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قدمةامل

صلت الجهود املستمرة عىل مدى العقد املايض إلنهاء الحرب الحالية يف أفغانستان والحفاظ عىل السالم و 

إىل نتائجها املأمولة، فقد توصلت الواليات املتحدة التي بدأت الحرب الدائرة، إىل أن الحرب األفغانية ليست 

البان بشكل مبارش.لها أي حل سوى التفاوض، فبدأت تقبل الحل السيايس والتفاوض مع ط

وعليه تضاعفت جهود السالم من قبل الواليات املتحدة بعد تعينها زملي خليلزاد ملهمة التفاوض يف القضية 

األفغانية، ويعترب اإلفراع عن ثالثة قيادي من حركة طالبان آخر التطورات يف القضية، فمن ب هؤالء 

يام بخطوات ملموسة إلنهاء الحرب الجارية وتحقيق نتيجة الثالثة املال برادر هو الشخص الذي بإمكانه الق

إيجابية ملحادثات السالم مع الحكومة األفغانية والواليات املتحدة.

ة عىل املستوى املحيل واإلقليمي لبدء محادثات السالم مع حركة طالبان وإطالق رساح املال  إن الجهود األخ

ت مناقشتها يف القسم األول برادار من سجون باكستان، ومدى نشاطه يف قض ية السالم، هي موضوعات 

من التحليل األسبوعي ملركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية. 

أما القسم الثا للتحليل األسبوعي فقد خصصناه لالنتخاباب الربملانية األفغانية، ففي األسبوع املايض 

خابات مع كل التحديات واملشاكل املوجودة. ولكن ملت كنت الحكومة وبعد تأجيل ثالث سنوات إلجراء اإلنت

تجر االنتخابات يف املناطق الخاضعة لسيطرة طالبان، ولكن شارك الشعب األفغا يف االنتخابات يف 

املناطق التي تسيطر عليها الحكومة األفغانية، ولكنها  تخل من املشاكل، فقد كانت سوء التنظيم إلدارة 

رسة السلطة يف مراكز االقرتاع من أهم التحديات التي االنتخابات، والتزو ير واالنتحال، وتدخالت س

واجهت اللجنة االنتخابية املستقلة يف هذه االنتخابات.
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اإلفراج عن املال برادر والتطورات الجديدة يف السالم األفغا

ضات السالم ب الحكومة األفغانية جهود لبدء مفاو ة يف أفغانستان بذلت بعد إنشاء حكومة الوحدة الوطني

ة ، لكنمن العهد املايضوطالبان أك  تكن لها نتيجة إيجابية بعد ميض أربع سنوات، ويف اآلونة األخ

.بدأت خطوات أخرى للبدء يف محادثاث السالم وجها لوجه ب الواليات املتحدة و حركة طالبان

لسالم وخرب إفراج باكستان عن ثالثة من كبار املسئول لحركة وباإلستمرار يف الخطوات الجديدة لقضية ا

ا فيهم املال برادر، ووقوع العديد من الحوادث والتي لفتت أنظار الناس عىل املستوى املحيل  طالبان 

والدويل، كل هذه القضايا تش إىل بدء محادثات السالم ب أمريكا و طالبان وجه لوجه، لكن الحكومة 

ة للمفاوضات هي يف الحقيقة بداية ملحادثات السالم ب الحكومة وطالبان األفغانية تعتقد أن الجهود األخ

بشكل مبارش. 

عىل الرغم من وجود العديد من املناقشات حول قضية السالم األفغا ولكن ما زالت هناك جوانب غامضة 

علت قضية السالم أك تعقيدا، ف هي آخر التطورات أ  و الخطوات التي اتخذت يف قضية ومجهولة ج

تب عىل إطالق املال برادار من األرس يف عملية السالم؟ وبشكل عام إىل  ؟ وما األثر الذي س السالم األفغا

؟ هي األسئلة التي تناولها هذا التحليل بالبحث والدراسة. أي جهة ستس محادثات السالم األفغا
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ة ملحادثات السالم التطورات األخ

ة ملحادثات السالم األفغا يعتقد بأن زملي خليلزاد بعد تعيينه لهذه في  يتعلق بالجهود والتطورات األخ

ية األمريكية-املهمة  اتخذ بعض الخطوات الرسية يف املفاوضات، فضال عن -من قبل وزارة الخارج

الخطوات الظاهرة املرئية.

عينت زملي خليلزاد ليقود محادثات السالم ب الحكومة إن وزارة الخارجية األمريكية منذ شهرين تقريبا 

األفغانية وطالبان، وقام املذكور بعد استالمه املهمة برحلة لعرشة أيام، وزار خمسة بلدان (باكستان، واململكة 

ل تنسيق املحاوالت يف  ا يف ذلك أفغانستان ألج العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، وقطر)، 

.قضية السالم األفغا

وخالل زيارة خليلزاد ألفغانستان التقى بعد لقائه بالرئيس األفغا والرئيس التنفيذي، بعدد من األفغان 

السياس والقادة الجهادي والشخصيات البارزة يف البلد و ناقشهم كيفية محادثات السالم مع طالبان 

داخل أفغانستان، وتلقى آرائهم يف القضية.

، ومن أشدهم انتقادا معلوم  ) يعد من ساسة أمريكي (هو أفغا األصل األمري أن زملي خليلزاد 

)، وبعد مناقشة القضية مع  لباكستان، لكنه سافر إىل إسالم آباد حسب هذه املهمة (قضية السالم األفغا

، ناشدهم عىل مساعدة الحكومة األفغانية يف مفاوضات السالم . املسؤول الباكستاني

ثم سافر زملي خليلزاد إىل اململكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، وقطر، ويؤمل أن هذه 

الرحالت سوف تشجع الدول املذكورة بأن تحث طالبان عىل املفاوضات، ومن ناحية أخرى، ستحفز هذه 

ىل التعاون الحقيقي املنشود يف قضية الرحالت وال سي عن طريق اململكة العربية السعودية، إسالم آباد ع

السالم يف أفغانستان. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن األمر املهم يف محاوالت السالم الجديدة هو األهمية التي تلقاها مكتب طالبان يف 

قطر مرة أخرى، ألنه كان من املتوقع بعد تويل ترامب الحكم بأن يغلق املكتب يف الدوحة، لكن بعد مرور 

ت منذ األشهر املاضية سنة عىل رئاسة ترمب يبدو أنه أصبح للمكتب دور محوري يف قضية السالم؛ وك

 ، القليلة رحالت املسئولي األمريكي إىل قطر ولقاءاتهم مع طالبان بخصوص محادثات السالم األفغا

لبان بلقائهم معه، ك سافر زملي خليلزاد أيضا إىل قطر والتقى بطالبان يف قضية السالم، وقد رصح طا
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وتفاؤلهم بشأن القضية األفغانية وحلها عن طريق املفاوضات، وهذا ما يدل عىل أن األمريكان قد اتخذوا 

ه مع طالبان، ويؤمل بأن تكون لهذه املفاوضات نتائج  ها لوج خطوات عملية يف محادثات السالم وج

إيجابية.

اإلفراج عن املال برادر

ة يف قضية السالم األفغا والتي كان من إحدى يعتقد املحللون بأن الجه ود اإلقليمية والتطورات األخ

نتايجها إطالق رساح مسئويل طالبان من سجون باكستان وال سي املال عبدالغني برادر، من النقاط 

اإليجابية والواعدة لهذه املحاوالت.

أرزجان، وأحد األشخاص األربعة الذين بدأوا املال عبد الغني (املشهور بـ: مال برادر) هو من سكان مقاطعة 

م، وكان نائبا للمال محمد عمر أيام حكم طالبان، وحاكم مقاطعة هرات ك 1994حركة طالبان يف عام 

وصل إىل رتبة اللواء يف الجانب العسكري يف عهد طالبان.

برادر حربًا ضد القوات م بدأ املال2001بعد الغزو األمري ألفغانستان وانهيار نظام طالبان يف عام 

األجنبية وقوات الحكومة األفغانية كعضو أسايس يف حركة طالبان، لكن بعد مرور تسع سنوات من املقاومة 

م، ويقال عن سبب إعتقاله أنه كان يريد 2010اعتلقته املخابرات الباكستانية يف مدينة كراتيش عام 

ن. التفاوض مع الحكومة األفغانية دون إذن من باكستا

م، لكن الخرب رفض يف ذلك 2013والجدير بالذكر أن باكستان أذاعت خرب إطالق رساح املال برادر يف عام 

الوقت من قبل أشخاص قريب بعائلة املال برادر وطالبان، وجاءت األخبار عن إفراج ثالثة قيادي من حركة 

بأن املال برادر أفرج عنه بعد زيارة وزير طالبان بعدما بدأت محادثات الواليات املتحدة مع طالبان، ويقال

الخارجية لدولة قطر ولقائه برئيس الوزراء الباكستا عمران خان ووصايته باإلفراج عنه.

بشكل عام، نستطيع القول بأن إطالق رساح املال برادر تعد خطوة إيجابية وستزداد من ثقة األطراف يف 

ا تطلب  اإلفراج عن سجنائهم يف املفاوضات، ومن ناحية أخرى، املفرج محادثات السالم، وكان طالبان دا

، و قيل أن املخابرات  يل إىل محادثات السالم األفغا عنه هو سيايس رائد و شخصية مؤثرة، و كان 

.2010الباكستانية اعتقلته عام  م، ألنه كان يريد البدء يف مفاوضات السالم األفغا
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قضية السالم األفغااتهامات بإجراء صفقات رسية يف 

مع أن اإلفراج عن املال برادر و اثن أخرين من قياديي طالبان يعد من التطورات يف قضية السالم األفغا 

ال عبد الرازق قائد الرشطة  ت إثر مقتل الج وجانبا من املفاوضات يف هذه القضية، فإن هناك اتهامات أث

زالت القضية يف هالة من الغموض. يف محافظة قندهار قبل أيام، وال سي ال 

ال سكات ميلر القائد  ع مهم يف محافظة قندهار، والذي كان الج ال عبدالرازق أثناء اجت حدث مقتل الج

ع، واتهم البعض بأن األمريكان والحكومة  ت نبية مع بعض املسؤول الكبار يف االج العام للقوات األج

ؤامرة رسية.األفغانية وراء مقتله وتم الحادث 

عي ضد الواليات املتحدة، ويقال بأن الحكومة األفغانية  وقد بدأت فعاليات نشطة يف وسائل التواصل االجت

حاوالت لتهدئة األمور يف هذه القضية، وقد سافر الرئيس األفغا والرئيس  واملسؤول األمريكي بدأوا 

ت التنفيذي وعدد من املسؤول الحكومي والسياسي  إىل قندهار وشاركوا يف مراسم العزاء، ك 

، أن لجنة مناهضة التعذيب  مراسم العزاء له يف كث من املحافظات. يتم اتخاذ جميع هذه الخطوات يف ح

له بشدة يف األعوام املاضية، ومن جانب آخر، مع أنه كان الرجل األقوى  التابعة لألمم املتحدة قد انتقدت أع

نوب أ  فغانستان، ولكن رسميا كان قائد الرشطة للمحافظة، لذلك كانت الخطوات بعد مقتله خالف يف ج

املعتاد.

قد املايض العيبدو أن الواليات املتحدة تحاول ما  تستطع أن تفعله الحكومة األفغانية وعجزت عنه يف 

عاما وبعدما  تنجح 17ور تقريبا، فبدأت الواليات املتحدة محادثات السالم مع طالبان مبارشة، بعد مر 

ة ال تنتهي إال عن طريق املفاوضات. جهود الحكومة األفغانية، وقبلت الواليات املتحدة بأن الحرب القا

فضال عن هذا، وبرصف النظر عن أهمية باكستان يف قضية السالم األفغا واالستقرار يف أفغانستان، فإن 

يران وروسيا والص يجب أن تكون لها دور يف قضية السالم هناك دول أخرى مجاورة ألفغانستان مثل: إ 

وال سي أنها أظهرت قلقها عن وجود األمري يف أفغانستان عدة مرات، فإن الحاجة إىل جلب ثقتهم تكون 

ملحة لتتعاون هذه الدول يف قضية السالم، وال بد أن تجتهد الواليات املتحدة بكل وسيلة ممكنة لتخفيض 

ول، وال سي أن دور هذه الدول يف قضية السالم األفغا يعد دورا رئيسا أيضا، مع أنه  تهتم قلق هذه الد

انتهىبدورها يف القضية حاليا.
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انتخابات مجلس النواب األفغا قصور وتحديات

أكتوبر)، 21-20رغم التحديات واملخاوف األمنية، عقدت االنتخابات الربملانية األفغانية، األسبوع املايض (

يف جميع أنحاء البالد باستثناء محافظتي غزنة وقندهار، وذهب مئات اآلالف من األفغان إىل صناديق 

. االقرتاع ليدلوا بأصواتهم ملرشحيهم املفضل

شاركة الشعب يف هذه العملية، وقال:  لقد «وقد أشاد الرئيس األفغا أرشف غني بعد عملية التصويت 

شار  كتكم يف علمية التصويت، أنكم ال تريدون العنف، وقد عربتم عن إرادتكم و تستسلموا أظهرتم للعا 

»لإلكراه واالستبداد.

فضال عن التهديدات األمنية والتهديد املبارش من قبل طالبان، كان سوء التنظيم لعملية االنتخابات من قبل 

رسة  رسة القدرة، وم احتياالت عدة يف مراكز التصويت، من اللجنة االنتخابية املستقلة، وتدخل س

املشكالت التي عربت عنها الناخبون واملراقبون عىل السواء وأظهروا قلقهم إزاءها.

ة، والتحديات واملشاكل املوجودة يف العملية ونظام التصويت، هي من  عملية انتخابات مجلس النواب األخ

القضايا التي نتطرق إليها يف هذا املقال.
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ت املؤجلةاالنتخابا

كان عقد االنتخابات الربملانية أحد العهود التي وعدتها حكومة الوحدة الوطنية والتي رغم كل املشكالت 

  . والتحديات األمنية، تحققت بعد خالفات ومعارضات سياسية عديدة وثالث سنوات من التأخ

حوايل أربعة مالي شخص بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات: شارك يف العملية 

مرشح. ووفقا 2570بأصواتهم يف جميع محافظات البلد ما عدا محافظتي غزنة وقندهار، حيث صوتوا لـ

للجنة االنتخابات، كانت الخالفات السياسية حول نوعية االنتخابات يف محافظة غزنة، من أهم األسباب وراء 

عدة وحدات انتخابية باإلضافة إىل املخاوف األمنية. تأجيل االنتخابات يف هذه املحافظة وتقسيمها إىل 

وبحسب اللجنة، فإن االنتخابات يف محافظة غزنة ستعقد مع االنتخابات الرئاسية. ولكن االنتخابات تم 

ال عبدالرازق ومدير املخابرات  يلها يف محافظة قندهار ملدة أسبوع بعد مقتل قائد الرشطة الج تأج

نتيجة لهجوم مسلح يف مقر املحافظة.للمحافظة مومن حس خيل،

: "الوضع -قبل إجراء عملية االنتخابات-قال الرئيس السابق حامد كرزاي يف حواره مع إذاعة صوت أمريكا 

الراهن غ مناسب إلجراء االنتخابات، واألفضل أن تجرى االنتخابات الربملانية مع أو بعد االنتخابات 

قراطية الرئاسية املقبلة." يف ح أن ال رئيس أرشف غني أشاد بالعملية ووصفها بأنها مهمة لصيانة الد

ا مضيفا: "إن التصويت  يف البلد. ك اعتربها الرئيس التنفيذي عبدهللا عبدهللا خطوة إىل األمام و انجازا كب

ت اإللكرتونية للناخب هي خطوة إيجابية نحو شفافية االنتخابات،  مع أنن ا ال عن طريق وضع البص

نتجاهل عن القصور املوجودة يف العملية و عىل الحكومة األفغانية ولجنة االنتخابات املستقلة واملؤسسات 

املراقبة كلها تحمل مسؤولية التعامل معها".

قبل يوم من االنتخابات، وصف حركة طالبان عملية االنتخابات يف بيان لها بأنها عملية أمريكية ومؤامرة، 

ت التي قامت بها وأنذرت الناس  من املشاركة فيها. ولكن الناس شاركوا فيها يف ظل التهديدات والهج

. رغم أن الحكومة كلفت  ألف جندي من عنارص 66املعارضة املسلحة، وأبدوا أصواتهم ملرشحيهم املفضل

ة يف مختلف حادثة أمن192الرشطة األمنية حفاظا لعملية االنتخابات، لكن وفقا لوزارة الداخلية وقعت 

آخرون بجروح. من جهة 120شخصا من املدني والعسكري و أصيب 36مناطق البالد، حيث قتل فيها 

هجوم يف مناطق مختلفة أثناء االنتخابات والتي أسفرت عن 400أخرى، ادعت طالبان أنها نفذت أك من 

مقتل وإصابة العرشات األشخاص.
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نتخاباتفقدان التنظيم ووجود التزوير يف اال 

هت العملية فقدان التنظيم وأنواعا من الحيل  يل االنتخابات عن وقتها املحدد بثالث سنوات واج رغم تأج

شكوى، م يدل عىل وجود 5000والتزوير. و يف يومي االنتخابات سجلت مفوضية االنتخابات أك من 

ين يف العملية. فساد وتزوير كب

ملية واملشاكل املوجودة أثناء التصويت ماييل: من أهم مظاهر فقدان التنظيم يف الع

رغم أن الرئيس أرشف غني يف أول يوم االنتخابات تأخ يف فتح عدد من مراكز التصويت:·

الساعة السابعة صباحا قام بفتح و تدش العملية رسميا و أدىل بصوته يف العاصمة كابل، لكن 

كابل و بعض املقاطعات، وقد انتظر الناس حدث تأخ يف فتح عدد كب من مراكز التصويت يف

أربع أو خمس ساعات لفتح املراكز، و بناء عىل هذا التأخ أعلنت مفوضية االنتخابات أن املراكز 

. التي  تفتح إىل الساعة الواحدة ظهرا عليها اإلستمرار يف العملية لليوم الثا

دارة لعملية االنتخابات من قبل املوظف إن سوء اإل سوء التنظيم يف إدارة موظفي االنتخابات:·

) بناء عىل التقارير الصادرة من بعض وسائل اإلعالم أنه  أدى إىل الخلط يف قوائم الناس (املصوت

اختلط قوائم بعض املقاطعات و بعض املراكز، مثاال عىل ذلك، قوائم مقاطعة باميان حيث أرسلت 

ء الن اخب يف قوائم بعض املراكز، األمر الذي أدى إىل إىل مقاطعة هرات. كذلك عدم وجود أس

ت (بايوميرتيك) أو عدم دراية املوظف  حرمانهم من التصويت، أضف إىل ذلك تخريب آالت البص

بها. 

رسة السلطة وانتحاالت عدة يف االنتخابات:· كانت إحدى التحديات و املشاكل التي تدخل س

فت مفوضية اإلنتخابات أن أثناء التصويت يف بعض املراكز واجهتها عملية االنتخابات، ولقد اعرت 

رسة السلطة م أدى إىل كرس بعض صناديق التصويت.  تدخل بعض س

و بحسب وسائل اإلعالم أن يف بعض مراكز التصويت و باألخص يف املقاطعات تدخل بعض 

وا صناديق التصويت أصحاب القوة وبعض القواد النظامي املحلي يف عملية االتتخابات و مأل 

لصالح مرشحيهم.
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النتيجة

راء االنتخابات بدليل عدم مساعدة الوضع يف البلد ملثل هذه العملية،  رغم كل الشكوك عىل مصداقية إج

ومعارضة أحزاب سياسية قبيل االنتخابات، فإن الحكومة كانت مصممة عىل إجراء االنتخابات وقد نفذت 

عللة بـتجاوز مدة الربملان بثالث سنوات و بناء عىل األسباب األخرى الخطة مع وجود نواقص وتحديات مت

القانونية والحكومية.

بناء عىل أن الحكومة غ مسلطة عىل كل أرايض أفغانستان فعلمية اإلنتخابات  تشمل معظم األرايض 

د استهدف األفغانية، شارك الناس يف مناطق تحت سيطرة الحكومة وصوتوا ملرشحيهم حسب رغبتهم، وق

املعارضة املسلحة للحكومة منذ بداية الحمالت االنتخابية بعض املناطق، ك هاجموا بعض مراكز االقرتاع 

.نظرا لهذا الوضع املهدد أثناء االنتخابات و  أيام التصويت م أسفرت عن قتل وإصابة عرشات من املواطن

ا ملراكز التصويت وضحى بعضهم بأرواحهم يف أن عامة الناس قبلوا كل هذه املشاكل و التحديات و ذهبو 

هذا الطريق، كل هذا يدل داللة صادقة عىل أن الشعب يريد تأم الشفافية و إقامة العدل، و أنه البد من 

إحرتام أصوات الناس وآرائهم. وأن ما رفعت من شكاوى بخصوص املشاكل والتزوير الذي شهدتها 

يف اإلعتبار لئال يضيع الرأي العام.االنتخابات، البد من تقييمها و أخذها

ودة بخصوص التزوير، وعدم  راءات الزمة حيال الشكاوى املوج فعىل مفوضية اإلنتخابات أن تقوم بإج

تنظيم األمور، وتدخل أصحاب القوة من رؤساء حكومي محلي يف العملية، ك يجب عليها أن تقوم 

و أن تتعامل مع هذه القضايا بجدية وحسم حتى ال تفقد بتمييز األصوات القانونية من غ القانونية،

العملية رشعيتها، و أن تجلب ثقة الشعب. 

انتهى
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