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 السالم األفغاين واملفاوضات األفغانية املنعلدة يف كطز

 

ني اًؼوىمٌني األفغان وظٌاظٌني وناؼعني مذن ا  ُغلذ مإمتش طمؼ منذويب ظاًتان وغذد  8و  7ٌني يف ًىمٍ من املعإًو

 ، ًٌذتاػص ػىي ئنهاء اًؼشب ةأفغانعذان.9109ًىًٌى/

ؼخصا. وكذ دم سغاًح املإمتش من  07هام ػرض من طانث ظاًتان ؼخصا منهم غذد من اًنعاء،  55اًىفذ األفغاين ضم 

 كِتٍ دوًذٍ كعش وأملانٌا، هام دم االدفاق غىل أن ًؼرض املذغىون من اًىفذ األفغاين ػٌص ُُيشٍ هٍ منهم نفَعه وػعث.

اًىالًاخ املذؼذج دشػٌتا ػاسا من كِتٍ اًؼوىمح األفغانٌح وظاًتان و  اًزي طمؼ األظشاف األفغانٌح وكذ الكى املإمتش

 ظذمؼ اًذوي.األمشًوٌح وكعش وأملانٌا وامل

ظنعػى يف هزا امللاي ئىل دىضٌؽ ظاةلح املفاوضاخ األفغانٌح ػٌاي اًعالَ، ونذائع املإمتش وما أساسه من سدود أفػاي، هام 

 ظنلٌّم مذي فذْؽ املإمتِش اًعشًَم ًٌمفاوضاخ املعذلتٌٌح ةني اًؼوىمح األفغانٌح وظاًتان.

 

 مفاوضات السالم بني األطزاف األفغانية

 ُغلذخ وكذ اًعالَ، إلػالي اًعتٍ مُتهذ أن األفغان ةني املفاوضاخ غرب دعػى اًضمن من غلذ منز مؼاوالخ هنان

 أفغانعذان ظٌاظٌٍ من غذدا اًػٌمٌح ةاطىاػ خمإمتشا طمػر هام واًرنوًع، وأملانٌا دشهٌا من هٍ يف اًعالَ مإمتشاخ

 اًىظنٌح. اًىػذج ػوىمح ةلذوَ املعاغٍ هزه دعاسغر وكذ ان،ًتظا ومنذويب
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 غاصمح مىظوى يف األفغاين اًعالَ ػٌاي نىغه من فشًذ مإمتش ُغلذ (۹۱۰۲ – ینایش من ۷ و ۶ ًىمٍ )يف أؼهش غذج كتٍ

 األفغاين اًظهاد وكادج اًؼوىمٌني واملعإوًني أفغانعذان ظاظح من ا  وغذد ظاًتان منذويب مشج ألوي ضم وكذ سوظٌا

 ةٌانا املؽاسهىن أصذس وكذ هشصاي ػامذ اًعاةم األفغاين اًشئٌغ فٌهم مبا اًعاةلح اًؼوىمح يف املعإًىًن من ا  وغذد

 املإمتش. خذاَ يف مؽرتها

 دظاه ػادج فػٍ سدج وأةذخ ةٍ ُيشٌىنها، مؽاسهني أي ًضم مل اًزي مىظوى مبإمتش دشػث مل األفغانٌح اًؼوىمح أن مؼ

 ةأفغانعذان. املذناصغح األظشاف ةني املفاوضاخ أماَ اًعتٍ ةانفذاغ األفغان ةني غشًضح آماال خٌم املإمتش أن ئال املإمتش،

 منها – أظشاف غذج ةزًر هام كعش ملإمتش اًذخعٌغ دم ًٌادهاًفػا اواظذمشاس  مىظوى مإمتش يف املذخزج اًلشاساخ غىل وةناء

 اًعالَ. مفاوضاخ يف املؽاسهح غىل األفغانٌح اًؼوىمح ًؼص طهىدا -األمشًوٌح املذؼذج اًىالًاخ

 مإمتش نذائع إلهامي طٌذج فشصح رًى وؼوٍ املفاوضاخ يف ًٌمؽاسهح منذوةٌها إلًفاد األفغانٌح اًؼوىمح اظذػذخ وكذ

 املإمتش. دأطٌٍ يف دعتتر مخذٌفح غىامٍ أن ئال مىظوى،

 ًىمٍ يف وأفغانعذان سوظٌا ةني اًشنائٌح اًػالكاخ غىل كشن مبشوس ًالػذفاي مإمتشا مىظوى اظذضافر راده اًصذد ويف

 اًظهادًني واًلادج األفغان اًعٌاظٌني من وغذد ةشادس مال ةشئاظح ظاًتان منذوةى ػرضه وكذ  9109ماًى/ 99 و 98

 األفغانٌح، اًشوظٌح اًػالكاخ غىل كشن مشوس ػفٍ وةظانث – هشصاي ػامذ مشٍ – اًعاةلح األفغانٌح اًؼوىمح من ومعإوًىن

 ظاًتان. ومنذويب أفغانعذان ظٌاظٌٍ ًظمؼ اًزي اًشاين املإمتش ُغلذ

 وانعؼاب ةاًعظناء، دذػٌم وكضاًا املذنٌني، أسواغ غىل اًؼفاػ مشٍ: هامح مىضىغاخ ػٌاي متاػشاخ املإمتش دضمن وكذ

 اًؼوم نظاَ غىل واًذأهٌذ األفغانٌح، اًؽإون يف اًذذخٍ من األطنتٌح اًظهاخ ومنؼ أفغانعذان من األطنتٌح اًلىاخ

 رًى وغري املشأج ػلىق غىل واًؼفاػ اًىظنٌح اًىػذج غىل واًؼفاػ اًتٌذ أسايض واظذلالًٌح ٌحاًىظن واًعٌادج اإلظالمٍ،

 املىضىغاخ. من

 

 األفغان بني للمفاوضات الدوحة مؤمتز

 ةني اًخالفاخ أن ئال 9109/ماسط/91 ةذاسًخ كعش غاصمح اًذوػح يف األفغان ةني مفاوضاخ طٌعح انػلاد امللشس من هان

 اًظٌعح. دأطٌٍ ئىل أدخ املإمتش يف ًٌمؽاسهح دػٌٌنهم دم من

 وػرضها وأملانٌا كعش دوًح من هٍ ةاظذضافح َ،9109/ ًىًٌى من واًشامن اًعاةؼ يف اًظٌعح انػلاد دم ظىًٍ انلعاع وةػذ

 من اًعاةػح اًذوسج رًى صامن وكذ ملذنٌني،ا واًناؼعني واًعاظح األفغانٌح ةاًؼوىمح املعإوًني من وغذد ظاًتان منذوةى

 ةني املفاوضاخ ئًلاف دم األفغان ةني اًؼىاساخ ألهمٌح ونظشا األمشًوٌح، املذؼذج واًىالًاخ ظاًتان ةني املفاوضاخ

 ًىمني. ملذج واألمشًوا ظاًتان

ىن سّػث  اًخاص األملاين املتػىز رصغ هام خ.املفاوضا ًؽاهذ أطمؼ اًػامل أن وأهذوا األفغانٌح ةاملتادسج اًلعشًىن املعإًو

 اًتٌذ. معذلتٍ ػىي ًٌمتاػشح طٌذج فشصح األفغانٌح املفاوضاخ مإمتش ةأن ةىدضًٍ مشهغ وةاهعذان ألفغانعذان
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وكذ أةشص املؽاسهىن يف املإمتش غن آماًهم ػٌاي اًعالَ مضٌفني أن املإمتش ُمذعم ةاإلًظاةٌح واًذفاهم ةنؼى أهرب مام 

مإمتش مىظوى، وكذ دتادي اًعشفان اآلساء ػٌاي وضؼ ػٍذ ملأظاج اًؽػث األفغاين وُوطذ اكرتاب يف اًشؤًح ةني  هان غٌٌه

 اًعشفني يف اًػذًذ من املىضىغاخ.

ؼهشصاد اًعٌذج  ؼاسن يف هزا املإمتش سالسح أؼخاص ًػمٌىن يف اًؼوىمح األفغانٌح وهم مذني ةٌى، و نادس نادسي، و

 شٌىا اًؼوىمح األفغانٌح.أهرب، ئال أنهم مل ُيُ 

هام ؼاسن يف املإمتش نائث املظٌغ االظذؽاسي األغىل ًٌعالَ األفغاين ػاطٍ دًن مؼمذ، ونائث سئٌغ املوذث 

 اًذنفٌزي ًٌمظٌغ َ. فشهاد هللا فشهاد، ممشٌني ألنفعهم وػعث.

 .نةاإلغالن غن ةٌان اخذذامٍ ُمؽرت وكر اًِػؽاء  ًىًٌى 8وكذ اخذُذم املظٌغ ةذاسًخ 

 

 ردود األفعال حيال مؤمتز الدوحة

كاي املتػىز األمشًيك اًخاص ًٌعالَ األفغاين صملٍ خٌٌٌضاد أن األفغان يف مفاوضاخ كعش ًُترشون ةػضهم ةلشب انذهاء 

 اًؼشب اًذٍ اظذمشخ ألسةؼِ غلىد يف أفغانعذان.

ػاًٌا نؼن يف "وكذ أةشص درصًؼاده املزهىسج ةػذ انذهاء املفاوضاخ اًذٍ اظذمشخ ًٌىمني . هام كاي يف دغشًذج ًه: 

منذصف اًٌٌٍ، وكذ انذهى مإمتش اًعالَ األفغاين يف طى ئًظايب، وأةاسن ًظمٌؼ املؽاسهني، ومنذويب طمٌؼ أطٌاي 

وصىًهم ئىل دفاهم مؽرتن. هام أكذَ ؼوشي ًلعش وأملانٌا غىل  ، ومعإوي اًؼوىمح األفغانٌح وظاًتاناًؽػث األفغاين

 غلذ هزا املإمتش."

هام سػتر اًؼوىمح األفغانٌح ةاًتٌان املؽرتن اًخذامٍ اًصادس غن املإمتش، ورصغ اًلرص اًشئايس األفغاين أن نذٌظح 

 األفغانٌح كتٍ ػٌىي ؼهش ظتذمرب. املإمتش نذٌظح ئًظاةٌح وأنه ًُشطى ةذء املؼادساخ اًشظمٌح ةني ظاًتان واًؼوىمح

ةاًنظش ئىل نذٌظح مإمتش كعش ًٌمفاوضاخ ةني األفغان، ًاُلػظ أن املعإوًني األفغان ًشطىن ةذء املؼادساخ اًشظمٌح ةني 

 اًعشفني خالي ؼهش ونصف.

ةاظم اًشئٌغ األفغاين غنٍ أن اًؼوىمح األفغانٌح ًذًها اظالع هامٍ غىل نذائع  رصغ صّذًم صّذًلٍ املذؼذز اًشظمٍ

 مؼادساخ اًعالَ، هام أضاف أن مؼادساخ اًعالَ اًظاسًح واغذٌج أهرث من أي وكٍر مىض.

وكاي املذؼذز ةاظم موذث ظاًتان اًعٌايس ظهٌٍ ؼاهني يف ػذًص ًه مؼ اًتٍ يب يس: ئن املإمتش املنػلذ ًٌغ 

ا سظمٌا، وطمٌؼ املؽاسهني ؼاسهىا ةؽوٍ انفشادي دون متشٌٍ ًظهاخ سظمٌح، وكذ أةشص هٍ أػذ من املؽاسهني سأًه مإمتش 

ػٌاي اًؼاًح املأظاوًح ةأفغانعذان وهٌفٌح اًخشوض منها، ومىكفنا اًشظمٍ يف أفغانعذان هى املعاًتح ةانهاء اػذالي 

 أفغانعذان وئػالي اًعالَ اًذائم يف اًتٌذ.
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 ىل البيان االخججامينظزة ع

ًؽذمٍ اًتٌان االخذذامٍ غىل دعػح ةنىد وًذضمن اًذأهٌذ غىل أهمٌح اظذمشاس املؼادساخ، يف وكٍر دعذمش يف املؼادساخ 

ةني ظاًتان واًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح. هام دم اًذأهٌذ يف اًتٌان غىل أن اًعتٌٍ إلػالي اًعالَ اًذائم واًؽامٍ 

 ألفغاين هى املفاوضاخ.ًظمٌؼ فئاخ اًؽػث ا

ةاإلضافح ئىل رًى، هنان طىانث مهمح يف هزا اًتٌان ومل دؼظ ةاهذامَ يف املفاوضاخ اًعاةلح ةني األظشاف األفغانٌح، 

 نؽري ئىل ةػضها:

 اسجخدام لغة لينة -1

وىمح األفغانٌح وػشهح أن دىكُف اًؼ مؼ أنه يف اًعاةم دم املعاًتح من كِتٍ اًػذًذ من اًظهاخ اًناؼعح يف مظاي اًعالَ

ظاًتان ئًلاء اًذهم واًؽائػاخ ضذ ةػضهم وأن ًعذخذمىا غىضا غن رًى ًغح مذعامؼح ػذى ُُيهذ اًعتٌٍ ًٌمؼادساخ 

 املتارشج ةني اًعشفني، ئال أن هزا اًعٌث مل ًٌُتى.

أما يف اًتٌان املزهىس فلذ ػصٍ ألوي مشج أن اظذخذَ اًعشفان ًغح مذعامؼح دهذف ئىل متهٌذ اًعتٌٍ ًٌمفاوضاخ 

 ةني أظشاف اًنضاع األفغاين.املتارشج 

 الجأكيد عىل ثلليل العنف -2

ملذؼذج اًصادس ظنح املاضٌح وكػر ُمػظم خعائش اًؼشب غىل اًذأظٌعاخ اًػامح واًؽػث. ًفٌذ دلشًش األمم ا 08يف مذج 

ؼخصا، هام أن أغذاد  71088َ ةٌغ 9119َ أن غذد اًىفٌاخ اًزًن ظلعىا طشاء اًؼشب يف أفغانعذان منز غاَ 9107يف 

 أهرب من أي وكٍر مىض. جاًلذىل يف اًعنىاخ األخري 

واألفشاد املذنٌني كتٍ انػلاد اًظٌعح، ظاًتر غذج طهاخ من األظشاف املذناصغح دظنث اإلرضاس ةاًذأظٌعاخ اًػامح 

أما يف املإمتش املزهىس فلذ أهذ ظٌاظٌى أفغانعذان وظاًتان ألوي مشج واملمذٌواخ، مؼ االهذامَ ةاملإظعاخ وػاًح اًعظناء.

اإلفشاض غري املرشوط غن اًعظناء اًوتاس واملػاكني واملشىض، وضامن اًؼفاػ غىل اًذأظٌعاخ اًػامح مشٍ املشاهض  غىل

ؽفٌاخ واألظىاق واًعذود وأماهن اًػمٍ، هام وغذوا ةاًؼفاػ غىل ظالمح أسواغ اًؽػث وممذٌوادهم اًذًنٌح واملعذ

هم، مؼ دلٌٌٍ اًخعائش يف صفىف املذنني ئىل ػذ اًصفش.  وأغشاضهم ومناًص

 ثأمني حلوق األكليات الدينية واملذهبية: -3

اًىػذج اًىظنٌح أةذخ اهذامما خاصا ةؼلىق األكٌٌاخ هنان أكٌٌاخ دلعن أفغانعذان. مؼ أن اًؼوىماخ اًعاةلح وػوىمح 

اًذًنٌح ومنها أكٌٌح اًعٌى واًهنذوط ػٌص ُغني ًهم هشيس يف اًربملان، ئال أن هزه األكٌٌاخ درضسخ من اًىضؼ األمنٍ 

مخاوف ًذي املذذهىس ػاًٌا. هام أنه مل اًذػامٍ مؼ هزه األكٌٌاخ ةصىسج مناظتح يف فرتج ػوم ئماسج ظاًتان. ًزًى دىطذ 

 ةػض هزه األكٌٌاخ غنذما ًذم اًؼذًص غن اًعالَ ةني أظشاف اًنضاع ةأفغانعذان.

 

وكذ دم اًذأهٌذ يف اًتٌان االخذذامٍ ًٌمإمتش املزهىس غىل ػلىق األكٌٌاخ اًذًنٌح واملزهتٌح، وًُػذ رًى دلذما طٌذا يف 

 ةاب اًؼفاػ غىل ػلىق األكٌٌاخ.
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 نحو السالم خارطة الطزيم -4

ةذاًح دأظٌغ ػوىمح اًىػذج اًىظنٌح، وةػذ معاغٍ ػشٌشح دم ةذء ظٌعٌح مإمتشاخ دؼر معٌمح )غمٌٌح هاةٍ(. يف 

اًػمٌٌح املزهىسج اةذُوشخ ودم كٌاددها من كتٍ اًؼوىمح. يف اًظٌعح اًشانٌح من هزه املإمتشاخ أةشص اًشئٌغ غنٍ ظتؼ نلاط 

ًشظمٍ ةذوًح أفغانعذان، وادخار اًذذاةري األمنٌح ًٌمؼافظح غىل وهٍ: وضؼ ئظاس ظٌايس وكانىين ًٌعالَ، واالغرتاف ا

طمٌؼ فئاخ اًؽػث األفغاين مبا فٌها طامغاخ ظاًتان املنضمح ًػمٌٌح اًعالَ، ودفػٌٍ مؽاسًؼ اًذنمٌح االكذصادًح، 

انعذان من واظذلعاب اًذغم اًذوي ًٌعالَ، ووضؼ ئظرتادٌظٌح اضعشاسًح كصريج املذي وظىًٌح املذي ًٌخشوض ةأفغ

ٌح فػاًح ًذلٌٌم اًنلاط املزهىسج ومذي دلذمها، ودم ظشغ طمٌؼ رًى هخاسظح ظشًم ًٌعالَ.  األصمح اًؼاًٌح، مؼ وضؼ ًآ

ئال أنه مل ًذم وضؼ خاسظح ظشًم يف املؼادساخ اًعاةلح ةني اًؼوىمح وظاًتان، وألوي مشج يف خذاَ املإمتش األخري وضؼ 

 أظشوػح  متشٍ خاسظح ظشًم ًٌعالَ.ظاًتان وظٌاظٌى أفغانعذان 

ومن أطٍ متهٌذ اًعتٍ ًٌمفاوضاخ ةني األظشاف األفغانٌح دم اًذأهٌذ يف اًتٌان االخذذامٍ غىل االدفاق غىل اًؼوم يف 

أفغانعذان وفم رشًػح اإلظالَ، واًػمٍ وفم رشوط اًعالَ اًؽامٍ ًظمٌؼ فئاخ اًؽػث، ودنفٌز ومشاكتح ةنىد ادفاكٌح 

ًؼفاػ غىل املإظعاخ اًىظنٌح واملشاهض اًذفاغٌح اًذٍ دلؼ دؼر مٌى اًؽػث األفغاين ةػذ دىكٌؼ ادفاكٌح اًعالَ، وا

واًذفاهم مؼ اًذوي اًذاغمح ًٌمعاهمح يف ئغادج  اًعالَ، واًػمٍ غىل ئغادج املهاطشًن اًزًن ًظإوا ًٌذوي املظاوسج،

فغاين مؼ ضامنادها اًذوًٌح، واًذأهٌذ غىل غذَ دذخٍ اًذوي دأهٌٍ اًتٌذ، ودأًٌذ املإمتش اًذوي الدفاكٌح اًعالَ األ 

 املظاوسج واًذوي األخشي يف اًؽإون األفغانٌح اًخاصح.

 أفغانعذان. وظٌاظٌٍ ظاًتان ةني أؼهش غذج كتٍ املنػلذ مىظوى مإمتش غن اًصادس اًتٌان يف وسد ما دأًٌذ دم هام

 واًذوي األوسويب واالدؼاد األمن، ومظٌغ املذؼذج، األمم هٌئحو  اإلظالمٍ، املإمتش من هٍ دأًٌذ معاًتح هزًى دمو 

 اًذوػح. يف املنػلذ األفغان مفاوضاخ مإمتش غن اًصادس اًتٌان ًتنىد املظاوسج

 النجائج

املفاوضاخ ةني األظشاف األفغانٌح أػشصخ دلذما طٌذا يف وكٍر وصٌر فٌه املفاوضاخ ةني ظاًتان وأمشًوا دوسدها اًعاةػح، 

 دم اًرتػٌث مبإمتش اًذوػح األخري ةؽوٍ واظؼ يف اًذاخٍ واًخاسض، وطذد رًى آماي اًؽػث ةاكرتاب ػٌىي اًعالَ. وكذ

يف اًىكر راده ةاًنظش ئىل سدود األفػاي اًصادسج من اًذوي األخشي، ًُإمٍ أن دفذؽ اًعتٍ ًٌمفاوضاخ املتارشج ةني 

 ظاًتان واًؼوىمح األفغانٌح يف املعذلتٍ.

اخذالفاخ يف ػٌاًها منذوةى ظاًتان وظٌاظٌى أفغانعذان يف املإمتش األخري ػٌاي غذد من اًنلاط اًذٍ ُوطذخ  هام ادفم

اًعاةم ومنها اًؼفاػ غىل اًلٌم اإلظالمٌح وػلىق اإلنعان، واًذأهٌذ غىل اظذمشاس مفاوضاخ اًعالَ، وغذَ اظذخذاَ 

 اًذأظٌعاخ املذنٌح واألماهن اًػامح، ودلٌٌٍ اًػنف ةؽوٍ غاَ. ًغح اًػنف ةني األظشاف املذناصغح، واطذناب اًهظىَ غىل
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ةني األظشاف األفغانٌح، ومإمتش اًذوػح األخري ةني ظاًتان مبىظوى ػٌاي اًعالَ املنػلذج  طٌعح املفاوضاخ األوىل

ذا ةه مؼ ئغذاد خعغ وظٌاظٌٍ أفغانعذان خٌلا آماال غشًضح ػٌاي اًعالَ األفغاين. وًذعٌث رًى اًذضاَ اًعشفني مبا دػه

 غمٌٌح ًذنفٌز األهذاف املنؽىدج اًذٍ ًُشاَ منها ئسظاء دغائم اًعالَ اًذائم ةأفغانعذان. 

 اًنهاًح

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواصل معنا: 

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

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    :املوقع

   + 93 (0) 080083430  -  (+93) 202460003          :املکحب هاجف

 نسحقبل آرائکم واقرتاحاجکم لحطويز هذه النرشة.
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