىل توافق مع الواليات املتحدة األمريكية حيال أفغانستان ك فعلوا 

.حيال روسيا

 ، بعد مرحلة من الشكوك يف عالقات ب أفغانستان و روسيا، ومع الزيارة الرسمية لوزير الخارجية األفغا

ل أفغانستان، . رة أخرىأخذت العالقات يف التحسن م منذ العام املايض ومع ازدياد التدهور األمني يف ش

ما أك بأفغانستان ليل األسبوع الصادر من مركز الدراسات يف الجزء األول من تح. تُويل روسيا اهت

موسكو والدور الذي تريد روسيا أن - االسرتاتيجية واإلقليمية تم تسليط الضوء عىل مص عالقات كابل

.تلعبه يف أفغانستان

رصحت بعثة األمم . 2016يف الجزء الثا من التحليل، ستقرؤون حول الخسائر املدنية يف أفغانستان عام 

كان العام األك دموية يف العقد والنصف 2016دة أفغانستان يف تقريرها السنوي بأن عام املتحدة ملساع

رغم أن التقارير الصادرة من املؤسسات املحلية والدولية ال تعكس صورة . املايض للمدني بأفغانستان

حايا الحرب الحالية شاملة وواقعية عن ضحايا الحرب بأفغانستان، إال أنه من املؤكد أن الجزء األكرب من ض

ما ألرواح الضحايا يف هذا الجزء من التحليل . بأفغانستان هم املدنيون، والجهات املتحاربة ال تويل اهت

.2016وأسباب ارتفاع عدد هذه الخسائر يف عام 2001ستقرؤون حول الخسائر املدنية بأفغانستان منذ 
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روسيا وأفغانستان؛ هل زال جو عدم الثقة؟

ه قام وزير الخارجية األفغا  صالح الدين ربا األسبوع املايض بزيارة إىل روسيا بدعوة من نظ

لذا أثارت . يف العام املاضيموسكو-لالرويس، يف وقٍت زادت فيه الشكوك واالرتيابات يف عالقات كاب

هذه الزيارة أصداء واسعة عىل صعيد اإلعالم املحيل والدويل، وقد زاد األمل يف البلد عىل إثر هذه الزيارة 

.بأن التوترات يف العالقات الروسية األفغانية ستقل

يف املجاالت املختلفة، تمر روسيا يف تقديم املساعدات ألفغانستان أوال، ستس: زيارة ربا تطورينأنتجت

وسكو يف الخامس عرش من . وخصوصا يف حقل التقنيات العسكرية را إقليميا  ثانيا، ستعقد روسيا مؤ

، باكستان، أفغانستان، الهند وإيران"اير سيحرضه مندوبو دول املنطقة فرب  ".روسيا، الص

طنية؟ كيف ازدادت التوترات يف هذه كيف كانت العالقات الروسية األفغانية يف فرتة حكومة الوحدة الو 

ها من األسئلة املشابهة يف هذا املقال .العالقات؟ وهل ستزول هذه التوترات؟ أسئلة نجيب عليها وعىل غ
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كابل و موسكو؛ من التوافق اإلقليمي إىل الشكوك

، كانت العالقات ب كابل و روسيا يف حالة طبيعية، ولكن يف الدورة الرئاسية الثانية لحامد 2001بعد عام 

بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سعى الرئيس أرشف غني . كرزاي بدأت هذه العالقات بالتحسن

ر  ع إقليمي يف شأن مكافحة اإلر لومستشار األمن الوطني حنيف أ هاب، ويف الجهود لوصول إىل إج

ر إىل روسيا، وقد وعدت روسيا بتقديم أربعة مروحيات املتتابعة بهذا الصدد سافر الرئيس غني و حنيف أ

دة وجيزة ساءت العالقات ب الدولت لألسباب األربعة التالية :للحكومة األفغانية، ولكن بعدها 

أيضا االتهامات التي وجهها . روسيا ألفغانستانظهور داعش ونشاطها بأفغانستان م لفت انتباه أوالً؛ 

بعض النواب الربملاني ملستشار األمن الوطني بأنه يدعم تنظيم داعش تسببت يف تقليل ثقة الجانب 

.الرويس بالحكومة األفغانية يف شأن مكافحة اإلرهاب

وقد أكدت . األفغانيةتطور العالقات ب موسكو و طالبان، م أدى إىل زيادة مخاوف الحكومةثانيا؛ 

ت .الحكومة األفغانية مقابل ذلك عىل أهمية املفاوضات ب دولٍة ودولة عىل املفاوضات مع التنظي

مع روسيا والص وباكستان واملنعقد يف روسيا أيضا ألقى بظالله عىل ثالثا؛  ع الثال الذي ج ت االج

.العالقات الثنائية الروسية األفغانية

، انترشت أنباء حول محاولة روسيا بخلق عوائق يف طريق حذف 2017سبوع األول من عام يف األ رابعا؛ 

ة السوداء لدى األمم املتحدة) حكمتيار(اسم قائد الحزب اإلسالمي  وقد طالبت الحكومة األفغانية . من القا

تها السوداء يف محاولة لتنفيذ بنود اتفاقية السالم املوقعة منظمَة األمم املتحدة بحذف اسم حكمتيار من قا

.ب الحكومة األفغانية والحزب اإلسالمي
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هل سيزول جو عدم الثقة؟

موسكو؛ ولكن حاليا وبالنظر يف الترصيحات -قبل زيارة ربا لروسيا، زادت الشكوك يف عالقات كابل

:وذلك لألسباب التاليةوالقرارات الصادرة بعد الزيارة يبدو أن العالقات ب الدولت آخذٌة يف التحّسن، 

ة السوداء لدى األمم أوالً؛  رغم أن روسيا يف بادئ األمر أبدت قلقها من حذف اسم حكمتيار من القا

ساعدة من روسيا2017املتحدة، ولكن يف فرباير  ة السوداء و .ُحذف اسم حكمتيار من القا

ألمن والجيش والتقنيات الحديثة وتحديدا تم تعاونا يف مجاالت ا) روسيا وأفغانستان(كال الجانب ثانيا؛ 

يف هذا الصدد بدأ الطرفان ببناء إطار . تحس القدرات القتالية للحكومة األفغانية وُدعمت بالسالح والعتاد

ذقانو  .2016/يف نوفمربونُفِّ

، باكستان، أفغانستان، إيران و الهند(دول املنطقة ثالثاً؛  ر الذي سُيعقد ستُشارك يف امل) روسيا، الص ؤ

.وسكو حيال أفغانستان2017/فرباير/15يف 

ر شانغهاي التعاو رابعاً؛  ؤ م أفغانستان  Contact(وتأسيس مجموعة (SCO)دعم روسيا النض

Group (ر .حيال أفغانستان داخل املؤ

ن مجلس األمن باألمم املتحدة التأكيد عىل مثل هذه املفاوضات مع طالبان، والتي تستند عىل تأييد مخامساً؛ 

. والحكومة األفغانية

عات ب وزيري الخارجية للبلدينسادساً؛  .التنسيق لزيادة االجت

ثابة محاولة لتطوير العالقات ب بشكل عام،  ة التي قام بها وزير الخارجية األفغا  كانت الزيارة األخ

، وهذه الزيارة عىل املدى القريب  ولكن مع ذلك، . ستُقلّل الشكوك ب الدولت وتُقرّب آراءه أكالدولت

تحديدا ازدياد التوترات يف العالقات ب روسيا من (الوضع الداخيل بأفغانستان وبعض العوامل الدولية 

.قد تؤدي إىل تضخيم جو عدم الثقة ب كابل و موسكو) جانٍب وحلف الناتو وأمريكا من جانٍب آخر
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ن؛ من تنافس القوى الُعظمى إىل تنسيق القوى اإلقليميةأفغانستا

يف –الواليات املتحدة األمريكية و روسيا–منذ العام املايض، انتهى التعاون ب القوت العظيمت 

لذا ألقى وزير الخارجية . أفغانستان، وانتقدت موسكو مراٍت عديدة االسرتاتيجيَة األمريكية بأفغانستان

جي ال  ة عىل الرئيس األمري السابقالرويس س باراك أوباما من أجل إنهاء التعاون ب فروف بالال

روسيا وأمريكا يف أفغانستان، وذكر بأن الجانب  يلتقيا يف فرتة رئاسة أوباما، ومن ثم زادت الشكوك 

.يف العالقات ب الدولت

روسيا . تعاون الرويس األمري يف أفغانستاناألزمة يف أوكراينا و روسيا أيضا لعبت دورا يف إنهاء ال

عىل سبيل . مهتمٌة اآلن بقضية أفغانستان وتُديل بترصيحات متناقضة حيال سياسة أمريكيا بأفغانستان

املثال، تضُع روسيا القواعد العسكرية األمريكية بأفغانستان محل تساؤٍل، وأحيانا ترصح بأنه يف حال 

.من أفغانستان، فإن الوضع سيزداد سوءا يف أفغانستانسحب الواليات املتحدة قواتها 

م  ل أفغانستان أدت أيضا إىل زيادة اهت تأث داعش املتزايد يف أفغانستان وأنشطتها املتزايدة يف ش

ر إقليمي دون إرشاك أمريكا والناتو، ملناقشة القضية . روسيا بأفغانستان لذا تُنظم روسيا عقد مؤ

ولكن بتجاهل الجهات املتورطة بأفغانستان . حاول إيجاد حل إقليمي ملوضوع أفغانستاناألفغانية، وهكذا ت

رات التي تهدف إىل إنهاء الرصاع بأفغانستان ) أمريكا، الناتو و طالبان( يف ح عقد مثل هذه املؤ

ر مستحيال ملتحدة من الرضوري إيجاد تنسيق ب دول املنطقة والواليات ا. سيجعل تحقيق أهداف املؤ

هيد السبل للسالم األفغا ومفاوضات السالم ب الحكومة  األمريكية يف القضايا األساسية والعامة مثل 

.األفغانية و طالبان
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األك دموية يف العقد والنصف املايض، العام2016عام 

أن الخسائر يف صفوف ) UNAMA(يف تقريرها السنوي ذكرت بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان 

رصد بداية وبلغت حدا غ مسبوق منذ % 3بنسبة 2015زادت عن الخسائر لعام 2016املدني يف عام 

.2009عام يفالخسائر 

تفيد أن عدد ضحايا الحرب لعام 2017/فرباير/6اإلحصائيات املذكورة يف التقرير والذي نُرش بتاريخ 

تضمن . أُصيبوا بجراحات) 7920(شخصا والبقية 3498مدنيا، عدد القتىل منهم 11418يبلغ 2016

.التقرير أيضا معلومات حول املتسبب يف وقوع هذه الخسائر

وحتى اآلن، وقد 2009دة ملساعدة أفغانستان عدد الخسائر ب املدني منذ عام تُسجل بعثة األمم املتح

هو أن بعثة األمم املتحدة في للنظرشوهد ارتفاع عدد ضحايا املدني عاماً بعام؛ إال أن املوضوع املُلفت

ة عىل املعارضة املسلحة للحكومة والقوات األفغانية، نها تغض الطرف عن ولكيتعلق بالضحايا تلقي بالال

.جرائم القتل التي ارتكبتها القوات األجنبية

يف هذا املقال سنتطرق إىل وقوع الخسائر يف صفوف املدني يف العقد والنصف املايض، واملتسبب يف 

، وأسباب زيادة عدد هذه  عات املسلح املتحاربة يف إيقاع الخسائر ب املدني هذه الخسائر، ودور الج

.2016عام الخسائر
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)2016-2001(الخسائر املدنية 

تها عىل أفغانستان ارتفع معدل الضحايا 2001يف عام  عندما بدأت القوات األمريكية وقوات التحالف هج

ال 2006و 2002ويف الفرتة ب األعوام . شخصا2375املدني يف هذا العام وبلغ عدد القتىل  سقط إج

ا .فردا من املدني2422عدد  من الجدير بالذكر أن هذه اإلحصائية  تسجل من قبل مؤسسة رسمية وإ

.هي ناتج تحريات بعض الباحث

إال أن تقارير البعثة يف ،2007بدأت بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان برصد الخسائر املدنية منذ عام 

.ما بعدهاو 2009تختلف يف منهجيتها عن تقارير عام 2008و 2007األعوام 

بالنظر يف تقارير بعثة األمم املتحدة حيال الخسائر املدنية ودراسة اإلحصائيات املُسجلة من هذه املؤسسة 

نجد أنه كل زادت التدهورات األمنية واشتدت الحرب ب القوات األفغانية واألجنبية من جانب واملعارضة 

زاد عدد الضحايا املدني بشكل 2007بعد عام . املسلحة من جانٍب آخر؛ زادت الخسائر يف صفوف املدني

"2012ما عدا عام (سنوي  وع للجدولملزيد م)  ى الرج بلغ عدد 2009يف عام . "1-ن التوضيح يُرج

ال  .2016شخصا يف عام 11418شخصا، إال أن هذا العدد وصل إىل 3556الضحايا املدني إج

املدني يف ) القتىل والجرحى(م املتحدة، فإن عدد الضحايا بشكل عام، وبالنظر يف إحصائيات منظمة األم

.شخصا73793بلغ 2016وحتى نهاية عام 2007أفغانستان من عام 

)2016- 2009(الخسائر املدنية يف أفغانستان : 1- الجدول

)2016-2009(تقارير بعثة األمم املتحدة حيال الخسائر املدنية بأفغانستان : املصدر

املجموع القتىل الجرحى العام

5968 2412 3556 2009

7160 2792 4368 2010

7842 3133 4709 2011

7590 2769 4821 2012

8638 2969 5669 2013

10534 3701 6833 2014

11002 3545 7457 2015

11418 3498 7920 2016
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املتسبب يف وقع الخسائر املدنية

املتحدة ملساعدة أفغانستان باإلضافة إىل عدد الخسائر املدنية يُشار إىل يف التقارير السنوية لبعثة األمم 

.فغانستان لتقليل عدد الضحاياع الخسائر وتُطرح اقرتاحات للجهات املتحاربة بأ و املتسبب يف وق

تُدرج إحصائيات الخسائر املدنية التي دنية، فإن بعثة األمم املتحدة في يتعلق باملتسبب يف الخسائر امل

اال توجد عليها أدلة كافية أو  تصل البعثة إىل أدلتها وشواهدها، ومن جانٍب آخر  يتم إدراج الخسائر التي 

ت القوات األجنبية .وقعت بسبب الطائرات بدون طيار والضحايا املدني الذي سقطوا جراء هج

من الخسائر املدنية هي القوات % 61ذُكر أن املسؤول عن نسبة 2016عام يف تقرير بعثة األمم املتحدة ل

ايا هي القوات املؤيدة من الضح% 24واملسؤول عن ) طالبان يف الدرجة األوىل(املعارضة للحكومة 

عزت املؤسسة ). القوات األجنبية% 2املليشيات املساندة للحكومة، و % 2القوات األفغانية، % 20(للحكومة 

من الخسائر املدنية إىل االشتباكات األرضية ب معاريض الحكومة والقوات املؤيدة % 10مسؤولية 

النسبة . للحكومة، ألنه  يكن ممكنا نسبة الخسائر الواقعة بسبب هذه التكتيكات الحربية إىل جهة معينة

بفعل بقايا متفجرات الحرب  يتم نسبتها إىل أي جهة ألن هذه الخسائر وقعت%) 5(املتبقية من الخسائر 

.السابقة والتي  تنفجر يف حينها

% 2ال يزيد عن ذُكر أن دور القوات األجنبية يف اإليقاع بالخسائر املدنية بعثة األمم املتحدة يف إحصائية

انٍب آخر زادت غارات 2016م يُعترب غريبا، حيث أن القوات األجنبية عادت مليدان القتال عام  ومن ج

.طائرات بدون طيار التي تشنها هذه القواتال
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)2016-2009(املتسبب يف الخسائر املدنية : 2- الجدول

أسباب أخرى الخسائر املدنية الواقعة بسبب 

القوات املعارضة للحكومة

الخسائر املدنية الواقعة بسبب القوات املؤيدة 

للحكومة

العام

809 4124 1035 2009

910 5428 824 2010

919 5817 1106 2011

318 6669 603 2012

401 7255 982 2013

1438 7643 1453 2014

2289 6859 1854 2015

1696 6994 2728 2016

)2016-2009(تقرير بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان حيال الخسائر املدنية بأفغانستان : املصدر

)2016-2009(الخسائر من فئات النساء واألطفال 

حسب إحصائيات بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان، بلغ عدد القتىل والجرحى من األطفال يف عام 

يُظهر هذا الرقم زيادة عن عامم . أُصيبوا بجراح) 2589(قُتلوا و البقية 923طفال، منهم 3512عدد 2016

%.24بنسبة 2015

بلغ عدد (مقارنة بالعام املايض % 2تُظهر إحصائيات الضحايا من النساء لهذا العام انخفاضا بنسبة 

). امرأة أخرى بجراح877قُتلن و أصيبت امرأة 341امرأة، منهن 1218عدد 2016الضحايا من النساء عام 

.3- ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع عىل الجدول
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)2016-2009(النساء واألطفالالخسائر يف فئات: 3- الجدول

املجموع القتىل من 

النساء

الجرحى من 

النساء

املجموع القتىل من 

األطفال

الجرحى من 

األطفال

العام

285 133 152 730 307 423 2009

369 167 202 1177 378 799 2010

450 203 247 1361 557 804 2011

548 196 352 1313 492 821 2012

750 236 514 1764 564 1200 2013

909 298 611 2476 715 1761 2014

1246 333 913 2829 733 2096 2015

1218 341 877 3512 923 2589 2016

)2016-2009(تقارير بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان حيال الخسائر املدنية بأفغانستان : املصدر

2016أسباب زيادة الخسائر املدنية عام 

هي اشتداد الحرب عىل األرض 2016األسباب التي أدت إىل زيادة عدد الخسائر املدنية بأفغانستان يف عام 

، وعودة القوات األجنبية  م القوات املتحاربة بالحفاظ عىل أرواح املدني والتدهورات األمنية مع عدم اهت

ها .إىل ساحات الحرب، والغارات الجوية عىل املناطق السكنية وغ

. عاما صعبا ومليئا بالتحديات للحكومة والشعب األفغا2016كان عام :اشتداد حدة الحرب·

عات املسلحة املعارضة وخصوصا طالبان . شهد هذا العام حروبا شديدة ب القوات األفغانية والج

يف هذا العام من جانٍب اشتدت حدة الحرب عىل األرض ومن جانٍب آخر صّعدت القوات األجنبية

ة تها الجوية واستهدفت أماكن تسببت يف وقوع خسائر مدنية كب .هج

ت القوات املعارضة للحكومة· ات وهج السبب الرئيس اآلخر الرتفاع عدد الخسائر :التفج

ة األخرى 2016املدنية يف عام  ات الدامية يف كابل واملدن الكب عية والتفج ت الج هو الهج

لهم يف هذا الع. بأفغانستان تها يف أمكان يرتدد إليها العامة يف أع ام شنت القوات املعارضة هج

.اليومية
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الصادر من بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان، ذُكر أن 2016يف تقرير عام :تنظيم داعش·

. هو تنظيم داعش يف أفغانستان) جريح690قتيل و 209(خسائر مدنية 899املتسبب يف وقوع 

قتيل و 39(شخصا مدنيا82تفيد وقوع خسائر بعدد 2015اإلحصائية املسجلة عام يف ح أن

عدل عرشة أضعاف يف الخسائر املدنية الواقعة بسبب هذا التنظيم ) جريح43 م يُظهر زيادة 

.مقارنة بالعام املايض

ت القوات الحكومية· من % 20بت بعثة األمم املتحدة مسؤولية نَس 2016يف تقرير عام :هج

يل الخسائر املدنية إىل القوات األفغانية %. 17بلغت 2015يف ح أن هذه النسبة يف عام . إج

االرتفاع امللحوظ يف عدد الخسائر املدنية التي تسببت فيها القوات األفغانية نتج عن الغارات الجوية

ت .قائيةدون اتخاذ إجراءات احتياطية وِ القوات األفغانيةشنّتهاالتي والهج

النهاية

: تواصل معنا

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com-www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590:املکتبهاتف

:تواصل مع املسؤول

،عبدالباقي . د abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278: و اإلقليميةةیجیاتمرکز الدراسات االسرت ریمدأم

omhekmat.zaland@gmail.c+)93(754540487:مدير قسم األبحاث والنرشاتالند، ز حکمت هللا

.نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطوير هذه النرشة:مالحظة
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