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مقدمة

ة  ة، جرت محاوالت كث ، ولكن  يكن لها نتائج هامة. وقد السالممع طالبان حول قضيةيف السنوات األخ

ا املحادثات مع اتأكيد طالبان يف كان وجها لوجه، وحسب التقارير لواليات املتحدة مفاوضات السالم دا

ة لوسائل اإلعالم يبدو أنه تم قبول طلب طالبان، وذلك ألن األسبوع املايض نرشت تقارير تقول بأنه األخ

تحدث مسؤولون أمريكيون وطالبان وجها لوجه يف قطر، ويكون هناك محاوالت يف استمرار الحوار لحل 

األزمة األفغانية.

من الواليات املتحدة. محافظة 13تسليمطالبان طلبت إن "األمة" باسم، قالت صحيفة باكستانية مع هذا

، تقول بعض التقارير أيًضا أن الواليات املتحدة قد أمرت الحكومة األفغانية بسحب قوات ىن ناحية أخر وم

كون الواليات املتحدة أن تنفت؛ إال أن الحكومة األفغانية ناطق النائية والبعيدة من البالداألمن األفغانية من امل

لب قو ةجديدالسرتاتيجيةوفقا أيدت بأنه ولكنذا، قد أمرت به منات الجيش الوطني األفغا ، سيتم ج

إىل املدن، ويوظف القوات املحلية يف هذه املناطق باسم "الجيش املحيل".املناطق النائية 

يف األوضاع الراهنة وإن كانت محادثات أمريكا مع طالبان تبعث األمل، ولكن من ناحية أخرى، اخالء 

مركز املناطق النائية من قوات الجيش الوطني، وإيجاد املليشيات املحلية، أصبحت موضع قلق شديد، فقام 

.ياألسبوعالتحليل األول من الجزء حول هذه القضية يف تسليط الضوء الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية ب

"الويف القسم الثا من التحليل، تم البحث حول  ديدة أطلق عليها  الوطني تحالف معارضة سياسية ج

تم إعالن هذا التحالف بعد يف أفغانستان. والشخصياتالكب ألفغانستان" من قبل بعض القادة السياسي 

ال دعودة النائب األول لرئيس الجمهورية  وانتقد أعضاء التحالف ترصفات الحكومة األفغانية .ستمو الج

طالبهم. نقدا شديدا، وهددوا الحكومة األفغانية بحركات مدنية إذا  تع 
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األفغانيةالحرب من وجانب جديدالسالم عملية 

جه ب الواليات محادثات وجها لو ة من الغموض حول قضية السالم يف أفغانستان، جاءت ما کان هالبعد 

تقريرا تفيد بأن مسؤول من التي نرشتصحيفة وول سرتيت جورنال األمريكيةووفقا ل، املتحدة وطالبان

،رسمي. وعىل الرغم من أن طالبان  تنرش أي بيان حول قضية السالمكا يف الدوحة تحدثوا طالبان وأمري

طالبان.قريبة منمصادراملحادثات من قبل تأييد، تم بعض اإلعالمإال أنه استنادا إىل تقارير 

يي حركة طالبان، مناقشتها ب قياد، قال مسؤولو طالبان إن املحادثات قد تم ا لوكالة رويرتز لألنباءووفقً 

ح لهم بالبقاء فيها دون أن يشن أحد عليهم هجمة. وقد بحث الطرفان عن إعطاء طالبان محافظت والس

إال أن التقارير الجديدة ،ني يف وقت سابقالرئيس األفغا أرشف غهاالخطة رفضتهذهعىل الرغم من أن

جيش الوطني املتحدة ترغبان يف سحب قوات الالحكومة األفغانية والوالياتالتي نرشت حولها ترصح بأن 

"الجيش املحيل" من سكان هذه املناطق وتسليحهم لحفظ األمن سكانا،من املناطق األقل  وإيجاد 

واالستقرار.
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بعض االمتيازات، وإبدال طالبان وشائعة إعطاء، وجها لوجهاملفاوضات ب طالبان والسلطات األمريكية

جيش الوطني يف املناطق األقل سكانا، وتسليح الناس ألجل األمن واالستقرار يف الجيش املحيل بدال من ال

.املقالمناطقهم، موضوعات تم البحث عنها يف هذا 

محادثات أمريكا وطالبان وجها لوجه

موقف مضاد للحرب األمريكية الجارية يف أفغانستان؛ ولكن بعد ،قبل تويل الرئاسةكان لدى دونالد ترامب 

؛  ، شدد عىل استمرار الحرب يف أفغانستان كأسالفه من رؤساء أمريكي انية أشهر من التأخ مرور 

، ومع مرور أك كانت محاولة فاشلةاملاضيةولكنه أدرك أن اسرتاتيجية الحرب يف السنوات السبعة عرشة

دونالد ترامب أيضا أن اسرتاتيجية الحرب  تكن مؤثرة وال بد من اختيار طريق التفاوض مع من عام، أدرك

طالبان. 

ة يف قضية السالم مع طالبان عىل وطنيةالوحدة الحكومة السي الحكومة األفغانية، و قامت  ، بجهود كب

ا التفاوض مع ؛ ولكن طالبان رفضت التفاوض مع الحكومة األفغاإلقليمي والدويلاملستوى انية، وطلبت دا

أمريكا مبارشة. وإن كانت أمريكا رفضت طلب طالبان يف ا ألشهر املاضية إال أن يف األسبوع املايض ذكرت 

كية أن نائبة وزير الخارجية األمريكية أليس ويلز مع وفد رفيع املستوى  صحيفة وول سرتيت جورنال األم

، وإن  تنرش طالبان أي بيان رسمي حول هذا اللقاء، رصح اثن التقت مع طالبان يف الدوحة عاصمة قطر

من كبار مسؤويل طالبان يف بيان مع "  يس" عن لقائهم مع السلطات األمريكية يف الدوحة.

 يتضح يشء عن هذه الزيارة بعد، وما هي املوضوعات التي تم مناقشتها ب ممثيل طالبان واملسؤول 

، وما  هي املواعيد التي وعدت كل فريق آلخر، لكن وكالة رويرتز األخبارية قالت عن مسؤول يف األمريكي

ع تم يف جو ودي، وكانت هناك رسائل إيجابية للغاية وقرر الطرفان أن تستمر  حركة طالبان، أن االجت

ة يف قطر، أو تركيا، أو السعودية من أجل حل املشكالت.اللقاءات يف األشهر املقبل

ل، تفاوض طالبان وأمريكا حول السالم وجها لوجه، وإنهاء الحرب األفغانية كان مبعث األمل لدى وعىل ك

يف هذه املحادثات. كث من الناس، ولكن صدق األمريكان والتزامهم للعهود يعترب نقطة حاسمة
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قضية الجيش املحيل

إن الواليات املتحدة قد أبلغت الحكومة األفغانية بإخراج وسائل اإلعالميقال يف منذ األيام القليلة املاضية

ها تقول إنها ليست بذلك، لكناألفغانيةتعرتف وزارة الدفاع، و يف البالداألقل سكاناقواتها األمنية من املناطق 

وزارة الدفاع إن املناطقك تقول. فقطها الرئيس األمري، بل هي تصميمنا الخاص ودعمسياسة أمريكية

منهايف سحب قوات الجيش الوطني ترغب الوزارة، من السكانالنائية يف البالد، التي ال يوجد لديها الكث 

".الجيش املحيلجديدة تسمى "محليةقوة عسكرية هاوبدال من ذلك تحل محل

ويقولون ت، املليشيا، فإن الجيش املحيل لن يكون مثل الرشطة املحلية السابقة أو وفقا ملسؤول يف الوزارة

تحت قيادة الجيش وستكون أنشطتهم السابق وضباطهم الجنود، يتم استيعاب معظم القواتإنه يف هذه 

. الوطني األفغا

، ولكن وفًقا للتقرير ت الواليات املتحدة وحركة طالبانمحادثاوإن كانت قضية الجيش املحيل تطرح مع 

ت مناقشتها ب مسؤول أمريكي واألفغان لألنباء،، فإن وكالة رويرتز م2017الصادر يف سبتمرب  قد 

زء من ها،مسؤولياتد أيضا قوة عسكرية قللت من بعض ألن للهنيف دهيل عاصمة هند، ويعتقد أنها ج

عسكرية.الترامبإسرتاتيجية 

لقوة املحلية اتعترب تجربة فاشلة وبائسة. ، بأي اسم أو أساس، امليليشيات املحلية يف أفغانستانإن تجربة 

املسلحة الجديدة التي يتم إنشاؤها من قبل الحكومة األفغانية واألمريكان ألجل تعزيز األمن واالستقرار باسم 

املحلية". ولكن بدال من إنشاء هذه القوات املحلية يحسن أن "الجيش املحيل"، تعترب تكرار تجربة "الرشطة 

وتجهيزهم باألسلحة الحديثة.يتم تقوية قوات األمن األفغانية، وتربيتهم 
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الحرب األفغانية ومستقبل السالم

ة:السالم ولكن تواجد مىض، أي وقتمن، كانت محادثات السالم مع طالبان ساخنة يف السنوات األخ

، وإرصار طالبان عىل التفاوض مع أمريكا وجها لوجه، كانا من األسباب التي القوات األجنبية يف أفغانستان

.قضية السالمأخفقت 

ة حركة طالبان حاولتعىل الرغم من أن الواليات املتحدة  وإحضارهم عىل طاولة كل وسيلة ممكنة بهز

مهدت الطريق لطالبان لتقوم بإقامة العالقة مع منافيس أمريكااالتفاوض مع الحكومة األفغانية، إال أنه

ا عىل طالبان بسبب تحرير أنفسهم من احتكار الدملحاولة عىل مستوى املنطقة، و  ولة التي تضغط دا

الضغوط األمريكية.

العامل األساس الذي ،يف املنطقة، كان بناء عالقة مع روسيا وإيران والص الحرب طويلة املدىء باستثنا

، يبدو أن أمريكا تحاول مع كل هذااضطر الواليات املتحدة بأن تقوم باملحادثة مع طالبان وجها لوجه. ولكن 

انسحاب توقيتبكل طريقة ممكنة، وتسعى أيًضا إىلالسالم إحضار طالبان عىل طاولة مفاوضاتحالًيا 

الوضع السيايس زعزعة ، الفرتة؛ لكن السيناريو الرئييس هو أن الواليات املتحدة تريد خالل هذهقواتها

طلب بقائها.األفغان اضطروا عىلواألمني يف أفغانستان لدرجة أن 

، هو ان وزيادة الرتكيز عىل املدن فقطيف أفغانستالنائية سحب قوات األمن األفغانية من املناطق الحرب: 

يتم تسليح القوات املحلية بدال من ، يجيةوفقاً لهذه اإلسرتاتو تغي جديد يف اسرتاتيجية الحرب األفغانية. 

تقرار.الجيش الوطني األفغا للحفاظ عىل األمن واالس

حول هذه اإلسرتاتيجية:ينبغي مناقشة النقاط التالية

طني األفغا هناك تتطلب وجود الجيش الو الحرب، حتى أفغانستان ليست متورطة يف معظم املدن يف·

ات ، ن يف املدن بسبب ضعف االستخبارات؛ ولكتحارب ضد املعارضو ليالً ونهاراً،  تحدث تفج

ت دموية. ف نعها اراتية قوية ملنع هذه االنفجاراتإىل خطة وإجراءات استخبهناك حاجة هج ، التي قد 

ت. مثل هذه الهج
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جنائية والجرائم؛ ولكن ملدن إيجابيا يف الحد من القضايا اليف اوطني الجيش الوجودكن أن يكون ·

مها إىل املدن وستحيف جوانب أخرى اول للهجوم عىل ، من املرجح أيضا أن تزيد املعارضة املسلحة اهت

ستواجه املعارضة املسلحة الرضبات الجوية مع القوات العسكرية األفغانية واألمريكية خالل ك املدينة. 

ستكون أك الضحايا من املدني غالبا. ، والتي ية من البالدالرصاع مع الجيش املحيل يف املناطق النائ

إال إنشاء مليشيات وتكرار التجارب السابقة، وتقوية ، املعروفة بالجيش املحيل، القوة الجديدةتعترب ·

املليشيات املحلية تزيد من رصاعات قومية ومخالفات قبلية، وليس بعيدا أن تتحول املليشيات إىل قوات 

ا آخر أمام الحكومة األفغانية. انتهىمافيا يف البلد وستكون تحديا كب
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التحالفات السياسية وأسسها التنظيمية يف أفغانستان

ة، شهدت الساحة السياسية يف أفغانستان موجهات ومعارضات ب الحكومة وعدد من  يف السنوات األخ

. ويف هذه السلسلة، أعلنت يف األسبوع املايض ( م) أحزاب 2018يوليو 26األحزاب السياسية والسياسي

ر صحفي عن تحالف جديد باسم "التحالف الوطني الكب سياسية عدة وحركات  سياسية يف مؤ

ألفغانستان".

ويف حفل إعالن وجود هذا التحالف، اتهم عطاء محمد نور الرئيس التنفيذي للجمعية اإلسالمية، حكومة 

م عملية قمع الشخصيات املعروفة، وتحرير املجرم باس"الوحدة الوطنية بالعشوائية وضعف اإلدارة وقال: 

السالم، ينجر البالد إىل حافة االنهيار ويضع القانون موضع تساؤل".

وإن كان رئاسة الجمهورية قد رحبت يف بيانها الرسمي بإعالن هذا التحالف، وأعربت عن لقاء الرئيس 

، التحالف والبحث حول القضايا الوطنية يف مستقبل قريب، إال أنها أكدت رضورة الصربأعضاء األفغا مع 

وسعة النظر واملراقبة اإليجابية لتطوير الوعي السيايس، والتنمية السياسية. 

املعارضة والتحالفات ضد الحكومة، ودواعي تنظيم هذه التحالفات السياسية ضد الحكومة يف أفغانستان 

وإنشاء "التحالف الوطني الكب ألفغانستان"، موضوعات يبحث التحليل عنها يف هذا العدد.
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ارضة والتحالفات ضد الحكومةاملع

هود األحزاب والجهات السياسية لنيل  ديد، ج هة، وتعني كمصطلح ج املعارضة لغة هي املخالفة واملواج

األهداف التي تخالف أهداف القوى السياسية يف الحكومة.

وقراطية  والحرة. املعارضة وتشكيل التحالفات السياسية أصل من أصول نظام الحكم يف املجتمعات الد

راقبة ونقد مواقف وسياسات الحكومة بغية تحسينها. فضال عن األصل  وتقوم هذه املعارضات 

ل الحكومة ونقدها أفضل جهاد، ك أنها إحدى مهام  ، فإن اإلسالم يعترب مراقبة أع وقراطي الغر الد

عات رحبت باملعارضة لتقوم الفرد األخالقية. وعليه، ما عدا الحكومات االستبدادية واألنانية، فكل امل جت

ل الحكومة ونقدها. راقبة أع

، وفقا للدستور، يكون وجود املعارضة مقبوال ورسميا يف تلك البلدان،  البلدان التي نظام الحكم لديها برملا

ويف مثل هذه البلدان يتم تشكيل فريق من النواب ال يدعمون الحكومة، ولكنهم ملتزمون بالدستور الذي 

عهم الوطني. ووفقا للرشوط التي يف الدستور، املعارضة تقوم ي حكم البالد، ويكون الدستور محور إج

ل الحكومة، ك تضع الرأي العام يف سياق أحداث ووقائع  راقبة محادثات املجلس الترشيعي وتقيم أع

. البالد والعا

التحالفات السياسية يف أفغانستان

تخلف، يطلق املعارضة عىل الحزب أو املجموعة التي تريد إزالة الحكومة من مجتمع يف العا الثالث أو امل

ما، وتنزع الحكم من أيدي القوى الحاكمة، وقد يدعمها الجهات الدولية التي تحكم العا وتؤيدها رسا أو 

علنا، سياسيا وإعالميا وماليا.

التحالفات السياسية واملعارضة السياسية ، شهدت أفغانستان العديد منالعقد املايضونصفعقدخالل  

ل الحكومة مع اقرتاب موعد االنتخابات الربملانية أو الرئاسية. غالبا تعلنالتي كانت  وكانت تنتقد أع

وتخالفها يف بعض السياسات واملواقف.
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والنخبة لقادة، كان من املأمول أن اوإنشاء نظام جديد يف أفغانستان2001عىل الرغم من أنه بعد عام 

كن أن والزالتالسياسي األفغان، مع مئات األخطاء  يروا ، سيصلون إىل مرحلة النضج والنمو السيايس، و

انهارت بعد مدة يف كل مرة التحالفات يف شكل تحالفات سياسية، لكن هذه اآلخرين، و إىل جانبمصالحهم

ة أو عقب الجولة االنتخابية،  الحصول عىل مقاعد يف الحكومة.بعدالتحالفوترك بعض أعضائها قص

مثل هذه الخطوات، منها: "تحالف األمن واالستقرار خالل فرتة حكومة الوحدة الوطنيةاتخذ السياسيون 

"، و "، و"تحالف اإلنقاذ األفغا الوطني الكب تحالفتشكيل ائتالف جديد يسمى "الاألفغا

ة األخرى.التحالفاتألفغانستان" وبعض  الصغ

مدار العقد ونصف العقد عىلضد الحكومة يف أفغانستان، التحالفات السياسية التي تم إعالنها شكل عامب

، كانت تحاول لتغي النظام ونقد سياسات الحكومة دون أية رقابة جادة ومستمرة عىل الحكومة، املايض

.ودون مراعاة املصلحة العامة يف البالد وخطة عملية بديلة

ي الكب ألفغانستانالتحالف الوطن

، والحاكم السابق لبلخ رباستم، ووزير الخارجية صالح الدينو عبد الرشيد دللرئيس األفغاألولاالنائب

صيات السياسية البارزة يف بعض الشخو ، محمد محققالنائب الثا للرئيس التنفيذي و ، محمد نورءعطا

"االئتالف الوطني الكب ألفغانستان".هذاأعضاء بارزين يف، هم من الربملانيالنواب، وعدد من البالد

ر وأعرب أعضاء التحالف  ل، ن وجودهمإعال يف مؤ وحدة الوطنية. حكومة العن نقدهم الشديد حول أع

، االنفصال العرقي؛ للقلقةمث إن أوضاع البالد "تحالف:ال، أحد أعضاء هذا محمد نورءوقال عطا

فغانستان أقرب اىل حافة االنهيار."جعلت أ ستبداد، واال خرين عن املشهد السيايسإزاحة اآل ومحاوالت 

، الحكومة إىل قبول الخطة االنتخابية لألحزاب ، محمد محققتحالفدعا عضو آخر يف الومن جهة أخرى، 

-ويت وحدة قابل للتحويل التي يقرتح فيها تغي نظام االقرتاعات غ القابلة للتحويل إىل تص-السياسية 

إن  يوافق عليها بدء الحركات املدنية املخالفة لسياسات الحكومة. وحذر 
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وإنشاء ، ، ومشاركة األفراد املنتم إىل أحزاب مختلفةكيفية تشكيل هذا التحالفونظرا إىل، بشكل عام

الحفاظ عىل الوحدة ها كنال ، اضيةات امل، مثل االئتالفهذا التحالف، يبدو أنسابقؤقتة يف الاملتحالفات ال

ة.والتنسيق ب أعضائها،  وستكون له حياة قص

كن إيراد أربع  نقاط جديرة بالذكر:وأما بالنسبة قرص حياته 

 تحقق األحزاب السياسية والحركات السياسية النشطة حاليا يف مجال السياسة األفغانية نجاحا :أوًال

ا عىل مدى السنوات ال اسكها الداخيل، وال كحزب سيايس مراعيا كب سبعة عرش املاضية، ال يف تعزيز 

أصول الحزب السياسية يف التعامالت السياسية والقضايا الوطنية. عىل سبيل املثال؛ وقف محمد محقق يف 

معية م وهو من حزب الوحدة اإلسالمية مع الدكتور عبد هللا عبد هللا من الج2014االنتخابات الرئاسية عام 

عيل خان وهو من الجمعية اإلسالمية وقف مع عبد رب رسول سياف من حزب الدعوة الاإلسالمية، ولكن إس

لك القدرة عىل التحالف  كن لحزب أن يلتزم بتحالف متعدد األحزاب، وهو ال  اإلسالمية. إذن، كيف 

الداخيل ب أعضائه؟

الذيننو سياسيالأو يف املعارضة األشخاصعادة يجتمع. وجود مسئويل الدولة يف هذا التحالفثانيًا: 

ليس لهم منصب حكومي، وإن كان ألحد املعارض منصب حكومي فينبغي أن يستقيل من منصبه، ثم 

يعارض أو ينضم إىل فريق املعارضة؛ ولكن األمر يختلف يف أفغانستان حيث تعلن املعارضة وأعضاؤها من 

عالقة ب أحدهم والحكومة عىل أساس ما، سيرتك التحالف يف نفس مسؤويل الحكومة، فإذا تحسنت ال

اليوم، وينضم مرة أخرى إىل النظام دون مراعاة اعرتاضاته السابقة.

عد أن فقدوا مقاعدهم يف الحكومة، هذا التحالف وبك يف التحالفات السابقة، هناك أشخاص يف ثالثاً:

هؤالء ينضمون إىل التحالف إىل . ظهر جديد للغطرسةح يف معارضة الحكومة وظهروا عىل املرس راحوا

أن يستعيدوا مقاعدهم أو مناصب أخرى يف الحكومة، ثم ال يرتددون يف تركها أبدا.

لهم رابعاً: وقد يحاول أناس أن يحتلوا مكانا يف هذه التحالفات، وهم من مجموعات املافيا الذين يرون أع

ومستقبلهم يف خطر. ويود هؤالء باستخدام هذه الطريقة الضغط عىل الحكومة لتقليل الضغط الحكومي 

مغادرة التحالف دون عليهم. هؤالء أيضا يبقون يف التحالف لتلبية مطالبهم فل رأوا إشارة خرضاء يتم 

مكث. 
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اإلعالن عن هذه كل مرة يتمملاضية، يفات السياسية يف السنوات اإىل وضع التحالفونظراومع ذلك، 

إنشاء تحالفات سياسية يف أفغانستان ه ليس وراءيبدو أنوفات مع اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية، تحالال

سي وحصول مناصب حكومية والنيل إىل مقاعد الحكم، إال مطامع شخصية لبعض السايف معظم الحاالت

وال ترسيخ القانون وإصالح النظام يف البلد.من أجل املصالح الوطنيةالكفاح ليس ف

انتهى

تواصل معنا: 

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

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

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

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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