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 يف مفاوضات السالم املبارشة وتحدياتها

 

شهرا، تم توقيع اتفاقية الصلح بني طالبان  والواليات املتحدة األمريكية يوم السبت  18بعد مفاوضات استمرت ملدة 

دولة ومنظمة عاملية. وقع  30م. وقد حرض حفل التوقيع يف الدوحة عاصمة قطر مندوبو أكرث من 2020فرباير//29املوافق 

ي خليلزاد ممثال الجانب األمرييك، ورئيس مكتب طالبان يف قطر املال االتفاقية رئيس الوفد األمرييك للمفاوضات زمل

 .عبد الغني برادر ممثال جانب طالبان

شهرا، كام أن طالبان ستجتنب  14وفق بنود هذه االتفاقية فإن جميع القوات األجنبية ستخرج من أفغانستان خالل 

األمريكية وحلفائها، كام سيتم وقف إطالق النار بشكل  استغالل أرض أفغانستان يف ما يضاد مصالح الواليات املتحدة

دائم، وسيُطلق رساح خمسة آالف سجني منتمي لطالبان من ُمعتقالت الحكومة األفغانية، وسيُطلق رساح ألف سجني 

 تابع للحكومة األفغانية من معتقالت طالبان، وستبدأ كذلك املفاوضات املبارشة بني الحكومة األفغانية وطالبان يف

الرنويج خالل أقل من أسبوعني. بتوقيع االتفاقية بني الواليات املتحدة األمريكية وطالبان أُكملت مرحلة مهمة من 

وهي مرحلة حساسة أيضا،  –املفاوضات املبارشة بني األطراف األفغانية  –مراحل السالم، ومن املُعتزم بدء املرحلة الثانية 

  .لتحليلوسنتناول هذا املوضوع هنا بالبحث وا

 تشكيل لجنة التفاوض

مع أن اتفاقية السالم ُوقعت بني طالبان والواليات املتحدة األمريكية، فإن الحكومة األفغانية والجهات السياسية 

املنضوية تحت ظل الحكومة مل تُشكل حتى اآلن لجنة للتفاوض، ومازال الجدل حول هذه القضية مستمرا. قُدمت 

سالم وآليات للتفاوض املبارش بني األطراف األفغانية، إال أن هذه املقرتحات مل تنل مقرتحات وآليات إلحالل ال

والذي يُناسب أن يُسمى باملجلس  –استحسان جميع األطراف. ولعل أطروحة تشكيل مجلس الشورى التمثييل 

هذا املجلس االستشاري هي األطروحة التي تتسم بالواقعية مقارنة باملقرتحات األخرى.  –االستشاري الوطني للسالم 
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 12إىل  10عضو من كافة الفئات االجتامعية والسياسية مبا فيها أعضاء الربملان، ويُختار من بينهم  100إىل  80سيضم 

 .شخصا ملبارشة املفاوضات بالتشاور والتعاون مع املجلس االستشاري الوطني للسالم

ومن جانب آخر فإن  –هات السياسية الدخيلة يف القضية وهو ما تطلبه الج –وسيؤدي ذلك إىل إنشاء إجامع سيايس 

كافة التكتالت السياسية املنضوية تحت ظل الحكومة سرتِد املفاوضات املبارشة مع طالبان عرب نافذة موحدة. وبالتايل 

ذا ستكون املفاوضات مع طالبان مفاوضات شاملة، كام أن لجنة التفاوض ستكون محدودة العدد، وقوية التأثري. وه

 (1املقرتح سيؤيت مثاره إذا ُشكلت لجنة متخصصة استشارية تُساند لجنة التفاوض ومتدها باآلراء السديدة. )

رصح رئيس البلد محمد أرشف غني بعد مراسم اليمني الرئايس بأن لجنة التفاوض التي ستضم كافة فئات الشعب 

 (2ستُعني وتُقدم قريبا. )

 هدافجدية املفاوضات وااللتزام لال 

إن بلدنا أفغانستان يقايس لهيب الحرب منذ أربعني سنة. وقد أرضت هذه الحرب بالبنية التحتية املادية واملعنوية للبلد 

إرضارا بالغا، حيث هناك املاليني ما بني قتىل وجرحى، كام أن الحالة االقتصادية يف البلد تسري سريا تنازليا. ومبا أن 

حرب والوصول إىل سالم فينبغي استغاللُها عىل أحسن وجه، ليك يوضع حد ملآيس البلد الفرصة سنحت حاليا إليقاف ال

 .ويحل السالم والرخاء واألمن

مع أنه قد بُذلت جهود فيام مىض إليقاف الحرب وإحالل السالم يف البلد إال أن مفاوضات السالم تحتل أهمية بارزة 

اوضات ورضورة السالم، وثانيا لكون جميع األطراف الدخيلة يف لسببني. أوال لإلجامع الداخيل والدويل حيال املف

القضية األفغانية مشمولة يف مفاوضات السالم، وقد تم قبول التفاوض بصفتها الوسيلة الوحيدة للتفاهم حيال هيكل 

 .ت األفغانيةالحكومة القادمة والتغيريات التي يلزم إحداثها يف الدستور ومعادالت تقسيم السلطة بني مختلف التيارا

الهدف الرئيس الذي يجب أن تسري نحوه املفاوضات املبارشة األفغانية هو إنهاء الحرب وتفادي استمرار النزيف البرشي 

الحاصل. ثم الهدف الذي يليه هو خلق جو من الثقة بني كافة األطراف املتنازعة األفغانية وتقليل العنف بشكل مستديم 

، مع اجتناب مواقف طلب احتكار السلطة التي مل تُثمر خالل العقود األربعة املاضية إال يعقبه وقف دائم إلطالق النار

الحرب ودمار أفغانستان. ثم تُناقش بقية املوضوعات املراد التفاهم حولها حسب األولويات مبا فيها آليات التحول 

لدستور وحدود الحرية والحقوق، ويتم تناول الرئايس، والحفاظ عىل الِبنى واملُنشآت واألنظمة الوطنية، وقضية تعديل ا

ذلك بتؤدة وحلم وتدقيٍق موضوعا موضوعا. قد تستغرق مناقشة جميع املواضيع مدة أشهر، إال أن طول املدة يجب أن 

ال يُسبب التواين يف املفاوضات وبالتايل إيقافها. بل ينبغي االستمرار يف املفاوضات إىل حني االتفاق عىل وثيقة 

 .تفصيلية بني األفغان، ويتم توقيعها من األطراف املتفاوضةمصالحة 
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 التحديات التي تواجه املفاوضات األفغانية املبارشة

منذ اليوم التايل لتوقيع اتفاقية السالم بني طالبان والواليات املتحدة األمريكية غدت قضية إطالق رساح السجناء 

رشة األفغانية. يقول عضو لجنة طالبان للتفاوض شري محمد عباس السياسيني تحديا يعرتض طريق املفاوضات املبا

ستانكزَي بأن اتفاقية السالم املوقعة توجب عىل أمريكا أن تُطلق رساح خمسة آالف ُمعتقل منتمي إىل طالبان مقابل 

ت سلبية إال إطالق رساح ألف سجني منتمي إىل الحكومة األفغانية. مع أن ردة فعل الرئيس غني تجاه هذا الطرح كان

 .م يقيض بإطالق رساح ألف ُمعتقل منتمي إىل طالبان2020مارس//10أنه أصدر مرسوما يف تاريخ 

هذا يف حني أن طالبان حتى هذه اللحظة ال تعرتف بحكومة أفغانستان وليست مستعدًة بعُد للمفاوضات املبارشة معها 

 (3حيال القضايا املُتنازع عليها. )

رتض طريق املفاوضات املبارشة األفغانية هو التشتت والترشذم الحاصل بني الحكومة األفغانية التحدي اآلخر الذي يع

واألحزاب السياسية والنشطاء السياسيني، مام له تأثري عىل بدء مفاوضات السالم املبارشة. وقد برز هذا اإلشكال عىل 

 9ة كل منها رئيسا للجمهورية بتاريخ السطح عندما أجرى زُعامء حكومة الوحدة الوطنية مراسم التحليف بصف

 .م2020مارس//

مع وجود إجامع وطني وإقليمي ودويل حيال السالم إال أن هناك فئات مازالت ترى يف حلول السالم تضييعا ملصالحهم 

 .ولذا يسعون يف اإلخالل به. وستسعى هذه العنارص إىل عرقلة وإيقاف املفاوضات األفغانية املبارشة

 يرىض أصحاب السلطة أن يضحوا به يف أفغانستان هو كريس الحكم واملناصب، وقد ُجرب هذا األمر اليشء الذي ال

مرات عديدة، ويُشكل هذا أحد التحديات التي تعرتض سبيل املفاوضات األفغانية املبارشة. يظهر منذ اآلن من تحركات 

ألصل املهم عندهم ال حلول السالم يف وإشاعات بعض أصحاب السلطة والسياسيني أن بقاءهم عىل مناصبهم هو ا

 .البلد

التحدي املُحتمل اآلخر الذي يعرتض طريق املفاوضات املبارشة األفغانية هو تبدل مساعي السالم إىل منافسات داخلية 

وإقليمية ودولية. وذلك ألن هناك تعارض بني املصالح حيال حلول السالم عىل املستوى الداخيل واإلقليمي والدويل، 

 .جب يف هذا املقام عىل مؤيدي السالم ولجنة التفاوض أن تتسم بالحساسية والعقالنية حيال هذا األمروي

من املعوقات التي تعرتض طريق املفاوضات املبارشة كذلك اتصاف الجهات املتفاوضة بعدم املرونة وامتناعهم عن تقديم 

لصرب والحلم وأن يتفقوا عىل نظام حكم يُرىض جميع يف هذا الجانب أن تتحىل جميع األطراف با. وينبغي التنازالت

األطراف. وعىل رأس األولويات اجتناب خرق بنود االتفاقية املوقعة بني طالبان والواليات املتحدة األمريكية، واالتفاقية 

 .املُراد توقيعها بني طالبان والجهات األفغانية الداخلية األخرى

 النتائج

بعد أربعة عقود من الحرب، ها قد سنحت الفرصة إلرساء دعائم السالم يف البلد. وقد ُوجد إجامع إقليمي ودويل حول 

 .رضورة السالم يف أفغانستان، كام أن جميع التيارات الداخلية ترى يف املفاوضات سبيل الحل للرصاعات القامئة
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 استغالل الفرصة السانحة ألجل إنهاء الحرب وإحالل ويتوقف مصري البلد عىل حنكة األفغان ومدى قدرتهم عىل

السالم بشكل يُزيل أسباب استمرار الحرب يف البلد إزالة كاملة. إذا استمرت الحرب الجارية يف البلد لسنوات أخرى 

فإن فسينتهي األمر بجلوس األطراف املتنازعة عىل طاولة املفاوضات وسعيهم للوصول إىل حل مبني عىل التفاهم. لذا 

أفضل خطوة حاليا هي استغالل الفرصة القامئة حتى تُطوى صفحة الحرب والدمار اللذان خيّام طويال عىل أطناب 

 .البلد

 .ملحوظة: يف تحليل األسبوع القادم، سنتناول تفاصيل مراسم تحليف رئيسني جمهوريني للبلد، ونتائج ذلك

 :املصادر

 .م، كابل أفغانستان2019سبتمرب//22السالم الشامل يف البلد، أطروحة جمعية اإلصالح بأفغانستان حيال  – ۱

 (جريدة "سالم وطندار" )تشكيل لجنة التفاوض املرهون بني الخوف والرجاء – ۲

https://swn.af/Article 

  وزیـ طلوع ن ۳

https://tolonews.com/fa/afghanistan   
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 أكرب دميقراطيات العامل، والسياسات العنرصية تجاه للمسلمني

 

م هجم بعض الهندوس املتعصبني عىل املسلمني املتظاهرين يف شامل رشق 2020مارس//1يف يوم األحد املوافق لـ 

مبنى من مباين  740آخرون. كام أُحرق نحو  400مسلام وُجرح  50نيو دلهي عاصمة الهند. وقد قُتل جراء هذا الهجوم 

ر جميع سكان املنطقة املسلمون من منازلهم خوفا من أن املسلمني )مساجد وبيوت ومحال تجارية( ونتيجًة لذلك هاج

 .يطالهم الهنود بأذى

بدأت مظاهرات املسلمني قبل ثالثة أشهر حني ُصوِّب قانون منح الجنسية الهندية. ووفق هذا القانون فإن جميع 

سلمون هذا القانون مخالفا العرقيات غري الهندوسية تقدر عىل استحصال الجنسية الهندية، ما عدا املسلمني. وقد عّد امل

للحكم  BGP لدستور الهند وعنرصية صارخة تجاه املسلمني. وقد زاد الخناق والتضييق عىل املسلمني منذ استالم حزب

يف الهند، وما أحداث يوم األحد الدامي إال دليل عىل ذلك. وقد اتُهمت الرشطة الهندية بالتعاون مع الهندوسيني 

 .ائم ذلك اليوم. سنسلط الضوء يف هذا املقال عىل جوانب هذه القضيةاملتعصبني يف ارتكاب جر 

 دور املسلمني البناء يف تاريخ الهند
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الهند بلد األلف دين، وكربى دميقراطيات العامل وأحد أجمل بقاع الكرة األرضية، وتُدعى باسم بلد االثنني والسبعني 

 .ي والعرقي والثقايف بلدا فريدا وُمميزا عن بقية البلداننحلة. وقد صار هذا البلد بفضل التنوع الديني واملذهب

سنة عىل  4500ألديان الهند جذور تاريخية عميقة، يحتفظ بها الهنود يف أذهانهم. يرجع تاريخ ثقافة آسيا الجنوبية إىل 

ركات العقالنية أقل تقدير، وقد وصلت إلينا معلومات حول تلك الثقافات عىل شكل نصوص دينية. املرياث الفني واملشا

والتنويرية مدينٌة لألفكار الدينية املنبعثة من هذه البقعة من األرض. األديان األصلية يف الهند هي الهندوسية واإلسالم 

 .والجاينية والبوذية واملسيحية والسيخية

ا مشرتكا مفعام بالتسامح الهند بلد مذهبي من الطراز األول، والهنود يتقبلون التنوع الديني بأريحية تامة، ويعيشون عيش

 .واملداراة، وذلك لكونهم يعتقدون بصحة التعدد الديني، كام أنهم يؤمنون بتعدد اآللهة

% من سكان الهند يعتنقون الديانة الهندوسية. 80النظام الذي يحكم يف البلد هو الدين الهندويس، كام إن نسبة 

 . يحة اجتامعية واسعة ومكونا دميغرافيا كامالوباإلضافة إىل الهندوسيني، فإن املسلمني يُشكلون رش

% من سكان الهند(، إال 12.1مليون نسمة )أي يشكلون نسبة  200املسلمون املسجلون ضمن سكان الهند يبلغ عددهم 

سنة، وقد متتع سكان الهند رغم  800% من سكان الهند. املسلمون حكموا الهند ملدة 20أن العدد الحقيقي يُشكل نسبة 

أديانهم وثقافاتهم خالل تلك املدة بالعدل واملساواة، كام أن الهند صارت حينها حارضة العلوم والرثوات، وازدهار تعدد 

 .الحركة التجارية

 :"يقول املؤرخ الهندويس "كيشوري ساران الل

ان فيه املسلمون الفرق بني املحتلني املسلمني واملحتلني الربيطانيني كالفرق بني الجنة والنار. يف الوقت الذي ك))

يهتمون بتطوير الهند وإعامرها وتنمية تجارتها، تبدلت الهند إىل أغنى دول العامل، إال أن اإلنجليز مل يهتموا إال بنهب 

 ((.خريات الهند واستعباد أهلها، كام أنهم تسببوا يف مقتل ماليني الهنود يف الحرب مع بريطانيا العظمى املستعِمرة
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لمسلمني بالنشاط السيايس يف الهند ومبا أنهم ال يقطنون منطقة واحدة )ما عدا كشمري التي تختلف مبا أنه ال يُسمح ل

ظروفها( ويعيشون يف كافة مدن الهند بجانب الهندوسيني، لذلك فإن قدرتهم وسلطتهم محدودة. الهندي املسلم الذي 

أو حزب  BGP سياسية املؤثرة يف الهند مثليريد أن ينشط عىل الصعيد السيايس مضطر لالنخراط يف أحد األحزاب ال

 .املؤمتر الوطني الهندي. حتى حزب الجامعة اإلسالمية ليس لها أي اقتدار سيايس

 وضع املسلمني الحايل يف الهند

بعد انقسام باكستان وبنغله ديش عن الهند ونشوء نزاعات ممتدة عىل إثر ذلك، ضعف موقف الكتلة الشعبية املسلمة 

تُّهموا بالسعي يف تقسيم الهند، وبعد أن صارت الجامعة املسلمة يف الهند أقلية مذهبية ُمتهمة صار ُعرضة يف الهند وا

 .للمخاطر األمنية

قام "جواهر لعل نهرو" مؤسس حزب الهند الجديدة باملسارعة إىل دعم املسلمني ورفع التهم عنهم. وبعد ذلك صارت 

ؤمتر الوطني وتعده صديقا للمسلمني. إال أن مسلمي الهند أدركوا يف السنوات الجامعة املسلمة يف الهند تحرتم حزب امل

 .األخرية أن الحزبني مل يريدا إال الحصول عىل أصوات املسلمني يف االنتخابات

بعد تخريب مسجد البابريني التاريخي عىل يد الهندوسيني الغالة فطن مسلمو الهند إىل حقيقة األحزاب الهندوسية. 

الذين لعبوا دورا هاما يف تطوير حضارة الهند ورسموا معامل فرتة عظيمة من أدوار تاريخ الهند تبدلوا إىل أقلية  املسلمون

 .إسالمية يتوقف مصريها عىل ما تؤول إليه النزاعات السياسية املعقدة

تهم. كام أن حزب يف السنوات األخرية بُذلت جهود سياسية منظمة إلقصاء الهنود املسلمني وتقليل حضورهم وأهمي

"بهارتيا جانتا" الحاكم يف الهند مازال منذ ثالث سنوات يُصّعد خطاب اإلقصاء للمسلمني ويسمونهم بأنهم أكرب أقليات 

 .البلد وأنه ينبغي الدفاع عن السياسات التي تحفظ حقوق الهندوسيني

ورد فيه: حاليا يرصح ساسة الهند بأنه مل نرشت جريدة "ساوث مورنينج هرالد" تقريرا يصف حالة املسلمني يف الهند، و 

 .يعد هناك مكان لبقاء املسلمني يف الهند، ويجب أن يتم إخراج ماليني املسلمني الهنود من الهند
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الربملانية أن يخرجوا أعدادا كبرية  2014اعتزموا خالل انتخابات عام  BGP كام أُضيف يف التقرير أن بعض أعضاء حزب

دثون البنغالية عرب حدود الهند الشاملية الرشقية. يرى قادة الحزب الحاكم يف الهند أن من املسلمني الذي يتح

 .املسلمني ليسوا مواطنني أصليني وأنهم دُخالء وردوا الهند من الدولة املجاورة "بنغله ديش" بالقوة

ترُص بعض منصات اإلعالم املحلية الهندية عىل رضورة قيام الحكومة الهندية "حكومة رئيس الوزراء الحايل مودي" 

 .بإخراج املسلمني الذين يُقدر عددهم باملاليني من الهند قبل انتخابات العام املقبل

 إىل الزوال ملتجههدميقراطية اال

م، وذلك ملا مارسته 2017رية املذهبية يف الهند اتخذت مسريا تنازليا عام أعلنت اللجنة العاملية لحرية املذاهب أن الح

 .الجامعات الهندوسية الوطنية من التضييق واإليذاء والعنف ضد الجامعات غري الهندوسية

كام أضافت لجنة حرية املذاهب األمريكية أن ضحايا العنف املذكور هم املسلمون واملسيحيون والسيخيون والبوذيون 

لداالتيون الهندوسيون. يُواجه هؤالء تحديات من جملتها العنف واإلرهاب، ومصادرة القدرة السياسية، وازدياد وا

 .م2017اإلحساس بالخديعة. وقد استمر تنازل حالة الحرية املذهبية يف الهند خالل عام 

ت املتحدة األمريكية وإرسائيل. قد ذكر مرة وزير الداخلية الهندي السابق "أميت شاه": نحن سنُكمل مسرية الواليا

وكانت خطوتهم التالية هي تغيري أسامء األماكن املتعلقة باملسلمني. كام قام قادة الحزب الحاكم باختيار أسامء هندوسية 

ملدينة آجرا الواقعة يف منطقة "اوترا برديش"، وهي املدينة التي يقع بها قرص تاج محل. كام يريدون أن يغريوا اسم 

أحمد آباد" يف محافظة كجرات، واسم مدينة "داد الله" كذلك. يقول املنتقدون: إن حذف األسامء اإلسالمية منطقة "

 .طريقة تهدف إىل إضعاف املسلمني واجتناب االعرتاف بدورهم وإسهاماتهم عرب التاريخ

ضغط عليهم. عقب املتطرف راغب يف مهاجرة املسلمني من البلد، عرب ال BGP يرى مسلمو الهند أن حكومة حزب

شخص. مازال  50شخص، كام قُتل أكرث من  200االشتباكات التي حصلت يف األسبوع املايض، ُجرح أكرث من 

إىل  2010الهندوسيون الغالة يخافون من انتشار اإلسالم يف الهند بشكل رسيع. وفق اإلحصائيات املسجلة من أعوام )
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نسبة كبرية. مامرسات إحراق ممتلكات وأماكن املسلمني، وطرد  % وهي1.8م( ازداد عدد مسلمي الهند بنسبة 2015

املسلمني من مواطنهم وأخريا منع املسلمني الذين قطنوا رشقي الهند لسنوات طوال من الحصول عىل الجنسية الهندية 

 .تُبني عداوة الهندوس الغالة تجاه مسلمي شبه القارة الهندية

يف أرض يتبجح قادتها  –رغم تاريخهم الزاهر  –لبقاء اإلسالم واملسلمني إن مام يُؤسف له هو أنه مل يعد يُسمح 

 .بالدميقراطية وحرية املعتقد
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