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 مقدمه

خالل األشهر املاضية شهد ملف السالم األفغاين تحوالت أضفت غموضا ومخاوف متزايدة عىل مصري عملية 

املصالحة. أطروحة السالم األفغاين املقرتحة من ِقبل الواليات املتحدة األمريكية ولّدت أبعاداً جديدة لعملية 

اسعا عىل الصعيدين املحيل والدويل. نظرا ملا مير به البلد من أوضاع السالم وأثارت آماال ومخاوف وجدال و 

حرجة، وانطالقا من إدراك األهمية الفائقة للطور الحايل من عملية السالم األفغاين؛ عقد مركز الدراسات 

االسرتاتيجية واإلقليمية اجتامعاً ضم عددا من الشخصيات السياسية واملفكرين ومتت مناقشة األطروحات 

االطالع عىل تقرير  الرابطاملقرتحة للسالم األفغاين والتحديات الراهنة بصورة شاملة. بإمكانكم من خالل هذا 

موجز عن االجتامع مع ذكر أسامء عدد من الشخصيات السياسية واألكادميية التي شاركت يف الندوة. إن 

الهدف الرئييس من انعقاد املؤمتر النقايش هو تزويد الجهات املؤثرة يف عملية السالم بتصورات ومقرتحات 

ب الرؤى ومتهد الطرق لحل قضية أفغانستان عرب من شأنها أن تسهل حسم القضايا املختلف حولها وتقّر 

الحوار وتحول دون استمرار الحرب الدامية الجارية. تقرؤون يف هذا املقال ما انبثق من نقاشات عن االجتامع 

املذكور من تقييم لألطروحات املقدمة للسالم األفغاين، واحتياجات املرحلة الراهنة ومقرتحات مقدمة 

 ثرة واألطراف الداخيلة بهدف إنجاح عملية السالم.للجهات السياسية املؤ 

 تقييم األطروحات املقرتحة للسالم

بصورة إجاملية مل تشهد السنوات املاضية تقديم أطروحات عملية للسالم تتسم بالواقعية وتكون سببا لحصول 

األفغانية إال أنها تطور ملحوظ يف مسار السالم والتالحم الوطني. قُدمت أطروحاٌت للسالم من قبل الحكومة 

كانت غري قابلة للتنفيذ. وقد قدمت الواليات املتحدة األمريكية مقرتحا حديثا للسالم مام حدا مبختلف 

األحزاب والجمعيات إىل اإلدالء بدلوها من خالل تقديم أطروحات جديدة للسالم أو إحداث تعديالت وإيجاد 

 ن مواقفها من املقرتح األمرييك.بدائل ملقرتح الواليات املتحدة األمريكية مع بيا

إن النشاط امللحوظ يف تقديم األطروحات للسالم وليد الجزم بأن مقرتح الواليات املتحدة األمريكية مقرتح 

متكامل وقابل لالعتبار واملناقشة؛ ولذا تم اعتباره مقرتحا مركزيا أو أُضيفت عليه بعض التعديالت أو تم تقديم 

 أرجح تقدير يُعد املقرتح األمرييك للسالم هو األساس الذي يُشكل أطر التفاوض مقرتحات للتعديل فيه. عىل

بني الجهات األفغانية؛ وذلك ألن الجهة الدولية الضاغطة واملحركة لعملية مفاوضات السالم واآلخذة بيدها 

مه عليها نحو التنفيذ هي الواليات املتحدة األمريكية وتسعى لسحب قواتها من أفغانستان وفق ما تحت

بشكل  –املسؤولية. باإلضافة إىل كون املقرتح املقدم مؤخرا من الواليات املتحدة األمريكية غري عميل 

نجد أن به مكامن قصوٍر كذلك. إال أن املقرتح األمرييك للسالم مل يُدرس ويُقيم بصورة فاحصة عىل  –ملحوظ 

 ة تتسم بالواقعية املطلوبة.مستوى أفغانستان، كام مل يتم تقديم أطروحات بديلة مناسب
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كردة فعل لألطروحة املذكورة، قام املجلس األعىل للمصالحة الوطنية بأفغانستان بتقديم مقرتح ادعى أنه 

طرحا ويهدف للوصول إىل اتفاق مع طالبان. إال أن هذا املقرتح ليس جديرا بالنظر  30موحد وجامع لنحو 

تحدة األمريكية مع تغيريات طفيفة؛ كام أن املقرتح احتوى عىل واملناقشة ألنه مياثل أطروحة الواليات امل

جزء يسري من أطروحة الرئيس األفغاين محمد أرشف غني واشتمل عىل إضافات أخرى جعلت منه وثيقة 

 متناقضة ومتضاربة.

حة توصل املؤمتر املنعقد مبركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية إىل نتيجتني حيال األطروحات املقرت 

للسالم وما متر به البلد من أوضاع راهنة: أولها أن مالبسات الحالة السياسية للبلد تفيد امليل نحو مقرتح 

السالم املشار إليه آنفا كام يبدو أنه سيصبح محل اتفاق بعد إحداث تغيريات طفيفة عليه. وقد رآى املشاركون 

بالغ وإذا تم تقدميه كسبيل لحل القضية األفغانية يف املؤمتر بأن املقرتح املذكور به عيوب فادحة وقصور 

أو متت املوافقة عليه مع تعديالت يسرية فيه فسيؤدي إىل زعزعة االستقرار وفشل عملية السالم. ثانيا: ينبغي 

تقديم مقرتح جديد؛ وستتم اإلشارة فيام بعد إىل الخطوط العريضة يف املقرتح املنشود؛ وفيام ييل نشري إىل 

 ت املوجهة إىل املقرتح الحايل املقدم للسالم األفغاين.االنتقادا

 أصول إرشادية: الف

يحتوي املقرتح األمرييك للسالم األفغاين يف الجزء األول منه عىل عدد من األصول التي إذا تم االتفاق عليها 

عض فإنها ستشكل حجر األساس للدستور األفغاين املستقبيل. هذا الجزء من املقرتح بحاجة إىل ب

 التعديالت، وفيام ييل عدد من األمثلة.

وبناء عىل ذلك يبدو  –الحكومة األفغانية وطالبان  –تم إعداد هذه االتفاقية بصورة قابلة للتوقيع من طرفني 

أن تجربة مؤمتر بُن وأخطاءها ستتكرر، وذلك بتنحية عدد من الجهات األفغانية عن أزّمة السلطة ودوائر صنع 

رب الجهات األخرى ما سوى طالبان من الجانب الحكومي األفغاين فلن يكون هذا التصنيف القرار. وإذا اعت

واقعيا وذلك ألن الكثري من الشخصيات والتيارات السياسية تعارض سياسات الحكومة وتخالف قراراتها. إذا 

جربة املخفقة تم تقاسم السلطة وفق هذا املقرتح عىل الجانبني املذكورين فإن ذلك سيجر إىل تكرار الت

التي خاضتها حكومة الوحدة الوطنية قدمياً. لذا ينبغي أن يشتمل املقرتح بالكلية عىل إنشاء إدارة محايدة 

جديدة. كام أنه من الرضوري أن يرُصح يف املقرتح أن االتفاقية ستُعقد بني طالبان والحكومة األفغانية 

وفق مدلول هذا البند. باإلضافة إىل ذلك، ذُكر يف والجهات السياسية األخرى ويتم تعديل بقية املقرتح 

املقرتح أن الواليات املتحدة األمريكية تُعد طرفا وسيطا وضامنا لنجاح االتفاقية؛ يف حني أن الواليات 

املتحدة األمريكية طرف رئيس من أطراف القضية األفغانية. وقد أغفل املقرتح بيان تفاصيل الجهات الضامنة 

 ناطة بها.ومسؤولياتها امل
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إن أهم عامل مسبب للحرب الجارية يف البلد بعد قضية حضور القوات األجنبية هو االختالف بني الحكومة 

األفغانية وحركة طالبان حول أسلمة نظام الحكم؛ وذلك ألن الدستور خالل العقدين املاضيني أكّد عىل كون 

املسلحة ال تُقر بكون القوانني املتبعة يف البلد القوانني مستمدة من الرشيعة اإلسالمية، إال أن املعارضة 

موافقة  لرشائع اإلسالم. مع أن كافة األطراف تديل بترصيحات عامة حول أهمية أسلمة أنظمة الحكم إال أنها 

 ال تقدم معامل واضحة للنظام اإلسالمي املنشود.

ن الدين الرسمي للدولة املستقبلية ويف هذا الصدد تضمن املقرتح إشارات عابرة، ومن أمثلة ذلك الترصيح بأ 

هو اإلسالم، وهو أمر يؤكد عليه الدستور األفغاين الحايل. وقد كان من الرضوري عىل أقل تقدير أن يرُصح بأن 

كافة قوانني الدستور والقوانني األخرى يجب أن تكون مطابقة ألحكام الرشيعة وأنه ال يُسمح بوضع أي قانون 

املادة من الدستور غري قابلة للتعديل وأنها حاكمة عىل جميع بنود الدستور؛ وذلك مخالف للرشيعة، وأن هذه 

ملنع حصول أي تفسري للدستور مبا يعارض أحكام الرشع؛ وذلك يضمن عدم اعرتاض أي فئة يف املستقبل 

 عىل الدستور من ناحية مخالفة بنوده للرشيعة اإلسالمية.

باإلضافة إىل ذلك، أُشري يف هذا الجزء من املقرتح إىل تأسيس كيان رشعي تحت مسمى )املجلس 

االستشاري السامي للفقه اإلسالمي( والذي يقوم بتقديم املشورة لكافة اإلدارات الوطنية واملحلية. ويالحظ 

ويُخمن أن  –املشورة؟ ما املراد بتقديم  –أوال أن الهدف من تأسيس هذا املجلس هدف مبهم وغري واضح 

الهدف من تأسيس هذا املجلس هو أسلمة القوانني وجعلها موامئة لألحكام الرشعية؛ إال أن هناك قلقا حقيقيا 

من أن يُستغل هذا املجلس لرشعنة الفكر االستبدادي والقرارات الجائرة الصادرة عن السلطة املتسرتة بستار 

لدول اإلسالمية. لذا من الرضوري أن يتم تحديد الهدف بوضوح املرجعية الرشعية، كام حصل يف عدد من ا

مع بيان أن صالحية إصدار الفتوى لن تكون حكرا عىل املجلس املذكور. وألجل حفظ الصبغة اإلسالمية 

للقوانني يُقرتح عوضا عن املجلس املذكور أن يتم إحداث وحدة قانونية عرب آلية واضحة، مثل أن تُنشأ محكمة 

تقوم مبراقبة تنفيذ القوانني وخصوصا القانون املشار إليه آنفا والحاكم بأن تكون كل القوانني دستورية )

موامئة للرشيعة اإلسالمية( أو أن يتم إنشاء مفوضية مستقلة. وعىل كل حال فإن الهدف هو أسلمة القوانني؛ 

مواءمة القوانني مع الرشيعة ومن ثم ال بد أن تكون قرارات هذه الوحدة ُملزِمة حتى تحصل الثقة بعملية 

 اإلسالمية.

سنة املاضية. هذا الجزء  42كذلك متت اإلشارة يف املقرتح إىل العدالة االنتقالية لضحايا الحروب خالل مدة 

من املقرتح يحاول أن يُعمل ضغطا عىل كافة املجاهدين السابقني وعنارص طالبان، ولكن يف الوقت ذاته 

ن اإلدانة ويبقوا يف دوائر السلطة. يغفل قضايا الفساد الكربى حتى يحصل عدد من الفاسدين عىل الرباءة م

إذا رُفع الحديث عن العدالة االنتقالية فمن الرضوري كذلك أن تُضاف إليها التحريات حول قضايا الفساد 

خالل العقدين املاضيني. إن الفساد اإلداري خالل العقدين املاضيني رضب بأطنابه عىل البلد وكان عامال 
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وتوقف عجلة التنمية وتدهور األمن واستمرار الحروب؛ إال أن املقرتح يف  مهام من عوامل تخلف أنظمة الحكم

هذا الجزء مل يتحدث عن الفساد واملفسدين. من جانٍب آخر قد يتبدل النقاش حول العدالة االنتقالية إىل 

القرار  م من ِقبل حامد كرزاي وتم اعتامد2007قضية مثرية للجدل، وذلك ألن البلد شهدت قرار عفو عامٍّ سنة 

من قبل مجلس النواب. يف تلك الفرتة أثار القرار املذكور انتقادات واسعة يف الداخل والخارج وذلك ألن 

القرار يقيض بالعفو عمن ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات لحقوق اإلنسان وإعفائهم عن املالحقة القانونية 

لجهات ومن ثم ستحاول عرقلة عملية السالم. مع واملساءلة. إن رفع قضية العدالة االنتقالية قد يُقلق بعض ا

مصطلح  –العدالة االنتقالية  –أن إعامل هذا النوع من الضغوط يف املؤمترات له آثار إيجابية إال أن مصطلح 

مبهم مل يتم توضيحه كام مل يُتطرق إىل آلية الوصول إىل هذه العدالة. إن إضافة مثل هذه املواضيع الشائكة 

 ة لن يُضيف إليها شيئا سوى املزيد من املشاكل.يف وثيقة مؤقت

إن قضية االنتخابات قضية أساسية وهامة وتُعد مصدراً رئيسا للفساد والفوىض؛ ومع ذلك نجد أن املقرتح مل 

يبحث يف آلية االنتخابات، يف حني أن هناك عالقة مبارشة بني االنتخابات والفساد وتُعد االنتخابات السبب 

يف أفغانستان. إذا دققنا النظر يف مراحل االنتخابات يف أفغانستان سنجد أنها هي املُنتجة الرئيس للفساد 

للكثري من املشاكل والنكبات؛ ويكاد يصح القول بأن جميع الفرتات االنتخابية شهدت تزويرا وجورا واسعا ولذا 

ت الرئاسية يف الفرتتني مل تفرز سوى تدهور يف األمن وزعزعة لالستقرار. وبصورة خاصة مرت االنتخابا

 املاضيتني بهذه التجربة ونتج عنها تأسيس الحكومات االئتالفية التي عرضت البلد للكثري من االضطراب.

من املواضيع الهامة كذلك موضوع عودة املهاجرين إىل وطنهم، حيث مل يرُش املقرتح إليه. يف حني أن 

شائكة ومل يتم االتفاق خالل العرشين سنة املاضية  قضية املهاجرين كانت خالل العقدين املاضيني قضية

 عىل أي طرح لعودة املهاجرين وإعادة دمجهم يف املجتمع.

 ب: الحكومة االنتقالية

تم تقسيم الحكومة مناصفة بني إمارة طالبان وجمهورية أفغانستان وقد جرى هذا التقسيم يف كافة أجزاء 

تفاقية وذلك ألن اتحاد الجهات املتصادمة فكريا لن يُنتج كيانا إداريا االتفاقية. إن هذا يُعد إشكاال كبريا باال 

 متناسقا. لذا يُناسب عوضا عن خيار الحكومة املشرتكة أن تستند االتفاقية عىل تأسيس إدارة محايدة جديدة.

األطراف يف هذا املقرتح مل يتم تعيني مدة الحكومة املؤقتة وهذا األمر سيتم حسمه من خالل اتفاٍق تعقده 

ذات العالقة باألمر. الجدير باملالحظة هنا أن بعض الجهات تؤيد تطويل الفرتة االنتقالية يف حني أن طول 

الفرتة االنتقالية لن يكون أبدا يف صالح البلد وسيمهد الطريق للفساد وتدخل األجانب والعديد من املشاكل 

 ة االنتقالية.شهر كحد أقىص للفرت  18األخرى. لذا ينبغي أن تحدد مدة 
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االتفاقية املذكورة تطرقت يف بعض املواضع إىل قضايا مثرية للخالف. عىل سبيل املثال تم طرح خيارين 

لنوع الحكومة: خيار النظام الرئايس وخيار النظام الربملاين. من جانب يُعد هذا األمر مثريا للخالف إىل حد 

فإن حسم هذه القضية ليس موكوال إىل عدد محدود كبري وال ميكن حسمه يف مؤمتر واحد، ومن جانب آخر 

 من األشخاص وإمنا يرجع هذا األمر إىل إرادة الشعب.

وفيام يتعلق مبصري مجلس النواب يقدم املقرتح خيارين، أولهام أن تقدم حركة طالبان عددا من أفرادها لتتم 

تم تعليق عمل املجلس. مع أن إضافتهم يف مجلس النواب ويستمر عمل املجلس، والخيار الثاين هو أن ي

الخيار األول يواجه مخالفات عديدة يستدل أصحابها بأن فلسفة الربملان ستضمحل يف حال تم تنفيذ الخيار 

األول وذلك ألن إضافة أعضاء إىل مجلس النواب دون أن ينتخبهم الشعب يضع عالمات استفهام عىل فلسفة 

ننا إذا ركزنا عىل هذا امللحظ فينبغي حينها أن نضع عالمة تشكيل املجلس )الذي ينوب عن الشعب(؛ إال أ 

استفهام عىل حكومة السالم بأكملها، وذلك ألن حكومة السالم إمنا تتأسس نتيجة لتوافق األطراف املتنازعة؛ 

 يف حني أن عملية السالم ال ميكن أن تنجح دون فرتة حكم انتقالية.

عىل عمل الربملان ودوره مع إجراء تغيريات عليه؛ وذلك ألن مجلس لذا يرى العديد من الخرباء أن يتم الحفاظ 

النواب بصفته مؤسسة شعبية يقدر أن يلعب دورا إيجابيا، خاصًة إذا قدمت حركة طالبان مرشحيها لالنضامم 

إىل الربملان وتم دمجهم يف املجلس حيث سيكون لوجود الربملان حينها أثر بالغ يف تقليل التحديات 

 .ومواجهتها

مع أن املقرتح أكد عىل حيادية أفغانستان ورصح بأن أرض أفغانستان لن تُستغل ضد أي بلد؛ إال أن املقرتح 

مل يوضح أي آلية متنع تدخل القوات الدولية واإلقليمية وقوى الدول املجاورة عن التدخل يف الشأن األفغاين 

بجانب االتفاق بني األفغان فلن تنعم  الدولمل يكن هناك اتفاقية أخرى موقعة من قبل هذه  الداخيل. وإذا

أفغانستان بالسالم واالستقرار، وذلك ألن حضور القوات األجنبية وتدخل الدول األخرى يف الشأن األفغاين 

 من أهم عوامل إطالة ألزمة األفغانية.

يل. يف حني كام مل يتضمن املقرتح أي تأكيد عىل دعم حكومة السالم بعد تأسيسها من قبل املجتمع الدو

أن البلد يف تلك الفرتة ستتضاعف حاجتها للدعم الدويل مقارنة بالوضع الحايل؛ حتى تستمر االتفاقية ساريًة 

 بنجاح.

 ج: وقف إطالق النار

ال يحتوي املقرتح عىل ترصيح واضح حيال وقف إطالق النار، حيث اقترص املقرتح عىل ذكر مفوضية متاِبعة 

يُنتهك وقف إطالق النار. ومل يُبني املقرتح أي عقوبة مرتتبة عىل انتهاك وقف  يتم إبالغها حني يُنقض أو

إطالق النار. إن ذلك يعني أن االتفاقية ال تحوي سوى تعريفا مبفوضية مراقبة لهذا الشأن يف حني أن األوضاع 
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اء كانت قوة محلية ال تستوجب إنشاء جهة مراقبة لوقف إطالق النار وإمنا تستوجب قوة لوقف إطالق النار، سو 

 أو دولية أو مشرتكة. كام أن آلية عمل املفوضية املراقبة لوقف إطالق النار تم بيانها بشكل ناقص جداً.

عالوة عىل ما ذُكر، مل يتطرق املقرتح إىل ذكر آلية نزع السالح، يف حني أن جزءا كبريا من نجاح عملية 

ها يف املكونات الشعبية املساملة. يف هذه املرحلة السالم يتوقف عىل نزع سالح الفئات املسلحة ودمج

 ينبغي عىل األقل حصول اتفاق عىل القضايا الهامة والكلية حتى تُتخذ خطوات أكرب يف هذا الصدد.

بصورة إجاملية يتسم املقرتح بقصور آخر وهو عدم تعريفه مبهمة اإلرشاف واملراقبة وعدم ذكره ألي آلية 

 فشل االتفاقية بعد توقيعها بوقت وجيز. عىل سبيل املثال اتسمت االتفاقية للمراقبة، مام قد يؤدي إىل

املوقعة بني الحزب اإلسالمي والحكومة األفغانية بنفس القصور وكان عاقبة ذلك يف الوقت الراهن أن كال من 

 الطرفني يتهم اآلخر بعدم تقيده باالتفاقية مام فتح باب االختالف بني الطرفني عىل مرصاعيه.

من الناحية اللغوية هناك كلامت ومصطلحات تم إدراجها يف االتفاقية إال أنها غامضة أو لها تفاسري ومعاين 

متعددة. عىل سبيل املثال تم ذكر مصطلح )املشاركة ذات املعنى( ومصطلح )لعب الدور أو منح الدور( 

ن يحل محلها ذكر املسؤوليات ومصطلح )املشورة( ومثلها الكثري من املصطلحات التي كان من املفرتض أ 

بشكل واضح. هذا النمط من املصطلحات كفيل بإيجاد نزاعات كثرية بني أطراف االتفاقية وذلك ألن الثقة 

 منعدمة بينهم.

 رضورات املرحلة الراهنة

النتيجة الثانية التي توصل إليها املشاركون يف االجتامع من الشخصيات السياسية واألكادميية هي أن 

اق املنشود ال ينبغي أن يكون تفصيليا عىل النحو امللحوظ يف املقرتح األمرييك للسالم، وذلك ألن االتف

القضايا الكربى والكلية ال خالف فيها، وكثري مام ذكر باملقرتح يرجع إىل جانب القيم وتفصيالتها التي ال 

وقف إطالق النار ومنح السلطة إلدارة  ميكن مناقشتها أو االتفاق حيالها. الرضورة املاسة يف الوقت الراهن هي

مستقلة انتقالية ومن ثم توكل مهمة مناقشة القيم للشعب األفغاين، وبشكل عام فإن مثل هذه النقاط إمنا 

تُحسم عرب املجلس الشعبي األعىل )اللويا جريغا( الذي من صالحياته تعديل الدستور ومن ثم مُيهد الطريق 

من جانب آخر تفيد التجارب املاضية أن مفاوضات السالم ال متيض قدما  نحو تأسيس الحكومة املنتخبة.

دون ضغط الجهات الدولية، ومن الرضوري أن يحصل اتفاق بني الجهات األفغانية حيال القضايا األساسية 

 والكلية تحت إرشاف وضغط املجتمع الدويل، ويتم وقف إطالق النار.

شة قضايا السالم بعد النظر يف جوانب القضية األفغانية ووضع البلد إن الرأي العام الذي نتج عن مؤمتر مناق

هو أن الحديث حول تفاصيل النزاع بني األطراف والحديث حول القيم سيعرض عملية السالم لعقبات كبرية. 

من األمثلة القريبة البارزة لذلك ما حصل يف املرحلة األوىل من املفاوضات األفغانية حيث حصل اختالف 
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تفاصيل آلية التفاوض واستغرقت مناقشة آلية التفاوض ثالثة أشهر وكادت أن تنتهي املرحلة األوىل من حول 

املفاوضات دون الحصول عىل نتيجة. إن رضورة الفرتة الراهنة تكمن يف إنجاح عملية السالم عرب ثالث 

 مراحل:

ينبغي قبل كل يشء متهيد السبل لوقف إطالق النار وإيقاف الحرب يف كافة ارايض البلد، وذلك ألن  أوال:

 آخذ يف الزوال. –حضور القوات األجنبية  –السبب الرئيس الستمرار الحرب 

 تأسيس إدارة انتقالية محايدة؛ دون أن يكون تأسيسها من خالل إدارة مشرتكة ناتجة عن تقاسم السلطة ثانيا:

 بني األطراف الدخلية )وهذه اإلدارة املحايدة تقدر أن تكون محوراً للمفاوضات(.

ثم يتم تعديل الدستور من ِقبل الحكومة االنتقالية، ويتم الحصول عىل اإلجامع الشعبي حيال التعديل  ثالثا:

تخبة الجديدة من خالل املجلس الوطني األعىل )اللويا جريغا(، ثم تتخذ الخطوات لتشكيل الحكومة املن

 وفق الدستور املُعدل الذي تم اعتامده.

إن القضايا التي يجري النقاش حولها حاليا تدور حول ثالث محاور: الحرب والسالم، وتقاسم السلطة، وقيم 

الحوكمة. يرى الكثري من الخرباء أن أي مؤمتر ينعقد للسالم وتتم فيه مناقشة القيم مثل قضية تحديد نوع 

رسعان ما يواجه عقبات كبرية من شأنها  –كام طُرح يف املقرتح الحايل للسالم  –ل الحقوق النظام وتفاصي

أن تعرقل عملية السالم، وذلك ألن الخالف يف هذه القضايا بلغ حدا ال ميكن معه أن يتم حسمها يف مؤمتر 

محدود من األشخاص أو مؤمترين. كام أن اتخاذ القرار حيال هذه املسائل ومثيالتها ليس من صالحية عدد 

وإمنا ترجع صالحية ذلك لكافة الشعب. لذا ينبغي النقاش والبحث يف آلياٍت لحسم هذه القضايا ويتم اتخاذ 

 القرار فيها وفق تلك اآلليات.

إيقاف الحرب ووقف إطالق النار، وذلك ألن السبب الرئيس للحرب بناء عىل ذلك فإن أول خطوة رضورية هي 

باإلضافة إىل قضية وقف إطالق  –هو انسحاب القوات األجنبية من البلد وخروجها. ينبغي والهدف من اندالعها 

االتفاق بشكل موجز عىل الكليات والقضايا الكربى ويتم استحداث إدارة شاملة محايدة مؤقتة، ويُشرتط  –النار 

يف القضايا القيمية. من لنجاح عملية السالم أن ال تكون هذه اإلدارة ناتجة عن تقاسم السلطة أو التفاوض 

أبرز ما يظهر عىل الساحة يف الفرتة الراهنة أن نقاط االختالف بني الطرفني قليلة جداً، إال أن السعي نحو حل 

 القضايا الخالفية قبل حصول اتفاق يف جو من الثقة سيعرض عملية السالم ملواجهة عقبات دون أدىن شك.

فاضة يف مناقشتها قضية الحكومة االنتقالية أو املؤقتة التي ميكن من املوضوعات التي قد يُحتاج إىل االست

أن تتخذ أشكاال عديدة. ولعل التفاوضات حيال ذلك ستُسفر عن نتيجة متفق عليها. أما الحديث والتفاوض 

حول القيم فمن صالحيات الشعب، ومن املستحسن يف اتفاقية السالم أن يُتفق فقط عىل إدارة محايدة، أو 

 تدقيق يف آليات لحسم القضايا املتنازع عليها ويحصل اتفاق عىل األصول الكلية.يتم ال
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عالوة عىل ذلك، ينبغي عدم إغفال قضية الحصول عىل اإلجامع اإلقليمي. يف الفرتة الراهنة هناك العديد 

وباكستان. ينبغي من الدول التي اختارت السكوت تجاه ملف السالم األفغاين وخصوصا الصني والهند وإيران 

أن يُؤَمن التدخل من جانب دول املنطقة وذلك ألن هذه الدول إذا رأت يف االتفاقية املحتملة للسالم مخاطر 

تواجه مصالحها فإنها ستسعى إلفساد عملية السالم. من جانب آخر تستطيع هذه الدول أن تلعب دورا إيجابيا 

 ملية السالم وإنجاحها.يف حث جانبَي النزاع األفغاين عىل االنضامم لع

 ملخص للمقرتحات واملحاور الهامة:

  إن البلد مير حاليا بظروف حرجة وأوضاع حساسة، لذا من الرضوري أن تُدرك النّخب خطورة هذه

األوضاع وتستغل الفرصة بأكرب قدر ممكن لوضح حد للحرب الدامية، وتتخذ خطواتها من منطلق 

 إدراكها للمسؤولية.

  املشاركة يف املفاوضات األفغانية للسالم ووضع العقبات يف طريقها يتسببان يف إن االمتناع عن

تضييع الفرصة السانحة للوصول إىل السالم، ولن يُنتج عن ذلك سوى استمرار الحرب املميتة 

وسقوط املزيد من الضحايا من أبناء الشعب األفغاين. لذا عىل الجهات املعنية بقضية السالم أن 

 األوضاع الحالية وأن تلج املفاوضات الداخلية للسالم برؤية واقعية وعملية.تعي مالبسات 

  يف الفرتة الراهنة ال يوجد إجامع سيايس يف البلد وهناك خالف واسع بني القادة السياسيني األفغان

يف الكثري من القضايا وخصوصا أطروحات السالم واملصالحة. لذا من الرضوري قبل أي يشء آخر أن 

جاد إجامع داخيل بني الساسة األفغان. ومع ذلك فإن الخالفات الداخلية بني األطراف يتم إي

 املختلفة وال سيام داخل الحكومة األفغانية يجب أال تتسبب يف جمود العملية برمتها.

  ال ميكن الوصول إىل اتفاق حيال القضايا التفصيلية والقيمية يف أي مؤمتر ينعقد للتفاوض الداخيل

ات األفغانية. وإذا سعت األطراف لذلك فسيكون مبثابة تعريض عملية السالم للفشل. لذا بني الجه

من الرضوري أن يتفق الطرفان عىل القضايا الكلية ويتم اتخاذ القرار حيال القضايا التفصيلية والقيمية 

 من ِقبل الشعب يف فرتة الحقة.

 قرتحا معقوال وال يوجد أي بديل عن إيجاد إن مقرتح إيجاد حكومة مؤقتة يُعد يف الفرتة الراهنة م

اإلدارة املؤقتة؛ إال أنه هذه اإلدارة يجب أن تكون محايدة ومستقلة وأن ال تكون ناشئة عن تقاسم 

 السلطة بني طريف النزاع األفغاين.

  إن األطروحات املقدمة للسالم األفغاين وخصوصا األطروحة املقدمة من الواليات املتحدة األمريكية

ا إشكاالت ومواطن خلل بارزة، ومن الرضوري عوضا عنها أن يتم إعداد أطروحة مخترصة للمرحلة به

األوىل من التفاوض بني الجهات األفغانية وتكون مقترصة عىل قضية وقف إطالق النار وتسليم أزمة 

انعقاد الحكم إلدارة محايدة مؤقتة، ثم بعد ذلك تُتخذ الخطوات للتفاوض حول القيم، والدستور، و 

mailto:info@csrskabul.com
http://www.csrskabul.com/


 10 |       الراهنة املرحلة ورضورات األفغاين؛ للسالم املقرتحة األطروحات تقييم

  www.csrskabul.com اإللكرتوين وقعامل       info@csrskabul.com اإللكرتوين الربيد

املجلس الوطني السامي لتعديل الدستور، وتأسيس الحكومة املنتخبة املبنية عىل الدستور 

 املعدل املعتمد.

  بالنظر إىل املقرتح املقدم من الواليات املتحدة األمريكية يظهر أن السلطة سيتم تقاسمها مناصفة

مؤمتر بن املخفقة. لذا تُعد  بني الحكومة األفغانية وحركة طالبان، ويُقلق من ذلك تكرار تجربة

 مشاركة كافة الجهات األفغانية يف السلطة قضية محورية وجديرة باالهتامم.

  مع أن املقرتح مل يحدد مدة حكومة السالم املؤقتة، إال أن أوضاع البلد تحتم أن يتم تقليص مدة

األفغانية ويفتح السبل  الحكومة املؤقتة؛ حيث إن تطاول مدة الحكومة املؤقتة يزيد يف تعقيد القضية

 18لتدخل األجانب وميهد الطرق للفساد. لذا من املستحسن أن ال تزيد مدة الحكومة املؤقتة عن 

 شهرا.

  يوجد قلق من انهيار اإلدارة املؤقتة بعد تسلّمها ألزّمة الحكم. ويف هذا الصدد ال بد من استمرار

 ؤسسات اإلدارية يف البلد.الدعم املقدم من املجتمع الدويل، حتى ال تتهاوى امل

  فيام يتعلق باملجلس االستشاري السامي للفقه اإلسالمي هناك قلق من أن يصري يف املستقبل

املصدر املخول الوحيد إلصدار الفتوى وأن يجر ذلك إىل مشاكل أخرى. واألصل املفرتض يف حال 

تم إنشاء مجلس استشاري الحاجة إىل أسلمة القوانني أن يتم إنشاء محكمة مخولة بذلك، وإذا 

إسالمي فقهي فينبغي حينها أن يرُصح بأن هذا املجلس لن يكون املجلس الوحيد املخول بالفتوى 

وإمنا يعمل كلجنة مختصة يف نطاق مراقبة القوانني ومواءمتها مع الرشيعة ومنع تقنني ما يخالف 

 الرشيعة.

 نطقة والدول املجاورة يف الشأن األفغاين مل يتم ذكر آلية يف املقرتح متنع تدخل دول العامل وامل

الداخيل بعد توقيع اتفاقية السالم، يف حني أن السبب الرئيس للحرب الجارية يف أفغانستان هو هذا 

 التدخل. من الرضوري وضع آلية محكمة وواضحة يف هذا الصدد.

 غاين، األمر الذي ميكن بصورة إجاملية، هناك حاجة ماسة إلحداث جو من الثقة بني أطراف النزاع األف

تحقيقه من خالل الحكومة االنتقالية، ومن الرضوري أن تعمل كافة األطراف يف الداخل والخارج عىل 

 تعزيز الثقة املتبادلة، مع تجنب أدبيات املواجهة واالحرتاب.

 النهاية
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