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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2018نوفمرب10إلی3 من(274:اإلصدار
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قدمةامل

من شهر ديسمرب العام الراهن، 15يف األفغانية الرئاسيةمن املقرر أن يبدأ تسجيل املرشح لالنتخابات 

.املستقلةاألفغانيةاالنتخاباتلجنةإلعالنوفقا،2019عامأبريل20يفاالنتخاباتوستجرى 

الرئاسيةالنتخاباتلنتيجةالوطنيةالوحدةحكومةالجمهورية أثناء تشكيلرئاسة منصب غنيأرشفتوىل

ة بلومربغقناة معةمقابليفمؤخراورصح .رئاستهفرتةنهايةمناآلنقرتبيو،2014عاميفللجدلاملث

شحأنهاألمريكية ليريدألنهأيضا2019عامالرئاسيةلالنتخاباتنفسهس تهرئاسفرتةيفبدأهماإك

ام .والتي تحتاج إىل اإل

بالفرتةمقارنةغ مستقرانيغألرشفالحاليةالرئاسيةالفرتةخاللوالسيايساألمنيالوضعكان

خالل هذه الفرتة الحرباشتدت فقداستمرار جهود املصالحة مع حركة طالبان،منالرغمعىلو . السابقة

.تقريباجميع أنحاء البالدإىلوانترشت

نتطرق إىل الوضع األمني يف فرتة حكومة الوحدة الوطنية سي يف الجزء األول من التحليل األسبوعي

الخسائر املدنية يف هذه الفرتة.

املخاوفو ملدة أسبوعالربملانيةلالنتخاباتاألوليةالنتائجتأجيلتحليلالمنالثاالجزءيف ناقشن

االنتخاباتإجراءمنكنتقد الوطنيةالوحدةحكومةأنرغم. النتائجيفالشفافيةبشأناملوجودة 

تب) CSRS(واإلقليميةاالسرتاتيجيةالدراساتمركزمعلومات، إال أن وتحدياتهامشاكلهاكلمع الربملانية

لهندسةالرسيةالسياسيةالصفقاتوبعضاألصواتفرزيفالشفافيةبشأناملخاوفالشكوك و بعض

.العمليةهذهحولشكوكالأثارتالتيو النهائيةالنتائج
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الوضع األمني يف أفغانستان يف عهد الرئيس غني

م؛ كانت املسؤوليات األمنية والعسكرية قد ۲۰۱٤السلطة يف سبتامرب عام إىلالرئيس غني وصلعندما 

نبية املتمركزة يف انتقلت من القوات الدولية إىل القوات األفغانية،  ك أن القسم األكرب من القوات األج

.اعنرص ۱٥۰۰۰إىل عنرص۱۳۰۰۰۰وانخفض عددهم من أفغانستان قد خرجت 

مسؤولية القوات األجنبية املشورة والتدريب، وتولت القوات وأصبحتعندما انتقلت السلطة إىل أرشف غني، 

ان العسكرية األفغانية مهمة الحرب؛ ارتفعت الخسائر يف صفوف القوات األفغانية من جهة،  واشتدت ن

الحرب من جهة أخرى.

، األربعةسنواتالضاع يف ميادين الحرب خالل األو  ع الوضووخامةاملاضية، والخسائر يف صفوف املدني

ها يف هذا التحليل.هي مسائل نحاول التطرق إلياألمني يف عهد الرئيس غني؛
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خالل هذه الفرتةوضع الحرب 

األمني كان سيئا عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية؛ إال أن هذا الوضع ازداد سوءا مع بدء الوضعمع أن

ل لتشملعمل الحكومة الجديدة. اتسعت رقعة الحرب  ا كانت تنحرص يف الجنوب أيضا بعدمالبالد ش

ل البالد.عديدة اشتدت الحرب يف محافظات وقدتقريبا،  ش

توسيع نطاق الحرب إىل مراكز املدن الرئيس غني، حيث استطاعواة يف عهد أصبحت حركة طالبان قوي

ة، وركزوا يف اسرتاتيجيتهم الحرب الحروب التهاجمية كانت مدينة ية عىل الحروب التهاجمية. بعد هذهالكب

مرت أيام حكومة الوحدة الوطنية. ك أن مدينتي منذ سقوط حكمهم كندز أول مدينة تسقط يف يد طالبان 

يف يد طالبان لبضعة أيام.اوغز سقطتفراه 

" (التابع لخراسان"جناحك ظهر  دة الوطنية، واتسعت أيام حكومة الوحأو داعش )الدولة اإلسالميةـ 

تهاأيام حكومةرقعة فعالياتها  ة الدموية إىل االوحدة الوطنية حيث وصلت هج لعاصمة واملدن الكب

ا اآلن عترب للبالد، وت عىل األمن يف أفغانستان.تهديدا كب

ر أفغانستان، فإن سيطرة الحكومة ؤسسة (سيجار) األمريكية املهتمة بوفقا للتقرير األخ مل إعادة إع

ش مستمر.  سع من التافیإىل الكونغرس األمريمالذي قدِّ هذا التقريركتب األفغانية عىل البالد يف انك

٥٦: انخفضت سيطرة الحكومة األفغانية عىل تراب البالد إىل یقولشهر عقرب من العام الشميس الحايل

يف املائة.۷۲ش ۱۳۹٤يف املائة، يف ح كان هذا الرقم يف شهر عقرب من عام 

ت الجوية وخسائر العسكري واملدني األفغان الهج

، هو أحد وأشنع أبعاد الحرب يف  م طريف الحرب إىل حياة وممتلكات املدني أفغانستان. أصبح عدم اهت

خالل سبعة عرش عاما املاضية أمرا عاديا، استهداف املدني وقتل النساء واألطفال من قبل طريف الحرب

م وحتى اآلن ۲۰۱٤دة الوطنية عام إلحصائيات املؤسسات الدولية؛ منذ تشكيل حكومة الوححيث أن وفقاً 

.سنویايف أفغانستانمن املدني۱۰۰۰۰قتل وجرح أك من 

وصلت ائر املدن يف أفغانستان كل سنة؛د التقارير عن خسعِ وفقا لتقارير مؤسسة (يوناما) التي تُ 

شخصا، ۱۱۰۰۲م إىل ۲۰۱٥عام وصلت شخصا، و۱۰٥۳٤م إىل ۲۰۱٤الخسائر يف صفوف املدني عام 
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تقرير يوناما األخ قتل وحسب شخصا. ۱۰٤٥۳م إىل ۲۰۱۷شخصا، وعام ۱۱٥۰۰م إىل ۲۰۱٦وعام 

م. وفقا لهذا التقرير فإن نسبة الخسائر ب ۲۰۱۸مدنيا يف ستة أشهر األوىل من عام ٥۱۲۲وجرح 

لعا املايض.بالنسبة لم ازدادت واحدا يف املائة ۲۰۱۸املدني يف ستة أشهر األوىل من عام 

 ، عت أيضا ب القوات األمنية بعد تشكيل حكومة ارتففإنها باإلضافة إىل ارتفاع نسبة الخسائر ب املدني

شخص من القوات األمنية ٥۰۰۰م وفقا لتقرير (سيجار) فإن ۲۰۱٥الوحدة الوطنية. حيث أن خالل عام 

فإن للدولة. ولكن وفقا لتقارير أخرى من سيجار؛ املعارضة املسلحةيف الحرب ضد ۱٥۰۰۰قتلوا وجرح 

م، ۲۰۱٦نوفمرب من عام ۱۲يناير إىل بداية شهر آخرون منذ۱۱۷۷۷من قوات األفغان قتلوا وجرح ٦۷۸٥

ا عام  من الجنود األفغان ۲٥۳۱التقرير األخ لسيجار: قتل ك جاء يف م. ۲۰۱۷إال أن هذا الرقم ارتفع كث

م.۲۰۱۷مند بداية شهر يناير إىل الثامن من مايو من عام ٤۲۳۸وجرح 

مئات من املدني األفغان والقوات العسكرية األفغانية أحيانا إثرقتل خالل سنوات حكومة أرشف غني 

ت األعمى والدموية للقوات  ت بعد توقيع االتفاقية األمنية ب و األجنبية واألفغان. الهج ازدادت هذه الهج

من هعليأضعاف ما كانت؛ ازدادتكابل وواشنطن وبعد إعالن االسرتاتيجية األمريكية الجديدة ألفغانستان

تقبل، واستهدفت ۲٦۱۱املدني يف كث من املرات. وفقا للتقارير فإن القوات األمريكية أجرت هذه الهج

، فقطمرة۲۳٦م ۲۰۱٥، وعام ۱۰۷۱م ۲۰۱٦م، يف ح كان هذا الرقم عام ۲۰۱۷عملية جوية خالل عام 

رسات األ  مريكية.أما حكومة الوحدة الوطنية عادة ما تسكت أمام مثل هذا امل

ة فقط انترشت تقارير عدة تتحدث عن مقتل املدني يف عدة محافظات من البالد  يف بضعة أسابيع األخ

ت الجوية للقوات األجنبية املشرتكة. عىل سبيل املثال:  ت بفعل الهج مدنيا بينهم ۱٤قتل يف هذه الهج

مدنيا يف ۱۸والية ميدان وردك، وقتل طفال يف قرية مال حافظ من قرى مديرية جغتو يف ۱۱امرأة و 

ت جوية أخرى للقوات األجنبية عىل حفل زواج يف مديرية تجاب بوالية كابيسا آخرون مدنيا ۲۹قتل ، و هج

تيف  ت ، شرتكة يف والية باكتيا وننجرهارللقوات األجنبية املأخرىهج وهذا يدل عىل تكثيف الهج

ت.الجوية للقوات األجنبية وارتفاع الخ سائر ب املدني األفغان نتيجة لهذه الهج
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ملاذا يتجه الوضع األمني إىل الوخامة؟

هناك نقاط تستحق التوقف عليها:

كا عىل و بعد ظهور "جناح خراسان" التابع لتنظيم (الدولة اإلسالمية) يف أفغانستان األوىل: إرصار أم

ع املوجود ب دول املنطقة والعا حول القضية تالىش ذلك اإل استمرار حضورها العسكري يف املنطقة؛  ج

األفغانية، وأصبحت دول املنطقة تشك يف النوايا األمريكية يف املنطقة. لذلك؛ فإن الحرب يف أفغانستان 

ة ب مسؤول أمريكي وآخرين روس فإن  تتعقد يوما بعد يوم، وك يبدو وبالنظر إىل املشدات األخ

يف هذه ةهو أحد املسارح املهمتجري ب القوات العظمى يف املنطقة، وأفغانستان حربا باردة جديدة 

الحرب.

الفات السياسية ب املسؤول الحكومي من العوامل األساسية بنية حكومة الوحدة الوطنية والخالثانية:

الستمرار الحرب واألزمات األمنية يف أفغانستان. هذه البنية للحكومة، واشتغال املسؤول األفغان بالخالفات 

وهنهاء الحرب، ك أنهوإ الداخلية وتوزيع املناصب، هو السبب لعدم قيامهم بعمل مؤثر عىل طريق السالم 

السليمة يف القطاع األمني مثل بقية القطاعات، وعدم التنسيق ب املؤسسات األمنية، فقد اإلدارة السبب ل

ت األعمى. األمر الذي أدى إىل ازدياد الخسائر، سي نتيجة للهج

إىل وخامة أدىالتية للدولة هو أحد العوامل ضعف العمل، والفساد يف املؤسسات العسكريالثالثة:

األوضاع األمنية وتشديد الحرب يف أفغانستان. الفساد يف املؤسسات األمنية ويف صفوف العسكري 

(حتى رسقة طعام العسكري األفغان) أدى إىل من الحكومة ب أفراد القوات اليأس انتشاراألفغان 

ة.، والتحاقهم بصفوف املعارضة املسلحة وحمل السالح ضد الحكوماألفغانية ة يف أحاي كث

الفقر والبطالة من التحديات التي تؤدي إىل التحاق كث من الناس بصفوف املعارضة املسلحة يف الرابعة:

معظم األحيان، واملشكلة تفاقمت بعد قيام حكومة الوحدة الوطنية يف أفغانستان. وفقا لتقارير البنك 

يف ۲٤، ك أن وقت الحارض يعيشون تحت خط الفقريف اليف املائة من الشعب األفغا ٤۰الدويل فإن 

يف مثل هذا الوضع يتجه كث من الشباب إىل الرسقة املائة من القوة العاملة يف أفغانستان تواجه البطالة.

يف اضطراب األوضاع األمنية، وتشديد الحرب، كومة، وهذا األمر له دور كبوالقتل وحمل السالح ضد الح

انتهىوازدياد الجرائم.
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مخاوف بشأن الشفافية يف نتائج االنتخابات الربملانية

أكتوبرشهر من 21-20يف السابع عرش ملجلس النواب األفغا ترشيعيجلس الاملعقدت انتخابات 

منأسبوعبعدقندهارمحافظةيفاالنتخاباتإجراءمنالرغموعىلباستثناء محافظتي غزنة وقندهار.

عامالالرئاسيةاالنتخاباتمعةغزنةحافظميفاالنتخاباتهذهإجراءاملقررمنأنهإال،املذكورالتاريخ

.املقبل

من شهر نوفمرب 10يف وقت سابق أن النتائج األولية ستعلن يف تمع أن اللجنة االنتخابية املستقلة قال

النتائج األولية ملدة إعالنأرجأت اللجنة، ولكن شهر ديسمربمن 20يف النتائج النهائية وسيتم اإلعالن عن

مخاوف بشأن شكوك و قد أثار هذا التأخ يف اإلعالن عن النتائج األولية و .األسبوع املايضأسبوع

جان االنتخابية.لاالحتيال والصفقات الخفية يف ال

التزوير بشأنهي الشكوك واملخاوف ماو ؟ االنتخاباتيف عمليةوالتنظيميةنية فاملشاكل الهيما 

ما هو أثر ؟ و املجلس الترشيعي السابع عرشسيشغل مقاعدمن خفية يف نتائج االنتخابات؟ والصفقات امل

التحليلالجزء من حاول اإلجابة عنها يف هذا هي أسألة ناالنتخابات الرئاسية املقبلة؟ يف الربملانيةنتخاباتاال 

.األسبوعي
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يف االنتخاباتوالتنظيميةاملشاكل الفنية 

ريت مؤهلكل مواطنكن تم ييف ح،من موعدها املقررسنواتثالثبعدانتخابات مجلس النوابأُج

يف البالد من جهة، مع أن العملية سايرها التزوير وسوء التنظيم.األمنيةشكالتبسبب امللتصويتمن ا

ييل:عىل ماة يف عملية االنتخابات تنظيميالفنية والاملشكالتإىل بعض كننا اإلشارة

ا فيها كابول، الفتة للنظر، ولكن سوء يف عملية التصويت الناس كانت مشاركةلقد أوًال:  يف املناطق اآلمنة 

يف اليوم األول من اإلدارة من قبل اللجنة املستقلة لالنتخابات كان من أهم املشكالت يف هذه املناطق.

إىل عملية التصويتديدتأخ م أدى إىل مراكز االقرتاع أبوابها أمام الناخب بمعظم افتتح ، االنتخابات

سبب مبعض املراكز بدال من مراكز أخرى قوائم الناخب إىلتم إرسال وبالتايل ، عىل التوايلليوم الثاا

البيومرتيةاألجهزة مشاكلئهم يف القوائم، وأيضا بسبب عدم وجود أسالتصويت منالبعضحرمانيف

بتحدياتالعمليةواجهتومشاكل أخرىاألجهزة، بهذهوالناخباللجنة االنتخابيةموظفيإملاموعدم

.شتى

قلق تأثار ، والتيواسع النطاق يف يومي االنتخاباتاحتيالو العملية مصحوبة بسوء التنظيم كانت ثانياً: 

ت مركز الدراسات االسرتاتيجية تلقاهاالتي علوماتملاواستناداً إىلمراقبة االنتخابات. ومؤسساتمنظ

معظم املناطق التي  يتم التصويت فيها عىل اإلطالق ألسباب يفصناديق االقرتاع فإن، )CSRS(واإلقليمية

رغم عدم مشاركة الناخب . عىل سبيل املثال، إىل لجنة االنتخابات مليئة بأوراق التصويتقد وصلت أمنية 

صوت 7000بـصناديق االقرتاع ملءيف عملية االقرتاع يف منطقة "تاال وبرفك" يف محافظة قندوز، تم 

من قريت يف مديرية جغتو اصوت3500إحصاءك تم لصالح مرشح مع من قبل قائد محيل.مزورة

ود أي مر  يفبيع األصواتتمفقدذلك،غراروعىلهناك. القرتاعاكز ايف محافظة وردك، رغم عدم وج

رسة السلطة قبلمنتم ملء صناديق االقرتاع لصالح بعض املرشح أوالبالدمنمختلفةمناطق س

املوادنقليتمألسباب أمنية وفيهاالتصويتيتمالتياملناطقبعضيفحتىأواألقوياء،القادةو 

.اللجنةداخلاملرشحبعضلصالحاالقرتاعصناديقملءإىل تلك املناطق، تم االنتخابية
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هندسة االنتخاباتحول اتهامات 

بعد انتهاء عملية التصويت ونقل صناديق االقرتاع إىل مكاتب اللجنة االنتخابية يف املحافظات ومن ثم إىل 

مرة النتائج داخل اللجنةاملكتب املركزي للجنة، رفع مراقبو املرشح صوتهم حيال التزوير والتدخل يف 

يؤدي إىل  م. العامل األسايس لهذه الشكوك واملخاوف هو التأخ يف اإلعالن عن النتائج األولية أخرى

شكوك بشأن توف أرضية لالحتيال وهندسة النتائج.

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية، هناك تدخالت يف عملية فرزوصلت إىل بناء عىل معلومات 

 . وفقاً لبعض . اآلخرينأصوات وتقلاملرشحبعضأصواتعدديزداداألصوات لصالح بعض املرشح

، فإن عدد األصوات التي تم عدها وفقا لقوائم األصوات يف مراكز االقرتاع يوم  املراقب للمرشح

التيالصناديقرموزأرقاماالنتخابات، ال ينطبق عىل العدد الحايل من أصوات مرشحيهم. ك يقولون إن 

تقد أيام االنتخاباتالحظوها .يف عملية فرز األصواتاحتياالتهناكأنيبدوعليه و اآلنتغ

ألف إىل 500ترتاوح بنتخابية صفقات خفية يف اللجان اال إىل وجوداملعلومات التي تلقاها املركز وتش 

م أثار قلق بعض املرشح حول مجلس النوابللحصول عىل مقعد يفمليون ونصف مليون دوالر 

شفافية النتائج النهائية. 

مرشحيهبعضلنجاحجهودًايبذلقد) ARG(األفغاالرئايسالقرصبأنشائعاتهناكذلك،جانبإىل

.القادمةالرئاسيةاالنتخاباتيفالحايلالفريقلصالحالعملثمالربملان،إىلللدخولاملفضل

سيشغل مقاعد مجلس النواب؟من 

السؤال من املجتمع، ولكنمختلفةمن فئات وأفكار الربملانيةاالنتخاباتيفمرشح2500منأكهناككان

ن أ املركز، محللويعتقدنظرا لكيفية إجراء االنتخابات؟سيشغل مقاعد الربملانالذي من الذي يطرح نفسه هو

التالية:املجموعات ب من ونسيكونالجديدمجلس النواباملقاعد يفشاغيل 

تشكيلتريدالالحكومةألناألفغانية،والحكومةأمريكاصالحونلتزميالذيناملرشحونسيفوز األول: 

يعارض الحكومة يف املستقبل.برملان

 : ن لديهم ، أل االنتخاباتيفناجحةتكونأنيفرتضمرشحو األحزاب السياسية هم الفئة األخرى التي الثا

كنهم الصفقات الخفية للوصول إىل مجلس النواب.دعم سيايس من أحزابهم و
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رسة السلطة والقدرة، و الثالث:  الت لدخول س لرجالأواألثرياءهناك احت ألنهم؛إىل الربملاناألع

يةسيايسدعمعىلللحصولممكنة وسيلةبأيالربملانإىلالدخولسيحاولون .وزيادتهاثروتهملح

، وهملربملاناإىل سيدخلون أيضاواملوالالوطنيمناً عددك الفئات الثالثة، فإنلفضال عن تالرابع: 

.شخصيةمصالحالحصول عىلدونالبالدوخدمةشعبهمثيليفيرغبونالذين

االنتخابات الرئاسية املقبلةيفأثر االنتخابات الربملانية 

وذلك مع هذا الحجم الكب من التزوير وسوء ، إجراء االنتخابات الربملانية بعد ثالث سنوات من التأخيدل 

اللجنة املستقلة لالنتخابات وعدم استيعابها لهذه العملية.إدارةضعفالتنظيم، عىل 

تأخرتلوو ، ة أعالهاه املشكالت املذكور هذوجود لوقد ترضر ثقة الناس يف اللجنة االنتخابية املستقلة بشدة 

نتائج االنتخابات الربملانية من موعدها املقرر، وظهرت تزويرات أخرى فضال ع وجد حتى اآلن، ستكون 

صعبا عىل الناس.املقبلةالثقة يف االنتخابات الرئاسية

مراكزالناسحرضفقد ، الناخبمنالعرشاتوإصابةمقتلأدت إىلالتياألمنيةالتهديداتمنالرغمعىل

اللجنةقبلمنبأصواتهماحرتاميتمإذاولكن. الربملانيةاالنتخاباتيفبأصواتهموأدلوااالقرتاع

يف حقهمظلتعتربفإنها،األصوات املزورة واألخرى النظيفةوإذا  يتم الفصل باملستقلةاالنتخابية

منولن يخرجوااملستقلةاالنتخابيةاللجنةيفالناسثقةعدمإىلؤديتسومن جهة أخرى ،من جهة

.مرة أخرىبأصواتهمدالء تحت هذه الظروف واإل منازلهم

انتهى

تواصل معنا: 

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

www.csrskabul.com -etwww.csrskabul.n:املوقع

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

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

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