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مقدمة

مرة أخرى حدثت محادثات مبارشة ب طالبان والواليات املتحدة األمريكية يف اإلمارات العربية املتحدة. 

حصلت هذه املفاوضات عىل إثر بدء الزيارة الثالثة التي قام بها املبعوث األمري الخاص للسالم األفغا 

زملي خليلزاد لدول املنطقة.

رش بعد؛ إال أن أهمية هذه املفاوضات جلبت مندو دول السعودية مع أن تفاصيل هذه املفاوضات  تُن

واإلمارات وباكستان إىل املشاركة فيها، ك سافر فريق الحكومة األفغانية ملفاوضات السالم مع طالبان إىل 

يف املقالة اإلمارات العربية املتحدة؛ إال أن املحادثات املبارشة  تنعقد ب الفريق وطالبان ك هو املتوقع. 

األوىل الصادرة من مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية نناقش املحادثات املبارشة ب طالبان والواليات 

املتحدة األمريكية، وموقع الحكومة األفغانية من هذه املفاوضات ونتائج اللقاء األخ املنعقد يف اإلمارات.

ر بها مدمنو املخدرات يف يف الجزء الثا من تحليل األسبوع تقرؤون ر  صدا للحالة املرثية التي 

كافحة املخدرات يف أفغانستان خالل السن  أفغانستان. رغم نشاط مراكز عديدة دولية ومحلية معنية 

. يوجد حوايل 17الـ مالي مدمن 3املاضية، إال أن أفغانستان مازالت هي املولد األعظم للمخدرات يف العا

أفغانستان، وقد أدى زرع وتوليد األفيون بشكل كب إىل تضخيم عدد املدمن يف أفغانستان.للمخدرات يف 

باإلضافة إىل زراعة وتوليد األفيون،  تفلح الجهود الضئيلة التي تقوم بها الحكومة األفغانية يف سبيل 

وت العرشات معالجة املدمن والحد من ظاهرة اإلدمان، م أدى إىل تكاثر عدد املدمن يو  ما بعد يوم. 

من املدمن كل شهر بسبب قدوم موسم الشتاء القارس؛ ومع ذلك  تقم الحكومة باتخاذ خطوات جادة 

لعالج هذه الظاهرة. نسلط الضوء يف هذا الجزء من تحليل األسبوع عىل أوضاع املدمن يف أفغانستان.
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ع طالبانزاد الثالثة و محادثات السالم مزيارة خليل

زاد قيادة مفاوضات السالم مع حركة طالبان كمندوب خاص لوزارة الخارجية األمريكية، يتوىل زملي خليل

رى مفاوضات مع مندو حركة طالبان لثالثة أيام حول السالم يف أفغانستان األسبوع املايض يف  وأج

دوبون من دول باكستان والسعودية اإلمارات العربية املتحدة يف زيارته الثالثة، وحرض املفاوضات من

واإلمارات العربية املتحدة.

مع أن اإلعالم الغر نقل عن مصادر من حركة طالبان تفضل عدم ذكر اسمها: "يف جلسة اإلمارات العربية 

املتحدة اقرتحت أمريكا وقف إطالق النار ملدة ستة أشهر، ويف املقابل اشرتطت طالبان إنشاء حكومة مؤقتة 

ن من الدول السعودية واإلمارات وباكستان"، إال يكون ع ىل رأسها من تقرتحه الحركة، وتكون العملية بض

أن الحركة رفضت الحوار بشأن وقف إطالق النار وإيجاد الحكومة املؤقتة.

وقيل أيضا أن الهيئة الحكومية األفغانية املكونة من اثني عرش شخصا حرضت إىل اإلمارات للتفاوض مع 

البان وكانت مستعدة للتفاوض معهم، إال أن الحركة رفضت التفاوض مع الحكومة.حركة ط



802www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

4

زاد الثالثة وآثار الجلسة املفاوضات ب طالبان وأمريكا وموقف الحكومة األفغانية منها، زيارة زملي خليل

ة ب أمريكا وطالبان يف اإلمارات العربية املتحدة؛ من املسائل التي نتطرق إليها  يف هذا التحليل.األخ

زاد وموقف الحكومة األفغانيةمهمة خليل

بعد أن  توفق جهود الحكومة األفغانية إلحضار حركة طالبان إىل طاولة املفاوضات، وعرفت أمريكا أن 

ة طالبان يف ميادين الحرب؛  طالبان لن تقبل التفاوض مع الحكومة األفغانية، وكذلك التستطيع أمريكا هز

زاد الدبلومايس األمري الخب إلجراء ا التفاوض مع طالبان بشكل مبارش، واختار زملي خليلقررت أمريك

هذه العملية، وخلق آماال للوصول إىل السالم واالستقرار يف أفغانستان.

زاد ومنذ بداية مهمته الجديدة بدأ زياراته إىل خمس دول يف املنطقة (أفغانستان، وباكستان، زملي خليل

دية، واإلمارات العربية املتحدة). وأثناء زيارته األوىل تحدث مع مسؤويل هذه الدول حول طرق والسعو 

. الوصول إىل السالم واألمن يف أفغاستان وطلب التعاون هذه الدول يف عملية السالم األفغا

ى لقاء قطر إىل زاد األوىل تفاوض املندوبون من حركة طالبان وأمريكا يف دولة قطر، وأدأثناء زيارة خليل

. ك أن نتيجة لزيارة خليل زاد األوىل أطلق رساح املال برادر وشخص آخرين لقاءات وحوارات أخرى أك

من حركة طالبان من السجون الباكستانية، ك أن خمسة آخرين من مسؤويل طالبان أطلق رساحهم من 

لحركة طالبان يف قطر واملشاركة يف سجن غوانتامو من قبل وسمح لهم بااللتحاق إىل املكتب السيايس

مفاوضات السالم.

زاد بدأ زيارته الثانية إىل هذه عىل طريق الجهود األمريكية للسالم مع طالبان؛ بعد الزيارة األوىل لخليل

الدول الخمس مرة أخرى. أثناء هذه الزيارة أجريت مفاوضات ب طالبان ومندوب أمريكي يف قطر. 

حدث عن مفاوضات ب طالبان ومندو أمريكا حول وقف إطالق النار، وإقامة حكومة ونرشت أخبار تت

مؤقتة، وخروج القوات األجنبية من أفغانستان، وإطالق رساح معتقيل الحركة.
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زاد؛ هو أمر يضع مفاوضات السالم مع طالبان يف هالة من موقف ودور الحكومة األفغانية يف مهمة خليل

ح ألي طرف خارجي غ الحكومة األفغانية باتخاذ قرار اإلبهام. الحكومة ا ا عدم الس ألفغانية تؤكد دا

لتفاوض مع طالبان، ولكن من جهة أخرى ترفض الحركة أي تفاوض مع الحكومة األفغانية.

ة للسالم مع طالبان، مع أن الحكومة األفغانية تقول أن هذه الجهود تتم  حول الجهود األمريكية األخ

سيق معها، والهدف منها تسهيل مفاوضات السالم؛ ولكن يبدو أن الحكومة األفغانية ترى نفسها بالتن

منزوية، وتحس بأنها ال دور لها يف هذه العملية. لذلك شكلت الهيئة املكونة من اثني عرش شخصا للتفاوض 

ميع األحزاب ا لجهادية والتيارات املبارش مع طالبان، ثم أعلنت عن فريق استشاري للسالم يشارك فيه ج

السياسية يف أفغانستان.

زاد الثالثةزيارة خليل

زاد الثالثة والتي بدأت يف الثا من ديسمرب من العام امليالدي الحايل كانت أوسع من زيارتيه زيارة خليل

، زاد كانت إىل باكستانالسابقت من أجل جهود املصالحة يف أفغانستان. الزيارتان السابقتان لخليل

ا دول (أفغانستان،  واإلمارات، والسعودية باإلضافة إىل أفغانستان، ولكن زيارته الثالثة تشمل 

وباكستان، والسعودية، واإلمارات، وروسيا، وأوزبيكستان، وتركمنستان، وبلجيكا).

بي  يس نقال عن آباد أعلنت الزاد الثالثة إىل دول املنطقة وبالتزامن مع ذهابه إىل إسالمأثناء زيارة خليل

مصدر يف حركة طالبان أن أعضاء من املكتب السيايس لطالبان يف قطر أيضا سافروا إىل باكستان وتحدثوا 

هناك مع قيادة الحركة بشأن مفاوضات السالم مع أمريكا.

، زاد أثناء زيارته إىل باكستان رئيس الوزراء عمران خان، و وزير الخارجية شاه محمود قريشقابل خليل

زاد بعد ذلك إىل كابل، ثم اتجه إىل وتحدث معه حول تحقيق املصالحة مع حركة طالبان. سافر خليل

موسكو بعد لقاءات له مع املسؤويل لحكومة الوحدة الوطنية، ويف لقاءات له مع املسؤول الروس بحث 

ة األفغانية وحركة طالبان، قضية توسيع التعاون الرويس األمري إلحياء املفاوضات املبارشة ب الحكوم

ويف لقاءاته مع اإلعالم وصف زيارته هذه بأنها جيدة. أثناء زيارته هذه ذهب إىل أوزبيكستان، ثم تفاوض 

مع طالبان يف اإلمارات العربية املتحدة وبحضور مندوب من دول باكستان والسعودية واإلمارات نفسها.
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ت من أجل املصالحة مع طالبان؛ تتعزز اآلمال يف الحصول زاد لدول املنطقة عموما؛ فإن زيارة خليل والتي 

عىل اتفاق إلنهاء حرب طالبان يف أفغانستان، واملهم أن املفاوضات ستستمر، واستمرار هذه املفاوضات 

ستكون لها نتائج إيجابية يف النهاية.

ة يف اإلمارات العربية املتحدة الجلسة األخ

ة ب أمري كا وطالبان يف اإلمارات العربية املتحدة والتي استمرت لثالثة أيام وبحضور من الجلسة األخ

مندو دول باكستان والسعودية واإلمارات؛ تعترب خطوة مهمة عىل طريق التوصل إىل السالم، وإن كانت 

أمريكا التفاصيل الدقيقة لهذه الجلسة غ معروفة حتى اآلن؛ إال أن وكالة رويرتز قالت أن بعد اقرتاح 

لطالبان وقف إطالق النار لستة أشهر يف هذه الجلسة اشرتط مندوبو طالبان أمرين: األول تشكيل إدارة 

مؤقتة يكون عىل رأسها من يقرتحه طالبان، والثا أن تتحمل دول باكستان واإلمارات العربية املتحدة 

نات لهذه الع ملية، لكن الحركة نرشت بيانا أنكرت واململكة العربية السعودية مسؤولية إعطاء جميع الض

فيها البحث حول هذه املوضوعات يف جلسة أبوظبي، وقالت أن يف هذه املفاوضات تم الحديث بشأن إنهاء 

ت  الحضور األمري يف أفغانستان، وإطالق رساح معتقيل الحركة، وخسائر املدني األفغان يف الهج

بية، و يتم البحث حول وقف إطالق النار واالنتخابات أو الحكومة الجوية للقوات املسلحة األفغانية واألجن

املؤقتة. الحضور األمري يف أفغانستان أمر تراه طالبان أهم سبب للحرب يف البالد.

بإيجاد حل سيايس للحرب تعززت من أي وقت املفاوضات وجهود املصالحة األفغانية اشتدت أك واآلمال 

ة تعزز اآلمال نظرا للنقاط التالية: مىض. لهذه امللحوظة؛ املفاوضات األخ

االقتناع األمري بأن الحرب والضغوط العسكرية ليست حال للقضية األفغانية، وبدء املفاوضات األوىل:

ضا استمرار هذه املفاوضات نفسها هي إحدى النقاط حول السالم األفغا ب طالبان والواليات املتحدة وأي

۱۷اإليجابية لنجاح هذه العملية والحصول عىل نتيجة إيجابية، ألن أطراف النزاع سي أمريكا حاولت طوال 

عاما الحصول عىل الفوز عن طريق الحرب والضغوط العسكرية؛ إال أنها  تحصل عىل نتيجة سوى إشعال 

. نار الحرب أك وأك



802www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

7

: التعاون الصادق لدول املنطقة سي باكستان هو أحد أهم األمور للتوصل إىل املصالحة يف الثا

زاد أفغانستان. مع أن هناك جهودا تبذل منذ سنوات لجذب تعاون دول املنطقة؛ ولكن بعد بدء مهمة خليل

فاوضات السالم مع طالبان اشتدت الجهود لجذب تع اون دول املنطقة حول والقرار األمري بالقيام 

كيفية إيجاد طرق الحلول للسالم يف أفغانستان. حاولت أمريكا الضغط عىل باكستان لتتعاون صادقة 

ة (إطالق رساح معتقيل طالبان  إلحضار طالبان عىل طاولة املفاوضات، واإلجراءات الباكستانية األخ

ان) يعزز اآلمال عىل هذا الطريق.وحسن ظن عمران خان في يتعلق باستقرار السالم يف أفغانست

روسيا هي األخرى من دول املنطقة املهمة التي تريد الواليات املتحدة أن تجذب تعاونها يف عملية السالم 

ة يف روسيا حول السالم يف أفغانستان والتي شارك األفغانية. زيارة خليل ة لروسيا والجلسة األخ زاد األخ

كن أن تكون دولة تع۱۲فيها مندوبون من  قد عليها اآلمال. ك أن السعودية هي األخرى من الدول التي 

ا بضعة مليارات من الدوالرات، وباكستان تعمل  ا عىل باكستان. (أقرضت السعودية باكستان أخ لها تأث

ت دور وسيط يف القضية اليمنية ب السعودية واليمن، ك أن السعودية من الدول التي كانت قد اعرتف

بنظام طالبان). واإلمارات العربية املتحدة، وقطر، وأوزبيكستان، وتركمنستان، وبلجيكا من الدول التي تبذل 

الجهود لجذب تعاونها مع عملية املصالحة، والتعاون الصادق لهذه الدول عىل طريق التوصل إىل املصالحة 

كن أن يكون له دور مهم بال شك. يف أفغانستان 

ا هو إبعاد الحكومة األفغانية عن مفاوضات السالم، األمر بجانب ذلك؛ األ  مر الذي تشدد الحركة عليه دا

الذي واجه مص هذه املفاوضات إىل نوع من اإلبهام. مع أن مندوب طالبان قال لإلعالم يف لقاء له عىل 

ر موسكو قال: قضية خروج القوات األجنبية من أفغانستان هو أحد أهم رشوطهم ، وعندما تنحل جانب مؤ

هذه القضية؛ فإنهم سيتفقون مع األطراف األفغانية، ولكن رفض طالبان الجلوس مع الهيئة األفغانية يف 

ة ب أمريكا وطالبان قضية تحتاج إىل البحث. املفاوضات األخ

لذلك؛ هناك الحرب املستمرة يف أفغانستان فيها ثالثة أطراف مهمة: أمريكا، وطالبان، والحكومة األفغانية. و 

حاجة إىل مشاركة األطرف الثالثة جميعها يف مفاوضات السالم حتى يتم التوصل إىل حل واحد متفق عليه 

النهايةإلنهاء الحرب.
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حالة املدمن يف أفغانستان

وت العرشات منهم عند مقدم  يقيض معظم املدمن أيامهم ولياليهم يف شوراع وطرقات املدن حيث 

ل البلدية يف كل أسبوع نحو الشتاء. حسب  جثث معظمها 10ترصيحات املسؤول املعني بالشأن يجد ع

جثث املدمن ويقومون بدفنهم. ك أن هناك قلقا لدى املسؤول حول تزايد هذا العدد مع ارتفاع درجة 

الربودة يف الشتاء.

، تُع د زراعة وتهريب املخدرات من األنشطة التي باإلضافة إىل املصائب العديدة التي يكابدها الشعب األفغا

ا. عىل إثر تزايد زراعة املخدرات ازداد عدد املدمن يوما بعد يوم، وك تفيد  أرضب بالشعب األفغا كث

يل للمدمن يف أفغانستان يبلغ مئات اآلالف. إحصائيات منشورة من مراكز داخلية ودولية فإن العدد اإلج

املقالة عىل عدد املدمن يف العا وحالة املدمن يف أفغانستان وأسباب الولوج يف نسلط الضوء يف هذه 

ات تواجد املدمن عىل املجتمع. دوامة اإلدمان وتأث
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مدمنو املخدرات

مليون 255تعاطي املخدرات يُعد مشكلة عويصة يف العا حيث يُدمن املالي تعاطي املخدرات. هناك نحو 

ة إحصائيةيتعاطون املخدرات وفق شخص يف العا . إذا UNOCDمكتب األمم املتحدة للمخدرات والجر

% من سكان هذا الكوكب مصابون 4.25مليارات نسمة فسنجد أن نسبة 6افرتضنا عدد سكان العا 

خدرات.بإدمان امل

مليون نسمة وفق مكتب اإلحصائية املركزي بأفغانستان، 29.7عدد 2017بلغ سكان أفغانستان يف عام 

كافحة تعاطي املخدرات أن هناك نحو  مالي مواطن أفغا أدمنوا تعاطي 3ومن ثم تُقدر املراكز املعنية 

ا يجعل نسبتهم  يل سكان البلد. من ب ه10املخدرات  100ألف امرأة و 800ؤالء املدمن % من إج

انب آخر، نحو  عية وصاروا يتسكعون يف 500ألف طفل. من ج ت ألف شخص فقدوا شخصيتهم االج

شوارع العاصمة دون مأوى. بقية املدمن تقل درجة توغلهم يف تعاطي املخدرات ومن ثم يقضون حياتهم 

مع أرسهم بعيدا عن الترشد يف الشوارع والطرقات.

ع املدمنوض

3من جانب أدى زرع وتعاطي املخدرات إىل تشويه سمعة ومكانة أفغانستان، ومن جانب آخر تسبب وجود 

ة تواجه أفغانستان وشعبها. مالي مدمن يف البلد إىل خلق أزمة إنسانية كب

ة يف ح دائقها يف الوقت ذاته تحولت كابل إىل مركز كب إليواء املدمن حيث يقطنون بأعداد كب

وشوارعها وطرقاتها وأسواقها، ومعظم هؤالء يفقدون أرواحهم يف موسم الشتاء القارس. ك أن املدمن 

يحتشدون يف أماكن عديدة ويتعاطون املخدرات يف األماكن العامة.

تحاول الحكومة األفغانية معالجة هذه الطبقة املدمنة وقد بنت مراكز صحية إليوائهم ومعالجتهم، إال أن

تهم ولذا  تنجح الحكومة يف ما رمت إليه من  استيعاب هذه املراكز الصحية ال يكفي الحتواء املدمن لك

إيقاف هذه الظاهرة.

https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_long.pdf
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مركز يتم فيها معالجة املئات من املدمن كل 170رصحت وزارة الصحة العامة األفغانية بأن الحكومة بنت 

% من املدمن املعالَج يرجعون إىل اإلدمان.70، إال أن عام باإلضافة إىل عرشات املستشفيات الخاصة

أسباب اللجوء إىل اإلدمان

العوامل الرئيسية التي تدفع إىل إدمان املخدرات يف أفغانستان كالتايل:

عقود طويلة متتالية من الحرب يف أفغانستان تسببت يف توف بيئة خصبة لزراعة الحرب واستمرارها: 

م حول أفغانستان إىل مركز كب لزراعة األفيون يف العا وزامن ذلك ارتفاع عدد املدمن وتوليد األفيون 

يف أفغانستان.

يُعد الفقر والبطالة من العوامل املهمة الدافعة إلدمان املخدرات. وفق ما نرشه البنك الدويل الفقر والبطالة: 

مليون مواطن ال يجدون عمال 2هناك نحو % من الشعب األفغا تحت خط الفقر ك أن 40يعيش نحو 

ا من املدمن من فئة الشباب. رغم كفاءتهم عىل العمل، ومن هنا نجد أن عددا كب

أدت الهجرة إىل الدول األخرى وخصوصا الدول املجاورة إىل ارتفاع عدد مدمني املخدرات يف الهجرة: 

ن الذين هاجروا إىل إيران يف دوامة اإلدمان.أفغانستان. عىل سبيل املثال يقع معظم املهاجرون األفغا

بسبب الفساد وضعف أدوات إدارة الحكم يف البلد صار من السهل جدا سهولة الحصول عىل املخدرات: 

الحصول عىل املخدرات يف أفغانستان. يسهل عىل جميع األفراد أن يحصلوا عىل املخدرات يف كل مكان يف 

درات وقلة القيودات والرقابة عىل االتجار باملخدرات تسببا بشكل أفغانستان. تسهيل الحصول عىل املخ

هيد السبل لتعاطي وإدمان املخدرات. عمدي يف 

اآلثار السلبية لظاهرة املدمن عىل املجتمع

: تسببت ظاهرة انتشار املدمن يف اآلثار السلبية التالية عىل املجتمع األفغا

 يف ارتفاع عدد جرائم الرسقة والجنايات األخرى. يحتاج املدمنون إىل املال تسبب ازدياد عدد املدمنأوال: 

لرشاء املخدرات ومن ثم ينتحلون مهنة الرسقة واإلجرام للحصول عىل املال. وفق تقارير إخبارية فإن املدن 

ة قوات تعج بجرائم الرسقة التي يقوم بها املدمنون. رصح رئيس رشطة والية كابل بأنه رغم تأسيس وحد
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كافحة الرسقة التي هي يف الغالب تحصل من املدمن إال أن املدمن ما زالو يدخلون البيوت  خاصة 

ياتهم  ة الرسقة. ك أنهم ينهبون املواطن ليال ويسلبون أموالهم وحاج واملبا خلسة ويقومون بجر

ليبيعوها ويقدروا عىل رشاء املخدرات.

د يف كابل حدائق محدودة يقطنها أدى تزايد عدد املدمثانيا:  ن إىل املزيد من التلوث يف املدن. توج

ة يف الطرقات. املدمنون، ك يتواجد املدمنون بك

ح للمدمن بالحركة بحرية يف املدن يؤدي إىل حث اآلخرين عىل إدمان املخدرات. يقع الشباب ثالثاً:  الس

.فريسة إدمان املخدرات يف الغالب جراء مصاحبة املدمن

النهاية

تواصل معنا: 

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

csrskabul.comwww. -www.csrskabul.net:املوقع

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

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

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