
924www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

1
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قدمةامل

يف السنوات األخیرة ويف مجاالت مختلفة اذي ازداد تعاونهالصین، الجار قوي ألفغانستان يف املنطقة وال

.األفغانيةد لعب دور مؤثر يف القضیةتريمع أفغانستان، و 

ر الصین لثالثة أیام وقابل نائب الرئیس محمدقبل أیام زار مستشار األمن القومي األفغا حنیف أ

یة وانجتيشالصیني وانج وکبار املسؤولین زوتشيكيلمن القوميیي، ومستشار األ شان، ووزیر الخارج

ر من الصین تعاونه. افیه يف عملیة السالم األفغانیة عن طریق االستفادة من ايف هذه اللقاءات طلب أ

ت يف وقت بدأت الجهود . تعاون بشکل جاد وصادق مع هذه العملیةتعلی باکستان لاتأثیره هذه الزیارة 

ت زیارة رئیس الوزراء الباکستا إلی لتعزیز العالقات بین أفغانستان  وباکستان يف اآلونة األخیرة، و

.تقرؤون بهذه املناسبة يف القسم األول من التحلیل األسبوعي. کابل لهذا الهدف

من املقرر إجراء االنتخابات الربملانة . ويف القسم الثا من التحلیل تقرؤون عن االنتخابات الربملانیة القادمة

مجالس املدیریات بعد تأخر ثالث سنوات يف وقت لیس الوضع مناسبا إلجراء االنتخابات حسب وانتخابات

ء . أعضاء لجنة االنتخابات وفقا للمعاییر االنتخابیة ولهذا السبب مضی أسبوعین من بدء عملیة تسجیل أس

العقبات التي ما هي. الناخبین لکن مستوی مشارکة الشعب يف هذه العملیة ضعیف جدا ألسباب مختلفة

.تواجهها هذه االنتخابات؟ هذا السؤال وأسئلة ذات صلة نحاول اإلجابة عنها يف هذا التحلیل
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داقة االسرتاتیجیة بین أفغانستان والصین وتأثیرها علی املنطقةالص

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ حکمت هللا زالند

رية، البلد الذي ليس لديها أغراض االصین،  يف السنوات . بدول املنطقة عالقة صداقةاعالقتهلذلك و ستع

ة  ت؛ بدأ عد خروج معظم القوات األجنبية من أفغانستانوبم ۲۰۱٤وعىل وجه الخصوص منذ عام األخ

أعطت الصین مکانة کومة الوحدة الوطنیة فإن أفغانستانبأفغانستان کثیرا، ک بعد تشکیل حهتم تالصین 

.خاصة يف سیاستها الخارجیة

وضمن ، ضيةالسنوات الثالث املاازدادت الزیارات واللقاءات بین املسؤولین رفیعي املستوی من البلدین يف 

ر األسبوع املايض إلی بکین بدعوة محمد سافر مستشار األمن القومي األفغا سلسلة الزيارات  حنیف ا

ر أ زیارة حنیف . رسمیة من نائب الرئیس الصیني وقابل کبار املسؤولین الصینیین السیاسین والعسکریین

أفغانستان وباکستان والتعاون الباکستا إلی الصین تکسب أهمیة لحل أزمة الثقة املوجودة بین ةالحالي

.حالل السالم واألمن يف أفغانستان باإلضافة إلی مسائل أخریالجاد إل 

بین أفغانستان والصین علی العالقاتما هو اتجاه العالقات بین کابل وبکین، وما هو تأثیر عالقة الصداقة 

.، نحاول اإلجابة عنها يف هذا املقالصلةآباد حتی اآلن؟ هذا السؤال واألسئلة ذاتوإسالمبین کابل 
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يف طریقها إلی النمواألفغانية الصينيةاتالعالق

وبقیت عاما، ٦۳مع أن العالقات بین البلدین لها تاریخ طویل؛ إال أن العالقات الدبلوماسیة بینه بدأت منذ 

نظرة كولذل. ي تجاه أفغانستانمنذ ذلك الحین، و یکن للصین أي موقف سلبوديةالقات بین البلدین عال

.األفغان تجاه الصین هي نظرة إیجابیة

أي العالقات الصينية األفغانية متفردة بالنسبة للعالقات األفغانية مع الدول األخرى و تجرب هذه العالقات 

نتیجة سی الفرتة الثانیة ال ي اخالل فرتتین من رئاسة حامد کرز . املاضيةمشاکل خالل عقد ونصف العقد

، وبعد تشکیل حکومة الوحدة ن کابل وواشنطن؛ یلسوء العالقات ب تحسنت العالقات األفغانیة الصنیة أک

.الوطنیة دخلت مرحلة جدیدة

مها بالقضیة األفغانیة . يف ثالث سنوات من بعد تشکیل حکومة الوحدة الوطنیة؛ زادت الصین من اهت

عملیة السالم الصین يف تك؛ شار إلی أفغانستانلین الصینیینبجانب الزیارات التي قام بها کبار املسؤو 

عات مجموعة التنسيق الرباعيةاألفغانیة  ت عا من خالل اج ت لتعزیز طراف األ ثال، ونظمت الصین اج

1.العالقات األفغانیة الباکستانیة علی مستوی وزراء الخارجیة، وعززت تعاونها العسکري مع کابل

ر التاسع عرش للحزب الشیوعي شهدت الصداقة االسرت  اتیجیة بین أفغانستان والصین تقدما يف املؤ

ة بین البلدین والتي تحاول لصداقةلم، واعترب نقلة أخری متقدمة ۲۰۱۷الصیني يف اکتوبر من عام  القا

طقةتعاون االقتصادي بین دول املنت أن یتحول أفغانستان إلی مرکز للالصین من خاللها يف هذا الوق

 ، 2).واحدطریق-واحد حزام (ملرشوع وخاصةأهمیة بالغةويف هذه الحالةوالعا

تني مع بعض ثالث مرات، ييف ثالث سنوات األخیرة التقی الرئیسان األفغا والص الزیارات وتبادل وك

ثیقة مع الو ابعالقتهحتفظ تالصین  . اآلراء بین األفغان والصینیین يف هذه الفرتة بشکل غیر مسبوق

ایجاد أرضیة لتکوین العالقة بین شعبي البلدین واملجتمع املد تالحکومة األفغانیة فحسب؛ بل حاول

.الناعمة يف أفغانستاناالصین بهذه الطریقة تعزیز قوتهتوهکذا حاول. فیه

.۱۱۲هـ ش، صفحة ۱۳۹۵، »"أفغانستان يف العقد والنصف املايض"التقرير التحلييل والبحثي «، مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية1
ر «مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية، 2 : ۲۰۱۸يناير ۲۰، ، ترصيحات نائب سف الص»"العالقات األفغانية الصينية"تقرير مؤ

ties-bilateral-afghan-sino-on-seminar-the-of-report-http://csrskabul.com/en/blog/the/
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منطقة عقود استخراج النحاس يف تأخذ. حضور اقتصادي کبیر يف أفغانستانامن جانب آخر، الصین له

. قابل للذکراوالنفط يف منطقة نهر جیحون، والتعاون االقتصادي، والحضور التجاري الکبیر له) عینک(

3.م إلی ملیار دوالر۲۰۱٥وارتفع حجم التجارة بین البلدین عام 

م الصیني بأفغانستان يف ازدیاد االهت

م رفع کل ۲۰۱۲عادیة، لکنها ويف عام م إلی عرش سنوات األولی۲۰۰۱کانت العالقات بین البلدین بعد عام 

سنوات املاضیة؛ الإىلعندما ننظر . 4»العالقات االسرتاتیجیة«من الصین وأفغانستان عالقاته إلی مستوی 

م الصیني الزائد جهوديف اتعزز دور الصین وتدخله السالم واألمن يف أفغانستان، وهذا یدل علی االهت

نبیة من أفغانستان وإصدار الحرب إلین، ویعترب خروج معظمبأفغانستا يلالقوات األج أفغانستانش

.السبب األهم يف ذلك

ل أفغانستان من جهة، اعلی أمنهةقلقالصین  ک یخشی علی األمن الداخيل بسبب فقدان األمن يف ش

من کال الجانبین لعب دورا هامافت، من جهة أخرىيف املنطقةاالقتصادیة الکبیرةااإلقلیمي لوجود مشاریعه

هة أخری عن طریق تکثیف انظرا لنفوذهايف أمن أفغانستان واستقراره هة ومن ج علی باکستان من ج

ك ، 5وجاء التأیید الصیني لبناء مرکز عسکري يف بدخشان لهذا السبب. العسکریة ألفغانستانامساعداته

ر يف زیارته األ طلب جبيلخیرة لبکین من الصین تجهیز معسکراملستشار األمن القومي األفغا حنیف ا

6.يف بدخشان

ـ ش۱۳۹۶كز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية، مر ، »۲۰۱۵-۱۹۵۵كتاب العالقات األفغانية الصينية يف فرتة «خليل، أحمد بالل، 3 .۱۴۷صفحة،ه
4 China Daily, >China, Afghanistan in strategic partnership<, June 8 2012, see online:

http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-06/08/content_15489241.htm
5 The Diplomat, >China’s Military Base in Afghanistan<, January 18, 2018, see online:

https://thediplomat.com/2018/01/chinas-military-base-in-afghanistan/
6 Tolonews, >NSA Asks China To Help Establish A ‘Mountain Brigade’<, 21 April 2018, see online:

https://www.tolonews.com/index.php/afghanistan/nsa-asks-china-help-establish-%E2%80%98mountain-

brigade%E2%80%99
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عن طریق دورا يف عملیة السالم األفغا واملفاوضات بین األفغان لعب تالصین أن رید تمن جهة أخری 

مه ع أرومتيش عام تاستضافولذلك،بأفغانستاناتکثیف اهت الصین الحکومة األفغانیة وطالبان يف اجت

أک يف املحادثات ادورهتراقب يف مفاوضات مري املبارشة يف إسالم آباد، وعزز دور املتم ولعب۲۰۱۵

تفاهم نسبي بین الصین وطالبان، ولذالك هناك). الواليات املتحدةالصین، و أفغانستان، باکستان، (الرباعية 

.العالقة ودیة بین الجانبینبار طالبان إلی الصین عدة مرات، ك أن وسافر بعض من ک

أثیر الصیني علی العالقات األفغانیة الباکستانیةالت

وکان الوضع األمني ، 7م۲۰۱۲عام ) الصین-باکستان -أفغانستان (بدأت املحادثات بین األطراف الثالثة 

حزام (وضوع األسايس للبحث منذ البدایة، وتنفیذ املرشوعین الکبیرین للصین يف املنطقة املويف املنطقة ه

8.یدل علی القلق الصیني) ، واقتصاد منطقة الصین وباکستانطریق واحد-واحد 

ع الثال ألول مرة العام املايض  علی ) م۲۰۱۷(بدأت الوساطة الصینیة بین أفغانستان وباکستان، واالجت

) أفغانستان والصین(رئیسا الدولتین اتفقم ۲۰۱۷مستوی وزراء الخارجیة، وألول مرة يف یونیو من عام 

ع يف آخر عقدع منظمة التعاون شانجهاي علیأثناء اجت  ع ثال األطراف، وأخیرا أقیم هذا االجت اجت

.شهر دیسمرب يف بکین

للوساطة يف عملیة السالم يف أفغانستان والبحث عن طرق عن استعداده رسمیا العام املايضأعلن الصین

هة ، ومن جهة أخری تری الحکومة األفغانیة أن عملیة السالم األفغانیة 9سهلة للتفاهم بین األفغان من ج

.حتاج التعاون الصادق من باکستانت

7 China Chairs the First Trilateral Dialogue of China-Afghanistan-Pakistan, 2012/02/29, see it online:

http://www.china-embassy.org/eng/zgyw/t910391.htm
.۱۰۹هـ ش، صفحة ۱۳۹۵، »"أفغانستان يف العقد والنصف املايض"التقرير التحلييل والبحثي «مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية، 8
:۲۰۱۷يونيو ۱۲ف الصيني يف لقائه مع   يس، الس9

40241050-http://www.bbc.com/pashto/afghanistan
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الصین هو البلد الوحید الذي بإمکانه الضغط علی باکستان، ألن الصین تربطه بباکستان عالقات صداقة 

م فقط ۲۰۱۵عام . یة االقتصادیةاسرتاتیجیة وثیقة، والعالقات بین بکین وإسالم آباد واسعة سی من الناح

٤٦اتفاقیة بین البلدین، ویتطلب تنفیذ هذه املشاریع ٥۱وخالل زیارة الرئیس الصیني لباکستان؛ تم توقیع 

10.ملیار دوالر

لو نظرنا اآلن إلی السیاسة الصینیة والباکستانیة؛ لوجدنا أن سیاسة الصداقة االسرتاتیجیة بین مع کل ذلك

سیاسة مخالفة الدول األخری والتدخل يف شئونهم، بل عارض تألن الصین . إلی حد مانمتعارضتاالبلدین 

ملیار دوالر يف ٥۷قرابة تاستثمر االقتصادیة، ولذلكعن طریق السیاسات االصین تعزیز قوتهرید ت

م ألول مرة، ويف سبتمرب ۲۰۱۷ضد باکستان يف أواخر االصین صوتهتولهذا السبب رفع. باکستان فقط

عات املسلحة يف باکستان يف إعالن منظمة ۲۰۱۷من عام  التي الصین من ) بریکس(م أدینت نشاطات الج

11.أهم أعضائها

خاقان عبايس إلی أفغانستان تم االتفاق بین الجانبین علی أن يف الزیارة األخیرة لرئیس الوزراء الباکستا 

کان الهدف من زیارة مستشار األمن القومي لذلك.تشارو األمن إلنهاء خطة عملیعمل وزیرا الخارجیة ومس

من .من قبل الصینااألفغا إلی الصین فرض املطالبات األفغانیة علی باکستان عن طریق الضغط علیه

ع ثال بی .ابل يف املستقبل القریبن وزراء الخارجیة يف کاملقرر أیضا عقد اجت

بالنتیجة املرجوة يف العالقات األفغانیة الباکستانیة والتي السؤال هو، ملاذا  تأت وساطة الصین القویة 

لعب دور مؤثر يف عملیة السالم األفغانیة، هذا من جهة؛ اأفغانستان بصددها؟ الحقیقة أن باکستان بإمکانه

ومن . علی طالبان لحملهم علی قبول املصالحةضغط تبه أن االذي یمکنهتأثذلكابلد لیس لهإال أن هذا ال

.ة أخری وصلت أزمة الثقة يف العالقات األفغانیة الباکستانیة إلی حد ال یمکن أن تصیر عادیة بسهولةجه

10 CSRS, The Impacts of Chinese President’s Visit to Pakistan, April 26, 2015, see online:

http://csrskabul.com/en/blog/the-impacts-of-chinese-presidents-visit-to-pakistan/
11 CSRS, The BRICS declaration and its impacts on the region, September 16, 2017, see online:

http://csrskabul.com/en/blog/brics-declaration-impacts-region/
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السیاسات اإلقلیمیة

نظر تو الطیبة والقویة علی مستوی املنطقة والعا بنیة حسنة، ینظر إلی العالقات األفغانیة الصینیة 

ملء الفراغ ستطیع تألن الصین تیجیة بإعجاب؛ ذلكالصداقة االسرتاباکستان إلی الدور الصیني النامي و 

.للدور والنفوذ الهنديین الناميین يف هذا البلد

ت بین أمریکا وروسیا ستطیع تالصین  حول أفغانستان علی املستوی الدويل، لعب دور يف التفاه

الضغط الصیني ،م آباد علی مستوی املنطقة، مع ذلكویستطیع التعاون لتعزیز العالقات بین کابل وإسال 

ة بین أفغانستان وباکستانلهلوحده علی باکستان الیمکن .حل أزمة الثقة الطویلة القا

خطو تاإال أنه، مصالحه الطویلة األمدمن أجليف القضیة األفغانیةاوقعهحتفظ تأن رید توالصین أیضا 

.حتی اآلن بشکل عام يف القضیة األفغانیة باحتیاط شدید
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التحدیات املوجودة أمام االنتخابات الربملانیة القادمة

ا مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية/ضياءاإلسالم ش

ثالث سنوات من تأخیر إجراء االنتخابات الربملانة، أعلنت اللجنة املستقلة لالنتخابات أخیرا عن حوايلبعد 

من شهر میزان ۲۸االنتخابات الربملانیة ومجالس املدیریات يف التأریخ النها إلجرائها، ومن املقرر إجراء 

.من العا الحايل

ء الناخبین يف مراکز املحافظات  ومع إعالن التأریخ النها إلجراء االنتخابات؛ بدأت عملیة تسجیل أس

بعد ميض ولکن و . إلی املدیریات والقریمن شهر ثور، وتنتقل بعد ذلك۲۳تی حمل، ویستمر ح۲۵بتأریخ 

املسؤولین يف حکومة الوحدة أقلقأسبوعین؛ مستوی مشارکة الشعب يف عملیة التسجیل ضعیف جدا وهذا 

.الوطنیة

https://da.azadiradio.com/a/29187288.html
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ح للتزویر، وطتاريخرئیس اللجنة املستقلة لالنتخابات تعهد یوم إعالن  لب من االنتخابات علی عدم الس

اما تأخیر ثالث سنوات يف إجراء االنتخابات الربملانیة وعملیة . الشعب تعاونهم مع اللجنة للحد من التزویر

.تزویر واسعة يف االنتخابات املاضیة؛ هي األسباب التي جعل الناس الیثقون يف نزاهة هذه العملیة

والتحدیات التي تواجهها هذه االنتخابات، نتحدث يف هذا التحلیل حول کیفیة العملیة االنتخابیة الحالیة، 

.وأیضا نزاهتها وشمولها

التأخیر يف إجراء االنتخابات الربملانیة

نین من الدستور األسايس ألفغانستان؛ تنتهي فرتة عمل مجلس  وفقا للبند الثا من املادة الثالثة والث

بعد إعالن نتائج االنتخابات، ) لس الشعبمج(الشعب يف الیوم األول من شهر رسطان من السنة الخامسة له 

لکن دولة أفغانستان  تستطع إجراء االنتخابات يف وقته القانو . ویجب أن یبدأ املجلس الجدید عمله

دید فرتة من رئاسة الجمهوریة؛۱۳۹٤من شهر جوزاء عام ۲۹واملحدد، وحسب اإلعالن الصادر يف  تم 

.نتائج انتخابات الدورة القادمةعمل مجلس الشعب الحايل إلی إعالن 

بعد ميض ثالث سنوات، نتیجة للخالفات السیاسیة يف البلد ومع إعالن زمن االنتخابات عدة مرات؛ لکن يف 

وأعلن رئیس لجنة . کل مرة بسبب املشکالت والخالفات السیاسیة  تنجح الحکومة يف إجراء االنتخابات

۱۳۹٥میزان ۲٤يف ستجریأن االنتخابات الربملانیة ۱۳۹٤م من شهر جدي عا۲۸االنتخابات األسبق يف 

ام جمیع األمور . هـ ش، إال أن هذا اإلعالن  یحصل علی املوافقة أکد الرئیس التنفیذي للحکومة أن یجب إ

.ةبواسطة اللجنة الجدیدة، ویجب إصالح النظام االنتخا قبل إجراء االنتخابات الربملانی

بعد حل قضیة اإلصالح االنتخا يف العام الثا من تشکیل حکومة الوحدة الوطنیة، شکلت اللجان 

راء االنتخابات الربملانیة عام . االنتخابیة بدأت بالعمل مع أن حکومة الوحدة الوطنیة کانت تتحدث عن إج

أن االنتخابات الربملانیة ۱۳۹٦األول من رسطان عام يفأعلنت؛ إال أن اللجنة الجدیدة لالنتخابات ۱۳۹٦

.۱۳۹۷من شهر رسطان عام ۱٦وانتخابات مجالس املحافظات ستجری يف 

http://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%25
http://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%25A
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هـ ش تأریخا ۱۳۹۷میزان ۲۸أعلنهذا التأریخ أیضا، وبسبب املشکالت التقنیة واملالیة واألمنیة ثم تغی

یزداد عدم الثقة يف کفایة اللجان لعمل لتنفیذ هذه العملیة، ومع ذلكإلجراء االنتخابات الربملانیة، وبهذا بدأ ا

.االنتخابیة ونزاهة االنتخابات من قبل الشعب بسبب عدم وفاء الحکومة بتعهداتها

کیفیة عملیة االنتخابات

رائها بـ بال یوما، وعلی هذا؛ أعلن ۱۲۰نظر إلی قانون االنتخابات، یجب إعالن تاریخ االنتخابات قبل إج

هـ ش﴾ يف جلسة علنیة ۱۳۹۷ثور ۲(األعضاء القیادیین يف اللجنة املستقلة لالنتخابات األسبوع املايض 

تاریخ االنتخابات الربملانیة وبحضور اإلعالمیین ومندو األحزاب السیاسیة ومؤسسات املجتمع املد عن 

.ومجالس املدیریات

۲۳حمل إلی ۲٥عملیة التسجیل وإعداد الفهرس للناخبین من تاریخ سوف تتمعنه؛ للتاریخ املعلنوفقا 

جوزاء يف القری، وسیتم ۲۲إلی ۹ومن جوزاء يف املدیریات، ۷ثور إلی ۲٥ومن ثور من مراکز املحافظات،

.من شهر أسد۲۳اإلعالن عن الفهرس الکامل لجمیع الناخبین بتاریخ 

ء املرشحین يف  منه، ۲٥میزان إلی ٦منه، والدعایات االنتخابیة يف ۲۲جوزاء إلی ٥ویکون تسجیل أس

من شهر قوس، ۲۹عقرب والنتائج النهائیة يف ۱۹ئیة لالنتخابات الربملانیة يف ویتم  إعالن النتائج االبتدا

من شهر جدي، والنتائج النهائیة يف ۱۸وإعالن النتائج االبتدائیة النتخابات مجالس املدیریات سیکون يف 

.من شهر دلو٤

وا السن القانو عملیة تسجیليف هذه االنتخابات، تتم  ء وأعداد الفهرس للناخبین الذین أ ۱۸(األس

لدیهم بطابقة أما الذین لیس. من بطاقة الهویة کإسناد وطني معترب وجمیع أنواعها قابل لالعتبار) سنة

مالیین شخص قبل بدء عملیة ۱۰الهویة؛ بدأت إدارة األحوال املدنیة توزیع بطاقات الهویة علی حوايل 

ء يف شهر حوت من العا املايض  ، وتستمر العملیة حتی اآلن، وال یمکن االستفادة من ۱۳۹٦تسجیل األس

.البطاقات االنتخابیة القدیمة يف هذه االنتخابات

http://www.iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1059-timeline-news-fa
http://www.iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1059-timeline-news-fa
http://www.iec.org.af/pdf/decisions-1396/dari/IEC LGL IEC Decision 14- 1396 on VR and Voter list Regulation.pdf
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ودة يف بطاقة الهویة األشخاص وا الرشوط االنتخابیة، یتم تسجیلهم علی أساس البیانات املوج الذین أ

راج ء تاكيد ذلكتهم إلعو ويف تأیید تسجیل االسم . خلف البطاقة بالالصق األمنيی مراکز تسجیل األس

ولذلك. کز االنتخا، ورقم املر خلف البطاقة؛ یکون الرقم املسجل الذي یخص الشخص، واملحل االنتخا

.الیستطیع الشخص أن یصوت يف مرکز أو محل انتخا آخر

التحدي الذي یواجه االنتخابات

أمام االنتخابات، ألن إجرائها أحد أهم التحدیات یعد الوضع األمني املرتدي يف البلد :األمنيالوضع ·

.الناجح والشامل یتعلق باستقرار األمن يف ربوع البالد

؛ أک من أربعین يف املائة من املدیریات إما تحت سیطرة طالبان أو تجري )سیجار(یر وفقا لتقر

عاريض الدولة يف کابل العاصمة واملدن دیاد العملیات والتفجیرات ملواز . الحروب للسیطرة علیها

.الکبیرة هو تحد آخر یواجهه الشعب األفغا والعملیة االنتخابیة يف أفغانستان

ء وحتی اآلن حصلت عدة تفجیرات علی مراکز التسجیل عملیة ءمنذ بد وتوزیع تسجیل األس

ها دمویة هو الذي وقع األسبوع املايض يف منطقة رقم  علی مرکز للتسجیل ٦بطاقات الهویة، وأک

.جریحا۱۲۰قتیال بینهم نساء وأطفال و أک من ۷۰يف مدینة کابل وراح ضحیته حوايل 

اآللیة االنتخابیة من اللجنة املستقلة لالنتخابات، بطاقة الهویة هي حسب:اآللیات االنتخابیة·

تسجیل شخص ما للتصویت؛ تلصق ببطاقته ورقة، وهذا األمر الوسیلة الوحیدة للتصویت، لکن عند

تحول إلی مشکلة تقلق کثیرا من الشعب بسبب التهدیدات األمنیة من املشارکة يف عملیة التسجیل 

.یشارکون يف عملیة التسجیلللتصویت، ولهذا ال 

، قال بهذه املناسبة يف جلسة إعالمیة األسبوع املايض انون يف : عبدالکریم متین وايل والیة غز

خلف بطاقاتهم عند التسجیل بسبب التهدیدات الورقةإلصاقاملائة من سکان غز ال یقبلون 

.األمنیة

http://maseerdaily.af/index.php/afghanistan-news/item/2368-2018-04-25-02-16-06
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نظرا . عدم ثقة الشعب بنزاهة العملیة االنتخابیة، هو تحد آخر أمام االنتخابات الربملانیة:النزاهة·

للتزویر والفساد املوجودین يف العملیة االنتخابیة يف سبعة عرش عاما املاضیة، وحتی انتخابات عام 

لعملیة االنتخابیة إلی أزمة يف البالد، وحصلت املواجهة بین الفرق م تحولت ا۲۰۱٤و ۲۰۰۹

العملیة االنتخابیة يف أفغانستان بشکل االنتخابیة، وانخفضت درجة ثقة الشعب بعملیة التصویت وب

.عام

نظرا للتجارب املاضیة، یعتقد معظم الشعب أن األشخاص یصلون إلی کرايس الربملان عن طریق 

!ی ملشارکتهم يف االنتخاباتالتزویر، وال معن

مع أن اللجنة املستقلة لالنتخابات تتحدث عن النزاهة يف العملیة االنتخابیة؛ إال أن أعضاء مجلس 

 من بطاقات الهویة قائلین أن شخصا واحدا یستلم أکعملیة توزیعینتقدوناألفغا الشيوخ

ء متعددة الَيل أکربي إحدی العضوات يف . بطاقة وبأس قالت يف املجلسعلی سبیل املثال، ج

.الجلسة العامة أن أحد حراسها استلمت بطاقة الهویة ثالث مرات

هل هذه االنتخابات نزیهة وشاملة لجمیع املناطق؟

ومة الکاملة علی کامل جغرافیا الحکاالنتخابات النزیهة والشاملة يف بلد ما تتعلق بشکل مبارش بسیطرة

.البلدبه، وهذا یکون ممکنا إذا کان هناك نظام قوي وحکومة قویة تحکم ذلكالبلد وشعذلك

يف أفغانستان أیضا؛ عدم سیطرة الحکومة علی کامل جغرافیا البلد، والوضع األمني، وآلیة وکیفیة عملیة 

ء الناخبین، القلق من الفساد والتزو یر املوجودین يف عملیة االنتخابات، هي األمور التی ألقت تسجیل أس

.بظاللها علی عملیة االنتخابات الربملانیة وانتخابات مجالس املدیریات

ئهمنظرا للتحدیات املذکورة؛ تقل جنةو وفقا للمعلومات املقدمة من الل. رغبة الشعب أیضا لتسجیل أس

حالیا حدد شهران من . ألف فقط۲۳۰ع أنحاء البالد وصل إلی املستقلة لالنتخابات؛ عدد املسجلین يف جمی

قبل لجنة االنتخابات لعملیة التسجیل، نظرا لألسبوع األول من هذه العملیة سیتم تسجیل حوايل ملیو 

۱٤ملیون إلی ۱۳شخص فقط إلی نهایة هذه الفرتة، يف حین وفقا ملعلومات لجنة االنتخابات؛ فإن حوايل 

ا تفقد هذه العملیة مرشوعیتها ؛ لذلك. رشوط التصویت يف االنتخاباتملیون یستوفون بهذا لو استمرت ر

.البطء

https://da.azadiradio.com/a/29186879.html
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قاطعة االنتخابات من قبل طالبان، ضعف توعیة  الوضع األمني املرتدي للبلد بشکل عام، ومطالبة الشعب 

یقة إجراء االنتخابات، تلكة يف طرالشعب حول االنتخابات، والفساد والتزویر املوجودین، واآللیة املوجود

.هي التحدیات أمام نزاهة وشمول االنتخابات الربملانیة وانتخابات مجالس املدیریات

النهاية
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mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
mailto:hekmat.zaland@gmail.com
mailto:zi.shirani@gmail.com
mailto:ahmadshahr786@gmail.com

