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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2019فرباير2يناير إلی 26من(286:اإلصدار
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مقدمة

ملحادثات ب أمريكا وطالبان حول السالم، وانهاء الحرب يف أفغانستان، أما الشعب األفغا حول زادت ا

السالم، ولكن مخالفة الحكومة األفغانية مع هذه العملية تعرقل جهود السالم. قال املندوب الخاص لوزارة 

انستان بعد الدور الرابع ملحادثات الخارجية األمريكية للسالم يف أفغانستان زملي خليلزاد أثناء سفره ألفغ

ع الشعبي حول السالم يف افغانستان حتى اآلن"، ك قال: "بأن النقطة  السالم يف قطر: "أنه ال يوجد االج

املهمة اإلختالفية يف هذه املحادثات هي أن طالبان ال يريدون املحادثات املبارشة مع الحكومة األفغانية؛ ألن 

ه الحكومة.طالبان ال يعرتفون بهذ

الدور الرابع ملحادثات السالم يف قطر ب طالبان وأمريكا، واملسائل التي طرحت يف هذه املحادثات، 

ومخالفة الحكومة األفغانية مع هذه املحادثات والدالئل التي ألجلها تخالف الحكومة مع هذه العملية هي 

ز الدراسات االسرتاتيجيه واإلقليمية.املباحث التي نبحثها يف القسم األول من تحليل األسبوع ملرك

القسم الثا من التحليل خصص لحوادث الحريق واشعال النار يف املناطق املختلفة من أفغانستان وخاصتا 

ة زادت حوادث الحريق واشعال النار يف املراكز التجارية واالسواق  يف املراكز التجارية. يف اآلونة األخ

ة م أدت اىل خسائر  مالية فادحة. يف األسبوع املايض أشعلت النار يف إحدى املراكز التجارية يف الكب

كابول ما أسفرت عن حرق عرشات املراكز التجارية والدكاك الشخصية يف ح تبلغ الخسائر اىل مالئ 

الدوالرات.
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املصالحة األفغانية؛ ستة أيام من املحادثات ب أمريكا وطالبان

الثالثة من محادثات السالم األفغانية ب مندو الواليات املتحدة وحركة طالبان قبل حوايل عقدت الجولة 

ة بسبب عدم االتفاق  ع، تم تأجيل املفاوضات ملدة قص شهرين يف اإلمارات العربية املتحدة. بعد هذا االجت

ع. عىل الرغم من أن هذا التأخ أثار مخاوف ب األفغا ن حيال مأزق املفاوضات، إال أنها عىل أجندة االجت

بدأت ب مندو الواليات املتحدة وطالبان مرة أخرى يف قطر.

يف 2019يناير 26إىل 21أجريت الجولة الرابعة من املحادثات ب الواليات املتحدة وطالبان يف الفرتة من 

قة، و تنرش تفاصيلها، إال أنه العاصمة القطرية الدوحة. وعىل الرغم من عقد املحادثات وراء أبواب مغل

يبدو أن استئناف املحادثات مهدت الطريق للتوصل إىل حل سيايس للقضية األفغانية.

ع األخ ب مندو طالبان والواليات املتحدة يف الدوحة، موقف الحكومة األفغانية حيال التطورات  االجت

ة يف محادثات السالم مع طالبان، واالتجاه الذ ي تتجه إليه محادثات السالم حاليا، هي قضايا نتحدث األخ

عنها يف هذا التحليل.
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ماذا حدث خالل ستة أيام من املحادثات؟

ع ختلفاستناداً إىل تقارير إعالمية م هي الجدول الدوحة ة، كانت النقاط الرئيسية التي نوقشت يف اجت

إطالق النار، والحكومة املؤقتة، ومحادثات ، وتبادل األرسى، ووقف ةاألمريكيالقوات نسحاب ال الزمني 

من أفغانستان إىل اآلخرين بعد االنسحاب وتجنب املخاطرالسالم ب الحكومة األفغانية وطالبان، 

. االمري

ع  ستة أيام يف الدوحةمفاوضات"كانت :رتتوييف صفحتهزاد عىل كتب زملي خليلبعد اختتام هذا االجت

ًا يف القضايا امل،أك إنتاجية م كانت يف املايض ولكننا  نتوصل إىل أي اتفاق همةلقد أحرزنا تقدًما كب

." جميع التقارير حول مناقشته مع طالبان يف لقائه مع الرئيس األفغا يف كابلزادخليلوقد نفى نها

و تتم اما الحكومة املؤقتة خاطئة مناقشة قضيةوقال: "املستقبليةبكيفية الحكومةفي يتعلق 

مناقشتها خالل املحادثات".

، تم إحراز املحادثاتلة من جو "يف هذه ال:لهابيانيف أيضاطالبانحركةبعد ستة أيام من املحادثات، قالت

الواضح لطالبان: إذا  وقفقضايا مهمة أخرى. كان املو املتعلقة باالنسحاب األمري املفاوضاتتقدم يف ال

والتقارير ،فرصة للتقدم يف قضايا أخرىأي هناك ليس ، فمن أفغانستانيتم حل قضية االنسحاب األمري 

ف إطالق النار واالتفاق عىل التفاوض مع الحكومة األفغانية غ صحيحة إطالقاً".املتعلقة بوق

ديد املحادثات حتى عىل وجه العموم حادثاتبعد املاألطراف املعنية، مواقفيومها السادس، فإن 

مختلفة،والتقارير املختلفة من وسائل اإلعالم تظهر أن طالبان وممثيل الواليات املتحدة قد ناقشوا قضايا

ملوافقة السالم الذي يشملزاد، فإن طالبان والواليات املتحدة توصلتا إىل إطار عاموك قال زملي خليل

املتفق عليها للجولة الرابعة من األجندةوفق، ة من أفغانستاناألمريكيالقوات االتفاق النسبي عىل انسحاب 

.املحادثات

https://www.bbc.com/pashto/world-47015179
https://president.gov.af/ps/news/80900012
http://shahamat1.net/?p=147716
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الحكومة األفغانيةموقف

عدم حضورها وطالبان منذ بدء العملية بسبب أمريكاب قلقة من االتفاق املزمعومة األفغانية الحكيبدو أن

يف لها، تحاول الحكومة إيجاد دور مركزيالعمليةاملفاوضات. لذلك، من خالل وضع العقبات أمام يف

.حادثات بقيادة األفغانتكون املأنعىل وترصمحادثات السالم

ع أبو ظبيكانت هناك محاوالت إل  رفضت ، ولكنقناع طالبان بالتفاوض مع الحكومة األفغانية خالل اجت

عىل طالبان ضغوط مختلفةالواليات املتحدة والحكومة األفغانية حاولت طالبان التفاوض مع الحكومة. 

مرة ات املحادثالعملية بدأتهددت طالبان باالنسحاب من بعد أن ولكنإلجبارها عىل التفاوض مع الحكومة، 

.أخرى يف الدوحة

ة يف قطر هم من القادة السياسيتأثار املحادثات األخ ووسائل النقاش ب املسؤول الحكومي وغ

: "تم االتفاق عىل يف الدوحةمفاوضات السالمحيالصحيفة وول سرتيت جورنال كتبت . اإلعالم األفغانية

". بعد ساعات إىل قاعدة لإلرهابأفغانستانسالمية تحويل تنظيم الدولة اإل أن طالبان لن تسمح للقاعدة و 

رالتقرير، هذا قليلة من نرش  دافوسمدينة يف اإلقتصادي العامليلمنتدىلالرئيس األفغا قال يف مؤ

عات االجرامية: "طالبان لهم صالت بأخطر السويرسية ".، فضال عىل عالقاتها مع باكستاناملافياو الج

يف كابل نقال عن زملي لسفارة األمريكية نصت بيان لزاد مع أرشف غني، خليللقاءبعد و ، يف الوقت نفسه

النائب األول ألرشف غني يف فريقه ، صالحهللاأمرردفعل : "مفتاح السالم يف كابل". هذا البيان أثار زادخليل

: "مثل حدث يف التسعينيات، أضافو ليس يف كابل، بل إنه يف باكستان"وقال: "مفتاح السالميةاالنتخاب

اتدورا رئيسيا يف اللقرص الرئايس ليكون الأناآلن أيضا هناك محاوالت  أن يحاول ، بل السياسيةتغي

".اتلقرار ااتخاذيكون بعيًدا عن 

نوعاً من الخالف زادبعد لقائه مع خليلحول عملية السالمللشعب عرب الفيديوغني الرئيس خطابكانت 

، الم بسرعةنريد السه: "خطاب. وقال يف األمريكيةمع عملية مفاوضات السالم ب طالبان والواليات املتحدة

لحرب األهلية مرة واأخطاء الماضي مهم ألننا ال نريد تكرار والتبصر ، لكننا نريده بتبصر، ونريده قريبا

األفغانية، مهويتكواظهروامن خطط لألجانب، اخرجوا"وقال يف خطاب حاد اللهجة إىل طالبان:أخرى". 

".مع الحكومةمحادثات جدية واستجيبوا ملطالب األفغان وابدأوا

https://www.tolonews.com/index.php/fa/afghanistan/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-47033859
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ر  ؛"يجب إجراء محادثات السالم تحت قيادة الحكومة األفغانية:جنيفقبل ذلك، قال الرئيس غني يف مؤ

ومة ؛ األفغان يحتاجون إىل حكإن االنتخابات الرئاسية األفغانية يف الربيع مهمة لنجاح مفاوضات السالم

منتخبة لتوقيع وتطبيق اتفاق السالم وهذه العملية تحتاج إىل خمسة سنوات عىل األقل".

. يريد الرئيس غني أن الوطنيةلقادة حكومة الوحدةأولويةهيهذه الترصيحات تش إىل أن االنتخابات

لة.الحرب للسنوات الخمس املقبريعني استمراوهذايبقى رئيساً للسنوات الخمس املقبلة، 

األفغاالسالممستقبل

املفاوضات عربالسالم فتحقيق. إىل النجاحر كل عملية سالم بالعديد من املناقشات والصعود والهبوط

إىل الكث من الوقت والصرب واملناقشات.يحتاجحرب مثل أفغانستان، مزقتها البلد يف

األفغانية نفسها. هناك أطراف متورطة عىل يجب اعتبار مفاوضات السالم األفغانية معقدة مثل الحرب 

. لذلك، األطراف ئهاال تريد إنهاو استمرار الحرباألفغانية التي لصالحهاالقضيةمستوى إقليمي ودويل يف 

عملية السالم.تحتاج إىل التدب والصرب حيالاملعنية يف املفاوضات 

حل يف التوصل إىل لبان واستمرارها والرغبةيف الوقت الراهن، بدء املحادثات املبارشة ب أمريكا وطا

.يف البلدالسالملتحقيق زادت آمال نقطة هي سلمي سيايس للقضية األفغانية 

يف التقدم كال الجانب يتحدثان عن ألن مؤملةاأليام الستة من املحادثات بيانات كال الجانب بعد 

قطر قد يكون مفيدا لعملية السالم كتب السيايس يفمن جانب آخر، تعي املال برادر كرئيس للم. املحادثات

ب طالبان.يعترب قائدا مه سياسيا وعسكرياال يزالو ،ال برادر هو أحد مؤسيس حركة طالباناملحيث أن 

ىهي القضية التي تجر و األفغانية،السبب الرئييس للحرب وجود القوات األمريكيةحركة طالبان تعترب

.ن أمريكا تريد سحب قواتها من أفغانستان، ويبدو أ حالياالواليات املتحدةو تها ب طالبانمناقش

عغياب منها يف أفغانستان،ذلك، ال تزال هناك عقبات يف طريق السالمإىل جانب الوطني حول اإلج

النهايةإىل الكث من املناقشات.تحقيقهالذي يحتاجملصالحة مع حركة طالبانا

https://president.gov.af/ps/President-Speech-00092
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ق يف املراكز التجاريةزيادة حوادث الحري

ة مثل أفغانستان التي تعيش أربع يف املائة من سكانها تحت خط الفقر، حوادث اشعال  يف البلد الفق

النار يف مراكزها التجارية أكرب تحد للحياة البرشية، ألن كل حادثة تسفر عن تعطيل عرشات من األفراد عن 

العمل.

شهر الحادي عرش من السنة الشمسية اشعلت النار يف مركز "ميالد" يف األسبوع املايض يف السابع من ال

ئة من الدكاك مع جميع األموال، وكان سبب هذا الحريق الكهرباء ك  التجارية م أدت إىل حرق أربع

قال مسئول الرقابة عن هذا املركز.

ر اىل املراكز التي كانت يف جوار وألجل تأخ السيارات االطفائية وعدم التمكن من انتشار النار أدت النا

مركز الحادثة وهو مركز الريحان التجاري ومركز داوي التجاري وتكبدت الخسائر إىل هذه املراكز أيضا يف 

ح تبلغ الخسائر إىل أك من مليار دوالر ك قاله السيد أذرخش حافظي عضو الغرفة التجارية 

والصناعية يف أفغانستان.

ة يف كابول، وأسباب اشعال النار يف املراكز التجارية، وسبل منع هذه الحوادث، هذا حوادث الحريق األ  خ

املباحث سوف نتناولها يف هذا التحليل.
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ة يف كابول حوادث الحريق األخ

الحريق األخ يف منطقة مندوي من مدينة كابول حادثة جديدة التي اختصت لها األخبار يف االعالم عىل 

ح نسفت حرقا املراكز التجارية األخرى يف مثل هذه الحوادث يف مدينة كابول وخرس نطاق واسع، يف

أصحابها مالئ الدوالرات.

قبل قرابة شهر وبتاريخ الثالث عرش من الشهر العارش للسنة الجارية الشمسية وباسباب مجهولة اشعلت 

لك انترش النار إيل املبنى القريب من النار أوال يف محطة البطرول قرب مفرتق "الحاج عبدالحق"، وبعد ذ

جريح مع الخسائر املالية الفادحة.44املحطة باسم كابل تاور من أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص و

ك اشتعلت النار يف الشهر الثامن من هذه السنة يف منطقة نادربشتون من مدينة كابول يف مركزين من 

خواه، ومرك 800ز زرنكار لتجارة االلكرتونيات، م أدت اىل حرق قرابة املراكز التجارية وه مركز خ

دكان، وحرق املركزان بشكل كامل يف ح تبلغ الخسائر إىل مالئ الدوالرات.

ا، وقبله اشتعلت  ك اشتعلت النار قبل سنة ونصف يف املركز التجاري باسم تيمورشاهي وكان مركزا قد

ويس ميدان يف مدينة كابول م اسفر النار يف املراكز التجاري الكب با سم أباس زدران يف منطقة م

ان مليون دوالر. عن قتيل وخسائر تبلغ حدود 

اذج من حوادث الحريق يف املراكز التجارية التي تبلغ الخسائر املالية لكل حادثة إيل  كانت هذه بعض 

عة، وترد هذه الحوادث رضبة قاسية إيل اقتصاد عرشات املالئ من الدوالرت وفق الغرفة التجارية والصنائ

افغانستان وشعبه، يف ح يلزم عىل الحكومة األفغانية الحفاظ عىل هذه األموال.
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أسباب الحريق يف املراكز التجارية

حتى اآلن  يسفر بشكل دقيق عن أسباب هذه الحرائق، واألسباب مبهمة حتى اآلن، إال أن بعض األدلة 

التي حددت من قبل بعض املتخصص يف مجال الحريق ترشد إىل أسباب تالية:والشواهد 

االستفادة عن وسائل الكهربائية والغازية للحرارة والربودة االستفادة عن اآلالت الكهربائية والغازية:

م ملرضاتها تتسبب يف اشعال النار. ل هذه اآلالت بدون اهت واستع

كث من املبا واملراكز التجارية بنيت بدون أن تراعى يف املراكز التجارية:ترك املعائ الالزمة لألبنية

يف بنائها املعائ الالزمة لألبنية، وبدون أن تراعى فيها حاالت الحوادث، من ضيق الطرق املؤدية اىل املركز 

ب يف اشعار النار يف والطرق العاجلة، ووجود األسالك الكهربائية العارية، وغ ذلك من األمور التي تتسب

لطة املراكز التجارية. حيث  "ميالد": إن سبب الحريق يف هذا املركز هو ج يقول مدير املرکز التجاري 

الكهرباء يف إحدی املحالت داخل املرکز التجاري.

دا عىل طبيعة بعض األحداث يف املراكز التجارية، هناك دراسات تدل علی وجود أيدي املافیا: یديأ اعت

افيا ولصوص املافيا يف هذه األحداث. عىل سبيل املثال: يف حالة وقوع مثل هذه الحوادث، يتم إلقاء امل

القبض عىل األشخاص الذين یستغلون الحاالت االضطراریة يف حوادث االحرتاق لرسقة النقود من التجار 

ال.ويف عدد من هذه األحداث تم القبض عليهم من قبل الرشطة مع مبالغ طائلة من امل

ل املواطنین املسؤولیة:  ل مسؤولية املدنیة التي تنطوي عىل ترك املكتب أو مکان العمل  فجأة اه إه

وعدم التأكد من ایقاف تشغیل املفاتيح الكهربائية، ونفایات الوقود ومحروقات أخرى مثل البنزين والديزل 

تسبب أيضا النار وتسبب خسائر مالية والغاز السائل يف االماکن السكنية والتجارية من قبل املواطن

ضخمة.

عدم تجهيز املراكز التجارية بنظام األمان البسیط مثال معدات مكافحة الحریق، عدم وجود نظام األمان: 

مثل الكبسوالت، يف بعض االحیان تسبب إىل وقوع حوادث کبیرة لعدم وجود نظام ملكافحة الحریق يف 

ر مئات املالي من العملة األفغانیة.مراكز تجارية التي تم فیه استث
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 : تم بناء العديد من املناطق يف كابول بدون مخطط رئیيس. يف بعض األحيان إذا النظام الحرضي املبع

و محالت االقمشةالحظت بنية املدينة، فستجد مدينة غ منظمة؛ عىل سبيل املثال، سرتى خبازًا وفندقًا 

كنك توقع عدم حدوث الحریق.ومتجرًا للبقالة محطات البنزین ، ويف هذه الحالة ال 

اسرتاتيجيات الوقاية

م كب يف  كال الطرف الحکومة والشعب مسؤولون عن منع وقوع حوادث الحريق، ويجب أن يهتموا باهت

هذا الصدد، ملنع حدوث الحریق أو نشوب الحريق يف املدينة. من الرضوري االنتباه إىل ما ييل:

يعد عدم وجود برامج توعية ملنع وقوع حوادث الحریق أحد العوامل الرئيسية يف زيادة جمهور: توعیة ال

حوادث الحريق يف أفغانستان. وتقع عىل عاتق الحكومة مسؤولية تثقيف املواطن من خالل التثقيف 

حريق، وكيفية والتوعية بأنه کیف ومتی وأین یستخدم وسائل مكافحة الحریق، وما يجب القيام به أثناء ال

االستفادة من أدواتهم الخاصة إلطفاء الحريق.

تركيب كبسوالت مناسبة ملكافحة الحرایق من: املاء والغاز وما عدا ذلك االستفادة من التداب الوقائية: 

ر  يف أماكن العمل واملراکز التجارية، ووجود نظام ملكافحة الحرائق داخل املراکز التجارية حيث تم استث

.عرشا ت املالي

: عىل الرغم من أن الحكومة األفغانية لديها منظمة مستقلة ملكافحة الحریق تطویر إدارة مكافحة الحریق

تسمى إدارة مكافحة الحریق، إال أن عدم تطویرها، ونقص املعدات واملوظف الفني يف منظمة مكافحة 

ان رهیب، من ا لرضوري للحكومة األفغانية يف هذا الحریق قد تسبب يف انتشار نار صغ وتسبب ن

الصدد تطویر هذا القطاع ملكافحة الحرایق وزيادة املعدات الالزمة لرجال اإلطفاء، من أجل توف الخدمات 

الفعالة يف الوقت املناسب ملكافحة الحرائق.
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م لنظام التأم والتطویر:  ود نظام تأم يف أفغانستان يؤدي إىل أن املساالهت تثمرين ال عدم وج

ود نظام  لهم التجارية بعد أن يفقدوا رؤوس أموالهم يف مثل هذه الحوادث. بسبب عدم وج يبدؤون أع

كن الحصول عىل املال لبدء التجارة مرة أخرى. يف هذه الحالة، يتع عىل األسواق التجارية  التأم ال 

ة أن تكون مؤمنة، ويف حالة وقوع حوادث، من الرضوري معا لجة مشاكل املستثمرين. ومن الكب

الرضوري أيضا أن يتم العمل يف وقت بناء املبا وفقا للمعاي الدولية، وينبغي أن تصمم اإلصالحات وفقا 

لجميع املعاي واملتطلبات املطلوبة.

النهاية

تواصل معنا: 

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

www.csrskabul.com -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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