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قدمةامل

إىل لحكومة الوحدة الوطنيةالرئيسية لوعود المن الربملانيةاالنتخابات وإجراءنظام االنتخاالإصالح كان 

بسبب التأخ يف ، وتعرضت الحكومة مرارا النتقادات أحزاب السياسية و السياسيجانب وعود أخرى

كنت،تنفيذها املوعد ، من إعالنجديدةلجانات و إنشاء حكومة الوحدة الوطنية بعد ميض ثالث سنو وقد 

.بداية تسجيل الناخبنتخابات و ال النها ل

ة ،النتخاباتلالناخبعملية تسجيل بداية من تقريباأربعة أشهرمرت بعض تأعربلكن يف اآلونة األخ

اإلضافة إىل تعديل شامل بالعملية إلغاءتو طلباستيائها من عملية التسجيلعن السياسية األفغانيةاألحزاب

هذه إلحباطليستخدموا كلَّ إمكانياتهم  يتم قبول مطالبهم لو من أنه حذروا و ، نظام االنتخااليف 

.العملية

ليس لها حق األحزاب السياسية، وقال إن األحزاب السياسية مطالببرفض قوي ضد الرئيس أرشف غنيقام 

لديه حق أن يتحدى العملية دون ال أحد هأنأيضاقالت اللجنة املستقلة لالنتخاباتهذه العملية، و يف تحدي

.تقديم وثائق محددة

االنتخابات) CSRS(واإلقليميةاالسرتاتيجيةالدراساتملركزاألسبوعيالتحليلمناألولالجزءناقش

.تجاههاالسياسيةاألحزابومعارضةأفغانستانيفالقادمةالربملانية

عالجزء الثا من التحليل تقرؤون حول ايف مىضلقد.يف بروكسلوالناتيفاألعضاءللدولاألخالجت

ل يفاألمريكيةالحرباستمرارعىلعاًما17 أفغانستان مع دعم قوي من الدول األعضاء يف حلف الش

ع األخ يف بروكسل، أك. ماليا وعسكريا) الناتو(األطليس  دوالر أمري لتمويل من ملياريووعد االجت

. الحرب وأرص عىل عدم سحب القوات األجنبية من أفغانستانهذه 

ويلها مناألفغانية،الحربيفالناتومشاركةنناقشالتحليل،منهذا الجزءيف ، السالممنبدالًالحربو

.األفغانيةالحربإنهاءقدراتها يفبجانب 
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الربملانيةومص االنتخابات الحكومة مع األحزاب السياسية مواجهة

،حسب الدستور  ت مدة العمل للربملان الحايل يف األفغا ولكن الحكومة  تتمكن ،2015يونيوشهر قد 

.ةيوالخالفات السياسبسبب بعض العقبات حتى اآلن الربملانيةمن إقامة االنتخابات 

املدة ثالث سنوات من الحايل أطول بلربملان امدة عمل جعلإىل الربملانيةاالنتخابات إجراءيفأدى التأخ 

لس اومجالربملانيةاالنتخابات أن 2018سنةمارسأعلنت الحكومة األفغانية يف شهر . القانونية املحددة له

ل هذه العملية منذ األ 2018سنة أكتوبرمن شهر 20يف ستُعقد ملديريات ا يام األوىل من إعالنها وبدأت أع

ل بطاقات الهوية : مختلفة مثلوتحديات مشاكل قد ذهبت العملية إىل األمام معو  التهديدات األمنية، استع

.القانونيةغ امللصقات املزورة وبيع ورشاء وطبع 

ة بات الجارية قد هددت بعض األحزاب السياسة لجنة االنتخابات بأن توقف عملية االنتخا،و يف األيام األخ

ت الشعب األفغاوومن أجل الشفافية يف االنتخابات ولكن قال الرئيس األفغا أرشف . يجب أخذ البص

سؤوليتها و ":هذه األحزاب السياسيةمطالب غني ردا عىل  ال تخلق يجب عىل األحزاب السياسية أن تشعر 

".عملية االنتخاباتأمامعقبات
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االنتخابيةاتالعملياألحزاب السياسية يف ودورالتي تواجهها، والتحديات 2018م عالالربملانيةاالنتخابات 

ةاملو أفغانستانيف هي املقبلة،الربملانيةالحكومة، ومص االنتخابات مع لألحزاب السياسية واجهة األخ

.التحليلمنهذه الورقة يتناولهااملوضوعات التي 

2018لعام الربملانيةاالنتخابات 

بالرصاحة عىل أن فرتة العمل للربملان تنتهي يف التاريخ األفغامن الدستور 83ينص البند الثا ملادة 

املجلساألول من شهر رسطان يف سنتها الخامسة، بعد إعالن نتائج االنتخابات الترشيعية و يجب أن تبدأ 

.بات يف وقتها املعالجديد عمله، و لكن الحكومة األفغانية  تستطع أن تقيم االنتخا

من قبل الرئاسة الجمهورية تدوم فرتة عمل 2015سنة یونیومن شهر 19بناء عىل القرار الذي صدر يف 

.حتى إعالن نتائج االنتخاباتالنوابمجلس 

الفوىض السياسية : ملدة ثالث سنوات هيالربملانيةو من األسباب الظاهرة التي أدت إىل تأخ االنتخابات 

استمرار عمل اللجان السابقة لالنتخابات، و تأكيده عىل إنشاء اللجان معد، و معارضة الرئيس التنفيذيبالبل

. الجديدة و إصالح نظام االنتخابات

موعد 2017سنةیونیومن 22ة يف دبالتزامن مع حل قضية االصالحات االنتخاباتية و إنشاء اللجان الجدي

ا 2018سنة يوليومن شهر 7إقامة االنتخابات الترشيعية يف  و لكن  يكن هذا التاريخ نهائيا أيضا، و أخ

للسنة أكتوبرمن شهر 20بأن التاريخ النها هو2018أعلنت لجنة االنتخابات يف األيام األوىل سنة 

جهها و بالتزامن مع اإلعالن بدأ العمل لتنفيذ هذه العملية، ومن التحديات الهامة التي توا2018الجارية

رشوع : عملية االنتخابات هي ا عدم ثقتهم  عدم األمنية و عدم ثقة الناس باالنتخابات الترشيعية و أخ

.االنتخابات التي وثيقتها الوحيدة هي بطاقات الهوية الورقية

ديد مدة عمل أخرى،و من جهة نينية الحايل إىل السنة الثامنة التقالربملان التأخ يف إقامة االنتخابات، و

هذه أعضاءفقط، بل بعض الوطنيجلس امل،  تجرح مرشوعية القانونيةوالسنة الثالثة االمتيازية غ 

. عىل الوجه األحسن، واستغلوا هذه السنوات ألهدافهم الشخصيةماملؤسسة  يقم بوظيفته
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يف االنتخاباتاألفغانيةاألحزاب السياسية دور

: يف ميدان السياسةالنضال الرشعي أو القانو،إنجازات األحزاب السياسية للبلديَُعدُّ من املوارد الهامة يف 

، االنتقاد من اإلرشاف عىل إنجازات العامةالسياسات تدوينوتقديم املرشح لالنتخابات و التحالفاتإنشاُء 

.الحكومة، تعليم الناس السياسة، وجود الوساطة ب الحكومة و الناس

اب السياسية يف أفغانستان يصل إىل عدة عقود، ولكن قد توفر مجال أنشطة األحزاب مع أن تواجد األحز 

.2001عام السياسية يف أفغانستان بعد تأسيس النظام السيايس الجديد يف 

مشتمال عىل خمسة فصول و خمس و عرشين 2001عام ُصوَِّب قانوُن األحزاب السياسية يف أفغانستان 

وقراطية و تعدد األحزاب السياسيةمادة، و بناًء عىل ذلك عُرِ  لَْت .َف نظام الحكومة األفغانية بد وقد ُسجِّ

.عرشات من األحزاب السياسية لدى وزارة العدل و بالفعل بدأت أنشطتها

ِوفَق قانون األحزاب السياسية يف أفغانستان تَُعدُّ األمور اآلتية من الحقوق املتعلقة باألحزاب السياسية 

القيام باألنشطة السياسية املستقلة و االتحاد السيايس املؤقت أو الدائم مع : الحكومة األفغانيةاملسجلة لدى 

األحزاب األخرى، تقديم املرشح يف االنتخابات ولكن نظرا النتخابات السنوات املاضية و السنة الراهنة و 

يبدو أن األحزاب ، ئتالفات املؤقتةاألخذ والرد ب األشخاص املنسوب إىل األحزاب املختلفة، و إنشاء اال 

.السياسية  تتمكن من االنسجام و التأث يف املصالح العامة للحكومة و الناس

االنتخابات، و أثناءمن السنوات املاضية، تنقسم األحزاب السياسية إىل أحزاب عديدة التجربةبناء عىل 

ليكسب القدرة ك قام محمد محقق عضو حزب الوحدة معظمها اليدخل ميدان السياسة من قبل حزبه؛

.جنب دكتور عبدهللا عضو حزب الجمعية اإلسالمية2014عاماإلسالمية يف االنتخابات الرئاسية 

عيل خان عضو الجمعية اإلسالمية اتفاقه مع عبد الرب رسول سياف  الدعوة اإلسالمية من حزبو أعلن إس

ه دكتور عبدهللا و  ذج املوجودة التي تش إىل عدم اتحاد أعضاء األحزاب خالفا لنظ هناك عرشات من الن

.السياسية يف أفغانستان

كننا أن نقول أن األحزاب السياسية  تتنافس كحزب يف ميدان السياسة و من املحتمل أن ينشأ . وبالتايل 

تتمكن من أن تلعب دورا هاما أن األحزاب السياسية هوالسبب في.ائتالف جديد ك يحتمل هدمه مجددا
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يف ميدان السياسة و الحكومة حتى اآلن و  يتكون بعُد حزٌب قابال للثقة من قبل الناس واألقوام جميعا هو 

.فقدان هذه األحزاب مرشوعهم العميل

ها حسب األنساب ). العنرصية(ومعظم هذه األحزاب قد اختار الصبغة القومية والتشكيالت الحزبية أك

ل املصالح الشخصية و القومية عىل املصالح الوطنيةا .لقومية و الفرقوية، و غالبا يَُفضِّ

ة  تعيش األحزاب السياسية يف أفغانستان وهي تقوم ضد الحكومة إذا اُعتُِقَل شخص من أشخاصهم لجر

تهم يف أو فساد و تجعل القضية قضية قومية، و قد أدى اختيار هذه املواقف إىل تقليل دورهم و ثق

.الحكومة و ب الناس

الحكومةمعلألحزاب السياسية ةالجديداملواجهة

ا بدأت عملية االنتخابات الترشيعية مع التأخ ملدة ثالث سنوات و مضت أربعة أشهر من عملية تسجيل  أخ

ء  ء املرشح و أك أعضاء األحزاب السياسية مشرتكون يفالناخبأس هذه و شهر من تسجيل أس

ة، العملية،  أعلن بعض األحزاب مخالفتهم ضد عملية االنتخابات الجارية، و طالبوا إيقاف و يف اآلونة األخ

.إلغاء هذه العملية

، أنور الحق،)حكمتيار(دين البقلطالب  ورتبا،يالكسيد حامد،أحديمحمد محقق، يونس قانو

من شهر 23يف األسبوع املايض يوم ،أسد هللا سعادو ، رباصالح الدين،مقبلدوستم، رضار أحمد

.إلغاء عملية االنتخابات الجارية،رسطان يف جلسة

و استخدام عملية تسجيل الناخبتسجيل عملية و إلغاء االنتخانظام البنرش بيان تغي طالبواو 

، و أكدوا عىل عدم تحويل االنتخابات إىل االنتخابات ا ت للمصوت .لحوزوية يف محافظة غزنةالبص

مقنعاو تُوقف عملية االنتخابات بأنها إن  تقدم جواباالحكومة حذرومع أن املشرتك يف هذه الجلسة 

الرئيس الجمهوري ردأما.أمكنهم من اإلمكانيات ملنع عملية االنتخابات الجاريةسيقومون باستخدام كل ما

ين يتكلمون نيابة عن الشعب؟ ومن الذي اختارهم؟ وكم باملائة من هؤالء السياسيون الذ": عليهم قائال

رئيس الشعب أناومتى الشعب أعطاهم الصالحية والتأهيل لينوبوا عن الشعب؟عىل األصوات؟حصلوا
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.ووصلت إىل كريس الرئاسة بأصوات الشعب وإال الحول يل والقوة بل وصلت إىل هنا بقوة عقيلاألفغا

انية مالي شخص للمشاركة يف االنتخابات قد سجل أك!النتخابات للمنافسةميدان اادخلواهيا من 

و الذين عندهم قوات مسلحة أي حق لهم أن يسموا أنفسهم .وتُقام االنتخابات حسب القانون وإرادة الناس

".بأحزاب سياسية

مص االنتخابات

ا من أي يشء آخر بالسيطرة الدولة عىل شعبها و أك ارتباطما لها االنتخابات الشاملة الشفافة يف بلد 

كن هذا إّال أن تكون الحكومة قوية و ذات نظام منسجم، أما الحكومة األفغانية الحالية ال  اقتدارها و ال 

تعد املشاكل التالية تحديات النتخاباتاهذبناء عىل .تسيطر عىل املستوى البلد وال عىل جميع أفراد الشعب

:اريةالج2018عام 

ة ، التحدي األول هو معارضة حركة الطالبان لعملية االنتخابات حسب تقارير السيجار:أوال أربعون باملا

و عدم إقامة االنتخابات يف هذه املناطق لحكومة لاملعارضة املسلحةمن أرايض أفغانستان يسيطر عليها 

.تؤدي إىل تساؤالت دون االنتخابات

وذج ) قيصاري(تحديا آخر لعملية االنتخابات الجارية قضية اعتقال تعد ليةاملحوجود املليشيات :ثانيا

ليةرائع لهذا و حاليا هواة نظام الدين قيصاري .أغلقوا أبواب املكاتب االنتخاباتية لدى أربع محافظات الش

مع أن الرئيس .تحد آخر أمام االنتخاباتالجاريةعملية االنتخابات مع مخالفة األحزاب السياسية :ثالثا

بكل رصاحة و قطعية و رصح بأن السياسي ال حق لهم أن يواجهوا االنتخابات مطالبهمالجمهوري رفض 

بتحديات، لكن األحزاب السياسية لو قامت بفرض العقوبات عىل االنتخابات ك أكدوا يف جلستهم، ال شك 

انتهى.يف أفغانستانأن االنتخابات َستفُقُد مرشوعيتها و ستَُسبُِّب أزمة جديدة 
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يف قضية الحرب والسالم األفغادور منظمة الحلف األطليس 

ع العاصمة البلجيكية بروكسل ) م2018يوليو 12ـ 11(استضافت يف األسبوع املايض  الذي شارك االجت

ع مع رؤساء دول حلف الناتو، الرئيس األفغا . فيه أعضاء الحلف األطليس أرشف شارك يف هذا االجت

ومندو رؤساء الدول األصدقاء لحلف الناتو، التنفيذي الدكتور عبد هللا من أفغانستان، و غني والرئيس 

.منظمة األمم املتحدة والبنك الدويل

ع كانت أفغانستان ومهمة الناتو فيها أهم نقاط األجندة، والتي أعلنت دعمها  ويف اليوم الثا من االجت

للسالم مع األفغا أفغانستان، ك أثنت عىل جهود الرئيس م يف2024إىل عام األفغانية املايل للقوات 

.طالبان

ع فضال عن الدعم املايل للقوات األفغانية، أعربت بعض أعضاء الحلف األطليس  عن زيادة ويف هذا االجت

ك أن ستولتنربج السكرت العام للناتو أكد عىل وجود الحلف األطليس عىل . يف أفغانستانعدد قواتها 

.ى طويل يف أفغانستانمد

دور هذه املنظمة يف الحرب والسالم، و هذا املقال حضور حلف الناتو ومشاركته يف أفغانستان، يناقش 

ع األخ يف بروكسل، وأثر قراراته يف مستقبل الحرب األفغانيةو  .األجت
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الناتو و الحرب األفغانية

باسم م۱۹۴۹منظمة سياسية وعسكرية والتي أنشأت بعد الحرب العاملية الثانية يف أبريل ) NATO(الناتو 

ل األطليس" ب دول غرب أوروبا والواليات )NorthAtlantic Treaty organization(" حلف ش

.لتجنب التهديدات املحتملة من دول رشقي أوروبا واالتحاد السوفيتي) أمريكا(املتحدة 

م ودمر نظام 2001أكتوبر عام 7سبتمرب ويف 11عندما غزت الواليات املتحدة أفغانستان بعد حادثة 

، وبعد إذن منظمة األمم )ISAF(ساف طالبان، أعطت مسؤولية استقرار األمن يف أفغانستان لقوات آي

ل األطليس .املتحدة جعلت غزوها مرشوعة، ثم أعطيت قيادة قوات أيساف إىل حلف ش

ر يف  القوات الدولية بدعم من الواليات املتحدة وقيادة الناتو قدمت مع املهمة العسكرية أنشطة إعادة اإلع

.تكن من مرشوعات البنية التحتية، ولكن هذه النشاطات  )PRT(أفغانستان تحت مظلة 

والظاهر عىل الغزو األمري ألفغانستان غ قضية أسامة بن الدن، وتدم نظام طالبان، كان الهدف منها 

ت الدولية  وقراطي لتعزيز السالم واالستقرار يف أفغانستان، وكانت املنظ إيجاد الجيش األفغا ونظام د

ات املتحدة، ولكنها  تحقق حقا، ألن الواليات املتحدة كانت لها أهداف أخرى وأعضاء حلف الناتو تدعم الوالي

يف هذه املنطقة، وعليه  يستقر األمن يف البالد، وأخذت الحرب ضحيتها عرشات اآلالف من الشعب 

.األفغا

ئرة يف الساحة فقط، إال أن الحرب دا16000مع أن قوات الناتو والواليات املتحدة تقلصت من مائة ألف إىل 

هي األخرى وسعت أنشطتها يف أفغانستان وتعترب ) داعش(الدولة اإلسالمية بشدة، وفضال عن طالبان، فإن 

.من أكرب تحديات الحكومة األفغانية

https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
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ل األطليس؛ خالفا للسالم يرص عىل الحرب حلف ش

الحرب التي بدأتها الواليات املتحدة بدعم من الناتو، وكان الهدف منها إيجاد النظام الجديد للبلد واستقرار 

ائة ألف جندي إىل عام  م، إال أنها  تنته و تجد، ألن الحرب ما زالت 2014األمن فيه، وإن كانت مستمرة 

ة، و تهزم طالبان، و تشهد الساحة األفغانية أمن م تركت القوات األجنبية 2014وبعد عام . ا وسالماقا

من قواتها تركت أفغانستان الحرب الدامية ب القوات األفغانية الحكومية وطالبان، وإن كانت عرشات اآلالف 

.بلدا يف أفغانستان39إال أنها حاليا يتواجد آالف من قوات الحلف األطليس من 

وقد عادت القوات األجنبية . ترامب الحكم اسرتاتيجية جديدة عسكريةت الواليات املتحدة بعد توليةنوقد أعل

ت الجوية والتي أعقبت . عىل ضوء هذه االسرتاتيجية إىل أفغانستان مرة أخرى حميت الحرب، وزادت الهج

، وحسب تقرير  5122م قتلت 2018يف الشهور الست األوىل من عام یونامامجازر يف أوساط املدني

.شخص من املدني

من الزمان اسرتاتيجية حربية يف أك من عقد ونصف يتابع الحلف األطليس بدعم من القوات األمريكية 

حة  وإن كان الحلف األطليس يرصح بأن . يف هذه الحربأفغانستان، و تكن قواتها وال األمريكان ناج

ول الحرب األفغانية ويرسل قواته الحربية باسم تأهيل حال عسكرياالحرب األفغانية ليست لها  ؛ إال أنه 

.القوات األفغانية ومليارات دوالرا أمريكيا

وقضية السالم معاملة ذا وعىل العموم، يعامل حلف األطليس واملجتمع الدويل يف الحرب األفغانية 

وك يظهر، كل مرة يدعون طالبان والحكومة األفغانية إىل السالم ويرصحون بأن الحرب األفغانية . الوجه

هدون الطر يق إىل الحل السيايس وال ليست لها حال عسكريا وال بد من الحل السيايس لها، ولكنهم ال 

.يقدمون خطوات عملية له، وعىل نقيض ذلك يركزون عىل الساحة الحربية ويزيدون من قواتهم

ويف الوقت الحايل، فإن إنهاء الحرب يف أفغانستان وتعزيز السالم يرجع قبل كل يشء إىل قرار املجتمع 

ويل الحرب، والناتو بدال من التفك يف سحب. الدويل والواليات املتحدة قواته، يحاول ازدياد قواته، و

مع أن التجارب أثبتت فشل زيادة القوات العسكرية يف . وإخفاق الجهود املبذولة حول السالم يف أفغانستان

.الحرب األفغانية

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2018_15_july_pashto.pdf
https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF


602www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

11

ع األخ للناتو يف بروكسل االجت

ع األخ ملنظمة الناتو يف بروكسل خصص اليوم الثا للبحث حول القضية األفغانية، واتخذت ويف االجت

:قرارات بشأن الحرب والسالم يف أفغانستان

عالحرب؛ وأعربوا يف . كان اإلرصار عىل الحرب، املوضوع املعنية ألعضاء الحلف األطليس يف هذا االجت

ع  تو تعهدأنتم ال تنجحون يف هذه الحرب، والنا: "ةاألفغانيللقوات املسلحة املعارضة للحكومة هذا االجت

". قواته يف أفغانستانبوجود

حاليا، يهدف دعم وتعاون قوات الناتو للقوات األفغانية إىل رفع معنويات القوات األفغانية والضغط عىل 

ة طالبان يف ساحة طالبان؛  كن أن يجدي هذه األمور وتسبب هز ولكن حسب تجارب السنوات املاضية ال 

ون من االنفجارات وعمليات . الحرب ت الضغوط عىل طالبان يف الحرب، فإنهم يك يف " انتحارية"إذا ك

.املدن، وبهذا تستمر الحرب وتزيد الضحايا وتبيد اآلمال التي تعلقت بالسالم

ع األخ للناتو أثني عىل اقرتاح السالم الذي أعلنت الحكومة األفغانية مع طالبان؛السالم ك أن . يف االجت

السكرت العام للناتو ستولتنربج أعلن ملخالفي الحكومة األفغانية بأنكم ال تنجحون يف الحرب، والبد أن 

.ا رفضته طالبان مراراالسيايس عىل أساس املفاوضات ب األفغان، وهذا مالحل تتجه نحو

حاولت الحكومة األفغانية وال سي حكومة الوحدة الوطنية يف مفاوضات السالم مع الطالبان عىل مستوى 

يدة فضال عن الضغوط السياسية والعسكرية عىل طالبان، استفادت . البلد، واملحيل والدويل محاوالت ج

واستطاعت الحكومة األفغانية أن تعلن الحرب .حكومة الوحدة الوطنية من الضغوط الدينية واملذهبية

، ومع هذا حربا غ مرشوعالراهنة يف أفغانستان  ء العا اإلسالمي وإمام الحرم امل ع من عل ويف اجت

.  تحرض إىل مفاوضات السالم بعدطالبانكله، فإن 

واجهت عملية السالم يف أفغانستان إخفاقا عىل مدى عدة سنوات، ومن الدواعي التي أدت إىل هذا، طلب 

يف األسبوع املايض وإن نرش بعض . طالبان التفاوض مع الواليات املتحدة مبارشة؛ ولكن األمريكان ال تقبل

بأن أمريكا تحاول بدء مفاوضات مع طالبان مبارشة، إال أن الحكومة األفغانية أعربت عن اإلعالم الدولية 

كن أن يكون بلدا ما بديال عن الحكومة األفغانيةموقفها الرافض . يف مفاوضات السالموأعلنت بأنه ال 

https://www.pashtovoa.com/a/nato-secretary-general-says-nato-will-remain-in-afghanistan/4477892.html
http://hpc.org.af/dari/index.php/fa/2011-04-08-11-56-57/2018-01-17-16-24-51/1418-2018-07-11-16-23-58
http://shahamat1.com/?p=124064
http://maseerdaily.af/index.php/afghanistan-news/item/2997-2018-07-17-01-39-21
https://pa.azadiradio.com/a/29371487.html
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؛ وإن كانت أمريكا تعهد من الحوار املبارش مع طالبان،  تبعث التقارير املذكورة أمال حول السالم األفغا

.والحكومة األفغانية تخالف ذلك، فهذا يش إىل أن مفاوضات السالم تواجه إخفاقا مرة أخرى

ق النار ب الحكومة األفغانية وطالبان، نستطيع ومع هذا كله، وبعد ما الحظنا يف عيد الفطر من وقف إطال 

القول بأن الشعب األفغا قد أعيتهم الحرب ويريدون السالم؛ ولكن القوات األجنبية تعترب من أكرب دواعي 

والبد يف هذه الحالة أن يحاول املجتمع الدويل والناتو بإبعاد العامل األساس للحرب األفغانية، . الحرب

املتحدة إىل الحوار املبارش مع طالبان، ويؤدي مسؤوليته تجاه الحرب األفغانية، ك يلزم ويدفع الواليات

عىل طالبان بأن تقبلوا الحكومة األفغانية كجهة معتمدة وذي صالحية يف الحرب التي تستمر ب األطراف 

انتهى.تهي الحرب، لعلها تصل إىل الحل املنشود وتن)أمريكا، والحكومة األفغانية وطالبان(الثالثة 

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

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

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