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مقدمة

ظهرت بوادر أمل جديدة حيال املصالحة األفغانية بعد أن وافقت الواليات املتحدة األمريكية عىل محادثات 

السالم املبارشة مع مندو طالبان يف مكتب قطر السيايس. ازدادت التطلعات نحو السالم بعد أن رصح 

ابل أنه يؤّمل يف نجاح عملية السالم.مبعوث الخارجية األمريكية الخاص للسالم األفغا يف ك

ة والتطورات يف  رغم أن األفغان يؤملون يف نجاح عملية السالم األفغا بعد خطوات الواليات املتحدة األخ

سنة، إال أن هناك تحديات إذا 17املحادثات مع طالبان نحو وضع حد سلمي للحرب الدامية التي دامت مدة 

رتض طريق املصالحة وتعرقلها. تقرؤون يف الجزء األول من تحليل األسبوع  يتم مواجهتها فإنها ستع

.الصادر من مركز الدراسات اال  سرتاتيجية واإلقليمية آخر التطورات والعراقيل يف عملية السالم األفغا

ل يف الجزء الثا من تحليل األسبوع تم تسليط الضوء عىل االختالفات داخل حكومة الوحدة الوطنية خال

فرتة رئاسة الرئيس األفغا أرشف غني. لقد كانت هناك اختالفات عميقة ب قيادات حكومة الوحدة 

ة. لقد تسببت  الوطنية والتي حدثت بسبب تقاسم السلطة وبسبب قضايا أخرى خالل السنوات األربع األخ

بظاللها السوداء عىل املجاالت هذه الخالفات يف زعزعة االستقرار السيايس الداخيل يف أفغانستان ك ألقت 

األخرى يف البلد. تقرؤون يف هذا الجزء من التحليل عن الخالفات الهامة الحاصلة يف فرتة أرشف غني 

الرئاسية واألسباب الكامنة وراءها.
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ة حيال السالم األفغا التطورات والتطلعات األخ

–فغا زملي خليلزاد بزيارته الثانية لبعض دول املنطقة قام مبعوث الخارجية األمريكية الخاص للسالم األ 

ا يف موسكو حيال املصالحة األفغانية، ك التقى خليلزاد –ومنها أفغانستان  ر املنعقد أخ بعد املؤ

ندو طالبان يف قطر خالل زيارته.

بأنه منشغل باملحادثات مع بعد زيارته لقطر، قدم خليلزاد إىل كابل األسبوع املايض حیث أبلغ الصحفي 

ا فيها الحكومة األفغانية وطالبان ألجل إحالل السالم يف أفغانستان؛ إال أنه  يتم اإلعالن  كافة األطراف 

عن أي تطورات مهمة يف هذا الصدد. وقد أكد أنه يأمل يف التوصل إىل اتفاق سالم.

نهاية للحرب يف أفغانستان والتي استمرت لسبع نناقش يف هذا املقال املهمة الجديدة لخليلزاد حيال وضع 

عرشة سنة، ك سنسلط الضوء عىل التطلعات املنشودة حيال إبقاء السالم يف أفغانستان والتحديات التي 

تعرتض طريقه.
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مهمة خليلزاد

نتصار يف سنة من الحرب الدامية يف أفغانستان، أدركت الواليات املتحدة بجالء أنها لن تقدر عىل اال 17بعد 

الحرب األفغانية عن طريق إرسال القوات العسكرية، ك أدركو أن حربهم الطويلة يف أفغانستان قد وصلت 

إىل طريق مسدود. لذا اتجهت الواليات املتحدة إىل املحادثات املبارشة مع طالبان منذ عدة أشهر.

ن لقيادة عملية السالم األفغانية والسعي وألجل هذا الغرض، كلفت الواليات املتحدة زملي خليلزاد قبل شهري

لعقد محادثات سالم مع طالبان للوصول إىل اتفاق يف هذا الشأن. خليلزاد سيايس أمري ألصل أفغا 

عية ولغاتها وسياساتها، ك حّصل خربة طويلة يف  ة بثقافة أفغانسان وحياتها االجت اكتسب معرفة وف

ين حيال قضايا أفغانستان.العمل وتقديم املشورة لرؤساء أم ريكا األربعة األخ

أيام لخمس دول 10للوصول إىل انسجام يف عملية السالم األفغانية، بدأ خليلزاد مهمته بزيارة استغرقت 

إقليمية هامة تشمل (أفغانستان، باكستان، اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، وقطر).

راته بدولة أفغانستان حيث التقى بالرئيس األفغا والرئيس التنفيذي للحكومة األفغانية بدأ خليلزاد زيا

آباد حيث التقى باملسؤول وعدد من الساسة والقيادات الجهادية يف البلد. عرّج خليلزاد بعدها بزيارة إلسالم

محادثات السالم. ك تضمنت الباكستاني وحادثهم حيال السالم األفغا وطلب منهم املساهمة يف إنجاح 

زيارة خليلزاد الذهاب إىل السعودية واإلمارات وقطر.

نتيجة لهذه الجهود، ُعقدت محادثات مبارشة ب قيادات طالبان ومندو الواليات املتحدة األمريكية والتي 

. يف هذا السياق تم اإلفراج عن بعض امل عتقل يف باكستان بدورها خلقت آماال جديدة حيال السالم األفغا

من قيادات طالبان البارزين كنتيجة للمحادثات املشار إليها آنفا. باإلضافة إىل ذلك، انضم القياديون الخمسة 

الذين أُطلق رساحهم من ُمعتقل غوانتنامو إىل مكتب طالبان السيايس يف قطر للمساهمة يف محادثات 

السالم.

ا فيها أفغانستان وأبلغ الصحفي خالل زيارته عقب هذه الزيارة، ثنّى خليلزاد بزيارة  أخرى للمنطقة 

. وفقا لتقارير وسائل اإلعالم الغربية، هناك تحليالت تفيد  لكابل أنه يأمل يف نجاح محادثات السالم األفغا

أن طالبان حادثوا خليلزاد حيال حضور القوات األجنبية يف أفغانستان وموعد خروج القوات األمريكية، 

طالق رساح قيادات طالبان وعقد هدنة ومن ثم تشكيل حكومة مؤقتة.وإ
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التطلعات حيال السالم األفغا

ألول مرة أبدت الواليات املتحدة األمريكية استعدادها للمحادثات املبارشة مع طالبان ألجل وضع نهاية للحرب 

، ولذا تُعد سنة. عيّنت الواليات املتحدة لهذه امله17األفغانية التي دامت ملدة  مة سياسيا أمريكيا ألصل أفغا

هذه الخطوة أهم خطوة عملية نحو إحالل السالم ووضع نهاية للحرب الدامية يف أفغانستان.

من جانب آخر، احتفت طالبان بهذه املحادثات مع الجانب األمري وطالبوا باستمرارها م ولّد تفاؤالت 

هذا السياق أن لقاءات خليلزاد بالساسة والجهادي األفغان بنجاح محادثات السالم. ك يُالحظ يف

وترصيح طالبان بأنهم يريدون عقد محادثات السالم مع األحزاب السياسية بدال عن الحكومة األفغانية 

أضاءا بصيص أمل للوصول إىل السالم. 

ر موسكو أنهم ال إشكال لديهم مع األفغان يف حال  خروج القوات األجنبية من أفاد مندوبو طالبان يف مؤ

د آماال بنجاح  ِ ميع األزمات عن طريق املحادثات. مثل هذه الترصيحات توج أفغانستان وأنهم سيحلون ج

، ولذا من املُتوقع أن تصل طالبان من خالل املحادثات إىل اتفاق مع -محادثات السالم الداخيل األفغا

األطراف األفغانية كذلك.

ما ذُكر، فإن ترصيح زملي خليلزاد للصحفي يف كابل بأنه يُؤّمل يف نجاح محادثات السالم باإلضافة إىل 

مع طالبان يُعد يف حد ذاته ضوًء أخرض وبارقة أمل إلحالل السالم يف أفغانستان. يف الوقت ذاته، يرى 

ريكية يف أفغانستان محللون أنه مع اقرتاب دورة ترامب الرئاسية لنهايتها سيحاول أن يضع حدا للحرب األم

للحصول عىل أكرب أصوات يف االنتخابات الرئاسية املقبلة.-والتي كانت أطول حرب أمريكية يف التاريخ –

التحديات التي تواجه املصالحة املحتملة يف أفغانستان

ه ة إلحالل السالم؛ إال أن هناك تحديات تواج ت مضاعفتها يف األشهر األخ السالم مع أن الجهود قد 

األفغا املنشود، من أهمها ما ييل:

. انتصار خليلزاد يف مهمته يعني الراهنالوقتيفخليلزادزمليمهمةهيطالبانمعالسالممحادثاتأوال؛

. إال أن ما يُقلق منه هو موقف الواليات املتحدة األمريكية من أهم مطالب  نجاح محادثات السالم األفغا



672www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

6

لقوات األجنبية من أفغانستان)، وهل ستسجيب الواليات املتحدة لهذا املطلب أم أن طالبان طالبان (انسحاب ا

ستصل إىل اتفاق مع الواليات املتحدة حيال بقاء القوات األجنبية يف أفغانستان؟ هناك تحليالت تفيد أنه 

ا تكون طالبان قد حادثت الجانب األمري حيال معسكراتهم يف أفغانستان، ولذا  قد يصلون إىل اتفاق ر

مع الواليات املتحدة األمريكية يف هذا الصدد.

يُعد موقف الحكومة األفغانية حيال هذه املحادثات تحديا آخر يف هذا الصدد. م اشرتطته طالبان ثانيا؛ 

ولكن من ج انب آخر، ما أنها لن تُحادث الحكومة األفغانية، ولذا خطت الواليات املتحدة نحو عملية السالم. 

زالت الحكومة األفغانية تؤكد عىل أن تكون املحادثات ب األطراف األفغانية ك أنها ال ترغب يف أن يتم 

تهميشها يف املحادثات. لذا بدأ القرص الرئايس األفغا مواجهته لألحداث بإنشاء لجنة تحت مسمى "لجنة 

ت السالم االستشارية" والتي ستتكون من مندو األحزاب ت املجتمع املد ومنظ السياسية ومنظ

والية. تأسيس هذه اللجنة يفسح 34حقوق املرأة واستشاري محلي من واليات أفغانستان البالغ عددها 

املجال ملجلس السالم األعىل األفغا من جانب، ك أنه من جانب آخر ليس إال تكرارا للمحاوالت املخفقة التي 

ة محادثات السالم الجارية.سعى نحوها املجلس  األعىل للسالم األفغا ك أنه يعرقل ويؤخر مس

تأسيس حكومة مؤقتة ومن ثم ماهية الحكومة املقبلة بعد اتفاقية السالم املحتملة مشكلة أخرى قد ثالثا؛ 

ا بإمارة إسالمية، وبعض التكتالت داخل الحكومة األفغانية تعرتض طريق املصالحة. لقد  طالبت طالبان دا

قراطية وبعض التحوالت األخرى يف البلد منجزاٍت لهم، ولذا لن يرضوا بالتخيل عن ما  تعترب األنظمة الد

ملُنجزات حصلوا عليه من إنجازات. مع إن من يعرتضون طريق املصالحة األفغانية تحت شعار املحافظة عىل ا

هم من يطلبون بشكل مبارش استمرار الحرب الدامية الحالية يف أفغانستان ولذا من الرضوري مكافحة 

النهايةمساعيهم.
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نظرة إىل الخالفات الداخلية يف عهد الرئيس غني

وصل أرشف غني إىل رئاسة الجمهورية يف أفغانستان بعد انتخابات تعترب هي األصعب يف تاريخ 

ة وخالفات. هذه االنتخابات والتي أجريت عام أفغا م وصلت ۲۰۱٤نستان والتي حدثت بشأنها ضجة كب

 ، الخالفات بشأنها إىل حد تشكلت يف النهاية حكومة الوحدة الوطنية ب فريق عبدهللا عبدهللا االنتخا

ي وزير الخارج ون ك ية األمريكية وفريق أرشف غني االنتخا طبقا التفاقية سياسية وبوساطة ج

السابق. انشغلت حكومة الوحدة الوطنية بالخالفات الداخلية منذ بدء عملها. اشتدت هذه الخالفات عاما بعد 

عام وأثرت عىل مجاالت مختلفة يف البالد. لذلك فإن الحكومة واجهت خطر عدم االستقرار السيايس نتيجة 

للخالفات الداخلية.

خالفات ب قادة حكومة الوحدة الوطنية، واالختالف ب الحكومة كيفية بدء الخالفات الداخلية، وال

والربملان، وأسباب هذه الخالفات يف عهد الرئيس غني، هي قضايا نتطرق إليها يف هذا التحليل.



672www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

8

الخالفات ب قادة حكومة الوحدة الوطنية

؛ ولكن يف أفغانستان س ي يف عهد الرئيس غني الذي الخالفات الداخلية أمر طبيعي يف جميع بلدان العا

ترأس حكومة ائتالفية؛ كان هذا األمر بارزا إىل حد واجه البلد بسببها خطر عدم االستقرار السيايس أحيانا. 

(الوحدة الوطنية) التي قسمت السلطة ب فريقي الدكتور عبدهللا وأرشف غني  هذا النوع من الحكومة 

الخالفات الداخلية ب السياسي األفغان؛ ألن حكومة الوحدة ؛ هو بنفسها كان سببا لبدء٥۰-٥۰بشكل 

، وكانت هناك انتقادات شديدة عليها منذ  الوطنية تشكلت نتيجة التفاقية سياسية خالفا للدستور األفغا

بدء عملها. كانت هناك خالفات ب فريقي عبدهللا وغني يف البداية، ثم حدثت خالفات أيضا ب كل فريق 

مع نفسه. كانت هناك خالفات شديدة يف البداية ب قادة حكومة الوحدة الوطنية عىل تشكيل منه 

الحكومة وتقسيم السلطة، ثم حول تعي الوزراء، وتوزيع املناصب الحكومية الرفيعة سي السفارات. 

هورية وطريقة ووصلت هذه الخالفات يف فرتة من الفرتات إىل حد انتقد الرئيس التنفيذي بشدة رئيس الجم

وجبها حكومة الوحدة الوطنية. عمله خالل سنت وعدم تنفيذه ملواد االتفاقية السياسية التي تشكلت 

نظرا لهذه الخالفات؛ يف العام األول من حكومة الوحدة الوطنية انتقد بعض املسؤول الحكومي رفيعي 

م. منهم جيال بوبل رئيس اإلدارة املستقلة املستوى انتقدوا عمل الحكومة، ك أن بعضهم تركوا مناصبه

للحكم املحيل، ورحمة هللا نبيل رئيس املخابرات األفغانية، ونورالحق علومي وزير الداخلية، ويوسف 

زا خان رحيمي حاكم  نورستا رئيس اللجنة املستقلة لالنتخابات، وداود شاه صبا وزير املعادن، وم

حافظة كندز، ومسؤولون آخرون.محافظة هلمند، وعمر سا حاكم م

من جهة أخرى؛ الخالفات واملشدات ب رئيس الجمهورية ونائبه األول هي جانب آخر من الخالفات الداخلية. 

ال دوستم الرئيس غني بشدة واتهمه بالعنرصية يف بداية عام  هـ ش ألنه  يحصل عىل ۱۳۹٥انتقد الج

صل عىل صالحيات النائب األول يف الحكومة حتى اآلن.حقه من الحكومة بشكل كاف، وقال أنه  يح

أثناء هذه الخالفات؛ حدثت ما يسمى بقضية أحمد ايشتيش وسبب توسيع نطاق الخالفات املوجودة ب 

ال دوستم املتهم يف قضية أحمد ايشتيش بإيذائه الجنيس؛ دخل يف ائتالف مع  الرئيس ونائبه األول. الج

. هذا حز الجمعية والوحدة يف "االئتالف الكب إلنقاذ أفغانستان"  مدينة أنقرة الرتكية تحت مسمى 

ح  ال دوستم من العودة إىل أفغانستان، و تحصل طائرته الس االئتالف واجه الضعف بعد أن منع الج
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ل البال  د قام بالهبوط يف مطار بلخ. ولكن بعد فرتة، عاد دوستم إىل البالد عندما اعتقل أحد قادته يف ش

يل البالد. ة يف بعض املحافظات ش ظاهرات كب الشعب أياما 

باإلضافة إىل خالفات دوستم مع رئيس الجمهورية؛ كان هناك بعض املسؤول املحلي أيضا عىل خالف 

مع الحكومة املركزية. منهم؛ عطاء محمد نور حاكم والية بلخ األسبق الذي كان يرى نفسه جزءا من حكومة 

ا نتيجة لبعض االتفاقيات بعد الوحدة الوطنية و يكن يرتك منصب حاكم الوالية، واعتزل عنه أخ

مفاوضات طويلة مع القرص الرئايس.

عموما؛ خالل السنوات األربع من فرتة حكومة الوحدة الوطنية؛ فإن الخالفات كانت شديدة ب مسؤويل 

أشخاص من الداخل أو مسؤول من دول الخارج.الحكومة، والتي كانت تنحل عادة ما بعد فرتة بوساطة

الخالفات ب الربملان والحكومة

جانب آخر من الخالفات الداخلية يف عهد الرئيس غني كان هو الخالف ب السلطة الترشيعية والسلطة 

التي التنفيذية. استمرار عمل الوزراء بشكل مؤقت يف تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية من القضايا املهمة 

سببت الخالفات ب الحكومة والربملان. ألن الربملان طلب من الحكومة مرارا وتكرارا تقديم وزراء جدد إليه 

ألخذ الثقة من مجلس النواب. لكن تقديم وزراء جدد أخذ وقتا طويال يف البداية، وقدمت الحكومة عددا من 

ن الوزراء يعملون بشكل مؤقت بعد ميض أك الوزراء أعطى الربملان ثقته ألحد عرش منهم، إال أن بعضا م

من أربع سنوات من عمر الحكومة.

قضية أخرى التي أدت إىل خالفات شديدة ب الحكومة والربملان وأيضا ب أعضاء الربملان أنفسهم؛ هي 

غا وتعديل الدستور. باإلضافة إىل ذلك؛ فإن توزيع بطاقات الهوية اإللكرتونية  أيضا قضية إقامة لويا ج

من القضايا الخالفية األخرى. رفض الربملان مرسوم رئيس الجمهورية بهذا الشأن، ولكن أيده مجلس 

الشيوخ، وحصل عىل رأي الثقة من قبل اللجنة املشرتكة من مجليس الربملان.

اما ، بلغ هذه الخالفات بعض األحيان إىل حد وقف بعض أعضاء الربملان الكبار يف جهة مخالفة للحكومة 

وانتقدوا طريقة عمل حكومة الوحدة الوطنية يف ائتالفات معارضة للحكومة.
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األسباب األساسية للخالفات الداخلية

تشكلت حكومة الوحدة الوطنية بعد مشدات انتخابية عىل أساس توافق تشكيل حكومة ائتالفية:·

شخصية و تكن لها سيايس ب فريق انتخابي الذين كانت بنيتا كل فريق تعتمد املصالح ال

ه إىل الخطر؛ كان يخالف الطرف  صورة طبيعية. ولذلك؛ عندما كانت مصالح أحد الطرف تواج

اآلخر، وظهرت هذه الخالفات يف النهاية داخل كل فريق أيضا. عىل سبيل املثال، الخالفات ب عطا 

محمد نور وعبدهللا عبدهللا.

لشخصية للمسؤول الحكومي هو أحد العوامل تضارب املصالح اتضارب املصالح الشخصية:·

للخالفات الداخلية يف حكومة الوحدة الوطنية يف عهد الرئيس غني. حدثت الخالفات ب املسؤول 

الحكومي رفيعي املستوى عندما تعارضت مصالحهم الشخصية. كث من الذين لهم مناصب 

ومة؛ ولكن عندما كانوا يعزلون عن مناصبهم؛ حكومية  يكن لديهم ما يستطيعون قوله خالفا للحك

يتخذون موقفا معارضا لها، وكانوا ينتقدون عمل الحكومة، أو يشكلون ائتالفا سياسيا يرتأسونه، أو 

يدخلون يف أحد االئتالفات السياسية ضد الحكومة.

هو عدم أحد العوامل األساسية للخالفات الداخلية يف عهد الرئيس غني؛ عدم تنفيذ التعهدات؛·

ّدد عىل العمل بها مرارا. يف البداية، سي يف فرتة الدعايات االنتخابية؛ تعهد تنفيذ التعهدات التي شُ 

كل فريق مع أعضائه بتنفیذ وعود، و واجه خالفات داخلية لعدم تنفيذه تلك الوعود. ك أن عدم 

ابي كان هو السبب اآلخر من تنفيذ اتفاقية حكومة الوحدة الوطنية التي كانت ب الفريق االنتخ

. أسباب الخالف وعدم وجود الثقة ب الجانب

مع كل ذلك، يجب القول أن وجود الخالفات ب السياسي أو املسؤول الحكومي يف فرتة رئاسة أرشف 

غني والتي اتهم بعضهم بعضا بالقومية والتمييز العنرصي يف بعض األحيان؛ أثرت عىل الروح العام 

شعب.لل
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ازدادت الخالفات ب الشعب األفغا يف بعض القضايا مثل (بطاقات الهوية اإللكرتونية، وإقامة لويا 

غا، وقضية تعديل الدستور) عىل أساس القومية والجهة (الجغرافيا) طيلة أربع سنوات املاضية، القضايا  ج

وازدادت العصبية والتمييز، وبعدت التي كان هناك خالف بشأنها ب مسؤويل حكومة الوحدة الوطنية. 

الهوة وتعمقت ب الشعب يوما بعد يوم.

النهاية

تواصل معنا: 

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

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

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

اضياءاإلسال باحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(647475487م ش

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