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مقدمة

، وارتفعت وبشکل متزامن »الخندق«تحت مسمی يةبدأت حرکة طالبان األسبوع املايض عملیاتها الربیع

ت املسلحة يف مناطق مختلفة من البالد من جهة، ومن جهة . هذانسبة الحوادث األمنیة الدمویة والهج

ت أخری أوقعت بضع  بین املدنیین يف العاصمة (داعش) قتلی وجرحی ک اإلسالمیة لتنظیم الدولة هج

کابل. 

تتعقد یوما بعد یوم بسبب العوامل یبدو أن الحرب األفغانیة التصبح دمویة یوما بعد یوم فحسب؛ بل

التي تواجهها من الناحیة األمنیة يف العام تحدیاتما هي الأین تتجه الوضع األمني يف البالد؟إلی املختلفة.

ملرکز الدراسات االسرتاتیجیة تحلیل األسبوعيالهذه األسئلة يف القسم األول من تجدون أجوبة الحايل؟ 

.واإلقليمية

کان األسبوع املايض أسبوعا إلعالم  يف البالد.وخصص القسم الثا من التحلیل بحریة التعبیر ووضع ا

وجرح مختلفة ثة حوادث المیین يف تاریخ البالد، قتل أحد عرش مراسال يف ثال دمویا بالنسبة لإلعالم واإلع

خمسة آخرون. قبل ستة أشهر تقریبا وقع هجوم علی مکتب قناة شمشاد التلفیزیونیة والذي قتل فیه 

شخصان وجرح عرشون آخرون. ملاذا یستهدف اإلعالم واإلعالمیون؟ هذا السؤال وأسئلة أخری ذات الصلة؛ 

نحاول اإلجابة عنها يف هذا التحلیل.
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الحرب يف أفغانستان تصبح أک دمویة، ملاذا؟

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/حكمت هللا زالند

منذ سنويا دمویة شديدة و الحرب يف أفغانستان أصبحت أک إحصائیات املؤسسات الدولیة، فإنبالنظر إلی 

تان؛ قتل وجرح يف هذه الحرب أک م وتشکیل حکومة الوحدة الوطنیة يف أفغانس۲۰۱٤م. بعد عام ۲۰۰۱عام 

من عرشة آالف مد کل سنة.

تشهد العنف وحوادث أمنیة دمویة کل یوم. واستمرارا لهذا الوضع؛ شهدت منطقة جمیع املناطق تقریبا

اسرتاتیجیة يف مدینة کابل األسبوع املايض حادثا أمنیا دمویا قتل جراءه ثالثون شخصا بینهم تسعة إعالمیین 

سون آخرون.خمجرحو 

ت وتعقیدات الحرب املستمرة يف البالد؛  عد یوم، ویبدو س يف البالد یوما بالیأ یستحکمنظرا لنوعیة هذه الهج

یة يف العام الحايل.أن الوضع األمني سيصبح أک دمو

وضاع نتحدث عن التحدیات األمنیة التي یواجهها أفغانستان، والعوامل املؤثرة يف سوء األ سيف هذا التحلیل، 

األمنیة يف البالد؛ بالنظر إلی الوضع الدموي الحايل وجهود عملیة السالم الفاشلة.
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نظرة إلی الوضع الدموي الحايل

والشؤونلتنسیق لاألمم املتحدةوفقا إلحصائیات مکتبني الحايل يف البالد متحول لدرحة أنالوضع األم

۷٥ترک أک من شهر أبریل نهایةم إلی ۲۰۱۸ایة عام خالل أربعة أشهر املاضیة من بد؛)OCHAاإلنسانیة (

1ألفا مناطقهم داخل أفغانستان بسبب الحرب والوضع األمني اليسء.

قتل وجرح ۲۰۱۸ک کان یتوقع؛ ثبت أن عام  أک دمویة لألفغان من األعوام املاضیة. وفقا لتقریر (یوناما) 

هذا العام، هذه نسبة کبیرة بالنسبة لألعوام املاضیة، يف الربع األول منمدنیا إثر مواجهات مسلحة ۲۲٥۸

2شخصا.۱۹٤۳إلی ۲۰۱٦وعام شخصا۲۱۸۱إلی ۲۰۱۷فرتة مشابهة من عاموهذا العدد کان یصل يف 

ت هذه األرقام التشمل خسائر الشهر الدامي األخیر، يف حین ومع بدایة السنة الشمسیة الجدیدة و  بدایة هج

ت والحروب يف مختلف مناطق البالد، وباإلضافة إلی ازدیاد الخس؛ ازدالربيعيةطالبان ائر يف صفوف ادت الهج

ت دمویة حرکة طالبان والقوات  األفغانیة؛ ارتفع عدد القتلی والجرحی بین املدنیین األفغان أیضا. أک الهج

لی منطقة دشت أرتيش والتي حدثت يف هذا الشهر وأوقع خسائر فادحة بین املدنیین؛ کان الهجوم الجوي ع

قتیل وجریح.بین ٤۰۰يف محافظة کندز، والتفجیر يف غرب کابل، وهذان الحادثان فقط أوقعا قرابة 

دور القوات األمریکیة مرة أخری يف میادین القتال يف أفغانستان أیضا، سی ازدادت ازدادمن جهة أخری،

ت الجویة لهذه القوات يف الربع األول من سنة  . وفقا ۲۰۰۱بالنسبة ألي وقت آخر منذ سنة ۲۰۱۸الهج

قنبلة ۱۱۸٦لتقریر وزارة الدفاع األمریکیة؛ ألقت القوات األمریکیة يف الربع األول من السنة املیالدیة الحالیة 

ت الجویة للقوات األجنبیة. فإن عدد الضحایا من املدنیین ، كولذل3علی تراب أفغانستان. ارتفع بسبب الهج

ت الجوتقد الخرباءيف حین یع للحد من العنف يف هذا البلد.یساعدالیةالغربیون أن تکثیف الهج

1 See online: https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-weekly-field-report-23-29-april-2018-enps
2 See online, First quarter 2018:
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_first_quarter_2018_report_11_a
pril_0.pdf
First quarter 2017:
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/27_april_2017_-
_unama_first_quarter_2017_civilian_casualty_data_english.pdf
First quarter 2016:
https://unama.unmissions.org/un-chief-afghanistan-do-more-now-protect-civilians-unama-releases-civilian-
casualty-data-first
3 see online: https://www.darivoa.com/a/intensified-bmobing-afghanistan/4362066.html



502omwww.csrskabul.c/األسبوعتحلیل 

5

مع إبداء قلقها من اتجاه الوضع األمني يف أفغانستان إلی األسوء ۲۰۱۸األزمات الدولیة، يف بدایة عام مجموعة 

دیاد القوات األمریکیة والضغوط يف هذا العام؛ انتقدت اسرتاتیجیة الحرب األمریکیة يف هذا البلد وقالت إن از 

، ألن أمریکا  تقدر ومع وجود أک من مائة ألف جندي لهاالعسکریة یجعل الوضع يف أفغانستان یسوء أک

، يف حین أن الحرکة أصبحت ۲۰۱۲إلی ۲۰۰۹علی هزیمة حرکة طالبان يف میادین القتال يف األعوام من 

4مناطق أک من البالد.أقوی من أي وقت آخر وبسطت سیطرتها علی 

دمةاالتحدیات الق

ع إلی حد ما حول أفغانستان بینإ کان هناكإلی بضع سنوات ماضیة، ، إال أن بعد دول املنطقة والعاج

تشدید أمریکا علی حضورها العسکري يف و يف أفغانستان » الدولة اإلسالمیة«ظهور جناح خراسان لتنظیم 

ع انتهی هذاملنطقة؛  ؛ ریکا يف هذه املنطقة. لذلكيف نوایا وأهداف أموأصبحت دول املنطقة تشكا اإلج

بالتحول إلی میادین الحرب تتعقد حالیا يف أفغانستان یوما بعد یوم، وهذا البلد یواجه مرة أخری تهدیداتفإن 

بدأت » ربا باردةح«مریکیة والروسیة تدل علی أن هناكاأل بین األطراف بالنيابة. الجدال األخیرب القتال للحر 

من جدید بین القوی العظمی يف املنطقة.

عات التعزيز أنشطة أحد التحدیات اآلخر الذي یواجهه الوضع األمني يف البالد هو  تنشط يف البالد مع تي الج

الدولة". يف األشهر املاضیة أعلن تنظیم أيضاعملیة السالموالتي ليست يف إطار أجندة خارج الحدود األفغانية 

ت دمویة، مسؤولیتها عن بضع"ةاإلسالمی وهذا یدل علی قوة فعالیة هذا التنظیم يف أفغانستان من جهة، هج

ته  ت تدل علی أن التنظیم سیستمر يف هج ومن جهة أخری استهداف التجمعات املدنیة يف هذه الهج

بأسالیب دمویة.

حد التحدیات أ ش) ۱۳۹۷ملانیة يف العام الحايل (يف وقت إن إجراء االنتخابات الرب هذاتعقد الوضع األمني

ت املعارضة املسلحة أثناء األمنیة الکبیرة کذلك ، وهذا ال یسبب خسائر يف األرواح للمدنیین نتیجة لهج

ت الجویة التي یتحدث املسؤولون األفغان عن تکثیفها أثناء االنتخابات هو  االنتخابات فحسب؛ بل الهج

.التحدي اآلخر الذي سی جراء أک من هجمة دمویة يف األیام األولی قتل وجرح املئاتواجهه الشعب األفغا

4 International Crisis Group, 31 Jan 2018, See it online:
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/dangerous-escalation-afghanistan
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ء الن من جهة أخری، تستخدم املساجد واملدارس واألماکن العامة کمراکز و اخبین. من بدء عملیة تسجیل أس

للتسجیل يف هذه العملیة، وهذا قد یکون سببا آخر الرتفاع عدد الضحایا من املدنیین.

الخاصة اإلدارة األمريكيةتقریر وفقا لحکومة األفغانیة تواجه تحدیات أمنیة کثیرة بالفعل. علی سبیل املثال؛ ال

) یدل ۲۰۱۸وياالذي نرش (السبت، األول من م(SIGAR) ألفغانستانقسم املساعدات املقدمةيفللتفتيش

النسبة للسنة املیالدیة املاضیة. يف املائة) ب۱۱(جنديا ۳٥۳۰۰علی أن عدد القوات األفغانیة نقص حوايل 

شخص يف ینایر من ۲۹٦٤۰۰إلی م ۲۰۱۷يف ینایر شخص ۳۳۱۷۰۰عدد القوات األفغانیة من نقص ك 

وقوع الخسائر يف صفوف القوات الحکومیة وهروب الجنود األفغان من هوالعام الحايل. وهذا الوضع سببه

5املعسکرات.

ت السنة افإن؛لذلك لحالیة ستکون ملیئة بالتحدیات األمنیة أمام األفغان بالنسبة ألي وقت آخر. یبدو أن هج

عات املعارضة للدولة ستزداد من جهة، ومن جهة أخری ؛ الحرب يف أفغانستان ستتعقد کثیرا يف وقت أن الج

ر بظروف  سیاسیة وأمنیة صعبة.الحکومة األفغانیة 

جهود عملیة السالم الفاشلة

هود السالم هو أحد العوامل الستمرار الحرب والقلق من التحدیات القادمة يف البالد. مع أن أطراف  فشل ج

الحرب يف أفغانستان باإلضافة إلی أمیریکا والناتو تیقنوا أن ال أحد من هذه األطراف یمکن له الفوز باإلرصار 

حالل السالم يف البالد.واقعیة إل أسالیب ال تتضمن اسرتاتيجية ولکن لدیهم علی أسالیب عسکریة، 

ج لخرو يالزمنالجدول هاتحدیدمن اسرتاتیجیته األمريكيةدونالد ترامب رئیس الوالیات املتحدةألغىبعد أن 

وازدیاد عدد جنودها يف البالد؛ واجهت الضغوط العسکریة تشدیدعلیأکدو ، القوات األمریکیة من أفغانستان

ة من اإلبهام، ألن حضور القوات األجنبیة هو السبب األسايس الستمرار الحرب يف عملیة السالم األفغانیة هال

أفغانستان.

5 The Washington post, Afghan security forces declining in number, U.S. inspector general report shows, May 1,
2018, online: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghan-security-forces-declining-in-number-
us-inspector-general-report-shows/2018/05/01/aa7b7922-4d4d-11e8-85c1-
9326c4511033_story.html?utm_term=.214905c1a577
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فإن هذه العملیة لن تنجح ما  تقرر الوالیات املتحدة إنهاء بالنظر إلی مواقف طالبان حول عملیة السالم؛ 

ضوره يف میادین القتال يف هذه الحرب، ألن أمریکا هي التي بدأت بالحرب علی أفغانستان وهي التي یقوی ح

لحکومة الوحدة الوطنیة ملحادثات السالم مع طالبان نوعي؛ فإن أول اقرتاح ولذلكأفغانستان یوما بعد یوم. 

الدال علی الرفض.قوبل من قبلهم بالسکوت

أشهر منذ بضعة علی باکستان تضغطوعلی طریق الحل السیايس للقضیة األفغانیةالوالیات املتحدة األمریکیة

هة  هودا صادقة إلحضار طالبان إلی محادثات السالم من ج هة، ویبذل ج لیتوقف عن مساعدة طالبان من ج

ارها املرجوة عندما تدخل » بقیادة ومالکیة األفغان«أخری. أما التفاهم بین األفغان وعملیة السالم  تؤ 

أمریکا إلی العملیة کطرف من أطراف هذه القضیة.

ء ، باإلضافة إلی ذلك رات لعل هود الحکومة إلدانة حرب طالبان وإیجاد رد رشعي علیها بإقامة املؤ فإن ج

م يف الدین من الدول اإلسالمیة مثل إندونیسیا والسعودیة؛ لن یکون لها أي تأثیر علی مصیر الحرب والسال 

البالد.

نبیة يف أفغانستان اآلن انخفض  انب آخر، مع أن عدد ضحایا القوات األج إلی أدنی درجة، والحرب من ج

إىلطالبان أیضا تؤکد علی استمرارها يف حربها فإن کال الطرفین؛ يفاملستعرة تأخذ الضحایا من األفغان 

للتفاهم بین األفغان أنفسهم. لذلك، حرکة، ولیس لدیها أي اسرتاتیجیة حضور الوالیات املتحدة للتفاوض مع ال

جمیع أطراف النزاع مع عملیة السالم؛ وإذا  تضع أمریکا جدوال زمنیا مواجهة واقعیة من قبل إذا  تکن هناك

النهايةلخروج قواتها من أفغانستان علی طاولة املفاوضات؛ فإن هذه العملیة ال یتوقع نجاحها البتة.
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نظرة رسیعة إلی وضع اإلعالم يف أفغانستان

ا مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ضياءاإلسالم ش

) قتل تسعة مراسلین وجرح خمسة آخرون يف هجومین منفصلین ۱۳۹۷من شهر ثور ۱۰يف األسبوع املايض (

يف نفس الیوم، ک قتل أحد مراسيل رشقي أفغانستانخوستيةوال يف کابل. وقتل مراسل لـ (  يس) يف

قبل أسبوع.جنو البالد ندهار قواليةقبل مسلحین مجهولین يفمنقناة کابل نیوز التلفیزیونیة 

هود بذلت علی طریق حریة الصحافة علی كهناشن هذا الهجوم علی اإلعالم يف أفغانستان يف وقت یُ  ج

مراسلون بال نظمة وفقا للتقریر السنوي ملعاما املاضیة. ۱۷منذ مستوی املنطقة بجانب تنمیتها يف البالد

دولة. ولکن ۱۸۰يف حریة اإلعالم من بین ۱۱۸فإن أفغانستان حصل علی املرکز ي نرش قبل أیام والذحدود 

هة أخری فإن أفغانستان یعد أخطر بلد للصحفیین، ونظرا لهذا التقریر قتل  ۲۰۱۷صحفیا عام ۱٥من ج

6املايض يف أفغانستان.

6 RSF, Reporters Without Borders, see online: https://rsf.org/en/ranking
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ن إنجازاتها الکبیرة، ولکنها  تهتم بأمن الصحافة عالم مأفغانستان حریة التعبیر وازدیاد وسائل اإل حكومةتعترب 

والصحفیین والحفاظ علی أرواحهم ک ینبغي.

عاما املاضیة، ۱۷انجازات الصحافة األفغانیة يف خلفية اإلعالم يف أفغانستان، و تقرؤون يف هذا التحلیل 

والتحدیات املتوقعة أمامها.

الخلفية

يف الفرتة الثانیة من حکم ۱۸۷۳سنة، فإن تاسیسها کان عام ۱٤٥يل یصل عمر الصحافة األفغانیة إلی حوا

ریدة شمس النهار ألول مرة يف ذلكاألمیر شیرعيل خان. تأسست  الوقت، والتي کانت تطبع يف مطابع ج

شمس النهار بواسطة مکینة الطباعة.

الوجه ألخبار األفغانیة) و(رساج ا،م۱۹۰٦عام کانت (رساج األخبار أفغانستان) ،بعد جریدة شمس النهار

طریق الصحافة يف البالد، والذي نور الطریق أمام أهم الخطوات علی م، هي ۱۹۱۲عام الجدید لهذه الجریدة 

؛ تقدم کثیرا الصحافةاإلعالم؛ لکن بعد هذه الفرتة وأیام حکم الشاه أمان هللا خان والتي تعترب فرتة تنمیة 

يض، وکانت تنرش يف هذه ا 7مختلفة.ساحاتمن الجرائد واألخبار يف ۲۳لفرتة بالنسبة لل

فرتة حکم حز الشیوعیین (خلق وبرشم) کانت الصحافة تحت خان وبعد ذلكأیام حکم الرئیس محمد داود

فعالیاتها ب. ويف األیام األخیرة من حکم الدکتور نجیب هللا بدأ بعض األحزاب الكاملالحکومةورقابةإرشاف

8تقل.اإلعالمیة بشکل مس

الحکومة بشکل کامل، وکانت القناة التلفیزیونیة الحکومیة رقابةکانت الصحافة يف فرتة حکم طالبان تحت 

ت الناتو واألمریکیینوبعد أنم ۲۰۰۱توقفت عن البث، ولکن بعد عام  سقطت حکومة طالبان نتیجة لهج

ساعدوتشكلت مرة أخری للعمل وتعمل حالیا مئات الجرائد األمریکیین والناتو عاد اإلعالم ةالحکومة الجدیدة 

والصحف يف البالد.

ولنه"په افغانستان کې د ژونالیزم بهر"محمد کاظم اهن او حبیب هللا رفیع: 7 .مومند خپرندویه 
وخیل:8 .۲۵۵هـ ش، ص ۱۳۹۳پژواک خربې آژانس، "ي خربیايل"مسلکدانش ک



502omwww.csrskabul.c/األسبوعتحلیل 

10

م۲۰۰۱اإلعالم األفغا بعد 

يف جمیع املجاالت، اإلعالم سالح ذو حدین یستطیع له دور خاص ومؤثر و یعترب اإلعالم سلطة رابعة يف البالد، 

أن یستخدم يف موضوعات مهمة ومصیریة. 

اإلعالم يف البالد، بجانب اإلعالم استقاللية و حریة التعبیر لاصة بالنسبةفرتة خعاما املاضیة تعترب۱۷رتةف

مع أن هناك أو علی الشبکة الدولیة؛ ، کتابیة مئات من القنوات األخری مرئیة ومسموعةهناكالحکومي 

هذه الوسائل اإلعالمیة يف کثیر من األحیان ألسباب مختلفة.ومنشوراتعملعلی انتقادات

۷۲ومحطة إذاعة، ۳٦٦وقناة تلفیزیونیة، ۲۰۳فقد تم تسجیلت وزارة الثقافة واإلعالم األفغانیة وفقا ملعلوما

وکالة أنباء يف هذه الوزارة. وهذه الوسائل اإلعالمیة لعبت ۷۳مجلة و۳٤٤وصحیفة أسبوعیة، ۳٥٤وصحیفة، 

ل الدولة، وت حلیل األوضاع يف البالد، وعرض دورا مه يف نرش األخبار، والوعي العام، واإلرشاف علی أع

الشعبیة يف أفغانستان.التوعيةيف طریق تلفة، وهذا یعترب إنجازا مهاملخالرتويحيةالربامج 

نقصها الکیفیة واملهنیة واالستقاللیة. ؛ إال أنها تيف جانب آخر، مع أن اإلعالم الحايل تقدم کثیرا من ناحیة الکم

یزان الحریة؛ یظهر لنا أن کثیرا من هذه القنوات  تؤد عندما ندقق علی اإلعالم األفغا وفعالیته ونزنه 

و تأخذ األخالق بعین االعتبار، و تراعي الخصوصیة الدینیة والثقافیة للبالد.مسؤولیتها بشکل صحیح، 

التحدیات التي یواجهها اإلعالم

التهدید األمني بالنسبة لإلعالم واإلعالمیین هو أهم التحدیات التي یواجهونها. املراسلون التهدیدات األمنیة:

يف فقد حیاتهمإلیبهمالذین یذهبون إلی مناطق الرصاع يف أوقات الحرب الصعبة لنرش الحقائق؛ هذا یؤدي

کثیر من األحیان.

) عام حسب التقریر السنوي ملؤسسة الدفاع عن حریة اإلعالم يف أفغا ؛ فقد ازداد العنف ضد ۱۳۹٦نستان (

حالة عنف ضد ۱٦٦املايض. سجلت املؤسسة ۱۳۹٥يف املائة من العام ٥۱اإلعالمیین هذا العام بالنسبة 

9حالة السجن والتهدید بالقتل.٦۷حالة الرضب، و۲۳وحالة جراحة، ٤۱وحالة قتل، ۱۹ویشملاملراسلین، 

9 See online: https://pa.azadiradio.com/a/29138220.html
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دة الخمسین من الدستور األسايس ألفغانستان واملادة الخامسة من قانون لوفقاالوصول إلی املعلومات: ل

املطبوعات؛ الوصول إلی املعلومات حق لکل مواطن، لکن ومع األسف عندما یتم نقض هذه املادة من قبل 

الحکومة نفسها واملعارضین وأصحاب القوة؛ فإن هذا عقبة کبیرة أمام وصول الحقائق إلی اإلعالمیین.

ئهم إىل هوالتحدي املهم اآلخر أمام اإلعالم :الحيادعدم جهات مختلفة. کثیر من وسائل اإلعالم حالیا انت

غراض تعمل أل بحزب سیايس أو شخص يف الداخل، أو لها عالقات ببلد أو شخص يف الخارج، أو عالقةلها 

علی إحداث هذه القنوات عاما املاضية۱۷يف ازدیاد القنوات اإلعالمیة تجاریة أو مالیة لشخص ما. وهکذا یدل 

ساعدة األشخاص وللحصول علی أهداف مخت فة. ولهذا السبب کثیر منها لالکثیرة من قبل الدول املختلفة و

أداء مسؤولیتها کوسیلة إعالمیة والتعترب مستقلة.ستطیع تال 

ساعدة من األصلیةوظیفتهالتحدي املهم اآلخر أمام اإلعالم األفغا والذي حوله عن نرش االبتذال: و

یة أو ألغراض مادیة؛ یعمد إلی نرش املوضوعات  والتي يف مخالفة رصیحة مع الالأخالقيةاألطراف الخارج

التقالید األفغانیة. هذه الوسائل کانت لها تأثیر کبیر يف نرش الثقافة واألعراف و الرشیعة اإلسالمیة والدستور 

.األجنبیة املستوردة يف املجتمع ا ألفغا

ملاذا یستهدف اإلعالم واإلعالمیون؟

ت األخیرة علی اإلعالمیین يف کابل  سة اوخوست داخل البالد يف القرص الرئايس، والرئندهار قو أدینت الهج

، واملؤسسات اإلعالمیة واألحزاب السیاسة واألشخاص، ويف الخارج من قبل منظمة العفو والربملانتنفیذیة، ال

ضحایا أيضااإلعالم واإلعالمیون بشكل عام، واألمم املتحدة بعبارات شدیدة واعتربت جرائم حرب. الدولیة، الناتو

الوضع األمني اليسء يف البالد؛ لکن السؤال ما هي العوامل يف استهداف اإلعالم واإلعالمیین؟

ومة األفغانیة، إال أن الحکومة يف العقد ونصف العقد األخیر اعترب اإلعالم وحریة التعبیر إنجازا کبیرا للحکاألول:

یة أمن اإلعاألفغانیة  تتحمل مسؤولیتها القانونیة يف الدفاع عن حریة التعبیر  المیین بشکل صحیح و وح

.تنجح يف ذلك

: ، وأصحاب ة املسلحة والخارجین عن القانونیستهدف اإلعالم يف کثیر من األحیان من قبل املعارضالثا

وأطراف استخباراتیة ملا له دور مهم يف الوعي العام ونرش املعلومات، وألنه جموعات املافيا،السلطة والقدرة وم

لهم وفعالیاتهم. یقدم معلومات للشعب عن أع
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نرش األخبار وفعالیات أخری بعین یجب علی اإلعالم املستقل أن یأخذ املوضوعیة واالستقاللیة يف الثالث:

ا یقعون طرفا أو ینرشون االعتبار، لکن ومع األسف الیأخذ کثیر من اإلعالمیین هذا األمر بعین االعتبار، ر

معلومات من املراجع الثانویة أو ینقضون أصال من أصول الصحافة، وهذا األمر یلعب دورا کبیرا يف ازدیاد العنف 

والتهدیدات ضدهم.

النهاية

تواصل معنا: 

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

www.csrskabul.com -.netwww.csrskabul:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حكمت هللا زالندكب الباحث يف املركز: 

اتحليل األسبوع: باحث ومسؤول zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه راشدباحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع: 
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mailto:csrskabul@gmail.com
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