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 سرتاديجيح واإلكليميحاال مسكص الدزاساخ

 دحليل األستىع

 (  2019   أغسطس 03 - 10   من) 313 :اإلصداز

دحذىي هره النرشج عىل دحليالخ، يلىم ةها مسكص الدزاساخ االسرتاديجيح واإلكليميح ألهم 

ذفيد منها األحداز السياسيح واالكذصاديح واالجذامعيح يف أفغانسذان ةضكل أستىعي، حذی يس

 .املهذمىن وصناع اللساز
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 ملاذا ازدفع معدل سلىط الضحايا املدنيني مع دطىزاخ عمليح السالم؟

 

( دقسًسا ػدًشا وطمىا فٌه شهس ًىوٌى املنرصً ةاوشهس اودامٍ ػٌص UNAMAنرش ممذث دغم األمم املذؼدج ألفغانظذان )

مدين. مؼ أن غمىٌح اوظالً دطىزخ يف اآلونح األخريج ةشمي مػٌٍد وألمي، ئال أن  وطسًؽ قذٌي 0511طقط فٌه نؼى 

اوؼسب يف نفع اآلونح اشذدخ ونذع غن ذون ازدفاع لتري يف مػده اوظؼاًا املدنٌني. طٌظىط هرا املقاه اوظىء غىل 

 أطتاب ذون مؼ دؼىٌي وىػىامي املإسسج داخىٌا وئقىٌمٌا وغىل املظذىي اودويل.

 ىل العنف املذصايد يف الفرتج األخريجنظسج ع

من طانٍث نىؼظ أن غمىٌاخ اوذفاوض ةني مندويب طاوتان ومندويب اوىالًاخ املذؼدج األمسًمٌح دطىزخ ةنؼى واغد، ئال 

أن اوؼسب داخي أفغانظذان قد اطذػسخ ألرث من اوظاةق. وفق اوذقسًس املنشىز ػدًشا من ممذث دغم األمم املذؼدج 

شاد غن مػده اوسةؼ األوه  9102ان مػده طقىط اوقذىل واوظسػى ةني املدنٌني يف اوسةؼ اوشاين من غاً ف ألفغانظذان

 3109يف املئح، لام ةىغ غدد اوقذىل واوظسػى املدنٌني يف اونصف األوه من اوػاً املٌالدي اوظازي نؼى  92ةنظتح 

 ةطاوتان.شخص، وقد دظتتر اوؼمىمح يف ئطقاط غدد ألرب من اوظؼاًا مقازنح 
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 املدنيني اإلستاب اإلكليميح لسلىط الضحايا

مؼ دقدً غمىٌح اوظالً األفغاين ظهسخ وىػٌان مصاوؽ دوه املنطقح واوػامل ةشمي أوطؽ من اوظاةق، ولي دووح دسي 

آخس  نفظها ُمهمشح يف قظٌح اوظالً األفغاين مقازنح ةنظسائها فانها دهدد ةامذناغها غن دغم غمىٌح اوظالً، ومن طانٍث 

 دسغث يف زةط اوظالً األفغاين مبشالىها اإلقىٌمٌح وٌشمس دقدً غمىٌح اوظالً يف ػي دؼدًادها اإلقىٌمٌح.

يف اوىطاطح ةني ةالظذان واوهند وؼي قظٌح لشمري؛ ػذى  غىل طتٌي املشاه أةدخ اوىالًاخ املذؼدج األمسًمٌح زغتح

ح من أفغانظذان مؼ دقدً غمىٌح اوظالً. لام أن أػد األطنداخ دذىقى مظاغدج ةالظذان يف غمىٌح خسوض قىادها املظىؼ

املهمح وظفس اوىفد اوسئايس اوتالظذاين مإخسا ئىل اوىالًاخ املذؼدج لان ػىه اوذػاون يف قظٌح اوظالً  األفغاين، غىل 

 .-غىل ما ًتدو  –اشرتاط دغم أمسًما وتالظذان يف قظٌح لشمري 

يف زدج فػي واطػح من م ةالظذان ػٌاه قظٌح لشمري وقد دظتث ذون اوظاةق ةدغمؼ أن دوناود دسامث منؽ وغدا يف 

قِتي اوهند، ػٌص أقدمر غىل اوذؼمم يف اوقٌادج اوفػىٌح ومشمري، وقد وطمر ةالظذان هرا اوػمي غىل أنه مسدتط ةقظٌح 

فظاخ ةني قىي املنطقح واوػامل اوظالً األفغاين وهددخ ةامذناغها غن دغم اوظالً األفغاين. وةهرا اوشمي نظد أن املنا

شمىر دؼدًا يف وطه غمىٌح اوظالً األفغاين لام أنها فذؼر اوطسًق الشدًاد اوػنف يف أفغانظذان مام نذع غنه ازدفاع 

 مػده اوظؼاًا املدنٌني ةشمي لتري.

 األستاب الداخليح الزدفاع معدل الضحايا املدنيني

واوىالًاخ املذؼدج األمسًمٌح يف اودوػح، ةدأخ املفاوطاخ األفغانٌح اوداخىٌح، وقد طانث املفاوطاخ اوظازًح ةني طاوتان 

دػهد لي من دنظٌم طاوتان واوؼمىمح األفغانٌح ةادخاذ خطىاخ مإسسج وذقىٌي طقىط اوظؼاًا املدنٌني يف اوؼسب 

 ا من املدنٌني.اوظازًح. ئال أن ما وىػظ يف اآلونح األخريج هى اشذداد ػدج اوؼسب اوذٍ مػظم طؼاًاه

وٌع اشدًاد اوػنف مؼ دقدً غمىٌح اوظالً األفغاين أمسا مشريا وىؼريج، ػٌص ستر غىل مظذىي اوػامل أن لي غمىٌح 

مصاوؼح ًصؼث ةداًذها أغامه غنف ةني طسيف املصاوؼح وٌظهس لي منهام قىده ووىؼصىه غىل ألرب قدز من املصاوؽ.  

ن ةذشدًد اوػنف ئىل ئظهاز اوقىج واوؼصىه غىل زصٌد ألرب يف املصاوؼح. دنظٌم اوؼمىمح األفغانٌح وػسلح طاوتان دظػٌا

طاوتان ًسنى ئىل نىغني من اإلنظاشاخ: أوال أن دخسض اوقىاخ املظىؼح األمسًمٌح من أفغانظذان مؼ انذصاز طاوتان يف 

وٌُنذع  غن اوذفاوض مػها ػٌاه اوظالًاوؼسب اوظازًح، وسانٌا: اوذألٌد غىل غدً االغرتاف ةاوؼمىمح األفغانٌح واالمذناع 

وورا قامر ةذصػٌد اوؼسب يف اوفرتج  ودخىفها ئمازج طاوتان اإلطالمٌح. -ةسؤًذها  – ذون ئشاػح اونظاً اوؼالم املذهاون

األخريج. من طانٍث آخس فان اوؼمىمح األفغانٌح اوذٍ دػذرب االنذخاةاخ اوسئاطٌح قظٌح أهم من ئنظاغ غمىٌح اوظالً 

طنح املاطٌح ئذا دم دظىٌم اوظىطح ئىل ػمىمح مإقذح. وقد قامر اوؼمىمح  01طذخرس ئنظاشادها اوذٍ الذظتذها يف مدج 

دها اوظىًح ونذع غن ذون ازدفاع مػده طقىط اوظؼاًا املدنٌني يف والًاخ مٌدان وزدك، ووىطس ومناطق ةذصػٌد غازا

 أخسي.
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ظهس اوطسف اوقىي، مؼ ئخظاع طاوتان اوظهىز مبوػي دصػٌد اوؼمىمح األفغانٌح وىؼسب يف اآلونح األخريج ًهدف ئىل 

دظتتر زغتاخ اوطسفني يف اشذداد اوؼسب يف  وىذفاوض مؼ اوؼمىمح واطذمساز دؼمم اوؼمىمح يف اوظىطح. وقد

 أفغانظذان، ومػظم طؼاًا هره اوؼسب من املدنٌني.

اوظتث اآلخس الزدفاع مػده اوظؼاًا املدنٌني ميمن يف املىٌشٌاخ املؼىٌح املظىؼح واوذٍ دُدغم من اودوه األطنتٌح، ػٌص 

شاز اوذقازًس ػىه دقدً غمىٌح اوظالً دصًد هره ئن املىٌشٌاخ املرلىزج دسي مصاوؼها يف اطذمساز اوؼسب، ومؼ انذ

وذخىق مصًدا من اوذؼدًاخ يف طسًق اوظالً. من ذون ما  املىٌشٌاخ هظامدها غىل املناطق املأهىوح ةاوظمان اوُػصّه

ػدز من هظىً قتي أطتىع غىل ػافىح دنقي اوسلاب املظافسًن يف والًح فساه مام أطفس غن طقىط طؼاًا لىهم 

دذؼمي أي طامغح مظىؼح مظإووٌح اوهظمح. اوظتث املُقىق اآلخس اوري ًُشمي غائقا لتريا أماً غمىٌح  مدنٌىن، ومل

اوظالً ووه ًد طىىل يف ئطقاط اوظؼاًا املدنٌني هى دنظٌم داغش اوري ًظذهدف يف اوغاوث أمالن دظمؼ املدنٌني 

امح اوناض واوذٍ دم دهدًدها من قِتي طاوتان لام أن دظمػاخ اوؼمالخ االنذخاةٌح اوسئاطٌح اوذٍ ًؼرضها غ اوُػصه.

 دُشمي طتتا من أطتاب ازدفاع مػده اوظؼاًا يف صفىف املدنٌني.

 النذائج

مؼ دقدً مفاوطاخ اوظالً واشذداد اوؼسب يف اآلونح األخريج، غىل اوظاطح واوقادج األفغان أن ًأخروا غىل غادقهم ػمي 

ػذى ًؼي اوظالً وًذىقف نصًف اودً األفغاين،  –غىطا غن اودوه األطنتٌح  –اوىطاطح ةني اوؼمىمح األفغانٌح وطاوتان 

دظػي اوظالً األفغاين مقدما غىل مصاوؼها اوىطنٌح، ػذى ئن اوػدًد من  مل وونػٌص وىػظ دامئا أن اودوه األطنتٌح 

داخىٌح اوذٍ دىاطهها، مام اودوه ون ددغم اوظالً األفغاين ػذى دظد يف اطذقساز اوصىؽ ةأفغانظذان ػىىال وىذؼدًاخ او

ًػنٍ دطىًي غمىٌح اوىصىه ئىل املصاوؼح. ويف ػني دػرز ػي اوذؼدًاخ املرلىزج فان دىن اودوه ون دنصع ًدا من 

اودغم وىظالً وػظث وئمنا طذُىقٍ دهدًداخ اطذخفافٌح ػٌاه اوظالً وطذخىق دؼدًاخ دؼىه دون اطذقساز اوظالً. 

دغم املىٌشٌاخ اوذٍ دظذخدً اوػنف ودىقؼ اوخظائس يف أزواغ املدنٌني مام مُيهد وذىن اودوه املرلىزج دىػث دوزها غرب 

دسًده من مصاوؽ. غىل لي من اوؼمىمح وطاوتان أن ًظػال غمىٌح اوظالً غمىٌح أفغانٌح وأن  ما اودوه اوؼصىه غىل

ن اوقتىه ةيشء من اوذناشالخ، ورا فان واوذفاوض ًػنٌاًُقرصا األًدي املمذدج من اودوه األطنتٌح يف هرا اوصدد. اوظالً 

مظإووٌح قتىه اآلخس يف  –ةاإلطافح ئىل مظإووٌح ئًقاف وقىع اوظؼاًا املدنٌني  -لال من اوؼمىمح وطاوتان ًذؼمالن 

 اوىطن املُشرتك، ألطي أن نشهد طالما شامال ًظؼ خامتح وىؼسب اوذٍ امذدخ وػدج غقىد.
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ز الدراسات اإلستزاتيجية واإلقليمية أسمى التهاوي للشعب األفغاوي واألمة يقدم مزم: إعالن

اإلسالمية مافة بمىاسبة حلىل عيد األضحى المبارك، سائليه هللا أن يتقبل مىاسل وطاعات 
 جميع المسلميه.

 وألجل عطلة عيد األضحى المبارك خالل األسبىع المقبل، وعتذر عه وشز تحليل األسبىع.

 

هـ ق زا ةه خىانندګان محرتم دربیک و دهنیر عسض می  ۰۴۴۱دز کناز اینکه حلىل عید سعید اضحی :اگاهی

ۀ هفذۀ آیندۀ ) دحلیل هفذۀ( از مناییم، اش حضىز صان پىشش می طلتیم که ةه علر مسخصی های عید، صامز 

 نرش ةاش می ماند.

 

Advertising :While we extend our congratulations to our esteemed readers on 
the occasion of Eid al-Adha, we apologize for the inconvenience due to the 

upcoming week's (weekly analysis) issue due to Eid holidays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دىاصل معنا: 

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

 www.csrs.af -- www.csrs.com                    :املىكع

   + 93 (0) 080282422  -  +(93) 020460202          :املکذث هادف

 .نسذلتل آزائکم واكرتاحادکم لذطىيس هره النرشج
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