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قدمةامل

اما مثل إىل الحكم بعد وصول دونالد ترامب  يف الواليات املتحدة، أكد عىل مواصلة الحرب يف أفغانستان 

الفوز حاول عن اسرتاتيجية عسكرية جديدة ألفغانستان، همع إعالنو الرئيس السابق للواليات املتحدة. 

 تكن هذه االسرتاتيجية إال تكرارا للتجارب ر عام،مع مرو بالحرب من خالل الضغوط العسكرية، لكن

املاضية الفاشلة، واستمرارا للحرب، وضحايا مدنية أك من ذي قبل.

جديدة ترامب الاسرتاتيجية إعالن ، قبل إريك برنسلألمن الخاص، "بالك ووتر"بدأ مؤسس رشكة 

ولكن  يتم قبول مدار العام املايض. الحرب األمريكية يف أفغانستان عىلخصخصةفغانستان، جهوًدا لأل 

هذه الخطة إىل اآلن.

إريك برنس مرة أخرى، خصخصة الحرب األمريكية الراهنة يف أفغانستان، وقال إنه إذا تم تسليم اقرتح و 

الحرب إىل مقاتيل بالك ووتر، فإنه سيغ الوضع األمني يف أقرب وقت ممكن يف أفغانستان. 

وتر ومرتزقة القوات األجنبية يف الحرب يف أفغانستان؟ وكيف كان؟ وما أثرها إذا ما مدى دور رشكة بالك و 

ما أرسل هذه القوات من جديد؟ تناول الجزء األول من التحليل األسبوعي هذ املوضوع بالبحث والدراسة.

ىل بعض وخصص الجزء الثا من التحليل األسبوعي للتهديدات األمنية لالنتخابات الربملانية. وإضافة إ

ا لتحدي هذه  التهديدات األخرى لالنتخابات الربملانية، يعترب الوضع األمني اليسء يف البالد تهديدا كب

العملية. تجري االنتخابات الربملانية يف وضع تدهور الوضع األمني للبالد أك من ذي قبل، وأغلقت مراكز 

ا ل النتخابات بسبب هذه التهديدات األمنية.االقرتاع يف معظم أنحاء البالد، وال يرغب الناس كث
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خطة خصخصة الحرب األفغانية وتداعياتها

إريك برنس، مؤسس رشكة بالك ووتر األمنية الخاصة ويف حوار مع قناة طلوع نيوز األهلية يف كابل قال: 

ون الوضع يف أفغانستان إذا سلمت حرب أفغانستان إىل مقاتيل رشكة بالك ووتر األمنية، فإنهم سيغ

خالل ستة أشهر.

مؤسس رشكة بالك ووتر األمنية سي بعد وصول دونالد ترامب إىل الرئاسة األمريكية، حاول إقناع الحكومة 

األمريكية عىل جعل الحرب يف أفغانستان خصوصية، لكنه  ينجح يف هذه املهمة.

ردة فعل املسؤول يف ليس هناك أي قرار بشأن خصخصة الحرب يف أفغانستان حتى اآلن، لكن

أفغانستان، وأعضاء الربملان، ومفوضية حقوق اإلنسان تجاه االقرتاح األخ إلريك برنس تب أن خطة 

خصخصة الحرب األفغانية هي أحد الخيارات التي تفكر الحكومة األمريكية بشأنها إلدارة الحرب يف 

أفغانستان.

؟ وما هي ردود الفعل بشأن االقرتاح األخ ما هي خلفية رشكة بالك ووتر األمنية ومليشي اتها يف العا

إلريك برنس؟ وما هي تداعيات تسليم الحرب يف أفغانستان إىل هذه املليشيات املؤجرة؟ هذه األسئلة نجيب 

عنها يف هذا التحليل.
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مقاتيل بالك ووتر املرتزقة

، وهم الذين يقاتلون لبالد أجنبية، استخدام امليليشيات املؤجرة يف ميادين القتال له ماض طويل يف العا

ا يقاتلون من أجل املال تأييدا لطرف من أطراف  أو الذين ليس لهم عالقة بأي طرف من أطراف القتال، وإ

الحرب التي تتقاتل في بينها.

ة، و  كانوا يقاتلون يشهد التاريخ أن امليليشيات األجنبية كانوا موجودين ب جنود أمرباطوريات العا الكب

مقابل املال. ويف التاريخ املعارص نستطيع أن نذكر رشكة رشق الهند مثاال للميليشيات املقاتلة التي حكمت 

الهند بضعة قرون.

ويف العرص الحايل أيضا تحول امتالك الرشكات األمنية الخاصة وامليليشيات املؤجرة إىل مصدر مايل كب 

عىل مليارات الدوالرات، لكن هؤالء املقالتل ارتكبوا جرائم مختلفة ضد يف العا يتم من خالله الحصول 

اإلنسانية، وسببوا مقتل املدني من نساء وأطفال خالفا لجميع أصول الحرب.

. هذه الرشكة  ويف الوقت الحارض رشكة بالك ووتر هي إحدى الرشكات األمنية األمريكية الخاصة يف العا

م. هذه الرشكة كانت يف البداية تقدم 1997اط القوات البحرية األمريكية عام أسسها إريك برنس أحد ضب

الخدمات للجيش والرشطة األمريكية يف والية كارولينا، لكن أحداث الحادي عرش من سبتمرب هيأت الفرصة 

لتوسيع نطاق عملها.

م بتقديم خدمات 2001عام بدأت فعاليات رشكة بالك ووتر يف أفغانستان بعد الهجوم األمري عىل البالد 

ستية. كانت بالك ووتر أحد املتعاقدين كبار ألمريكا يف أفغانستان والعراق، وكانت مهمتها  أمنية ولوج

ای الحفاظ عىل أمن الدبلوماسي والسياسي األمريكان يف أفغانستان والعراق. تغ اسمها إىل  ايكس 

)XE م.2009) بعد عام
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خصخصة الحرب يف أفغانستانردود الفعل تجاه خطة 

م إىل 2002م وأوائل 2001بعد الهجوم األمري عىل أفغانستان وسقوط نظام طالبان، سي أواخر عام 

م، كان هناك ميليشيات مؤجرة تشارك يف حرب أفغانستان بجانب القوات األمريكية. يف هذه 2010عام 

أجنبية تعمل يف أفغانستان، كان عددهم يصل إىل رشكة أمنية خاصة داخلية و 90إىل 52الفرتة كانت هناك 

مقاتل.40000

رشكة أمنية داخلية وأجنبية من ضمنها رشكة 52م منع فعالية 2010أعلن الرئيس السابق حامد كرزاي عام 

).XEي (إبلك واتر، إال أن رشكة بالك ووتر عملت بعد ذلك تحت مسمى ايكس 

ة بشأن جعل الح رب يف أفغانستان خصوصية كانت لها ردود فعل شديدة ملا لهذه اقرتاح إريك برنس األخ

ل وحشية يف حرب أفغانستان والرتكابهم جرائم ضد اإلنسانية. الرشكات من أع

رئيس الجمهورية أرشف غني ويف رد فعل له أبدى مخالفته عىل هذا االقرتاح وقال أنه لن يسمح للممول 

ن ما يستطيع الشعب األفغا فعله اليستطيعه هؤالء املمولون. من األجانب بالتدخل يف حرب أفغانستان، أل 

جهة أخرى نرش مجلس األمن القومي األفغا خطابا قال فيه: فكرة جعل الحرب خصوصية يف أفغانستان 

ه. القوات األمنية والدفاعية األفغانية  تنتهك األصل الذي يقول بحق الشعب األفغا يف تقرير مص

لياتهم يف الحفاظ عىل الحاكمية واستقالل وحفظ حدود البالد والشعب.يتحملون مسؤو 

مكتب الرئيس التنفيذي الدكتور عبدهللا عبدهللا أيضا اليرى خطة إريك برنس لجعل الحرب خصوصية يف 

أفغانستان مناسبة وعملية. الرئيس األسبق حامد كرزي أيضا يرى هذه الخطة انتهاكا لحاكمية أفغانستان 

األسايس. ك أن الربملان األفغا أيضا بجانب املسؤول الحكومي رفيعي املستوى، أعلن ودستوره

ا. معارضته لخطة جعل الحرب خصوصية ورأى تنفيذ هذه الخطة خط

مع كل ذلك، فإن مفوضية حقوق اإلنسان يف تقريره الجديد قال إن جعل الحرب خصوصية يف أفغانستان 

انعا تنفيذ خطط يعرض املدني للخطر أك . يف هذا التقرير طولب من الدولت األمريكية واألفغانية أن 

. تكون سببا النتهاك حقوق املدني أك فأك
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تداعيات خصخصة الحرب األفغانية

الحرب التي بدأت مع الهجوم األمري عىل أفغانستان وسقوط نظام طالبان، مستمرة بشدة أك بعد ميض 

ن عدد القوات األجنبية باإلضافة إىل املقاتل املؤجرين منذ البداية يف ازدياد، وكان قد وصل عاما. وكا17

بعد حوايل عقد من الزمن إىل مائة ألف، ولكن  تكن له أي نتيجة سوى شدة اشتعال فتيل الحرب يف 

ار آخر لتجربة فاشلة. يف البالد، ولن تكون لتنفيذ هذه الخطة وازدياد عدد املقاتل األجانب نتيجة سوى تكر 

كن لرشكة 17ح  تنجح أمريكا والناتو واملتحالفون معهم يف هذه الحرب طيلة  عاما املاضية، كيف 

خاصة أن تربح هذه الحرب مع بضعة آالف من مقاتليها؟

لها ماض سيئ ودموي يف حر من جهة أخرى الرشكات األمنية الخاصة سي مقاتلو رشكة بالك ووتر 

ة بحق  أفغانستان والعراق. التقارير واملستندات تش إىل أن هؤالء املقاتل ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية كب

املدني بدءا من الفساد األخالقي والقتل.

طة لن مع أن خطة جعل الحرب يف أفغانستان خصوصية تنفع املشارك يف هذه التجارة، إال أن هذه الخ

، ك  تنفع الشعب األفغا ولن تكون لها نتيجة سوى حدة الحرب وتوسيع نطاق الوحشية وقتل املدني

أنها لن تكون سببا النتهاء الحرب يف أفغانستان.

ت الجوية للقوات األجنبية مرتفع يف الوقت الحايل، إال أن  مع أن حجم الخسائر ب املدني نتيجة للهج

 دمويا إذا سلمت مسؤولية الحرب إىل رشكة خاصة مثل بلك واتر. لذلك بدال من مثل الوضع سيصبح أك

هذه الخطط عىل املجتمع الدويل سي أمريكا التي بدأت بهذه الحرب وبالتنسيق مع دول املنطقة أن تبذل 

هودها لحل األزمة يف أفغانستان عن طريق الحوار الجاد والواقعي. ألن بالنظر إىل تجربة  عاما 17ج

هة أخرى فإن  هة، ومن ج كن حل هذه املشكلة بازدياد الضغوط العسكرية من ج املاضية من الحرب ال

انتهىالحرب يف أفغانستان ليست يف صالح الشعب األفغا ودول املنطقة، وال يف صالح أمريكا.
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االنتخابات الربملانية والحالة األمنية السيئة يف أفغانستان 

ء االنتخابات الربملانية بعد اإلصالحات االنتخابية، من أهم االلتزامات الرئيسة لحكومة الوحدة كان إجرا

بدأ تطبيق هذه العملية بعد تأجليها حوايل أربع سنوات من تشكيل الحكومة.ولكنالوطنية؛ 

ت األرواح نتيجة الربملانية والوضع األمني للبالد يتدهور يوميا ويذهب عرشانتخابات اال عملية إجراء تبدأ 

للرصاع املستمر. ونظرا إىل هذا الوضع، إضافة إىل املشكالت العديدة األخرى أثناء االنتخابات، فإن الوضع 

ا، والذي يهدد عملية االنتخابات، والناخب واملرشح عىل السواء. ثل تحديا كب األمني اليسء للبالد 

د، والتهديدات األمنية الحالية لهذه العملية، ومدى شمول وشفافية االنتخابات الربملانية، والوضع األمني للبال 

ت مناقشتها يف هذا الجزء من التحليل األسبوعي. االنتخابات الربملانية، هي املوضوعات التي 
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االنتخابات الربملانية

من الدستور. 83الـمادة الشهر الرابع حسب يف أفغانستان يف اليوم األول من الربملانتنتهي فرتة عمل 

العام الخامس يف أول يوم شهر الرسطان (الشهر الرابع يف الربملان ة عىل: "تنتهي فرتة عمل ادتنص هذه امل

الجديد يف العمل".الربملانانتهاء االنتخابات ويبدأ إعالن بعد للسنة الشمسية)،

1394عام من شهر الثالث (جوزا)النهايةمعالحايلالربملانفرتة عمل انتهت، هذه املادةواستناداً إىل 

حكومة الوحدة الوطنية لكن  تستطعد بدء العمل بدًال من ذلك؛ ي، وكان ينبغي عىل الربملان الجدهـ.ش

إجراء االنتخابات عىل موعدها، ومددت فرتة الربملان نفسه.،بسبب نزاعات داخلية

موعد االنتخابات الربملانية إعالن ، منةعىل مدى السنوات الثالث املاضيكنت حكومة الوحدة الوطنية 

هـ.ش آخر أيام الربملان الحايل، وبدأت عملها لتطبيق 1397ميزان (الشهر السابع) من عام 28واعتربت يوم 

هذه العملية، ولكن االختالفات ب لجنة االنتخابات واألحزاب السياسية، وعدم الثقة يف شفافية االنتخابات 

ما يهدد االنتخابات املقبلة.واملخاطر األمنية هي 

االنتخاباتأمامانعدام األمن؛ تحٍد كب 

للبالد والحرب التي تتسع دائرتها يوميا من أكرب تحديات االنتخابات يف املرحلة ءيعد الوضع األمني اليس

وحسب الراهنة. ووفقا للتقارير الدولية، فإن ما يقرب من نصف البالد يخضع لسيطرة املعارضة املسلحة. 

ترصيحات لألمم املتحدة، بسبب الوضع األمني اليسء والحرب املستمرة يف أفغانستان، راحت ضحيتها 

مد يف السنوات األربع املاضية.40000

، وأنه قد تم قرتاعال كز ااعىل الرغم من أن املؤسسات األمنية التابعة للحكومة األفغانية تتأكد من أمن كل مر 

هناك قلق عام يف أوساط الجتمع ومؤسسات من أجل أمن االنتخابات، إال أن جندي أفغا54000توظيف 

مراقبة االنتخابات. ألنه مع بدء عملية التسجيل لالنتخابات الربملانية، بدأت تهديدات أمنية تظهر أمام لجنة 

، والتي  يسجل من أجلها الناس يف معظم أنحاء البالد يف االنتخابات.االنتخابات، والناخب واملرشح
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يف كل إىل املؤسسات األمنية مركز اقرتاع7384األمن لـ توفووفقاً للجنة االنتخابية املستقلة، تم اقرتاح 

مركز 5100يف توف األمن لـ نجحت قوات األمن األفغانية بالنظر إىل الوضع،أفغانستان؛ إال أنه أنحاء 

اقرتاح يف األنحاء املختلفة للبالد.مركز 2000حوايل بسبب تدهور الوضع األمني، تناقصو اقرتاع فقط. 

ت عىل مراكز التسجيل إثر افتتاحها يف  مختلف مدن البالد. ووفقاً لتقرير بعثة األمم املتحدة ك بدأت هج

أي منذ الشهر الثا من هذا العام تسجيل الناخبمنذ بدءفإنه (يوناما)، لتقديم املساعدة إىل أفغانستان

ها دموية 271هجوما والتي تسبب يف سقوط 23اآلن، تعرضت مراكز االقرتاع لـ إىل ضحية، وكانت أك

ت ما حدث يف مركز تسجيل االقرتاح يف منطقة دشت برجي يف كابول، عاصمة البالد، وقد  يف هذه الهج

شخص.200أسفر عن مقتل حوايل 

انية من هديدات أمنية. ووفقا للتقارير، فقد تم قتل أيًضا تللربملانباإلضافة إىل ذلك، يواجه املرشحون 

ك أنه مع بداية رسمية للحمالت االنتخابية يف ختلفة. املأفغانستانرشح من قبل املسلح يف مدنامل

ع ألحد املرشح للهجوم يف محافظة ننجرهار، وقد سبب مقتل عرشات من  األسبوع املايض تعرض اجت

. املدني

وشفافة؟شاملةاالنتخابات هل ستكون

قراطية يعد الربملان  ثل بيتا للشعب، يف أنظمة د مبارشة ممثليها املفضل الناسختاروي. الشعب كلهو

ثيال حقيقيا.من خالل االنتخابات ، ليمثلوهم يف املستقبل 

السابق حكومة الرئيس، خالل ، بعد إنشاء نظام جديد يف أفغانستان2001يف عام أجريت انتخابات الربملان 

،  الفساد واالحتيالربملان يف تلك االنتخابات نتيجة جاءوا إىل الالذين حامد كرزاي؛ لكن بعض األشخاص 

ثلوا الشعب، و يكونوا مسؤول أمام الشعب، بل ساوموا عىل القيم الوطنية، وكل ما فعلوا كان عىل 

تحقيق مصالحهم الشخصية.

ملانية الحالية يف وضع، يسد الوضع األمني اليسء إجراء انتخابات شاملة يف البالد نتخابات الرب عقد اال تس

من ناحية، ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف بشأن وجود الفساد اإلدراي عىل نطاق واسع، وستأ هذه 
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بلد، االنتخابات مرة أخرى تحت تأث الفساد واالحتيال. ألن سيطرة الحكومة عىل شعبها وأراضيها يف أي

لها أثر مبارش عىل االنتخابات الشفافة الشاملة، ولكن الحكومة األفغانية بسبب الحرب الجارية والوضع 

األمني اليسء ليست لها سيادة عىل كل أراضيها وشعبها من جانب، ومن جانب أخرى، وصل عدم الثقة يف 

دى إىل التشكيك يف رشعية االنتخابات شفافية االنتخابات الربملانية ذروتها ب أوساط املجتمع، وهذا ما أ 

الربملانية.

فال بد أن يحاول يف املناطق ذات األمان من أجل إجراء انتخابات شفافة إىل حد ما،و ، كلهعىل الرغم من ذلك 

النسبي، أن تصوت ألفراد معتمد، وشخصيات علمية، ليمثلوا الشعب يف املستقبل ويكافحوا من أجل القيم 

هم كفاحا حقيقيا.الوطنية ومعتقدات

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: 

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

