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)2018أبريل7إلیمارس31من (246:اإلصدار

تحتوي هذه النرشة عىل تحليالت، يقوم بها مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية ألهم األحداث السياسية 

عية يف أفغانستان بشكل أسبوعي، حتی يس .تفيد منها املهتمون وصناع القرارواالقتصادية واالجت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:ستقرؤون يف هذه النرشة

2...........................................................................................................ةمقدم

رضبات جوية و خسائر مدنية فادحة من األفغان

4................................................................................................الت الجويةالحم

5..................................................................................................سقوط املدني

6...........................................................................................نتائج الخسائر املدنية

أفغانستان والحرب الباردة ب روسيا والواليات املتحدة

8....................................................................................العالقة ب طالبان وروسيا

9...................................................................................................الحرب الباردة

10.................................................................................................املوقف األفغا



246www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

2

قدمةامل

ت الدولية، منذ تأسيس حكومة الوحدة الوطنية، كان مستوى القتل والجرح يف بحسب إحصاءات املنظ

وقد كان من أسباب ذلك ازدياد الرضبات الجوية من قبل القوات . م مرتفعا2017املدني األفغان يف عام 

األفغانية واألجنبية خاصة بعد إعالن املوقف العسكري لرئيس جمهورية الواليات املتحدة األمريكية، وكان 

.معظم هذا النوع من الرضبات عىل التجمعات املدنية

ع يف محافظة فراه ومثلها  ت عىل اجت ة شنت القوات الجوية للحكومة األفغانية هج وخالل األيام األخ

وقد أكد شهود عيان يف منطقة القصف و ب . يف محافظة قندوز األفغانية م أدى خسارة إنسانية فادحة

ملاذا هذا التصعيد يف قتل املدني . عدد من تقارير اإلعالم املختلفة أن إدعاءات الحكومة ليست حقيقية

وجرحهم يف الرضبات الجوية؟ يف الجزء األول من تحليل األسبوع الصادر من مركز الدراسات االسرتاتيجية 

. واإلقليمية تم مناقشة هذا املوضوع

ملتحدة ويف الجزء الثا من تحليل األسبوع ستقرؤون حول الفتور الواقع يف العالقة ب روسيا والواليات ا

ون أن العالقة ب حركة طالبان وروسيا قد توطد وأن روسيا تقدم املعونات العسكرية . األمريكية يرى الكث

لحركة طالبان، حيث أن ترصيحات القائد العسكري العام للحلف األطليس بهذا الشأن جعله موضوعا جادا 

وى الدول اإلقليمية و العاملية وأن ويبدو أن حربا باردة أخرى قادمة عىل مست. يف أوساط السياسي

ما ماهية الحرب الباردة ب : وهنا أسئلة تطرح نفسها. أفغانستان ستتأثر بهذا التغي يف الدرجة األوىل

روسيا والواليات املتحدة؟ و كيف تكون ماهية العالقة ب طالبان وروسيا ومن أين تنشأ؟ وماذا عىل 

.أسئلة نحاول اإلجابة عليها يف الجزء الثا من التحليلالحكومة األفغانية أن تعمله؟  هذه
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رضبات جوية و خسائر مدنية فادحة من األفغان

جراء قصف جوي للقوات األفغانية عىل حفلة يف مدرسة رشعية دينية يف مديرية دشت أرجي بوالية قندوز 

رح عدد كب من املدني األفغان األ  يل أفغانستان قد قتل و ج 1397من حمل 12(سبوع املايض ش

).الهجري الشميس

زكتبت صحيفة  إن الهجوم وقع : وفقا لترصيحات نرصالدين سعدي حاكم مديرية دشت أرجينيويورك تا

وفقا للمصدر، لقد اجتمع حوايل . انية عىل حفل تخريج لطالب مدرسة رشعيةمن قبل القوات الجوية األفغ

.آخرين نتيجة لهذا الهجوم30شخصا منهم و أصيب 70شخصا يف الحفلة فقتل 1000

انبها، رصحت  ، أن القصف قد نفذ عىل تجمع كب من املسلح املحلي وزارة الدفاع األفغانيةمن ج

، إن يف بيان لهقال املتحدث باسم القرص الرئايس . آخرين20مسلحا و أصيب 20واألجانب، فقد قتل 

ة يف البلدالهجوم قد وقع عىل تجمع لط ت كب ك رصح البيان عىل أن . البان الذين كانوا يخططون لهج

نظرا ألنباء سقوط املدني يف الهجوم، تم تشكيل وفد للتحقيق حول كيفية الهجوم وسيتم إعالن نتائج 

. التحقيق لالطالع العام

https://www.nytimes.com/2018/04/02/world/asia/afghanistan-taliban-kunduz.html
https://www.pajhwok.com/dr/2018/04/02/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://president.gov.af/ps/press-release/14318
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ن، وأعضاء مجلس النواب ك أدان الرئيس األفغا السابق حامد كرزاي، وعدد من السياسي األفغا

عي هذا الهجوم بشكل قاطع وطالبوا الحكومة بالتحقيق يف  ، وعامة من األفغان يف اإلعالم اإلجت األفغا

.هذه القضية ومعاقبة مرتكبيها

ت،  ت، وعوامل الخسائر املدنية الفادحة يف مثل هذه الهج يدرس هذا املقال األسباب التي تزيد هذه الهج

.املحتملة لهاوالنتائج 

الحمالت الجوية

بعد إعالن الرئيس األمري دونالد ترامب اسرتاتيجيته العسكرية الجديدة يف أفغانستان وجنوب آسيا،  يف 

م، ازداد دور القوات العسكرية األمريكية يف ميدان القتال التي كانت محدودة يف مجال 2017أغسطس عام 

.ها العسكري القتايل أك من السابق يف الحمالت الجوية بشكل خاصاالستشارة والرتبية، و قد ازداد دور 

ومع أن املوقف األمري العسكري الجديد وازدياد القوات األمريكية أدى إىل مزيد من الضغط عىل حركة 

طالبان ورفع معنويات القوات العسكرية األفغانية إال أنه زاد العوائق أمام السالم يف أفغانستان؛ ألن هذا

ل الضغوط العسكرية عىل طالبان يشدد الدافع القتايل لديهم . النوع من املواقف أو إع

أثناء مراجعة االسرتاتيجية الجديدة، عىل املرء أن يضع يف اعتباره أنه يف السنوات املاضية، عىل الرغم من 

لعكس أنه أدى إىل ألف جندي أمري يف أفغانستان،  يستطع أن تهزم طالبان وبا100وجود أك من 

ويف العام املايض أيضا ازدادت الحمالت الجوية األمريكية . تشديد الحروب وتوسيع رقعتها يف البلد

القوات الجوية األمريكية أنها ترصيحاتبحسب . وتسببت الزدياد الخسارة يف أرواح املدني وأموالهم

ت 2611م 2017أجرت يف عام  حملة جوية يف عام 1071حملة جوية يف طول البالد وعرضها يف ح 

منظمة األمم املتحدة قد قتل يف أفغانستان عام إعالنوبحسب . م2015حملة يف عام 236م، و 2016

شخصا آخر ويش إىل ازدياد يف عدد القتىل والجرحى 7015شخصا من املدني وجرح 3438م 2017

. خصوصا يف الغارات الجوية األمريكية

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q1eBZ275Znlpn05PnPO7Q1BkI3yJZbvB3JycywAmqWc/edit#gid=1997258237
https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-2017-un-report-suicide-attacks-and-ieds-caused-high-number
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ت عىل املدني أدت إىل قتل  وقد ثبت أن القوات األمريكية يف خالل السنوات املاضية قامت بشن الهج

القوات , من جانب آخر. املدني وتدم البيوت و املستشفيات واملساجد و حتى املراكز العسكرية األفغانية

ت عىل املدني يف اآلونة ا ة ومنذ بداية عام الجوية األفغانية أيضا بدأت تشن الهج م قامت 2018ألخ

ت عديدة أدت إىل قتل عدد كب من املدني العزل .بشن هج

سقوط املدني

راء حمالت القوات  ساد املدني األفغان ج ت الخسارة يف أرواح وأج خالل العقد والنصف املايض قد 

ت حقوق األجنبية والقوات األفغانية، حيث أعرب عن استيائه تجاه هذا األم ، ومنظ ر كل من الشعب األفغا

، واألحزاب األفغانية السؤال يطرح . اإلنسان يف داخل أفغانستان وخارجها، وأعضاء مجلس النواب األفغا

ملاذا ال تهتم الحكومة األفغانية والقوات األجنبية بتجنب إلحاق الخسائر املدنية؟ : نفسه

:ىل بالنا اآللإلجابة عىل هذا السؤال ينبغي أن نأخذ ع

ل :عدم مراعاة آداب الحرب وأصولها: األول ة أصول وآداب يف الحرب عىل مستوى العا من أج

م عىل عامة الناس الذين ال . الحفاظ عىل أرواح املدني ومراعاة حقوق اإلنسان فبناء عىل ذلك ينبغي االهت

ية، واألماكن املقدسة ناقة لهم وال جمل يف الحرب، وبالجرحى واملرىض، وأرسى ال حرب، واملؤسسات الخ

ها م تقدرها الشعوب؛ ولكن تلك األصول واآلداب ال تراعى يف بعض دول العا ك هو الحال يف  وغ

.عاما الذي مىض17أفغانستان، حيث نقضت بشكل واسع خالل الحروب التي دارت يف البلد خالل 

نبية لتج نازة أو حفلة دينية أو عىل مدارس رشعية أو ك تم رضب القوات الجوية األج مع الناس عىل ج

يل  األماكن املقدسة أو املستشفيات، ك تم رضب مستشفى ملنظمة أطباء بالحدود يف مدينة قندوز ش

د، والتكايا . البالد أماكن عبادة (ويف الوقت نفسه تتم الحمالت من قبل املعارضة عىل األرضحة، واملساج

ونرضب عىل ذلك مثال أن املعارضة شنت هجوما واسعا . شفيات وأماكن أخرى للتجمع العامواملست) الشيعة

. عىل مستشفى الرئيس محمد داوود العسكري م أدى إىل قتىل وجرحى لكث من املرىض واألطباء
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ببعض يبدو من واقع األمر أن القوات الجوية األجنبية تقوم:الحمالت الهادفة للقوات األجنبية: الثا

ة يف أرواح املدني عىل سبيل املثال أن تلك القوات شنت . الحمالت العسكرية عن عمد تؤدي إىل خسارة كب

ت عىل املدني خالل العام املنرصم  ظة ننجرهار، ويف حافمديرية هسكه مينهيف ) هـ ش1396(هج

، ويف مركز محافظة مديرية سو من محافظة كابل يف حفلة مديرية قره باغ، ويف لوجرمن محافظة ك

.الزواج

تعا القوات الجوية األفغانية من :مشكلة القوات الجوية األفغانية وجهاتها االستكشافية: الثالث

التقارير الرسية التي تقدمها جهات املباحث الضعف يف جانب القدرات املهنية فحسب، بل أن عدم صحة

للقوات الجوية األفغانية، كل ذلك يؤدي إىل وقوع الخسائر يف املدني م يدل عىل الضعف يف عمل 

ة عىل تقوية القوات . االستخبارات يف الحكومة األفغانية وقد ركزت الحكومة األفغانية يف اآلونة األخ

ت وإال أن بعض هذه . الجوية عىل املعارض يف األماكن املختلفة من البالدالجوية ولذلك ازدادت الهج

نبية، إلنه ال مربر للحمالت الجوية عىل حفلة من الحفالت الدينية ت تتم بإشارة من القوات األج الهج

ة بعامة الناس من أجل اشرتاك عدد محدود من املسلح . وإلحاق الخسائر الكب

ة نتائج الخسائر املدني

م القوات األفغانية والقوات األجنبية باملدني يف الحروب و إلحاق الخسائر تؤدي إىل النتائج  فإن عدم اهت

: اآلتية

ت من قبل القوات الجوية األفغانية أو األجنبية تؤدي إىل توسيع نطاق · فإن شن مثل هذه الهج

.الخالف والفجوة ب الحكومة والشعب

والجرح يف املدني يؤدي إىل تشديد كراهية الناس للحكومة، فبالتايل يتسع فإن اإلكثار من القتل ·

. نطاق الخالف ضدها و تتقوى املعارضة تشتد الحروب يوما بعد يوم

ها من األماكن املقدسة أو الحفالت الدينية تؤدي إىل · فإن رضب املساجد، واملدارس الرشعية وغ

. تشديد التطرف وازدياد املتطرف

ت إىل دوام عدم الثقة ب الحكومة وحركة طالبان املعارضة و تجعل الوصول تؤدي· هذه الهج

.إىل السالم أمرا بعيدا

https://www.pajhwok.com/ps/2017/07/24/%D8%AF-%D9%87%D8%B3%DA%A9%DB%90-%D9%85%DB%90%D9%86%DB%90-%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%90-%D9%A1%D9%A0-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%8A-%D9%88%DA%AB%DA%93%D9%8A-%D9%88%DA%98%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%D9%A8-%D9%BC%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%8A
https://pa.azadiradio.com/a/28791698.html
http://www.dailyweesa.com/?p=17077
https://www.pajhwok.com/ps/2017/09/05/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%DB%90-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%BE%D9%86%DA%81%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AB-%DA%98%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DA%93%D9%88%D9%84%DB%90
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أفغانستان والحرب الباردة ب روسيا والواليات املتحدة

يف شبكة –بجانب دولة باكستان–منذ سنوات عديدة وقعت دولتا جمهورية إيران اإلسالمية و دولة روسيا 

وين عسكري لحركة طالبان، وأن ترصيحات القائد العام لقوات الحلف االطليس يف أفغانستان اته م 

بشأن حصول طالبان املعونات العسكرية من روسيا جعل املوضوع عىل األفواه وصار ذلك موضوع معظم 

. املحلل السياسي

للقوات الحلف االطليس بشأن تقديم قال سف روسيا بكابل أن ترصيحات السيد نيكلسون القائد العام 

روسيا املعونات العسكرية لحركة طالبان ال أساس لها اطالقا وإنه يريد بذلك أن يلقي املسؤولية عىل عاتق 

.اآلخرين

بدأت أمريكا وروسيا حربا باردة في بينه بشأن عدة قضايا عىل مستوى الدول اإلقليمية والعاملية، ولذلك 

. يضا ميدانا لهذه الحرب املنحوثةصارت أفغانستان أ 

ففي هذا التحليل نحاول أن ندرس ماهية العالقة ب روسيا وطالبان من جانب، والحرب الباردة الجديدة ب 

. روسيا وأمريكا، وموقف أفغانستان تجاه االختالف ب الدولت من جانب آخر
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العالقة ب طالبان وروسيا

فيها، فأخذت " اإلمارة اإلسالمية"م وأعلنت 1995عىل العاصمة األفغانية سنة عندما سيطرت حركة طالبان

عات اإلسالمية املسلحة التي تعارض حكومات الدول اإلسالمية الواقعة يف آسيا الوسطى سياسيا  تؤازر الج

لنت أنها ال رغم أن دولة طالبان أع. هذا األمر أثار قلق دولة روسيا تجاه األوضاع يف أفغانستان. وعسكريا

تسمح ألي حركة يف داخل أفغانستان أن تستغل أرايض هذا البلد ضد دولة أخرى وبخاصة دول آسيا 

الوسطى، ولكن دولة روسيا بسبب القلق الذي أخذ بلبها كانت تقدم املعونات العسكرية إىل مخالفيهم دولة 

. املجاهدين

البان، لجأ املسلحون الذين ينتمون إىل دول آسيا وبعد الحملة األمريكية عىل أفغانستان وزوال حكومة ط

لية يف أرض باكستان مع مسلحي حركة طالبان فبسبب بعد املسافة ب . الوسطى إىل إقليم وزيرستان الش

منطقة وزيرستان والدول الواقعة يف آسيا الوسطى زال القلق الذي كان يسيطر عىل صناع القرار يف دولة 

.روسيا ودول آسيا الوسطى

م ثار قلق دولة روسيا مرة أخرى من 2001وبعد سيطرة القوات العسكرية الغربية عىل أفغانستان يف عام 

تصعيد إنتاج املخدرات يف أفغانستان، وكانت تعترب ذلك حرب املخدرات ضدها، ولذلك أذن األمريكان للقوات 

بواب لفتح العالقة ب طالبان و دولة وكانت املخدرات بابا من األ . الروسية  تشارك يف مكافحة املخدرات

ولكن عندما فشلت حركة طالبان يف قطع مرور املخدرات إىل آسيا . م2007و2006روسيا يف عامي 

.الوسطى، فلم تستمر العالقة ب الطرف

عة سياسية مسلحة حقيقية،  ومنذ ثالث سنوات أعرب السياسيون الروس أنهم يعرتفون بحركة طالبان كج

فمن هنا ليست هذه العالقة . م عىل صلة بهم، وأن حركة طالبان أيضا بينوا ذلك عىل مواقعهم الرسميةوأنه

. ب الطرف دعاية محضة بل هي حقيقة ثابتة

مع أن العداء الطويل ب حركة طالبان وروسيا جعل هذه العالقة غ طبيعية، إال أن السياسة ال تعرف 

ة وال الصداق ة، ومع مقتضيات السياسية بدأت العالقات ب روسيا وطالبانالعداوة الدا .ة الدا

عة  لدولة اإلسالمية"تعترب دولة روسيا ج عدوها اللدود، وأن حركة طالبان أيضا تحارب ) داعش" (تنظي

عة، فتفضل روسيا أن تحمي طالبان يف مقابل داعش التي تشكل خطرا ملصالح روسيا ملاذا . تلك الج

ترى : دولة روسيا أن تكون عالقة وطيدة مع طالبان بدال من حكومة أفغانستان، ففي ذلك دليالنفضلت 
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انب آخر أنها تتهم الحكومة األفغانية  روسيا أن حكومة أفغانستان ال تقدر عىل مقابلة داعش، ومن ج

ية داعش . غانستانولكن بشكل عام هناك مجابهة ب روسيا وأمريكا يف أف. والقوات األجنبية بح

تحاول دولة روسيا أن تستغل هذه العالقة كآلة الضغط السيايس ويف الوقت نفسه تنكر تقديم أية مساعدة 

عسكرية لحركة طالبان، وأنهم يربرون عالقتهم مع طالبان بأنهم يسعون من أجل حل القضية األفغانية حال 

عة داعش يف دول آسيا ال ل الحفاظ عىل سلميا ويريدون أن يعوقوا انتشار ج وسطى ويعملون من أج

ويبدو يف ظاهر األمر أن حركة طالبان هي األخرى ال تتوقع الحصول . دبلوماسي الروس يف أفغانستان

ية دولة كربى كروسيا لهذه الحركة لها تأث عميق  عىل مساعدات عسكرية من روسيا ولكنها ترى أن ح

. يف ميدان السياسة

الحرب الباردة

مصطلح الحرب الباردة ألول مرة عىل لسان الكاتب الربيطا جورج أورول بعد أن وضعت الحرب استخدم

وكان مصطلح الحرب الباردة تطلق عىل املنافسة ب دول الرشق . م1945العاملية الثانية أوزارها يف سنة 

يل يوبوليتي عىل أشده ففي ذلك الوقت كان الرصاع الج. والغرب، وب النظام الشيوعي والنظام الرأس

ب الدول الرشقية بقيادة االتحاد السوفيتي وب الدول الغربية بقيادة الواليات املتحدة األمريكية بعد 

م ب الرشق والغرب 1991م إىل عام 1947وقد استمرت الحرب الباردة منذ عام . الحرب العاملية الثانية

. حتى تم انهدم االتحاد السوفيتي

يتها 2001سبتمرب 11بعد حملة  م عىل أمريكا و الحملة العسكرية األمريكية ألفغانستان، أعلنت روسيا ح

عن املوقف األمري وإسقاط نظام طالبان، ولكن بدأ الوجه اآلخر ملوقف روسيا يف أفغانستان، وأما يف 

ة بسبب القضايا االقليمية والعاملية وتأسيس القواعد العسكرية األم ة يف السنوات األخ ريكية الدا

عة داعش يف البالد حدث تطور وتغي كب يف سياسة موسكو املنحازة تجاه  أفغانستان، ثم ظهور ج

. القضية األفغانية

عة داعش يف أفغانستان وانتشارها غ األوضاع الجيوبوليتكية للدول اإلقليمية وقد تطور األمر  ظهور ج

، وروسيا وباكستان للحفاظ عىل أمن البالد:  ثالث دولواتخذ صورة عملية ح انعقد مجلس ب . الص



246www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

10

انتقد السياسيون الروس وال سي مندوبهم الخاص يف أفغانستان، وبشكل مستمر السياسة األمريكية بشأن 

: وقد رصح يف العام املايض. مكافحة االرهاب وبل انتقدوا سياستها يف هذه املنطقة من الدول بشكل عام

ت الحكومة األفغانية والقوات األجنبية املستقرة يف أفغانستان يف أمر مكافحة اإلرهاب وبخاصة إذا فشل

داعش ال تبقى مسكو مكتفة االيدي بل من املمكن أن تقوم بإرسال مجموعات عسكرية إىل أفغانستان، هذا 

و استمرار الحرب الباردة الكالم يحمل رسالة استبدال أفغانستان إىل ميدان تصفية الحسابات ب الدولت أ 

. بينه

كآلة الضغط السيايس عىل الواليات املتحدة األمريكية يف " تقوية عالقتها مع طالبان"تستفيد روسيا من 

عة الدولة اإلسالمية  ، فمن هنا تكون أفغانستان ميدان ثالث )داعش(القضايا الدولية، بجانب منع انتشار ج

هذا ما يزيد من تعقيد القضية األفغانية وتبدل البلد إىل . عد سوريا وأوكراينللمواجهة ب روسيا وأمريكا ب

ولكن يبدو أن تدخل القوات الروسية يف القضية ). روسيا وأمريكا(ميدان الحرب النيابية ب الدول الكربى 

. عاألفغانية يف هذه الحالة التي تسيطر القوات األمريكية والحلف االطليس، أمر بعيد عن الوقو 

املوقف األفغا

ية حركة طالبان رسميا قبل عدة أشهر يف محافظة بكتيا،  اتهم الرئيس األفغا أرشف غني روسيا بح

، و : وقال تحصل حركة طالبان املعدات العسكرية من دولة سفكت دماء مليون ونصف من الشعب األفغا

هذه أول مرة . ل عىل أنه كان مقصوده دولة روسيارغم أنه  يسم خالل خطبته دولة بعينها إال أن كالمه دا

ية حركة طالبان . يتهم أعىل سلطة أفغانية روسيا بح

تربز أهمية دولة من ناحية الجيوبوليتكية ح تحاول الدول الكربى أن تحقق أهدافها ومنافعها السياسية 

ا أن أفغانستان تتمتع بهذه األ . واالقتصادية من طريق تلك الدولة همية فمنذ القديم حاولت الدول الكربى و

. عىل مدى التاريخ أن تحقق أهدافها االسرتاتيجية من خالل جغرافية أفغانستان السياسية

ولألسف الشديد  يستطع األفغان أن يستفيدوا من أهمية بلدهم الجيوبوليتيكية ألن السياسي األفغان  

ةيقدروا عىل االنتفاع لصالح بلدهم من املش فال يستطيع الشعب األفغا أن . اكل املوجودة ب الدول الكب

. ينتفع لصالح بالده إال إذا كان تضامن ب مصالح تلك الدول ومصالح دولة أفغانستان
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صالح دولة افغانستان، وتخرج  فمن هنا، يجب عىل الحكومة األفغانية أن تربط مصالح الدول الكربى 

شبكة العبي السياسة العاملية والحروب النيابية بينهم، وتبدل هذا البلد إىل جرس أفغانستان من الوقوع يف 

.لتبادل املصالح واجتذاب املساعدات وتحقيق التعاون ب الدول االقليمية والعاملية فيها بشكل متوازن

النهاية
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www.csrskabul.com -kabul.netwww.csrs:املوقع
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