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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2018وليوي7إلی1من(258:اإلصدار
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قدمةامل

، الفطرعيدخاللطالبانوحركةاألفغانيةالحكومةبأيامثالثةملدةاملتبادلالنارإطالقوقفأثارلقد

هناك مفاوضات تجرى ب الحكومة وطالبان خلف أنيعتقد وكان،األفغانيةالسالمعمليةنجاحيفآمال 

. ولكن بعد نهايته نفى طالبان أي محادثات رسية لذلكنتيجةأيضاهذاالنارإطالقوقفوكانالستار 

معاملبارشةاملحادثاتعىلأخرىبيانات لها، وأكدوا مرة وعلنية مع الحكومة األفغانية عدة مرات عرب 

.أمريكا

م  طالب طالبان بانض من جهة أخرى يبدو أن موقف الحكومة األمريكية والحكومة األفغانية في يتعلق 

ية يف الواليات املتحدة يف املفاوضات قد خفف بالنسبة إىل السابق، وألول مرة يناقش مص القوات األمريك

، والتي ب األفغانيةكدان عىل املفاوضات مفاوضات السالم. غ أن الحكومة األفغانية وأمريكا ال تزاالن تؤ 

؟ ب األفغانيةنشاهد يف املصالحة ترفضها طالبان دوما. إىل أين يتجه تيار السالم يف ضوء اإلخفاق الذي

لعدد.هذا سؤال يهدف التحليل األسبوعي اإلجابة عنه يف هذا ا

يف األسبوع .ويتناول التحليل األسبوعي يف القسم الثا قضية اشتباكات املليشيات املحلية مع الحكومة

ال دوستم، بعد نزاع مسلح وقتل األشخاص  املايض، قد ألقي القبض عىل قائد املليشيات لصالح الج

املواقف الحكومية التي ارتفعت اآلخرين. تعترب هذه الخطوة بالنسبة إىل مراكز القوى املحلية من أحسم

األصوات املؤيدة والرافضة حيالها. ملاذا وكيف أنشئت املليشيات املسلحة؟ وما هو موقف الحكومة األفغانية 

حولها حاليا؟ أسئلة يحاول التحليل األسبوعي اإلجابة عنها يف هذا العدد.
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ب األفغانيةومأزق املفاوضات األفغانية عملية السالم 

يس ولز مساعدة نائب وزير الخارجية األمريكية لشؤون جنوب ووسط آسيا، للصحفي خالل رصحت أل

سفرها األسبوع املايض إىل كابول، بأنه  يبق لطالبان أية حجة لرفضها مفاوضات السالم مع الحكومة 

ن بية يف األفغانية بعد إعالن أمريكا لحاقها يف مفاوضات السالم والتفاوض حول مستقبل القوات األج

أفغانستان.

هة مع  ر صحفي حول السالم وإنهاء وقف إطالق النار من ج ك أن الرئيس محمد أرشف غني يف مؤ

ع  طالبان، طلب منهم مرة أخرى قبول دعوة السالم من الشعب والحكومة، ك أنه أكد نظرا إىل اإلج

حق "فيتو" يف قضية السالم.الشعبي والدويل حول قضية السالم يف أفغانستان، فال يعطي ألي أحد

ة عليها يف مفاوضات السالم مع الحكومة األفغانية، رفضت يف  غ أن حركة طالبان بعد الضغوط األخ

ات شعبية ب األفغانيةعدة بيانات طلب الشعب والحكومة للمفاوضات  يف قضية السالم، واعتربت مس

مريكيا.تدعو للسالم يف مختلف الواليات األفغانية مرشوعا أ 

ة حول مفاوضات السالم؛ الجهود والضغوط املتزايدة عىل  والسؤال هنا: يف خضم هذه املواقف األخ

هة طالبان، فإىل أين ب األفغانيةطالبان لبدء املفاوضات  يف قضية السالم، واملوقف الرافض لها من ج

ينتهي مص السالم يف أفغانستان؟ 
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الضغوط املتزايدة عىل طالبان

وط املتعددة يف املستوى الوطني والدويل عىل طالبان لحضورهم يف مفاوضات السالم، هي القسم الضغ

األساس من خطة عمل الرئيس أرشف غني يف قضية السالم. وعليه، كان أول خطوة للرئيس األفغا 

ادتها مرات الضغوط الواردة عىل باكستان لضغطها هي عىل طالبان، ولكنه  يوفق مع الجهود املبذولة وإع

ة. عدة يف األشهر األخ

اتخذت حكومة الوحدة الوطنية الضغط العسكري آلية ضاغطة أخرى مساندة للضغوط السياسية.  تكن 

ة فقط، بل قام بدعم الحمالت الجوية للقوات  الحمالت الوسيعة لسحق طالبان يف السنوات الثالث األخ

ر الصحفي يف األسبوع املايض: "أن الهدف األمريكية يف أفغانستان، وعليه رصح الرئيس  األفغا يف املؤ

1من استخدام القوة يف إسرتاتيجية أمريكا يف أفغانستان وجنوب آسيا، هو السالم".

عية عىل طالبان طرفا آخر من هذه الضغوط؛ فقد قام الرئيس  ت األفغا تشكل الضغوط الدينية واالج

فضال عن دعمها الخطوات الشعبية السلمية، بنقد حرب طالبان من منظور رشعي، واستند عىل الفتاوى التي 

ء  ع عل أصدرت يف داخل وخارج أفغانستان ضد الحرب الجارية يف البالد. ومن أهمها ما كان من اجت

ء الدين يف كابول ع عل ت ر سالم يف إندونيسيا، واج ء الدين يف الدين يف مؤ ع قريب لعل ، واجت

السعودية.

والغرض األساس من هذه الضغوط، هو بدء مفاوضات السالم ب الحكومة األفغانية وطالبان واملفاوضات 

. وعليه، يعترب الرئيس األفغا عملية السالم بقيادة وملكية األفغان حال وحيدا للسالم يف ب األفغانية

لسالم مع الحزب اإلسالمي كنموذج ناجح لهذه األطروحة.أفغانستان، ويطرح اتفاقية ا

م وصلت ضحايا القوات األجنبية يف الحرب إىل أد حدها، ويتشكل 2014وم هو ظاهر أنه منذ العام 

، هذا ما أدى إىل ازدياد الخطوات السلمية الشعبية  الضحايا يف الحرب الراهنة من األفغان يف كال الطرف

ع ية املتزايدة عىل طالبان.والضغوط االجت

https://president.gov.af/ps/6/30/18ملزيد من التفاصيل، راجع الرابط التايل:1
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ة بواعث القلق لدى طالبان واتخذوا تجاهها مواقف شديدة وقاموا بدعايات واسعة  بعثت الضغوط األخ

ة، اعتربوها من الضغوط التي أعرب عنها جان نيكلسن رئيس  حيالها. ويف بيان لطالبان حول الفتاوى األخ

ل األطليس (ناتو) يف شهر مارس ا لعام الراهن، والضغوط الدينية عىل الحركة من ضمنها. قوات حلف الش

يون" عىل  "التكف ال أمري يف بنتاغون، حيث أطلق مصطلح  ك استفاد طالبان من ترصيحات ج

عنارص طالبان وداعش، و"املجاهدون" عىل عنارص القوات األفغانية واألمريكية، يف هذا املجال.

ب األفغانيةطالبان واملفاوضات 

لبان كجهة أساسية يف الحرب مع الحكومة األفغانية والقوات األجنبية  تقبل التفاوض مع الحكومة طا

عات غ رسمية خلف الستار مع بعض مفويض الحكومة األفغانية. األفغانية رسميا، وإن كانت هناك اجت

ويرجع رفض طالبان للمفاوضات األفغانية يف قضية السالم إىل عدة عوامل، منها:

تعترب الحمالت الجوية للقوات األجنبية من أكرب تهديدات الحرب الراهنة لطالبان، فال يعتربون الحرب األول: 

ويحسبون خطة عمل الحرب األمريكية ووجود القوات األجنبية واستمرار العمليات ضد  حربا أفغانية. 

طالبان، هي استمرارا لـ"احتالل" البلد.

 : ا بأن الحكومة األفغانية ال أن طالبان تعترب الحالثا كومة األفغانية بأنها فاقدا ألية سلطة، ورصحت دا

تقدر عىل اتخاذ قرار حيال العامل األسايس للحرب وهو وجود القوات األجنبية. ك أن لديهم قلقا حول 

ة املف اوضات يف الخالفات التي توجد يف حكومة الوحدة الوطنية وفيها أعداء ألداء لطالبان يعرقلون مس

أي وقت. ولهذا، رصح الرئيس األفغا يف األسبوع املايض عن وجود موانع داخلية للسالم وأكد أن السالم 

مبتغى شعبية ال يعطي ألحد حقا يف رفضها.

"االحتالل"، ويؤثر عىل معنويات الثالث : بدء مفاوضات السالم مع الحكومة األفغانية يضعف دعوى 

نية. ولهذا نشاهد أن طالبان بعد وقف إطالق النار األخ والسلوك الل لبعض جنودهم ضد الحكومة األفغا

.ب األفغانيةأعضاء طالبان مع القوات الحكومية خالله، تضاعفت جهودهم يف الرفض عىل دعوى الحرب 
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دور أمريكا يف مفاوضات السالم

هت الواليات املتحدة مخالفة شديدة من الرئيس السابق كرزاي  يف بدء املفاوضات ب األمريكا ملا واج

وطالبان يف قطر، بدأت ترص عىل مفاوضات طالبان مع الحكومة األفغانية. لكن رفض طالبان التفاوض مع 

الحكومة األفغانية واإلرصار عليه، أوصل عملية السالم اىل طريق مسدود. وعليه، فإن الرئيس األفغا غني 

أيام العيد الثالثة، إمكان املفاوضة حول مستقبل القوات وألول مرة رصح خالل وقف إطالق النار يف

مها يف مفاوضات السالم مع طالبان  األجنبية يف البلد. ومن ثم أعلنت الوزارة الخارجية األمريكية عن انض

واملحادثة يف مستقبل القوات األمريكية يف أفغانستان. 

غانستان يغلب عليه دعم املفاوضات ب الحكومة وإن كان موقف الواليات املتحدة يف قضية السالم يف أف

ا يف اسرتاتيجية أمريكا يف قضية  ة، إال أن املوقف األخ يعترب تغي األفغانية وطالبان يف السنوات األخ

. السالم األفغا

عىل ما يبدو، أن طالبان تنظر إىل ترصيحات السلطات األمريكية نظرة غ مطمئة إذ  تظهر أي رد فعل 

تجاهها. يعترب اعتداد أمريكا للتفاوض مع طالبان، أهم طلب لهذه الحركة يف الحل السيايس يف البلد، ولكن 

ة للسلطات األمريكية، تنبئ عن طلب طالبان  هة طالبان يف الترصيحات األخ الصمت السائد من ج

للتفاوض معهم مبارشة.

تحيل بينها وب طلب طالبان، فإن أمريكا ال تريد ولكن هناك موانع يف سبيل الحكومة األفغانية واألمريكا

أن تغمض عينها عن الجهود وامليزانية الباهظة التي رصفت يف إقامة الحكومة األفغانية، وتطرد الحكومة 

ومن جانب آخر، فإن الحكومة األفغاني هي اآلخر ال ةاألفغانية وتدخل يف مفاوضات مبارشة مع طالبان. 

املفاوضات ولهذا السبب تؤكد عىل قيادة وملكية األفغان يف عملية السالم. ومع هذا، تريد أن تبعد عن قضية

فإن الحكومة األفغانية ليست يف وضع تضغط عىل أمريكا.
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ة  الخا

هود توقف الحرب التي استمرت  منذ ب األفغانيةعاما يف أفغانستان، عن طريق املحادثات 17بدأت ج

لبية القوات األجنبية من البلد، ولكنها أخفقت و تبدأ مفاوضات السالم مع سنوات، وال سي بعد خروج غا

طالبان.

بدأت حكومة الوحدة الوطنية بأطروحة واضحة وطلب من طالبان التفاوض معها وتؤكد عىل ملكية األفغان 

ملشكلة تكمن لهذه املفاوضات، وقد رصح الرئيس األفغا يف اإلجالس الثا لعملية كابول للسالم. ولكن ا

يف عدم إعراب هذه األطروحة عن العامل األساس يف استمرار حرب طالبان يف البلد.

، وأعلنت سلطات  وقد انترش تقارير عن املفاوضات خلف الستار مع طالبان إثر الوقف عن إطالل النار األخ

ولكن بالنظر إىل موقف طالبان من "املجلس األعىل للسالم" عن بدء املفاوضات مع طالبان يف األيام املقبلة. 

الن: األول: أن التفاوض يتم مع بعض  األخ ورفض أي مفاوضات مع الحكومة األفغانية، هناك احت

: سيتم التفاوض مع  شخصيات من طالبان وتحت ضغوط، وسينتهي برسعة كمفاوضات "مري". والثا

"أرومتيش".وأما اآلن، يتحتم الدور شخصيات سابقة لطالبان و تعرتف طالبان بها رسميا كمفاوضات

الفعال للواليات املتحدة يف عملية السالم يف أفغانستان، كأحد األطراف املعنية يف حرب أفغانستان. وعليه، 

إذا  تضع الواليات املتحدة الجدول الزمني لخروج قواتها من أفغانستان عىل طاولة املفاوضات، فإن 

انتهىات مع طالبان ستواجه اإلخفاق مرة أخرى.الجهود الراهنة يف بدء املفاوض
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مليشيات موالية للحكومة يف مواجهة الحكومة

تعترب صناعة أمريكية أفغانية كانت تهدف تعزيز األمن يف البلد. هذه القوات املسلحة املحلية القوات املسلحة 

وإن كانت يف قص املدى تدفع املخالف عن اإلقليم الذي أنشئت فيه، فإنها أصبحت يف طويل املدى تهديدا 

تهدد الحكومة.القدرة والسلطةمراكزللحكومة األفغانية إذ أصبحت 

"الحركة الوطنية" العسكري من هذه املليشيات، "فارياب" نظام الدين قيصاري أحد قائدي  يف والية 

ال "دوستم" يف هذه الوالية، قام بتهديد القوات الحكومية واستعمل القوة والسالح  واملوفض الرسمي للج

يف وجه الحكومة وهدد القوات الحكومية بالبطش والقتل.

يجيب عن االتهامات التي اتجهت جهات حكومية وترص عىل أنه وإن كان قيصاري قد تم القبض عليه من 

ان، وفارياب، ورسبل،  وزج ية غاضبة يف واليات: ج ة احتجاج س إليه، فإن محاميه من الشعب قاموا 

وطلبوا اإلفراج عنه فورا.

ا ، وأثرها يف إيجاد مراكز القوى و املحليةتهدف هذه املقالة إىل بيان إيجاد املليشيات املسلحة  القدرة، وأخ

مواجهة هذه القوى مع القوات الحكومية.
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املحليةاملليشيات املسلحة 

لتعزيز األمن يف البلد لها جذور تاريخية؛ إال أن هذه املليشيات أصبحت املحلية استخدام املليشيات املسلحة 

زيق البنى الوطنية وإيجاد قوميات و فرق ومن ثم مصدر قلق للحكومات يف وقتها أو كانت سببا يف 

سببا يف الحروب الحزبية والقبلية.

بدأت خطط مربمجة إثر الحملة األمريكية ألفغانستان وانهيار طالبان، لتسليم السالح من القوات املسلحة 

كث طويال بعد عدة سنوات DIAG) وبعد ذلك "داياج" (DDRباسم "دي دي آر" (املحلية ). ولكنه  

مرة أخرى وبعد رصف مالي دوالرا املحليةبدأت إيجاد املليشيات املسلحة وح بدأت الحرب تتزايد، 

أمريكيا يف إنهاءها.

ال برتيوس منصب 2010يف عام  ، استفاد من يف أفغانستانللقوات الدوليةالقائد العامم ملا توىل الج

قامت حامد كرزاي. و تجربة مليشيات مسلحة يف الحكومة العراقية وقدم األطروحة للرئيس األفغا 

) يف ALP" (املحليةالحكومة األفغانية بقرار من رئاسة الجمهورية بتطبيق الخطة وأنشئت "رشطة األفغان 

) جندي.30000م، وتصل قواتها اليوم إىل ثالث ألف (2011عام 

كانت وراءها الدوافع ويف البداية، يف األقاليم التي أنشئت املليشيات املسلحة، كانت مخالفة للدافع الوطني إذ 

، والذين  القومية، ومن جهة أخرى، كانت قيادة هذه املليشيات بأيدي أصحاب السلطة أو املسلح السابق

ل غ أخالقية واتهامات ضد حقوق اإلنسان. كان لهم خلفيات إجرامية وأع

انتهاك حقوق اإلنسان

ثابة مواجهة البالد مرة أخرى إىل ذلك التهديد الذي املحليةإيجاد أمريكا املليشيات  ذاق يف أفغانستان كان 

"املحليةاعتربت الجمعيات الدولية هذه التجربة يف غ محلها، والتي مهدت باسم "الرشطة الشعب مرارته. 

الطريق إىل املليشيات السابقة لتستويل عىل املنطقة مرة أخرى.
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، و املحليةلحكومة وتحت سيطرة القوات األجنبية، والقوات وخالفا لآللية التي وضعتها ا القادة العسكري

ل غ أخالقية وغ قانونية. وعليه قاموا بنشاطات غ قانونية  تم توظيف الذين لهم جرائم سابقة وأع

ل غ قانونية. وأنشأوا مراكز القوة والسلطة يف أقاليمهم واتهموا بانتهاك حقوق اإلنسان وأع

ها و  قد ثبت يف تقارير منظمة حقوق اإلنسان العاملية جرائم لهؤالء املليشيات كالقتل، والتعذيب، والزنا، وغ

2من الجرائم.

اءت يف إحدى تقارير اللجنة املستقلة لحقوق اإلنسان يف عام  هـ.ش بأن الرشطة املحلية يف 1391ج

م االستقرار. وأضافت أنها ال تقوم بقرارات منية وعدمختلف مناطق البلد كانت سببا يف توتر الحالة األ 

وضع يف هذه املليشيات األشخاص الذين كانت لهم نشاطات مع فرق غ القانونية املسلحة الحكومة، و

. سابقا

م بأن الرشطة املحلية تقوم بتوظيف 2011املتحدة يف عام األمم ويف جانب آخر، جاء يف تقرير ملنظمة 

األطفال يف فرقها ويتعدى عليهم جنسيا. 

اشتباكات القوات املسلحة املحلية مع الحكومة

لحزب "الحركة نظام الدين قيصاري قائد مديرية قيصار يف والية فارياب، ومسؤول القوات املليشية 

تلكها الوطنية"، يقاتل قوات طالبان وداعش مساندا مع القوات الحكومية، ولكن القوة والسلطة التي 

ع أمني ب " التابع 209شاه "فيلقكانت يف األسبوع املايض، سببا يف تهديد القوات الحكومية يف اجت

.للجيش األفغا

سات ، اعترب قيصاري املشارك خونة وقال لهم: "أقتلكم، وأحرق املؤس"209شاه "فيلقبيان وحسب 

: بعد هذه املحادثة أخذ سالحه وبدأت معركة، البيانميمنة". وأضاف مدينة الحكومية، وأهدم الحكومة يف 

انتهت بانتصار القوات الحكومية وانتقال قيصاري إىل كابول.

ملزيد من التفاصيل:2

134499768/1440220.html-arbakies-http://www.darivoa.com/a/afg

أيضا:

http://da.azadiradio.com/a/24326482.html
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ل اشتباكات هذه القوات املليشية مع الحكومة، والسؤال هو ما هي العوامل التي أدت  هذه حادثة تشهد احت

هذه االشتباكات؟ وعليه يجب االنتباه إىل:إىل 

ة، وقد تصطدم املليشيات األول: األساس القومي للمليشيات املسلحة املحلية يف أفغانستان قضية خط

قضايا للحكومة يفقومية ومخالفةاملحلية بينها عىل أساس هذه القومية، وتتخذ هذه املليشيات مواقف 

مهمة للبلد.

: يات املحلية يف مناطق تضعف فيها القوات الحكومية.  تستخدم اإلمكانات والقدرات تنشط املليشالثا

املوجودة لصالحها يف املنطقة فقط، بل يف حالة ضغط الحكومة أو الشعب تتمرد عليها بسهولة.

ت تربوية للمليشيات املحلية، وال يكون هناك متابعة للحكومة يف أمو الثالث: رهم ال تقدم توجيهات وتعلي

ا منهم يؤذي الناس، ويرسق ويتعدى عىل أموال وأعراض الناس،  ذه وهووظائفهم، وهذا يسبب يف أن كث

أمور أدت إىل زيادة املسافة ب الناس والحكومة.

املحليةالسلطةمراكزموقف الحكومة ضد 

الدولية يف إيجاد املليشيات عاما يف أفغانستان، رصفت مبلغا باهظا من األموال الواردة واملساعدات 17منذ 

املحلية بغية تعزيز األمن يف البلد، ولكن املبالغ أعطيت ألشخاص قام كل واحد بإيجاد قوة وسلطة يف 

منطقته وأصبحت هذه السلطة مصدر قلق للحكومة وأوجدت موانع يف طريق األمن يف البلد.

جراءات تعسفية لنائب رئيس بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، اعتربت خطوات الحكومة ضد إ 

ل  ال دوستم، خطوات حاسمة للقضاء عىل مراكز السلطة والقوة املحلية، خاصة يف ش الجمهورية الج

البالد.

كانت التسوية السياسية مع عطاء محمد نور حاكم والية بلخ السابق، محاولة أخرى من أجل إضعاف مراكز 

ل. ومع ذلك، ال تزا رسة القوة يف مختلف أنحاء السلطة والقوة يف الش ه س ل الحكومة األفغانية تواج

وذجا منها. رد قائد رشطة قندهار ليس إال  البالد، و
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، أنه ال يقبل بعد األفغاللجيشالتابع" 201سيالب"فيلقبئيس أرشف غني يف خطابه قبل أيام، قال الر 

القانون. وعليه، ألقت الحكومة القبض عىل نادر شاه اآلن القوات املسلحة غ املسؤولة وأكد أنه يسلمهم إىل 

يف بدخشان، ورحيم هللا رئيس االستخبارات السابق يف والية أوروزجان، إىل جانب نظام الدين قيصاري يف 

األسبوع املايض فقط. وتقول الحكومة إن هناك العديد من االتهامات بخرق القانون وإساءة استخدام 

السلطة املوجهة إليهم.

ا تهدد م ع هذا کله، البد أن نزعن بأن السياسات العرقية وامليليشيات املسلحة املحلية يف أفغانستان كانت دا

االستقرار السيايس واألمني يف البالد وقد تسببت الشقاق ب القبائل والحرب األهلية يف أفغانستان. ومن 

ة التي ثم، فإن منع إنشاء وتعزيز امليليشيات املسلحة املحلية أمر  مطلوب قبل كل يشء. إال أن الخطوات األخ

علت بعض األشخاص والسياسي يضغطون عىل  اتخذتها الحكومة ضد امليليشيات املسلحة املحلية ج

الحكومة؛ لكن يجب عىل الحكومة أن تالحظ أنها لو تريد القضاء عىل مراكز السلطة والقوة املحلية، فينبغي 

ه هذه الضغوط أيضا.أن تكون مستعدة للوقوف يف وج

انتهى

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-omcsrskabul@gmail.c:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:املکتبهاتف

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487حكمت هللا زالندكب الباحث يف املركز: 

اباحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع: 
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