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 سرتاديجيح واإلقليميحاال مسكز الدزاساخ

 دحليل األستوع

 (47 -:ظتذمرب من) 713 :اإلصداز

دحذوي هره النرشج عىل دحليالخ، يقوم ةها مسكز الدزاساخ االسرتاديجيح واإلقليميح ألهم 

ا األحداث السياسيح واالقذصاديح واالجذامعيح يف أفغانسذان ةشكل أستوعي، حذی يسذفيد منه

 .املهذمون وصناع القساز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سذقسؤون يف هره النرشج:

 الحادي عرش من ستذمرب، ةدايح حسوب ةالنياةح يف أفغانسذان

 5..................................................اًؼادي عرش من ظتذمرب، ةذاًح ػشوب ةاًنٌاةح يف أفغانعذان

 6.............................................................اًهظىَ عىل أفغانعذان يف لىء اًلىانني اًذوًٌح

 4.............................................................................لؼاًا اًؼشب اًظاسًح يف اًتٌذ

 8……………………….……………………………………………عاما ;4أفغانعذان ةعذ مشوس 

 9..……………………………………………………………………………………اًنذائع

 

 هل دسدتط مشكلح كشمري ةالسالم األفغاين

 :..…………………………………………………………………نٍشج عاةشج عىل مؽوٌح هؽمري

 ;..………………………………………………………واًىلع اًؼايل ةوؽمري 6:3مؼى املادج سكم 

 >.…………………………………………………………………ٍمؽوٌح هؽمري من منٍىس عامل

 >…………………………………………………………………اًعالَ األفغاين ومؽوٌح هؽمري

 43…………………………………………………………………………………..…اًنذائع
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 الحادي عرش من ستذمرب، ةدايح حسوب ةالنياةح يف أفغانسذان

ؼنر اًلىاخ األمشًوٌح عمٌٌاخ ععوشًح واظعح يف أفغانعذان ةهذف إظلاه ػوىمح واًتان  5334يف اًعاةع من أهذىةش/

ظنح املالٌح ظلي عرشاخ  ;4وإصاًح ملشاخ ؼتوح اًلاعذج، وماصاًر آساس هزه اًعمٌٌاخ معذمشج ػذى اآلن. خالي مذج 

هان  5334شج ةؽذج يف طمٌع أنؼاء اًتٌذ. انهضاَ واًتان يف عاَ اآلالف من اًلذىل األفغان وػاًٌا ماصاًر اًؼشب معذم

، هٌل ؼٌلًهاهضميح مؤكذح وػاًٌا فئن واًتان أكىي من اًعاةم. االلىشاةاخ األمنٌح انذلٌر من طنىب أفغانعذان إىل 

 أن أطضاء واظعح من اًتٌذ خشطر عن ظٌىشج اًؼوىمح.

 

 من ستذمرب؟ ملاذا ةدأخ الحسب يف أفغانسذان ةعد الحادي عرش

يف صمن اًظهاد لذ اًؽٌىعٌني يف أفغانعذان، كادٍ آالف امللادٌني اًعشب طنتا إىل طنث مع األفغان لذ اًلىاخ 

اًؽٌىعٌح، وكذ منؼذهم ػوىمح املظاهذًن ةلٌادج اًربوفٌعىس ةشهان اًذًن سةاين املالر يف أفغانعذان هٌل أن ةعمهم 

% من معاػح أفغانعذان دىاطَذ عذد من اًعشب يف 3>ًر واًتان عىل أهرث من أخزوا اًظنعٌح األفغانٌح. وةعذ أن اظذى 

 َ.9>>4اًتٌذ مبا فٌهم أظامح ةن الدن كائذ ؼتوح اًلاعذج، وكذ ػفٍ دنٌٍم اًلاعذج عىل دعم واًتان منز عاَ 

هزه اًزسًعح هظمر عنذما وكعر أػذاز اًؼادي عرش من ظتذمرب ادُّهم أعماء دنٌٍم اًلاعذج ةاًلٌاَ ةاًهظٌلخ، ودؼر 

اًذامٌح يف أفغانعذان. هان  اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح عىل أفغانعذان، ومع اإلواػح ةؼوىمح واًتان ةذأخ اًؼشب
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َ 5334/ظتذمرب/53أظامح ةن الدن يف دٌى اًفرتج ًعٌؾ يف أفغانعذان، وًزا دلذَ اًشئٌغ األمشًيك ةىػ يف داسًخ 

 ٍ:ةعذج مىاًتاخ مىطهح إىل واًتان وه

 .دعٌٌم طمٌع كادج واًتان ًٌىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح 

 .إوالق رساغ طمٌع اًعظناء األطانث املُعذلٌني ًذي واًتان، ودعٌٌمهم ًٌؼوىمح األمشًوٌح 

 .إغالق طمٌع مخٌٌلخ واًتان اًذذسًتٌح 

 .اًعٌلغ اًوامٍ ًٌىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح ةاًذخىي إىل مخٌٌلخ اًلاعذج ودفذٌؽها 

مل دلذَ أي أدًح  ػوىمح واًتان يف دٌى اًفرتج عن وشًم ظفاسدها يف ةاهعذان ةأن اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح أعٌنر

ح ةن الدن يف هظٌلخ اًؼادي عرش من ظتذمرب. وفم درصًؼاخ ظفري واًتان اًعاةم يف إظالَ آةاد دفٌذ دىسه أظام

ذاز اًؼادي عرش من ظتذمرب، إال أن اًىالًاخ املذؼذج املال عتذ اًعالَ لعٌف فئن واًتان كامر ةاًذؼلٌم ػٌاي أػ

األمشًوٌح مل دنِث عضمها عن اًهظىَ عىل أفغانعذان. وفم درصًؼاده فئن هظٌلخ اًؼادي عرش من ظتذمرب مل دون 

 . اكرتػر واًتان عىلفُظائٌح، هٌل أن اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح هانر عاصمح منز اًلذَ عىل اًهظىَ عىل أفغانعذان

اًؼوىمح األمشًوٌح سالز مشاخ أن دذم مؼاهمح اةن الدن يف أفغانعذان أو يف دوًح ساًشح ملاةٍ هظٌلخ اًؼادي عرش 

 من ظتذمرب، إال أن االكرتاغ كىةٍ ةاًشفن األمشًيك يف هٍ مشج.

ذؼذج اًؽٌلًٌح إىل يف اًعاةع من أهذىةش ةذأخ اًغاساخ اًظىًح األمشًوٌح، ويف نهاًح اًؽهش نفعه دخٌر كىاخ اًظتهح امل

ػٌاي أفغانعذان، وخالي  (ةُن)/نىفمرب انعلذ مؤمتش 58هاةٍ ةذعم طىي أمشًيك، ومتر اإلواػح ةؼوىمح واًتان. يف 

 دم دؽوٌٍ ػوىمح مؤكذح ةشئاظح ػامذ هشصاي. أًاَ 43

 

 الهجوم عىل أفغانسذان يف ضوء القوانني الدوليح

اًهظىَ عىل أفغانعذان ةعذ أػذاز اًؼادي عرش من ظتذمرب يف اًتٌانني أةذي مظٌغ األمن ةاألمم املذؼذج مىكفه من 

ََ 46:6و  ;469سكم  ةاًعمٍ اإلسهايب، ومل ًون مظٌغ األمن كذ  ، وكذ دممنا عذَ  اًعٌلغ ةاًهظىَ، ةٍ وظم اًهظى

 ظمؽ يف اًعاةم أةذا ًٌىالًاخ املذؼذج ةؽن هظٌلخ عىل أفغانعذان.

فلذ اؼذمٍ عىل  ;469مؽوٌح عاملٌح، وأهذ عىل معانذج اًؽعث األفغاين. أما اًتٌان سكم  اعذرب اإلسهاب 46:6اًتٌان سكم 

كمٌح إػذاز كىاخ اآلًعاف واًذٍ هان هذفها اًؼفاً عىل أمن هاةٍ وما ًظاوسها، وكذ ـذس هزا اًتٌان ةذاسًخ 

 َ، أي ةعذ عذج أظاةٌع من اًهظىَ األمشًيك عىل أفغانعذان.5334/دًعمرب/53

ألمم املذؼذج اًزي دم دفىًته من اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح وغريها ًرصغ ةأن عىل هافح أعماء األمم املذؼذج مٌشاق ا

أن ًلذمىا ةٌانادهم ةهذف إػالي اًعالَ، وال ًُعمؽ ألي دوًح ةاظذخذاَ اًلىاخ اًععوشًح إال يف ػاالخ اًذفاع. دنق 

عشك اًعالَ واألمن االخذالف أن ًُ  ةني وشفني وًوىن من ؼأن هزاطىد اخذالف يف ػاي و )من املٌشاق:  66املادج سكم 

فعىل اًىشفني أن ًتؼشىا عن ػٍ اًلمٌح ةاًؼىاس واًىظاوح واًذىافم واًلماء واالظذعانح ةاملؤظعاخ  اًعاملٍ ًٌخىش؛
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طٍ اًذظاسج وػذى (. إال أن اًؼوىمح األمشًوٌح من ةعذ اًهظىَ عىل ةش واًرتدٌتاخ اإلكٌٌمٌح أو أي وظائٍ ظٌمٌح أخشي

 صمن ؼن اًغاساخ عىل أفغانعذان هانر كذ ظذخ طمٌع اًىشق اًعٌمٌح.

من هافح  اواعذٌلده ااًذظذىس األمشًيك ًنق هزًى عىل أن املىاسٌم اًذوًٌح مشٍ مٌشاق هٌئح األمم املذؼذج دم دفىًته

 .اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌحاًلىانني اًعامٌح يف  اًذوي مبا فٌها اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح، ودُعذ هزه املىاسٌم طضءا من

من طانٍث، مل ًذىسه أي أفغاين يف أػذاز اًؼادي عرش من ظتذمرب، ومن طانٍث آخش مل ًُلذَ األمشًوٌىن أدًح مىسلح 

واًعؤاي هى: دُشتر إدانح املذهمني. ػذى إن أدًح إدانح أظامح ةن الدن اًذٍ دىعذ هىًن ةاوي ةنرشها مل دُنرش ػذى اآلن. 

هظمر اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح عىل دوًح أةذخ اظذعذادها ًذلذًم املذهم يف ػاي ستىخ أدًح إدانذه؟ إال أن  ملارا

 اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح نٍشا ًعذَ ػٌاصدها ًألدًح سفمر ملرتغ واًتان عىل اًفىس.

من مٌشاق األمم املذؼذج واًزي مينؽ اًؼم ًٌذوي  84هظمر ػوىمح ةىػ عىل أسك أفغانعذان مذزسعح ةاملادج سكم 

ةاًذفاع عن اًنفغ. وهىن واًتان مل دذىسه يف أػذاز اًؼادي عرش من ظتذمرب مع اظذعذادها ًذلذًم املذهمني يف ػاي 

 ستىخ إدانذهم ًعنٍ أن واًتان مل دُهذد أمن اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح.

 

 ضحايا الحسب الجازيح يف التلد

 األجنتيحالقواخ  .4

ةاًعنىاخ األخشي، وةعذ دٌى اًفرتج صاد عذد اًمؼاًا.  ملاسنح هانر أعذاد اًمؼاًا كٌٌٌح 5337و  5334يف اًفرتج ةني عاَ 

, و :533, و 5339, و 5338ؼخفا، وكذ ةٌغ هزا اًعذد يف اًعنىاخ  93َ ةٌغ عذد لؼاًا كىاخ االئذالف 5337يف عاَ 

ؼخفا. أما عاَ  849َ نؼى >533، وكذ ةٌغ عذد اًمؼاًا عاَ 9>5، ;55، 6>4، >45 -ةاًرتدٌث –َ األعذاد اًذاًٌح ;533

اًزسوج ةني ـفىف كىاخ االئذالف. وكذ ةٌغ اًعذد اإلطٌليل ًٌمؼاًا األطانث يف َ فلذ ةٌغ فٌه عذد اًمؼاًا 5343

 ؼخق. 6833َ أهرث من ;534أفغانعذان ػذى عاَ 

 

 خسائس القواخ األفغانيح .5

َ هان عذد اًلذىل يف >533و  ;533و  :533َ. يف األعىاَ 5335خ األفغانٌح أًما دوتذخ خعائش منز ةذء نؽاوها عاَ اًلىا

ةٌغ عذد اًلذىل يف ـفىف اًلىاخ  5343ؼخق. يف عاَ  64>و  6;>،، و 99>ـفىف اًلىاخ األفغانٌح ةاًرتدٌث: 

 ؼخفا ػٌص هان هى اًعاَ األهرث دمىًح. 5446األفغانٌح نؼى 

 

ٍَّ يف عاَ  ، إال أن األعىاَ اًذاًٌح ًه ؼهذخ ؼخق 3;43وـٍ إىل َ و 5344سغم أن عذد كذىل اًلىاخ األمنٌح األفغانٌح ك

اخ األطنتٌح إىل اًلىاخ األفغانٌح ةذأخ عمٌٌح انذلاي املعؤوًٌح اًععوشًح من اًلى  5344اصدًادا يف عذد اًلذىل. يف عاَ 
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 7683و  5:98نؼى  5346و  5345ىعذ. وكذ ةٌغ عذد لؼاًا هزه اًؼشوب يف عامٍ وًزا اصداد عذد اًمؼاًا ةعذ رًى امل

 ؼخق. 78,333ؼخق. ويف فرتج ػوىمح اًىػذج اًىونٌح ةٌغ عذد اًمؼاًا ةني ـفىف اًلىاخ األفغانٌح 

 

 خسائس املدنيني .6

، هان معذي اًمؼاًا املذنٌني 5334عنذما ةذأخ هظٌلخ اًلىاخ األمشًوٌح وكىاخ االئذالف عىل أسك أفغانعذان عاَ 

كذٌٍ من املذنٌني. كامر  5755َ ظلي عذد 5339َ و 5335ؼخق. ويف اًفرتج ةني  56:8مشدفعا وةٌغ عذد اًلذىل املذنٌني 

يف ـفىف املذنٌني، إال أن املوذث مل ًُذسض اًؼاالخ اًذٍ َ ةظمع إػفائٌاخ اًمؼاًا :533يف عاَ  UNAMAموذث 

ػاالخ ملذٍ املذنٌني اًزًن كمىا يف غاساخ اًىائشاخ ةذون وٌاس أو  ًٌغ ًه عٌٌها أدًح هافٌح. هٌل مل ًُمف املوذث

ث األمم اًلذىل اًزًن ظلىىا طشاء هظٌلخ اًلىاخ األطنتٌح. ومع رًى فئن عذد اًمؼاًا املذنٌني املعظٌني ًذي موذ

 ؼخق. 65,333 ةٌغَ ;534وػذى عاَ  :533املذؼذج ةني عاَ 

 

 خسائس طالتان .7

 75,333ظنح ًتٌغ أهرث من  ;4وفم اإلػفائٌح اًذٍ أطشدها طامعح والًح ةشوان فئن عذد اًلذىل يف ـفىف واًتان خالي 

 ؼخق.

 

 عاما 11أفغانسذان ةعد مسوز 

ح ظٌاظٌح يف  َ، وكذ دم االعرتاف ةؼوىمح واًتان 5334و عاَ  9>>4اًفرتج ةني عاَ من طانٍث هانر أفغانعذان يف عًض

من كِتٍ سالز دوي يف اًعامل فلي، ومن طانٍث آخش فئن ولع اًرتةٌح واًذعٌٌم واالكذفاد وأمىس اًؼوم هان يف ػاًح 

عذان، نؽىر أعٌلي ًُشىث ًها. ةعذ دؽوٌٍ اًؼوىمح املؤكذح ةشئاظح ػامذ هشصاي ودذفم دعم املظذمع اًذوي إىل أفغان

 إعادج اًذأهٌٍ يف طمٌع والًاخ أفغانعذان،

دوًح يف اًعامل.  453ودٌرسخ ظتٍ اًذعٌٌم ملالًني األفغان، هٌل ةذأخ اًذوًح ةذتادي اًعالكاخ اًذةٌىماظٌح مع أهرث من 

فؼح املخذساخ مع أن كىاخ اآلًعاف )اًلىاخ اًذوًٌح ًذعم األمن( دخٌر أفغانعذان دؼر ؼعاس دأمني اًعالَ وموا

، إال أن اًتٌذ ةعذ دخىي اًلىاخ األمشًوٌح واًذوي اًغشةٌح األخشي ـاسخ أهرب دوًح ُمنذظح وإعادج دأهٌٍ أفغانعذان

 % من املخذساخ غري اًلانىنٌح يف اًعامل.3>ًٌمخذساخ يف اًعامل ػٌص دُنذع نعتح 

هاطش اًوشري من األفغان ةعتث دشدي األولاع يف ظنح من هزه اًرصاعاخ فئن اًتٌذ دىاطه دؼذًاخ هتريج. ًلذ  48ةعذ 

أًف أفغاين عرب اًىشق اًخىشج إىل أوسوةا، هٌل  633َ هاطش أهرث من ;534و  :534و  5349و  5348اًتٌذ. يف األعىاَ 

هم يف اًذاخٍ. واألهم من رًى أن اًىلع األمنٍ ـاس ُمعشلا ًذؼذًاخ خىريج،  الىش آالف األفغان ًٌنضوغ من مناًص
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مىاون أفغاين. من طانٍث ٌهشخ اًظٌلعاخ املذىشفح يف أفغانعذان، ومن طانٍث آخش فئن  433ضهم ًىمٌا أسواغ ودُ 

 املفاولاخ ةني واًتان واًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح واًذٍ ةذأخ منز عاَ ةاءخ ةاًفؽٍ، 

يف اًتٌذ من طانٍث و اًذؼذًاخ املزهىسج هٌل أن االنذخاةاخ اًشئاظٌح امللتٌح دىاطه دؼذًاخ ـعتح. دىاطذ اًلىاخ األطنتٌح 

 من طانٍث آخش دمع عالماخ اظذفهاَ عىل ظٌادج اًتٌذ.

ظنح املالٌح، انذرشخ ـىس من اًفعاد األخالكٍ يف اًتٌذ وناء ةؼمٍ طضء هتري من رًى اإلعالَ املشيئ اًزي  ;4يف مذج 

وـٍ ملعذىي طعٍ أفغانعذان أن اًفعاد املايل واإلداسي ةاخ ًنرش ما ًخاًف اًرشًعح اإلظالمٌح واًذلاًٌذ األفغانٌح. هٌل 

 رًى فلذ انذرشخ سلافح اًذعفث اًعشكٍ اًزمٌمح. عالوج عىلدعذًل موانح أوي و ساين أفعذ دوًح يف اًعامل. 

 

 اًنادى.ظنح ماصاًر اًؼوىمح األفغانٌح واًلىاخ األفغانٌح مشهىنح ةاًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح ودوي ِػٌف  ;4ومع مشوس 

 

 النذائج

ػعث اًٍاهش كامر أمشًوا ةؽن اًهظٌلخ عىل أفغانعذان ًٌلماء عىل واًتان ودنٌٍم اًلاعذج، إال أن اًىالًاخ املذؼذج 

األمشًوٌح داةعر أهذافاً وىًٌح املذي ًها يف املنىلح. إرا هان اًعتث ًؽن اًهظىَ هى أظامح ةن الدن فلي؛ ًوان من 

ٌح أن درتن املنىلح ةعذ ملذٌه يف إظالَ آةاد. ًشي ةعن املؼٌٌني اًعٌاظٌني أن أمشًوا املفرتك عىل اًلىاخ األمشًو

دهذف إىل مؼارصج منافعٌها مشٍ اًفني وسوظٌا، ومل دفٍ إىل هذفها هزا هٌل مل دُؼوم ظٌىشدها ةعُذ عىل املىاسد 

 املذىفشج يف آظٌا اًىظىى.

عىل أفغانعذان، ًُعذرب اإلنظاص اًىػٌذ اًزي ػفٌر عٌٌه أمشًوا هى  ظنح عىل ةذء اًهظٌلخ األمشًوٌح ;4واآلن ةعذ مشوس 

ومن دوًه اًىالًاخ  -اظذمشاس اًؼشب يف أفغانعذان ودىاطذ كىاخ اًىالًاخ املذؼذج يف اًتٌذ. إرا أساد املظذمع اًذويل 

الَ اًذاخًل وأن ًذفاولىا أن دُؼعم اًلمٌح األفغانٌح فاًؼٍ هى اًعٌلغ ًألفغان ةأن ًععىا ًٌع –املذؼذج األمشًوٌح 

 فٌٌل ةٌنهم ألطٍ إػالي اًعالَ.

ظنح املالٌح عرب إػالي اًعالَ اًعادي واًذائم يف  ;4عىل اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح أن دُفٌؽ ما أفعذده خالي مذج 

 أفغانعذان.
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 هل دسدتط مشكلح كشمري ةالسالم األفغاين

 

 
 

ةعذ  من اًذظذىس واملذعٌلح ةوؽمري 6:3ةؼزف املادج  سكم  BGPكامر دوًح اًهنذ اًذٍ ًشأظها نشًنذسا مىدي سئٌغ ػضب 

ظنح عٌٌها، وكذ دممنر املادج إستاخ امذٌاصاخ وػلىق ًوؽمري واالعرتاف ةها همنىلح ػشج. علث رًى  3:ُمشوس نؼى 

أعٌنر اًعٌىاخ اًتاهعذانٌح أن مؽوٌح هؽمري مشدتىح ةاًعالَ األفغاين، وظنلىَ يف هزا امللاي ةاًنٍش يف مذي ـؼح 

 رًى من عذمه.

 

 نظسج عاةسج عىل مشكلح كشمري

ٌٍّ من اًذوًذني أن 73>4اظذلالي اًهنذ وةاهعذان عن اإلمرباوىسًح اإلنظٌٌضًح يف اًفرتج اًذٍ دٌر عاَ  منز َ، ادعر ه

كذٌٍ. ًىطذ يف هؽمري ملاسنًح  أًف 3:هؽمري طضء من أسلها، وكذ كامر ةٌنهٌل ػشةان ػٌاي هؽمري وكع لؼٌذهٌل نؼى 

وؽمريًىن املؼٌٌىن فئنهم ًخاًفىن ةؽذج دىاطذ اًلىاخ اًهنذًح عىل ةغريها من ةلاع األسك كىاخ ععوشًح هشريج، أما اً

 أسالٌهم، وًؤًذون االنلالةٌني اًزًن ًىاطهىن اًلىاخ اًهنذًح.

 

 والوضع الحايل ةكشمري 733محو املادج زقم 

اًىاكعح دؼر من دظذىسها واملذعٌم ةوؽمري  6:3يف اًخامغ من أغعىغ/ اًعاَ اًظاسي كامر اًهنذ ةؼزف املادج سكم 

ظٌىذها، وكذ دممنر املادج املزهىسج ػلىكا وامذٌاصاخ ًوؽمري دممن ًها اظذلالًٌذها ومنع غري أهٌها من االظذشٌلس 

مها اًخاـان ةها، أما يف واملذاطشج ةأسالٌها، هٌل دممنر املادج اعرتافا ةؼم هؽمري يف أن ًوىن ًها دظذىسها وعٌَ 
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هانر مشٍ ةلٌح مناوم اًهنذ دخمع ًٌؼوىمح اًهنذًح املشهضًح. وةعذ إصاًح هزه املادج  اًؽؤون اًخاسطٌح وؼؤون اًذفاع فلذ

ـاس ةئموان مىاونٍ اًهنذ املذاطشج واالظذشٌلس ةأسايض هؽمري، هٌل أن اظذلالًٌذها كذ صاًر. دىطذ ػاًٌا أعذاد هتريج من 

 اًلىاخ اًهنذًح يف هؽمري

شري من اًلادج اًعٌاظٌني واملذٍاهشًن. اعذرب اًىصًش اًوؽمريي اًعاةم اًووكذ دم فشك ػٍش اًذظىاي هٌل دم اعذلاي 

واًذٍ دخمع ًؼتغ –عمش عتذهي ػزف املادج املذعٌلح مبىونه درصفا انؼٌاصًا، هٌل رصػر اًىصًشج اًؼاًٌح مؼتىةح مفذٍ 

، هٌل وطهر انذلاداخ الرعح ًىَ أظىد ًذميلشاوٌح اًهنذ 6:3أن ًىَ إنهاء املادج سكم  -منضيل منز اًخامغ من أغعىغ 

ًٌؼضب اًؼاهم ةذوًح اًهنذ. وفم ما رهشده اًفؼف اًعاملٌح فلذ دم دعزًث اًوشريًن يف رسًنظش ودم كىع خذمح اًهادف 

واإلنرتنر، أما املشاهض اًفؼٌح فئما مغٌلح أو نؽىح ةؽوٍ طضيئ، واملشاهض اًذعٌٌمٌح ُمغٌلح هزًى، مع دىكف ةلٌح 

 ًهامح.اًلىاعاخ واملشافم ا

 

 مشكلح كشمري من منظوز عاملي

أٌهش مؤمتش اًذعاون اإلظالمٍ وةعن اًذوي مشٍ دشهٌا سدود أفعاي ػاصمح دظاه كمٌح هؽمري، هٌل سفعر ةاهعذان 

ةأهمٌح منع اًذظاوصاخ اًؼاـٌح من اًلىاخ اًهنذًح يف ػم اًوؽمريًني املٌٍىمني. وكذ  ؼوىي سظمٌح ًٌمظذمع اًذويل

غ عن أًلى ؼاه مؼمىد كشًيش وصًش اًخاسطٌح اًتاهعذاين هٌمح يف اًذوسج اًشانٌح واألسةعني ًؼلىق اإلنعان ةظنٌف وةٌّ 

تٍ اًهنذ، مرصػح أن هزا اًؽأن ؼأٌن اعذذاءاخ اًلىاخ اًهنذًح عىل هؽمري، وكذ دم سفن مضاعمه ةؽوٍ كاوع من كِ 

داخًل وال دعمؽ ألي وشف ةاًؼذًص عنه، هٌل ادعر اًهنذ اػرتامها اًوامٍ ًؼلىق اإلنعان وأنه مل ًذم إًلاف إال 

 ًفث يف ـاًؽ دىىس طمٌع مؼافٍاخ اًهنذ. 6:3دعاج االظذلالي ةوؽمري، وأن إصاًح املادج سكم 

ر اعذذاء اًهنذ، ووشكر أةىاب اًفني ودشهٌا واًذوي اإلظالمٌح ًذعم اًلمٌح هٌل رصػر ةاهعذان ةأن هؽمري وكعر دؼ

اًوؽمريًح. وةاظذشناء اًفني ودشهٌا فئن ةلٌح اًذوي اعذربخ املؽوٌح مخذفح ةتاهعذان واًهنذ، ودعىا هادني اًذوًذني 

 إىل اًىـىي ًؼٍ ًُنهٍ اًنضاع.

ٌغ وصساء اًهنذ علث مؼىها ًٌٌلدج املزهىسج، األمش اًزي أساس انذلاداخ وكذ أهذخ اإلماساخ اًعشةٌح املذؼذج وظاما سفٌعا ًشئ

 واظعح يف ةاهعذان درصغ ةأن هزا اإلهذاء ٌٌم ودعذي عىل ػلىق اًوؽمريًني املٌٍىمني.

 

 السالم األفغاين ومشكلح كشمري

أظاط ًه من اًفؼح. من رًى ًضعم املعؤوًىن اًتاهعذانٌىن أن كمٌح هؽمري مشدتىح ةاًعالَ األفغاين، وهى ادعاء ال 

ما رصغ ةه ؼهتاص رشًف وأًلى ةاًالمئح عىل عمشان خان سئٌغ اًىصساء اًتاهعذاين ػٌص وـفه ةأنه أطشي ـفلح مع 

دشامث ػٌاي اًعالَ األفغاين. من طانته سفن عمشان خان هزه اًذهمح وأهذ عىل أن درصًؼاخ دشامث دظاه اًعالَ 

 ًٌذنمٌح االكذفادًح يف دوي طنىب آظٌا. حاًذاعم كف أمشًواااألفغاين ًأيت لمن مى 
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من طانث آخش فئن اًذاسًخ ًفٌذنا ةعذَ وطىد أي اسدتاه متارش ةني كمٌح اًعالَ األفغاين ومؽوٌح هؽمري، هٌل أن 

ىن  اًؽعث األفغاين هان وال ًضاي داعٌل ًؼلىق اًوؽمريًني وًأمٌىن انذهاء أصمذهم. اًذعاوي اًذٍ أـذسها املعؤًو

اهعذانٌىن ال دُلٌٍ من نفىر اًهنذ هٌل أنها ًٌعر ناطؼح يف ًفر أنٍاس دوي اًعامل. ًنتغٍ إفعاغ املظاي ًٌوؽمريًني اًت

، هٌل أن عىل املظذمع اًذويل ان ًذخز خىىاخ مؤسشج يف هزا اًفذد وال ًعمؼىا ةىكىع ةأن ًذخزوا كشاسادهم املفريًح

 مضًذ من اًذظاوصاخ عىل ػلىق اًؽعث اًوؽمريي.

ال ؼى أن الىشاب دوًٍح ًؤسش ةؽوٍ متارش أو غري متارش عىل إكٌٌم رًى  اًتٌذ، إال أن درصًؽ املعؤوًني اًتاهعذانٌني 

ةأن كمٌح هؽمري مشدتىح ةاًعالَ األفغاين ةؽوٍ متارش ال ًؤدي إال إىل إفعاد اًعالكاخ ةني اًتٌذًن. مؽوٌح هؽمري 

اًعٌىشج منز صمن وىًٍ، واملؤظف هى أن اًهنذ وةاهعذان دشغتان يف دُعذ إػذي اًلماًا املُعلذج اًذٍ خشطر عن 

اظذغالي هزه املؽوٌح مع طعٍ أفغانعذان مٌذانا ملنافعادهٌل، وهى أمش مشفىك متاما وةوٍ امللاًٌغ من كِتٍ اًؽعث 

 األفغاين.

ٍُّ من اًهنذ وةاهعذان ػٌاي هؽمري ولعر املعذلتٍ ا الكذفادي ًٌمنىلح يف ولع اًعٌاظاخ اًخاوئح اًذٍ انذهظذها ه

ػشض ػٌص إن أفغانعذان ًٌغ ًها اسدتاه متارش مع اًتؼاس ودذم اًذعامالخ اًذظاسًح ةني أفغانعذان واًهنذ عن وشًم 

ةاهعذان. مع أن ةاهعذان ادخزخ خىىاخ إًظاةٌح ظانذخ اًذظاس األفغان إال أن هنان كٌلا من كمٌح هؽمري ػٌص دؤسش 

، فأفغانعذان ًذًها وشق عىل ةاهعذان، وهٍ هزا ًه دأسرياخ ظٌتٌح عىل االكذفاد اًتاهعذاين عىل دشدد اًذظاس األفغان

 دظاسًح ةذًٌح ةئموانها أن دعذخذمها ًٌذتادي اًذظاسي مع اًذوي األخشي.

إرا أسادخ اًىالًاخ املذؼذج األمشًوٌح أن دعذغٍ اًخالف ةني اًهنذ وةاهعذان واسدتاوهٌل ةالىشاب األولاع يف 

أفغانعذان فئن رًى ظٌمع أمن املنىلح هٌها أماَ دؼذًاخ ـعتح. من طانٍث آخش فئن عىل اًفني أن دٌعث دوسها ودذعى 

دفعٍ رًى فئن مؽاسًع هربي ممىًح من اًفني مشٍ مرشوع إىل اًىـىي ًؼٍ نهايئ ػٌاي كمٌح هؽمري، ويف ػاي مل 

CPEC  ومرشوع )ػضاَ واػذ، وشًم واػذ( ظذلف أماَ وشق معذودج، ػٌص إن أمن املنىلح واظذلشاسها رضوسًان ًنظاغ

 مؽاسًع اًفني اًذنمىًح.

 

 النذائج

ال أظاط ًه من اًفؼح. ًنتغٍ إًظاد ادعاء املعؤوًني اًتاهعذانٌني ةأن كمٌح هؽمري مشدتىح ةاًعالَ األفغاين ادعاء 

ػٍ طزسي ملؽوٌح اًوؽمريًني اًذٍ مشخ عٌٌها نؼى ظتعني ظنح ومل دخشض ةعذ عن اًنضاع ةني ةاهعذان واًهنذ، هٌل 

لؼٌح ًٌعٌاظاخ اًخاوئح اًذٍ انذهظذها اًهنذ  –عىل أهمٌذها اكذفادًا وداسًخٌا وسلافٌا  –ًنتغٍ أال دلع املنىلح 

اإلظالمٍ واملظذمع اًذويل وخفىـا اًذوي اإلظالمٌح أن دعذمع ًفٌؼاخ اًؽعث  اًذعاوننٍمح عىل م وةاهعذان.

اًوؽمريي املٌٍىَ وأن ًُنهىا ظوىدهم وأن ًهذمىا ةؼلىق اًؽعث اًوؽمريي. وإرا فعٌىا رًى فٌن دلذرص اًنذٌظح عىل 

اًذٍ ًٍُهشها املعؤوًىن اًتاهعذانٌىن وإمنا ظذنذهٍ هزًى اًزسائع  خالؿ منىلح هؽمري اًظمٌٌح من املعاناج فؼعث

 ػٌاي اًعالَ األفغاين، وظذُمهذ اًىشق إلػالي اًعالَ املعذمش ةأفغانعذان.
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 دواصل معنا: 

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

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

   + 93 (0) 310312423  -  +(93) 030460302          :املکذث هادف

 .نسذقتل آزائکم واقرتاحادکم لذطويس هره النرشج
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