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 قدمة م

روبي تحاد األواالر ية واألجنبية المتحالفة معها، بادميركعلى أيدي القوات األ ،2001في  ،بعد اإلطاحة بحكومة طالبان

هذا اللقاء  وأعقب( 1)2004بفتح قنوات اتصال مع حركة طالبان وتمكن ممثلوه من الجلوس وألول مرة مع طالبان عام 

جري في ن بمسؤولي طالبان لجس نبض الحركة والوقوف على موقفها حول ما يين وبريطانيييأميركن ياتصال مسؤول

  .أفغانستان

 بمولوي عبد ،دهيأكاه  ،التقى ممثل األمين العام لألمم المتحدة في أفغانستان ،2008عام نوفمبر/تشرين الثاني وفي 

غا طيب أ مشاركة تقررتوناقش الطرفان عملية المصالحة في أفغانستان، و دبيحقاني في  لطيف منصور وسيد محمدلا

ي ينة كراتشفي مد ولكن اعتقال المال عبد الغني برادر ،المال محمد عمر ،في الجولة الثانية كممثل خاص لزعيم الحركة

 (.2) تسبب في ايقاف عملية المفاوضات بين طالبان واألمم المتحدة

ركة طالبان ح، وجد أن ال مفر من الجلوس مع 2008إلى سدة الحكم عام  ،باراك أوباما ،يميركالرئيس األبعد وصول 

ول وأل-التقى مر، وعالمال محمد  ،ية واألجنبية في أفغانستان بقيادة زعيمها المؤسسميركالتي ال تزال تحارب القوات األ

 28في  نخ األلمانية بحضور شخصيات قطرية وألمانيةيون بممثلي حركة طالبان بمدينة ميوأميركمسؤولون  -مرة

برت جلسة عت  ساعة، وا ةعشر ىحدإ، واستمر االجتماع حسب مصادر أفغانية لمدة 2010من العام  تشرين الثاني/نوفمبر

 (.3) ي وطالبانميركاأل ،جس نبض بين الطرفين

 شباط/فبراير 15الدوحة، وجلسا للمرة الثانية في  ،بادرت واشنطن بطلب اللقاء مع طالبان في العاصمة القطرية ،بعد ذلك

السفير  ،والمال عبد السالم ضعيف ،المدير السابق لمكتب المال محمد عمر ،ل الحركة كل من طيب أغا، ومث  2011

 لقاء ثالث بحضور اوذكر مصدر أفغاني للجزيرة أن اللقاءات األولى كانت تحضيرية، تبعه .السابق لطالبان لدى باكستان

يين في الدوحة. وطالبت الحركة بفتح مكتب سياسي أميركمع مسؤولين  ،2011في  تموز/في شهر يوليو ،المال ضعيف

سماء قيادات طالبان من القائمة السوداء مقابل أن تقوم طالبان أوإطالق سراح قيادات طالبان من معتقل غوانتنامو وشطب 

بعد اختفائه من  2009يونيو/حزيران  30سرته في أوالذي  ،دال"رجنت بو بيرغيي" السميركبإطالق سراح الجندي األ

 أرشيف(-حركة طالبان تؤكد على جدول زمني لالنسحاب األميركي من أفغانستان )األناضول
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ي الوحيد المحتجز في أفغانستان منذ أن بدأت ميركقاعدته العسكرية في والية بكتيا في جنوب شرق البالد. وهو الجندي األ

 (.4) اعام   18واشنطن حربها في هذا البلد قبل 

مارك  ان آنذاك،غانستي إلى أفميركة القطرية الدوحة، وتمكن المبعوث األس مح بعدها لحركة طالبان بفتح مكتبها في العاصم

إحالل  دف إلىمن إقناع كل من تركيا والسعودية بجدوى المفاوضات مع طالبان وبأنه مشروع أفغاني بحت يه ،غروسمان

 اتصاالت غير وسمان"،ا دول المنطقة بدفع العملية السلمية إلنهاء الحرب، وأجرى "غرالسالم في أفغانستان، مطالب  

لصراع، انهاء إلمباشرة مع إيران للحصول على دعمها بملف المفاوضات في أفغانستان. باشر الطرفان بمناقشة شروطهما 

شرين عح نحو ية من أفغانستان والمطالبة بإطالق سراميركوركزت طالبان على تحديد جدول زمني النسحاب القوات األ

والمطالبة بشطب  ،بينهم خمسة معتقلين في غوانتنامو، من 2001بعد اإلطاحة بحكومتها في ا من طالبان اعتقلوا قيادي  

الحة لجنة المصرزاي وكية. وقد كانت الحكومة األفغانية برئاسة ميركأسماء عدد من قيادات طالبان من القائمة السوداء األ

 (.5) مع حركة طالبان على علم بلقاءات ميونخ والدوحة

 

 برعاية باكستانيةمفاوضات 

 ،ستانيةالباك أجرت حكومة أشرف غني وحركة طالبان محادثاتهما الوحيدة في مدينة مري ،في سياق مختلف وبسرية تامة

 ،طالبان ، لكن سرعان ما توقفت المفاوضات بعد تسريب خبر وفاة زعيم حركة2016من العام  تموز/وذلك في يوليو

م، لكن ذلك العا منذ وزتم/الثانية من المحادثات التي كانت مقررة في أواخر شهر يوليوالمال محمد عمر، ليتم تأجيل الجولة 

 (. 6) اني أفغانستنبية فدت طالبان عملياتها ضد قوات الحكومة األفغانية واألجالمسار بعد ذلك جاء أكثر دموية بعد أن صع  

 ،لحكومة األفغانيةابين ممثل  2016جريت في التي أ  أن المفاوضات ب ،أمين لجنة المصالحة ،ق الدكتور أكرم خبلواكوعل  

يها فشارك و ،وعناصر من حركة طالبان لم تكن تمثل موقف طالبان الرسمي، وإنما بضغط من باكستان ،حاجي دين محمد

 .دمةلون الموقف الرسمي للحركة لذا لم يخرج عنها ما يضمن استمرار الجوالت القاأشخاص لم يكونوا يمث   

 

 تها إلى الصين ودول أخرىازيارطالبان و

وفد من  زار 2016من يوليو/تموز من العام  30، وفي 2016بدأت الزيارات بين ممثلي طالبان والصين في العام 

الحكومة  لحة معن لمناقشة الوضع في أفغانستان والمصايبكين، والتقى بمسؤولين صيني ،حركة طالبان العاصمة الصينية

قت ممكن وأقرب  إنها "تدعم جميع األطراف األفغانية من أجل التوصل إلى مصالحة سياسية في األفغانية، وتقول الصين

 (.7اء")ومواصلة لعب دور بن  

ين التقوا يأن مسؤولين صين عن إذ تتحدث مصادر في لجنة المصالحة األفغانية ؛لم يكن هذا اللقاء هو األول من نوعه

تم التوصل إلى اتفاق بين  ،2018، وفي منتصف يونيو/حزيران 2018 بممثلي حركة طالبان عدة مرات خالل العام

أيام بمناسبة عيد الفطر، وربما كانت هذه أول هدنة ناجحة في  ةالحكومة األفغانية وطالبان لوقف إطالق النار لمدة ثالث

في  ،إضافة إلى دور جهات أخرى. وزار ممثلو طالبان اواضحة فيه بصمة الصينتاريخ الصراع األفغاني األخير وكانت 

ندونيسيا وأوزبكستان والتقوا بمسؤولين من هذه الدول لشرح موقف الحركة من المصالحة مع الحكومة إ من كال   ،2018

  .األفغانية

 

  يأبو ظباجتماع 

، بلقاء جمع 2018ول األكانون ديسمبر/في  ،على خط المحادثات يأبو ظبفي الدوحة، دخلت  بعد اجتماعين على األقل

لمناقشة جهود إنهاء النزاع بين  ،زلماي خليل زاد ،يميركوفد طالبان برئاسة شير محمد عباس ستانكزاي بالمبعوث األ

أو  يأبو ظبافها واستكمال المناقشات في الطرفين، واستمرت المحادثات لمدة يومين فقط، على أن يعود الجانبان الستئن

وصفتها الرياض. لكن األمور أخذت منحى آخر بعد أن هددت حركة طالبان بوقف المفاوضات مع واشنطن إذا استمرت ما 

االجتماعات مع واشنطن، وجاء في بيان صادر عن الحركة أن "المرجع ر مسار وأجندة يعليها من أجل تغي الضغوط""بـ

http://arabic.china.com/news/domestic/2895/20180822/1360494.html
http://arabic.china.com/news/domestic/2895/20180822/1360494.html
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/15/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/15/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/15/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
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الوحيد للحوار هو المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، وأن أي دولة تريد المشاركة في إيجاد حل للقضية األفغانية عليها 

المفاوضات لتلميع  تعتقد طالبان أنها "تريد استغالل التواصل مع مكتب الدوحة". وقطع البيان الطريق على دول

 ".صورتها

 

  مفاوضات الدوحة بشكلها الرسمي

لمفاوضات بين الجولة الخامسة من ا 2019 شباط/في األسبوع الثاني من فبراير ،الدوحة ،استضافت العاصمة القطرية

في  ،درراني بالمال عبد الغ ،حركة طالبان وواشنطن، وتميزت الجولة بحضور نائب الشؤون السياسية في حركة طالبان

لمتحدة الضوء األخضر لبدء المفاوضات بين الواليات ا ،دونالد ترامب ،، وعندما أعطى الرئيس2018وفي  .قطر

 الجتماعاتتغرق اوحركة طالبان ، لم يتوقع أحد أن يتطور األمر إلى هذه المستوى، ويجلس الطرفان في الدوحة بحيث تس

نح خليل زاد الوقميركلرئيس األلا، وتم اختيار زلماي خليل زاد كمبعوث أيام   راء ل فريق خبت لتشكيي إلى أفغانستان، وم 

لوضع في اا من ر موقفه مؤخر  يضم ممثلين عن وكالة االستخبارات المركزية وحصل على تعاون من البنتاغون، الذي غي  

 من بان بدال  د مسلحي طالل إجراء العمليات العسكرية ضكان يفض    -2018وحتى العام -ن البنتاغون إإذ  ؛أفغانستان

سة بينه وبين اقترب خليل زاد من إنجاز مستحيل على ما يبدو واستمرت الجولة الخام .االنخراط في المفاوضات معها

ثناء أ اا ملموس  تقدم   يون وطالبان أنهم أحرزواميركاعتبر المفاوضون األ .في الدوحة ةا متتاليطالبان لمدة ستة عشر يوم  

ستخدام ابعدم  ية من أفغانستان وتقديم طالبان ضماناتميركا تعيين جدول زمني النسحاب القوات األالمفاوضات وناقش

 .خريناألراضي األفغانية ضد اآل

ن إ :وراتآخر التطبمايك بومبيو،  ،يميركمغادرته الدوحة إلحاطة وزير الخارجية األ بعد، لهوقال خليل زاد في تغريدة 

 :وهي ،قة على أربع قضاياعملية المصالحة تحتاج المواف

ووقف  ،نكة طالبابدء الحوار المباشر بين الحكومة األفغانية وحروية، ميركسحب القوات األوضمانات مكافحة اإلرهاب، 

لجولة استئناف ا وأن جميع األطراف تريد إنهاء الحرب، ويتوقع ان الظروف تحسنت كثير  أوأضاف  .شامل إلطالق النار

 (.8) السادسة في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة وقف إطالق النار والحوار مع الحكومة األفغانية

 

 موقف الحكومة األفغانية واألحزاب السياسية من المصالحة مع طالبان

 السياسية مكوناته نظار الشعب األفغاني بمختلفأية ميركوالواليات المتحدة األلفتت مفاوضات الدوحة بين حركة طالبان 

عها في ملجلوس اويعتقد األفغان أن واشنطن جادة هذه المرة في الوصول إلى حل مع حركة طالبان لذا قبلت  .والعرقية

 .الدوحة

في  ،ة كابلقد في العاصمة األفغانيمحمد أشرف غني، في مؤتمر " عملية السالم" الذي ع   ،وعرض الرئيس األفغاني

محادثات  االعتراف بحركة طالبان كحزب سياسي وإعالن وقف إطالق النار بصورة تسبق ،2018من العام  آذار/مارس

العرض دون شروط  "نقدم هذا :ا في البالد. وقال الرئيس األفغانيعام   18السالم بين الطرفين إلنهاء حرب مستمرة منذ 

 .(9وصول إلى المصالحة والسالم الدائم في البالد")مسبقة من أجل ال

الم في بادرة السدمها كملقى كلمته في المؤتمر ولم يعمل على تحقيق البنود التي قأولكن الخبراء يرون أن الرئيس األفغاني 

شار مستان وجاء على لس ،وينظر غني إلى دور واشنطن نظرة ريبة وشك .ا على الورقأفغانستان وبقي المشروع حبر  

ذار مارس/آ 14في حديثه مع اإلعالميين في واشنطن، في الـ  ،الدكتور حمد هللا محب ،مجلس األمن القومي األفغاني

 عى لتشكيله "يس، أن خليل زاد وضع خالل مساعي الحوار الحالية في الدوحة الحكومة األفغانية على الهامش، وأن2019

 ".حكومة مؤقتة

ت معلوما حديثه، بأن "عملية الحوار قد تكون وراءها أهداف شخصية، لذا ليست هناكح محب، في جزء من كما صر  

 .(10) كافية بشأنها"، وادعى أنه ال نزاهة في عملية الحوار بين "طالبان" والواليات المتحدة األميركية
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غانية كومة األفر مع الحموقف حركة طالبان الرافض لبدء الحوا ،هللا هللا عبد الدكتور عبد ،ويعتبر رئيس السلطة التنفيذية

 ل الجد فيعلى محم هللا جميع األطياف األفغانية بـ"أخذ دور الحكومة هللا عبد عقبة أساسية أمام المصالحة وطالب عبد

 (.11المصالحة، ألنه بدونها ال يمكن أن تصل تلك الجهود إلى بر األمان وأن تكون مجدية")

 ن واشنطنستان ألأن هناك فرصة للسالم في أفغان ،السفير األفغاني السابق لدى باكستان ،لدكتور عمر زاخيلوالويرى ا

ضات أن المفاوولبالد اية واألجنبية في ميركقررت الرحيل من البالد وطالبان تبرر قتالها في أفغانستان بحضور القوات األ

د. البال الظروف للسالم واالستقرار في يئوعلى واشنطن أن ته الحالية هي مفاوضات االنسحاب وليست المصالحة،

في  المصالحة ان إلىبكل ما يجري في أفغانستان وكيف ينظر األفغان والجير م  ل  ويضيف زاخيلوال أن السفير خليل زاد م  

 .أفغانستان

ل جب أن ترسالبان يحركة طلذا فإن  ،ويرى زاخيلوال أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة األفغانية وزعماء األحزاب السياسية

شر من لحادي عحداث اأيام حكمها ألفغانستان قبل أنها ال تريد االستحواذ على السلطة كما كانت أرسائل المطمئنة ب

 .(12) خرينالموازنة واالنفتاح على اآل قومإلى السلطة ست بانضمامها طالبانأن و ،2001 أيلول/سبتمبر

ريد يالسياسية لعرقية وان الشعب األفغاني بجميع مكوناته إ :السابق للجنة المصالحة مع طالباناألمين  ،ويقول أكرم خبلواك

ناك قلق لدى عدد (. وه13) المصالحة مع حركة طالبان ولكنهم يختلفون على نوعية الضريبة التي يدفعها الشعب األفغاني

 مع ساسكأ مصالحةات واألقليات ولكنها ال ترفض المن الجماعات من عودة طالبان وموقفها من حقوق المرأة وتعليم البن

 .لدوحةثات في انهاء الجولة الخامسة من المحادإاستطاعت الحركة أن ترسل رسائل تطمين إلى الشعب بعد قد و .طالبان

ال رجياسية واب السلقاءات مع ممثلي المجتمع المدني واألحز ،زلماي خليل زاد ،ي إلى أفغانستانميركوأجرى المبعوث األ

ي د فوغر   الحرب واستنتج خليل زاد أن جميع األطراف تريد إنهاء .الدين وناقش معهم مشروع المصالحة مع حركة طالبان

وات طعنا خطاألمور تمشي على المسار الصحيح وق أن الإ"رغم الصعوبات الموجودة أمام طريق السالم  :موقع تويتر

 .(14كبيرة في اتجاه السالم")

 

 المصالحة؟ هو مستقبل ما

ركة طالبان حالوصول إلى السالم في أفغانستان والمصالحة مع  ،2016منذ  ،محمد أشرف غني ،حاول الرئيس األفغاني

في جعل  اكستانفي إطار الخطة التي رسمها ولكنه أخفق في تطبيقها وذلك العتماده في األيام األولى من حكمه على ب

ان أن كان باكستأن بإم يعتقد الرئيس األفغاني. والمفاوضات مع الحكومة األفغانيةقيادات طالبان تقبل بالجلوس إلى طاولة 

باد آسالم إت ا اعترفال إذإية تسوية أتنهى القتال في أفغانستان ألنها تقف وراء طالبان وتدعمها وال يمكن االتفاق على 

في  لبان تعيشادة طالعنف. ال أحد ينكر أن قيبسيادة أفغانستان والتخلي عن طموحها إلخضاعها جارتها بالقوة واستخدام ا

 .ال أن طالبان ترفض باستمرار اللقاء مع أية جهة في باكستان ولديها ما يبرر موقفهاإباكستان 

ل اني. ويقوع األفغي إلى أفغانستان دليل على أن واشنطن تريد الخروج من المستنقأميركن زلماي خليل زاد كمبعوث يوتعي

صلت إلى مور والمصالحة بقي على مكتب الرئيس األفغاني دون أن نرى أي تقدم في األمر وكأن األ إن ملف :وزير سابق

ن وبي ينظراد األورويضيف الوزير أن واشنطن واالتحا .طالبان بالجلوس معه قبلرغم تنازالته الكثيرة لم تو ،نفق مسدود

ي أخر ركأميسؤول معرف المجتمع األفغاني مقارنة بأي أنه عقبة في محادثات السالم. وتعيين خليل زاد الذي يعلى ليه إ

ثاني الكانون ر/يناي ومنذ .فغانيةويتمتع بعالقات واسعة مع كافة األطراف األفغانية يؤكد أن واشنطن تريد حل القضية األ

 .تانفغانسعقد خليل زاد أربع جوالت رسمية على األقل مع مسؤولي طالبان في محاولة للوصول إلى حل في أ ،2019

حمد أشرف م ،غانيإن التطور السريع الذي أحرزته واشنطن وطالبان أثناء الجولة األخيرة في الدوحة أثار الرئيس األف

ة الجانب ألفغانياواشنطن حوارها مع طالبان وتكون الحكومة وكان من المقرر أن تبدأ  .حزاب السياسيةوزعماء األ ،غني

 (.15) الرئيسي في هذه المفاوضات ولكن رفض طالبان المستمر يزيد اإلحباط داخل الحكومة األفغانية

اوضات دء المفالمشهد ضبابي بخصوص ب إال أنا في المفاوضات أحرزا تقدم   ارغم إعالن خليل زاد وحركة طالبان أنهم

 ة بين الحكومة األفغانية والحركة.المباشر
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لجاري في الشهر ا ،زلماي خليل زاد ،ي إلى أفغانستانميركومن المتوقع عقد الجولة السادسة بين طالبان والمبعوث األ

ة الحكوم جلب موافقة الحركة على الجلوس معييحاول خليل زاد أن  ،وحسب مصادر في الحكومة األفغانية .الدوحة

 :اليةوقف إطالق النار في أفغانستان، ويمكن على هذا الصعيد مناقشة السيناريوهات الت عالنإاألفغانية و

أيار ايو/م 22ي ف ،محمد أشرف غني ،تنتهي مدة الرئيس األفغاني تأجيل االنتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة مؤقتة: -1

ى ني عليصر الرئيس أشرف غن مرتين، ووقد أجلت الحكومة موعد إجراء االنتخابات الرئاسية حتى اآل ،2019

ون الرئيس ، ومرشحو االنتخابات الرئاسية يطالب2019 أيلول/إجراء االنتخابات في موعدها المقرر في سبتمبر

في  لالنتخابات الرئاسية ا األولويةتعطي الواليات المتحدة حالي   ال .األفغاني الحالي بترك السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة

تخابات د االنتملة بعحعلى المفاوضات مع طالبان، وتخشى واشنطن من األزمة السياسية المأفغانستان وإنما تركز 

 ومة مؤقتةيل حكا بتشكوأنها قد ال تساعد في إنهاء الحرب دون مصالحة مع طالبان، ولم تطالب حركة طالبان رسمي  

ماء بان وزعف بين واشنطن وطالوهناك خال. إن الحركة تريد تشكيل حكومة مؤقتة :ولكن مصادر مقربة منها تقول

 لسياسيةالسياسية على مدة الحكومة المؤقتة فطالبان تقترحها من ثالث إلى خمس سنوات واألحزاب ااألحزاب 

 .(16) نصفية تريدها من عام إلى عامين وميركاألفغانية من ستة أشهر إلى عام واحد والواليات المتحدة األ

  

  وقف إطالق النار -2

 طر ووافقتيد الفعوقف إطالق النار لمدة ثالثة أيام بمناسبة  ،العام الماضي ،محمد أشرف غني ،فغانيأعلن الرئيس األ

. 2001ذ عليه حركة طالبان وأوضحت أن عملياتها ضد القوات األجنبية ستستمر وهذه أول تجربة بين الطرفين من

ن الصراع معة عقود م يشهد األفغان هدنة منذ أربكانت فريدة من نوعها حيث لبأنها ووصف الرئيس األفغاني هذه التجربة 

ق النار اد أن وقف إطاليرى زلماي خليل ز ،اك. واليومذنآب الشعب األفغاني بهذا التطور (. ورح  17) الدائر في أفغانستان

 ،يمدر حكووحسب مص. بين حركة طالبان والحكومة األفغانية أمر ضروري لتمهيد األرضية لبدء المحادثات المباشرة

ألفغانية كومة االمباشرة مع الح اتيناقش خليل زاد في الجولة السادسة مع طالبان موضوع وقف إطالق النار والمحادث

ن النسحاب مية باكميرنه عندما تبدأ القوات األإد فترة الهدنة من ستة أشهر إلى سنتين، فيما تقول حركة طالبان يحدتو

ل مدة ال تقأب والنسحااي يطالب بذلك قبيل بدء ميركي أفغانستان ولكن الجانب األأفغانستان حينئذ يمكن وقف إطالق النار ف

 .ن عامين على األقلعالهدنة 

 

 ية من أفغانستانميركانسحاب القوات األ -3

حيث  الرؤى ية من أفغانستان مطلب أساسي لحركة طالبان ولكن هناك خالف فيميركموضوع مناقشة انسحاب القوات األ

ن مهمة إ :لناتوالخبراء األفغان أن المفاوضات الحالية تركز على االنسحاب فقط، ويقول مسؤولون في ايعتبر عدد من 

طريق التي وتقول خارطة ال .ية من أفغانستانميركانسحاب القوات األ تزلماي خليل زاد هي مفاوضات السالم وليس

ت ولكن ث سنواية تريد االنسحاب خالل ثالميركإن الواليات المتحدة األ :صل عليها الباحث من مصدر حكومي أفغانيح

بنود  تطبيق أنبي ميركويرد الجانب األ ،طالبان ال تقبل هذا العرض وتقول بضرورة إنهاء االنسحاب خالل أشهر فقط

 .(18) الخارطة يحتاج على األقل إلى ثالث سنوات

 

  خاتمة

ر تان، وينظأفغانس حالل السالم فيإجاءت المحادثات المباشرة بين طالبان والواليات المتحدة كتطور بحد ذاته في سبيل 

ة برئاسة األفغاني لحكومةية نظرة تفاؤل ولكن اميركالشعب األفغاني واألحزاب السياسية إلى الجهود التي تبذلها اإلدارة األ

الحكومة  مش دورهور بين حركة طالبان والحكومة األميركية، وتتهم خليل زاد بأنه محمد أشرف غني تنظر بشك إلى ما يد

 يمية يغلقاإلقل األفغانية في المفاوضات ويسعى لتشكيل حكومة مؤقتة، كما أن موقف الحكومة األفغانية وتنافس القوى

ير إلى ما يشم، الواليات المتحدةفرص المحادثات بين الفرقاء داخل أفغانستان، ويجعلها مقتصرة على حركة طالبان و

 (.19)صعوبة المرحلة القادمة حتى لو حققت المحادثات األهداف المرجوة منها
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