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قدمةامل

القليلة طالبان مع أن الحرب كانت مستمرة معهم يف هذه السنواتجرت محاوالت لبدء محادثات السالم مع 

عىل املستوى املحيل الحكومة األفغانية يف هذا املجال بطرق مختلفة ولقد حاولت املاضية يف أفغانستان،

؛ لكن طالبان رفضت دوما محادثات السالم مع إىل طاولة املفاوضاتطالبان واإلقليمي والدويل، لتجلب 

 تكن ألفغانية وأكدت عىل إجراء محادثات مع الواليات املتحدة. عىل الرغم من أن الواليات املتحدة الحكومة ا

إال أنها اضطرت إىل قبول املحادثات معهم مع إطالة الحرب.ملحادثات مع طالبان يف البداية، ترغب 

ومؤخرا عينت الواليات ، نرشت تقارير حول لقاء دبلوماسي أمريكي وممثيل طالبان،منذ فرتة وجيزة

املتحدة زملي خليلزاد ممثال خاصا لها يف أفغانستان، ليقود عملية محادثات السالم مع طالبان.

للواليات املتحدة في يتعلق بقضية أفغانستان، ويأمل منه خليلزاد هو أحد املسؤول السياسي الرئيسي 

جديد النظام اليف تأسيس لعب دورا رئيسا أمريكسيايسنهاء الحرب يف أفغانستان. ألنهأن تعمل إل 

ة يف أفغانستان والعراق للواليات 2001والحفاظ عليه يف أفغانستان بعد عام  ت خط ه م. وقد قام 

املتحدة.

ت مفاوضات السالم مع طالبان، هي مستقبل و ، مهمة زملي خليلزاد الجديدة يف أفغانستان موضوعات 

ول من التحليل األسبوعي. مناقشتها يف الجزء األ 

ةتناول التحليل األسبوعي يف الجزء الثا  فقد النتخابات الربملانية املقبلة. يف طريق االحواجز القا

أعلنت األحزاب السياسية يف أفغانستان مقاطعتها . مشكالت وتحديات عدةعملية االنتخابات القادمة واجهت 

ستخدام البيومرتية يف االنتخابات؛ ولكن اآلن تم قبول ت وعدم اآلية االنتخابابسبب ، الشهر املايضيف 

ت شكوك حول مطالب األحزاب وتريد لجنة االنتخابات إجراء االنتخابات  بطريقة بيومرية، مرة أخرى، أث

ال تسمح لهم كيفية استخدام األجهزة البيومرتية. ك أن بعض األحزاب السياسية اتهم اللجنة بأنها 

االنتخابات.باإلرشاف عىل
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مهمة خليلزاد الجديدة ومستقبل مفاوضات السالم األفغانية

ية األمريكية، لقيادة محادثات  قبل حوايل شهر، تم اختيار زملي خليلزاد كمستشار خاص لوزارة الخارج

ية األمري مايك بومبيو، فإن  زملي السالم ب الحكومة األفغانية وطالبان. ووفقا ملا ذكره وزير الخارج

خليلزاد سيقود جهود واشنطن لدعم محادثات السالم ب الحكومة األفغانية وطالبان، وسيمهد ويشارك 

فيهذه املحادثات.

اتخذ زملي خليلزاد الخطوة األوىل يف مهمته الجديدة يف نهاية األسبوع املايض حيث بدء رحلته إىل 

ات العربية املتحدة وقطر لعرشة أيام. ويبدو أن باكستان وأفغانستان واململكة العربية السعودية واإلمار 

الغرض من هذه الرحلة هو التحض ملحادثات السالم مع طالبان وجها لوجه، ووضع حد للحرب الدائرة يف 

أفغانستان.

خليلزاد املفوض األمري الذي هو من أصل أفغا ولديه خربة كافية يف القضايا املتعلقة بأفغانستان، 

أم السالم وانتهاء الحرب يف أفغانستان يف ح تم جهد كب يف هذا الصدد عىل الصعدين يتوىل مهمة ت

ة، لكنه  يؤد إىل نتيجة ملموسة، والحرب ما زالت مستمرة يف البالد. الوطني والدويل يف السنوات األخ
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نجاح مهمة خليلزاد مهمة زملي خليلزاد الجديدة، كيف سيتم إجراء محادثات السالم مع طالبان، وما مدى

الجديدة يف القضية األفغانية نظرا إىل املعركة الدامية يف أفغانستان؟ هي موضوعات يتم البحث عنها يف 

هذا الجزء من التحليل األسبوعي.

مهمة زملي خليزاد الجديدة

بلدين منذ حوايل أفغانستان وكذلك يف العالقات ب الاأللعاب السياسية يف لعب زملي خليلزاد دورا هاما يف 

أربعة عقود. كان زملي خليلزاد أول مبعوث أمري خاص إىل أفغانستان بعد الغزو األمري ألفغانستان 

ر بون وتأسيس النظام الجديد يف أفغانستان. شغل  وسقوط نظام طالبان، وقد لعب دورا رئيسيا يف مؤ

سيا يف صياغة الدستور الجديد خالل ، ك لعب دورا رئي2005إىل 2003منصب السف األمري من 

مهمته.

عاما 17تم اختيار خليلزاد مرة أخرى كممثل خاص للواليات املتحدة يف أفغانستان، والحرب األمريكية منذ 

يف هذا البلد تواجه اآلن إخفاقا، وبدأت الواليات املتحدة تظهر الضوء األخرض لبدء محادثات مبارشة مع 

طالبان.

زاد كمبعوث خاص ألمريكا إلجراء محادثات السالم مع طالبان وإنهاء الحرب األمري تعي زملي خليل

يف أفغانستان، يبدو كأنها قد أعيتها وتحاول حل قضية أفغانستان من خالل 17التي وصلت عامها الـ

( تزايد الحمالت الهجومية لطال بان، محادثات السالم؛ ولكن نظرا إىل األوضاع املعقدة يف أفغانستان 

وضحايا مدنيون يف غارات جوية للقوات األجنبية واألفغانية، وترصيحات سكوت ميلر قائد القوات 

األمريكية قوات حلف الناتو يف أفغانستان حول إطالة الحرب يف أفغانستان إىل األمد البعيد، وعدم انسحاب 

ء األزمة يف أفغانستان بهذه القوات األجنبية من أفغانستان) يبدو أنه ليس من السهل إيجاد حل إلنها

السهولة.
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مفاوضات السالم مع طالبان

بدأت محاوالت حول بدء محادثات مع طالبان من قبل الحكومة األفغانية والعا يف العقد املايض، مع 

ة املحاوالت التي  اشتداد الحرب وانتشار أنشطة طالبان يف أنحاء مختلفة من أفغانستان. عىل الرغم من ك

عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل إال أنه  يتم تحقيق أي نتائج ملموسة حتى اآلن.ت 

م ألجل تحقق السالم يف البالد، وقد 2010تم إنشاء مجلس السالم األعىل من قبل الحكومة األفغانية عام 

رات عدة حول بدء محادثات السالم مع طالبان يف بلدان متعددة. وأصبحت ه رات انعقدت مؤ ذه املؤ

ة  عات كث واملجالس أك جدية مع حكومة الوحدة الوطنية؛ ويف السنوات األربع املاضية انعقدت اجت

عات  عات الرباعية للسالم، واجت ، ولقاء ماري يف إسالم أباد، واجت ع اورومتيش يف الص منها: اجت

ء الدين يف أفغانستان والسعود عات عل ية واندونيسيا. ولكن الحكومة األفغانية فشلت عملية كابول، واجت

يف جلب طالبان إىل طاولة التفاوض، ويبدو أن الحكومة األفغانية قد أخفقت فيه هذا املحال.

عاما يف أفغانستان ومع مرور عام عىل إعالن اسرتاتيجية 17ومن جانب آخر، الحرب األمريكية التي طالت 

ت أن تكثف الضغوط العسكرية عىل طالبان،  تكن لها أي نتيجة ترامب العسكرية الجديدة والتي حاول

سوى شدة الحرب ووخامة الوضع أك من ذي قبل. واستدراكا لهذا وبعد عام من إعالن االسرتاتيجية 

الجديدة وفهم الوضع، أصدر دونالد ترامب بشكل غ رسمي، أوامر بشأن محادثات مبارشة مع طالبان، 

يتعلق بإجراء محادثات مبارشة لدبلومايس رفيع املستوى مع ممثيل طالبان يف وقد نرشت تقارير في

الدوحة، وتعترب محاوالت خليلزاد خطوة أخرى يف سلسلة الجهود هذه.

ا وضئيال فإنه يحفز بواعث األمل، وهذا  وأي عمل من أجل الوصول إىل السالم  واالستقرار مه كان صغ

املتحدة مؤخرا جعل عددا من األفغان يأملون يف تحقيق السالم يف البالد ولعله القرار الذي اتخذته الواليات

يوفر أرضية أفضل لحل األزمة يف أفغانستان. 
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هل ينجح خليلزاد يف مهمته؟

بدأ زملي خليلزاد مهمته يف تنسيق محادثات السالم من خمس دول إقليمية كربى وسافر إىل أفغانستان 

لعربية السعودية.وباكستان واململكة ا

والتقى خليلزاد بالرئيس غني والدكتور عبد هللا وبعض املسئول والقادة السياسي والجهادي يف زيارته 

ألفغانستان، وتحدث عن األوضاع الراهنة الجهود املبذولة لنجاح عملية السالم واألمن يف البالد. وبعد زيارته 

ية محمود قرييش 2018أكتوبر 8ء لكابول، وصل إىل إسالم أباد يوم الثالثا . وتحدث مع وزير الخارج

وبعض املسؤول اآلخرين حول قضية السالم والحرب يف أفغانستان، وتعهد املسؤولون الباكستانيون مرة 

. ثم اتجه نحو اململكة العربية السعودية وسافر إىل الرياض  واصلة تعاونهم بشأن السالم األفغا أخرى 

عات ومحادثات في يتعلق بالسالم ونهاية الحرب يف أفغانستان.أكتوبر، 9يوم  حيث عقد اجت

ومن املتوقع أن يزور اإلمارات العربية املتحدة وقطر بعد زيارته للمملكة العربية السعودية، وهناك تقارير 

مثيل طالبان يف قطر. ولكن رحلة خليلزاد اإلقليمية ملدة عرشة أيام، تش إىل التشاور بأنه يلتقي 

األمري للسالم يف أفغانستان والجهود املبذولة إلرشاك اململكة العربية السعودية يف عملية السالم األفغانية 

إىل بذل املزيد من الجهود الجادة لزيادة الضغط عىل طالبان لجلبلهم إىل طاولة مفاوضات السالم. ك أن 

عاته مع شخصيات س ت ياسية وجهادية مختلفة يف البالد أشار أيضا إىل مجيء خليلزاد إىل كابول واج

هيد الطريق ملحادثات السالم داخل أفغانستان. الجهود الرامية إىل 

مهمة خليلزاد الجديدة وكل الجهود التي بذلت مؤخرا الواليات املتحدة لبدء محادثات السالم مع حركة طالبان 

كننا القول إ  ن رحلة زملي خليلزاد، إىل إسالم أباد، وتعزيز تعاون باكستان يف عملية السالم يف واعدة و

أفغانستان وكذلك الضغط عىل باكستان للحد من دعمها املعارضة املسلحة، كلها تش إىل أن الواليات 

ية يف املاض17املتحدة تريد إدارة مفاوضات السالم نظرا إىل مصالحه وتعويضا إلخفاقات السنوات الـ 

أفغانستان.
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من ناحية أخرى، تواجه واشنطن حاليا وضعا صعبا يف أفغانستان، ك أنها يف معارضة مع الدول التي 

تخالف الوجود األمري يف أفغانستان. ويف هذه الحالة، فالبد للوصول إىل مفاوضات السالم مع طالبان، 

ل، وتحاول كسب ثقتهم لئال تحصل عىل تعاونهم أن تتكيف الواليات املتحدة يف اسرتاتيجيتها مع هذه الدو 

الحقيقي يف قضية السالم وتأم االستقرار يف أفغانستان.

ومع ذلك، إذا كانت الحكومة األفغانية واملجتمع الدويل، تغمض الع عن العوامل الرئيسية للحرب األفغانية، 

لسياسية والعسكرية والدينية عىل وسرتكز  جهودها فقط يف جلب تعاون بعض الدول، وازدياد الضغوط ا

نتيجة ملموسة ك حدث يف املايض.طالبان لحضورهم عىل طاولة املفاوضات، فإنها لن تسفر عن أي 
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ة أمام االنتخابات القادمة الحواجز القا

بعد ثالث سنوات، و ألسباب مختلفة االنتخابات الربملانية التي كانت من املفرتض أن تجرى قبل ثالث سنوات، 

.جاريأكتوبر من العام ال28من املتوقع أن األسبوع القادم سيعقد يف 

الخالفات و ، ولكن بسبب تدهور الوضع األمني، إال أيام قليلةاالنتخابات الحاليةن أنه  يبق إىل عىل الرغم م

اس واألحزاب السياسية يف هذه عدم ثقة النو ، ووجود مزاعم بالفساد وادعاءات االحتيال،السياسية يف البالد

ة.  العملية، ستواجه هذه العملية تحديات كب

ت هندسة االنتخابات الحالية من قبل الحكومة وقال  قلب الدين حكمتيار رئيس الحزب اإلسالمي حديثا: 

اف األفغانية واللجنة االنتخابية بحيث ليس لألحزاب السياسية فيها حضور ك ليس لديها الحق يف اإلرش 

منها 12حزبا سياسيا رسميا سوى 72عىل االنتخابات. ولكن تقول اللجنة املستقلة لالنتخابات  تأخذ من 

د ملراقبة االنتخابات والحزب اإلسالمي الذي يقوده قلب الدين حكمتيار،  يأخذ الوثيقة ألن هذا  وثيقة اعت

الحزب ليس رسميا يف وزارة العدل.

انية الحالية واملشاكل التي تعا منها، واختالفات ب اللجنة االنتخابية واألحزاب آلية االنتخابات الربمل

السياسية، ما مدى ثقة املعارضة السياسية للحكومة يف نتائج هذه االنتخابات؟ موضوعات تم نقاشها يف 

هذا العدد من التحليل األسبوعي.
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آلية االنتخابات

انية يف مراكز املحافظات يف الشهر األول من العام الشميس الجاري بدأ تسجيل الناخب لالنتخابات الربمل

م) حسب الجدول الزمني من قبل اللجنة املستقلة االنتخابية. واعتربت بطاقة الهوية 2018إبريل 14(

) سنة) هي الوثيقة الوحيدة. ك مهدت الحكومة الطريق 18(تذكرة) للناخب الذي أكمل سن االقرتاع 

ن  يحصلوا عىل بطاقة الهوية، بأن يحصلوها عن طريق مكتب تسجيل السكان.لألشخاص الذي

ة للمصادقة وتحتوي هذه العالمة عىل الهویوالناخب الذي أكمل رشوط االقرتاع، یتم لصق عالمة عىل بطاقة 

كن للشخص التصو . ك  يت يف املعلومات الشخصية، والدائرة االنتخابية، والرقم الخاص للمركز االنتخا

يوم االنتخابات يف املركز الذي سجل فيه فقط.

وآلية التصويت يف االنتخابات لديها املشاكل اآلتية:

: اعتبار بطاقة الهوية الوثيقة الوحيدة يف االقرتاع، أدى إىل توف الفساد يف هذه العملية، فقد قام أوًال

األحزاب السياسية عينات منها . ك كانت بعض املرشح بجعل آالف من هذه البطاقات، والتي قدم تحالف 

هناك حاالت تم توزيع عدة بطاقات لشخص واحد.

من املشكالت التي واجهت اللجنة االنتخابية هي جعل عالمة املصادقة عىل بطاقات الهوية، وخطفها ثانياً:

مئات بطاقات الهوية أحيانا. وقد تلقى مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية عىل معلومات تنبئ عن جعل

بغ الصورة ألشخاص موهوم بالتعاون مع مكتب تسجيل السكان. ك تم مصادقة هذه البطاقات 

ساعدة موظفي اللجنة االنتخابية، وبعد عملية البيومرتية، فإنه يبحث عن أشخاص مقابل املال ليتم 

تلصيق صورهم عىل هذه البطاقات، واستخدامها يف يوم التصويت.

وقد أعلنت لجنة االنتخابات حديثا عن توظيف خمسة آالف شخص ملراقبة العملية االنتخابية، وسيقوم لثًا:ثا

هؤالء األشخاص بفحص العملية االنتخابية وجمع الشكاوى يف يوم االنتخابات؛ لكن هناك مخاوف يف هذا 

ثل هؤالء املوظف املؤقت يف مثل هذه ا كن أن نثق  ة، وما هي الصدد، حيث كيف  ملسؤولية الكب

؟ نات بأال يقوم هؤالء املؤظفون باالحتيال لصالح أفراد معين الض
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اختالفات األحزاب السياسية

وقراطية يف شفافية  يعترب رصد األحزاب السياسية واملجتمع املد من األصول التي تهدف الحكومات الد

علت االنتخابات. ولكن شفافية االنتخابات الربملانية الحالية، ومراقبتها تعترب من أكرب املخاوف التي ج

املجتمع املد واألحزاب السياسية أن تخالف الحكومة.

ة  لجنة االنتخابات بسبب عدم وجود آليات مقاطعةقررت األحزاب السياسية يف أفغانستان يف اآلونة األخ

، واالن.ومعدات كاملة يف االنتخابات لعملية ةالشاملراقبة تخابات البيومرتية، واملتغي النظام االنتخا

كان من األمور التي أوجدت املسافة ب الحكومة واألحزاب السياسية.االنتخابات، 

ة قبلتعىل الرغم من أن الحكومة األفغانية  أعلنت عن و ة السياسيهذه املطالب لألحزابيف اآلونة األخ

مع األخذ بع االعتبار جودة وشفافية األجهزة من ناحية، إال أنه استخدام التكنولوجيا الجديدة لالنتخابات؛ 

حول هذه التقنية، ومن ناحية أخرى، وخامة الوضع األمني للبالد، والتهديدات شكوكهناكإنفالبيومرتية، 

املوجودة من قبل طالبان، هي ما يتحدد العملية االنتخابية.

ة عىل الحكم، حاول الرئيس غني خالل السنوات األربع ومن جانب آخر، مع وصول حكومة الوحدة الوطني

املاضية، القضاء عىل القوى املحلية أو تضعيف األشخاص الذين يرتأسون هذه القوى. وقادة األحزاب 

السياسية من هذه الفرق التي يرغب الرئيس غني تضعيفهم والحد من سلطانهم أو اإلطاحة بهم عن الساحة 

ا الضغط عىل الرئيس غني وخضوعه لقبول السياسية، ولكن األحزاب ا لسياسية هي األخرى حاولت دا

مطالبها. ك أن هناك تحليالت بأن بعض األحزاب السياسية تحاول عرقلة االنتخابات، ألنه سوف يكون 

كن من رفع األصوات ألجل حكومة مؤقتة. رشعية الحكومة مرة أخرى موضع شك و

؟هل ستجرى االنتخابات يف موعدها

يف بالتأكيدستعقدالربملانيةنتخابات اال أكدت الحكومة األفغانية واللجنة املستقلة لالنتخابات عىل الدوام أن 

. 33كل املحافظات ( وتهديد البيان املنشور من البالد،يفلكن الوضع األمني محافظة) ماعدا محافظة غز

األجهزة وصول ،وعدم بعض األحزاب السياسيةاالنتخابات من قبلشفافيةالثقة يفوعدم، قبل طالبان

البيومرتية إىل اآلن، وعدم معرفة استخدام هذه االجهزة من قبل الناس وموظفي اللجنة االنتخابية وال سي 

املناطق النائية، كلها من األمور التي تث الشكوك حول شفافية االنتخابات وموعد إجرائها.
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بأن لجنة االنتخابات القريبة مناملصادر ما جعل بعض سباب األخرى هي األسباب املذكورة أعاله وبعض األ 

جانب األجنبي يف االنتخابات الحالية تحاورفإن ال،إمكانية تأخ االنتخابات. ووفقاً لهذه املصادرتش إىل 

يوًما عىل األقل.20إىل 10لتأجيل االنتخابات ملدة اللجنة 

ليست لها السيطرة عىل كل املناطق إن الحكومة األفغانية ف، حاليةبات الاالنتخايف موعد لتأخ فضال عن ا

يف الوضع األمني، ومن ناحية أخرى، بسبب وجود الفساد واالحتيالوخامة و الدائرةبسبب الحربيف البالد

ية عملية االنتخابات، وصلت عدم ثقة الناس يف االنتخابات ذروتها، هذا ما أثارت تساؤالت عدة حول مرشوع

االنتخابات.

ميع ا الوضع، و يف مثل هذ كنت الحكومة األفغانية من إجراء املشكالتعىل الرغم من ج املذكورة، إذا 

ثيل االنتخابات،  ا ال يستطع الفائزون يف االنتخابات إدعاء  ة، ور ستكون االنتخابات غالبا يف املدن الكب

و من املحال يف الوضع الحايل للبالد.  أفغانستان بأكملها، ألن االنتخابات الشاملة تبد

ل  غزبأن يأ قوم واحد من بعض املحافظات ك كان من محافظة من ناحية أخرى، هناك أيضا احت

ا  تكن نتائج االنتخابات مقبولة لدى الجميع، ويتم إنشاء رصاعات  إىل الربملان، ويف مثل هذا الوضع ر

انتهىم.2014رئاسية عام جديدة ك حصل يف االنتخابات ال
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