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مقدمة

اإلضافة إىل األطراف املتنازعة يف أفغانستان، عا املدنيون األفغان وتكبدوا جراحات هائلة يف السن ب

ت الليلية التي قامت بها القوات األفغانية واألجنبية،  ت الجوية والهج الهج السبع عرشة املاضية. 

ت التي شنتها املعارضة املسلحة للحكومة هي أسباب مقتل وجرح ع رشات اآلالف من األفغان يف والهج

العقد والنصف املايض.

تها أك من أي وقت مىض؛ وقد الجويةيف األشهر القليلة املاضية، صّعدت القوات األفغانية واألجنبية هج

تهم يف مرات عديدة بحياة مدني أبرياء معظمهم نساء وأطفال سقطوا بسبب القصف األعمى  أودت هج

؛ و يتم اتخاذ أي خطوات للحد من هذه الظاهرة، ال من الحكومة الذي استهدف منازل امل دني املحلي

األفغانية وال من املجتمع الدويل.

يف الجزء األول من تحليل األسبوع الصادر من مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية نناقش قضية وقوع 

ت ا لجوية واألرضار طويلة املدى للوضع الحايل الضحايا املدني يف أفغانستان، والتصعيد يف الهج

وصمت الحكومة األفغانية املطبق تجاه ما ذُكر من أزمات.

تم تخصيص الجزء الثا من تحليل األسبوع للحديث عن االنتخابات الرئاسية املقبلة. قبل أيام قليلة أعلنت 

ئاسية، ك أكدت الحكومة األفغانية املفوضية املستقلة لالنتخابات يف أفغانستان عن موعد االنتخابات الر 

عىل إجراء االنتخابات يف وقتها املحدد. تم اإلعالن عن موعد االنتخابات يف وقت  تعلن فيه املفوضية حتى 

ة رغم مرور شهر ونصف عىل يوم االقرتاع. هل ستُعقد االنتخابات  اآلن عن نتائج االنتخابات الربملانية األخ

قتها املحدد؟ سؤال سنحاول اإلجابة عليه وعىل أسئلة أخرى يف الجزء الثا من تحليل الرئاسية املقبلة يف و 

هذا األسبوع.
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.. األهداف والعواقب القصف عىل املدني

قامت القوات الجوية األمريكية بإلقاء نحو ستة آالف قذيفة عىل أرض أفغانستان هذا العام، م يُعد الرقم 

ة بحسب إفادة القوات الجوية األمريكية نفسها.األكرب يف السنوات  العرش األخ

ة، لوحظ تصاعد يف عدد الضحايا املدني بشكل غ مسبوق ا  مع تزايد القصف الجوي يف األشهر األخ

ت الليلية. يف األسبوع املاضي فقط  راء القصف الجوي األمري واألفغا والهج والذين سقطوا ج

ت الليلية التي شنتها القوات األفغانية سقط عرشات الضحا يا املدني بسبب القصف الجوي والهج

واألجنبية يف واليات هلمند و لوجر و بكتيا يف أفغانستان.

؛ ولكن  أثارت حوادث مقتل الضحايا املدني ردات فعل شديدة من قبل مجلس النواب وعامة الشعب األفغا

ء من الربملان األفغا بأن عدم مباالة الحكومة األفغانية تجاه حوادث دون أن يكون لصداهم أثر. رصح أعضا

ت الدامية الجوية واألرضية عىل املدني األفغان من  قتل املدني األفغان وصلت إىل أبعد الحدود وأن الهج

قِبل القوات األفغانية واألجنبية مازالت مستمرة.
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حادثات التي تهدف للسالم يف أفغانستان مرحلة مؤملة يف مع ذلك وألول مرة خالل عقد ونصف، بلغت امل

ة بُغية فرض املزيد من الضغوط عىل  األشهر القليلة املاضية؛ ويبدو أنه يتم التضحية باملدني بدرجة كب

طالبان.

نناقش يف هذا املقال تصعيد القصف الجوي وعدم املباالة تجاه أرواح املدني وعواقب الوضع الجاري يف 

بلد.ال

ضحايا املدني

م األطراف املتصارعة يف الحرب األفغانية، ومن ثم سقط 17منذ  -عاما،  تكن أرواح املدني محل اهت

.–باإلضافة إىل ضحايا هذه األطراف  آالف الضحايا من ب املدني

، تم قتل وجرح 2007برصد أعداد الضحايا يف UNAMAمنذ قام مكتب هيئة دعم األمم املتحدة ألفغانستان 

ٍ من األطراف املتنازعة حتى نهاية عام 84246 ، وفقا إلحصائياتهم.2017مد

وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم توقيع االتفاقية الثنائية مع الواليات املتحدة 2014يف عام 

ل الحفاظ عىل األمن والصلح يف أفغانستان؛ ولكن عىل عكس ما ُوقعت  من أجله االتفاقية األمريكية ألج

. وفقا ملكتب  ألف شخص 10بلغ عدد الضحايا UNAMAازدادت حدة الحرب وتصاعد عدد الضحايا املدني

يف كل سنة منذ بداية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبشكل عام كان وضع البلد يسوء بشكل مستمر ك 

ل فاجعة إنسانية.حّولت الحرُب الدامية أفغانستاَن إىل تنور مشتعل مؤذن بحلو 

عات املعارضة املسلحة؛ إال أنه بجانب  ة عىل ج املؤسسات املراقبة لوقوع الضحايا املدني تُلقي بالال

، األمر  املعارضة املسلحة تُعد القوات األفغانية واألجنبية عنارص مهمة متسببة يف سقوط الضحايا املدني

ة املاضية لوحظ استهداف منازل الذي يتم إغفاله يف تقارير املؤسسات املُشا ر إليها آنفا. يف السنوات األخ

ت قصف عمياء  املدني ومساجدهم ومدارسهم وجنائزهم ومناسباتهم وتجمعاتهم املختلفة من قبل هج

شنتها القوات األجنبية ب الفينة واألخرى.
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تصعيد القصف عىل املدني

اإلعالن عن االسرتاتيجية العسكرية الجديدة للواليات املتحدة بشكل عام، ازداد القصف يف أفغانستان منذ 

األمريكية تجاه أفغانستان وجنوب آسيا؛ وقد تم استهداف املدني بكثافة من قبل القوات األجنبية املذكورة 

يف األسابيع املاضية.

انية قتىل بينهم نساء وأطفال وجُرح أرب2018/ديسمرب/2يف األسبوع املايض ( عة آخرون نتيجة ) سقط 

عمليات عسكرية مشرتكة ب القوات األفغانية واألجنبية يف والية بكتيا بأفغانستان. قبل ذلك تم استهداف 

نبية يف والية هلمند م تسبب يف سقوط  قتىل 23املدني يف قصف قامت به القوات األفغانية واألج

؛ وقد نرشت وكاالت إخبارية دولية أن عدد عىل ذلكUNAMAمدني بينهم نساء وأطفال ك صادق مكتب 

ثلة سقط 30الضحايا يصل إىل  مد ضحايا لعمليات عسكرية مشرتكة يف 15شخص. يف حادثة م

واليتي لوجر و غزنة.

يلعب القصف الجوي دورا بارزا ويُعد عنرصا هاما عندما يأ الحديث عىل وقوع الضحايا يف صفوف 

، حيث تم إسقاط  قذيفة من قبل القوات األمريكية لسحق املعارضة املسلحة منذ مطلع عام 5982املدني

؛ إال أنه  ينتج من ذلك إال تصعيد سخونة الحرب واملزيد من اإلرضار 2018وحتى نهاية أكتوبر/2018

ار من هذه الضغوط العسكرية ألن هذه الطريقة أثبتت فشلها يف السن السبع  ، و تربز أي  باملدني

ت العسكرية مجرد تكرار لتجربة سابقة غ ناجحة.ع رشة املاضية، م يتيح للناظر أن يعد الهج

ت غامضة يف وقوع  ات وهج ت القوات املعارضة املسلحة، تسببت تفج بجانب القصف الجوي وهج

ت التفج الدامي الذي وقع يف احتفاٍل باملو  وذج من هذه الهج . آخر  لد النبوي الرشيف الضحايا املدني

. يف كابل والذي حصد أرواح عرشات املدني

كن القول بأن قلة املباالة ألخالقيات الحرب، والقصف األعمى وإرهاب الشعب من قبل الجهات  رغم ذلك 

. املتصارعة والضالعة يف الحرب األفغانية هي عوامل مهدت السبيل الرتفاع الضحايا يف صفوف املدني
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السالم والضحايا املدنيآخر تطورات

ذوة أمل لدى الشعب األفغا بقرب انتهاء الحرب األفغانية وس البلد نحو االستقرار بعد  انبثقت ج

ة ب الواليات املتحدة األمريكية وطالبان. املحادثات املبارشة األخ

عضه يف ساحات الحرب إال أنه يظهر أن الجانبان (الواليات املتحدة وطالبان) يعتزمان الضغط عىل ب

خالل محادثات السالم ألجل كسب املزيد من االمتيازات وإظهار القوة لآلخر؛ إال أن هذا االتجاه تسبب يف 

. اإلرضار باملدني

تها الجوية عىل طالبان،  نبية قصفها وهج ة، صّعدت الحكومة األفغانية والقوات األج يف الفرتة األخ

اتها يف امليدان وكان من آخر عملياتهم الهجوم عىل رشكة وكردة فعل زادت طالبان هج G4Sتها وتفج

آخرون. وقد ازداد عدد الضحايا 27أجنبيون، وجرح 4الربيطانية والتي أودت بحياة عرشة أشخاص بينهم 

املدني بشكل غ مسبوق مع تزايد هذه الضغوط وبشكل خاص صار يتم استهداف منازل املدني األفغان 

ت الجوية املشرتكة التي تقوم بها القوات األفغانية والقوات األجنبية.بص ورة مبارشة من قِبل الهج

ت  ا حيال الضحايا املدني الذين يسقطون جراء هج مع األسف التزمت الحكومة األفغانية الصمت دا

نبية و تتخذ أي خطوات للحد من ذلك رغم االمتعاض الشعبي الشديد من وقوع  القوات األفغانية واألج

الشعب وقد يدفع ببعض األفغان هؤالء الضحايا. هذا املسار بإمكانه أن يزيد الفجوة ب الحكومة األفغانية و 

الغاضب لحمل السالح و االلتحاق بالقوات املعارضة للحكومة األفغانية، وهو أمر ُعد يف السنوات املاضية 

النهايةمن أهم أسباب تقوية القوات املسلحة املعارضة للحكومة األفغانية.
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ها ا لغامضاإلعالن عن الجدول الزمني لالنتخابات الرئاسية ومص

أعلنت اللجنة املستقلة لالنتخابات األفغانية الجدول الزمني الكامل لالنتخابات الرئاسية املقبلة األسبوع 

ء املرشح النتخابات رئاسة الجمهورية ۲۰۱۸نوفمرب ۲۸املايض ( م). وفقا لهذا الجدول، فإن تسجيل أس

دي من العام الهجري الحايل ة ۱۲ويستمر ملدة سيبدأ يف اليوم األول من شهر ج يوما. ك أن القا

ة النهائية ستعلن يف الخامس من شهر حوت من ۱۸االبتدائية للمرشح ستعلن بتاريخ  دي، والقا ج

العام الهجري الحايل.

دلو ۲۸تقول اللجنة املستقلة لالنتخابات األفغانية أن مدة الدعايات االنتخابية للمرشح ستكون من 

هـ ش. وفقا لهذا الجدول الزمني؛ من املقرر إجراء االنتخابات الرئاسية ۱۳۹۸حمل ۲۸هـ ش حتى ۱۳۹۷

من شهر جوزاء من العام املقبل.۲٥م، ويتم إعالن النتيجة النهائية يف ۱۳۹۸حمل ۳۱يف اليوم 

لجنة إعالن اللجنة املستقلة لالنتخابات عن الجدول الزمني لالنتخابات الرئاسية يأ يف وقت  توفق ال

ة  هة أخرى ونظرا للجهود األمريكية األخ هة، ومن ج إلعالن نتائج االنتخابات الربملانية حتى اآلن من ج

للتوصل إىل سالم مع طالبان؛ فإن اآلمال تعززت يف إنهاء الحرب والتوصل إىل سالم معهم، ما ال ينكر 

ه عىل مص االنتخابات القادمة. تأث
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يف اللجان االنتخابية، ومفاوضات السالم املستمرة حاليا ب طالبان وأمريكا ما هو تأث الضعف املوجود 

عىل مص االنتخابات القادمة؟ وهل سيتم إجراء هذه االنتخابات يف موعدها املحدد يف ظل الوضع األمني 

والسيايس الحايل؟ أسئلة نتطرق إليها يف هذا التحليل.

لجنة االنتخابات األفغانية

م الرئاسية األك إثارة للجدل يف أفغانستان عندما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية ۲۰۱٤ت عام بعد انتخابا

؛ كان إصالح النظام االنتخا أحد أهم املواد يف االتفاقية السياسية لتشكيل  باتفاق كال الفريق االنتخابي

رية والرئيس التنفيذي الحكومة والتي حصلت بسبب التأخ يف تنفيذه اختالفات ب رئيس الجمهو 

لحكومة الوحدة الوطنية، إال أن لجنة إلصالح النظام االنتخا تشكلت بعد إصدار مرسوم من قبل الرئيس 

األفغا وبعد التأخ مدة طويلة حتى تقوم بحل املشكالت املوجودة يف هذه القضية، لكن هذه اإلجراءات 

يف النهاية لجنة ضعيفة وغ مؤثرة. تؤد إىل إصالح النظام االنتخا ك تشكلت 

هـ ش؛ أجرتها الشهر املايض، و تعلن ۱۳۹٤هذه اللجنة أجرت االنتخابات الربملانية املقرر إجراءها عام 

نتائجها يف جميع املحافظات حتى اآلن بعد ميض شهر ونصف شهر.

دة من قبل األحزاب والتحالفات من جهة أخرى، اللجنة املستقلة لالنتخابات تواجه انتقادات واعرتاضات شدي

السياسية يف البالد والتي أدت إىل ضعف ثقة الشعب واألحزاب السياسية يف اللجنة املستقلة لالنتخابات 

كانت اللجنة املستقلة لالنتخابات ضعيفة يف إجراء االنتخابات  نظرا لكيفية إجراء انتخابات مجلس النواب. 

وي االنتخابية إبطالها لنتائج االنتخابات يف محافظة كابل وطالبت الربملانية إىل حد أعلنت لجنة الشكا

بإعادتها فيها.

مع كل ذلك؛ فإن وجود االختالفات الداخلية ب أعضاء اللجان االنتخابية، وعدم وجود التنسيق ب اللجنة 

للجان؛ من األمور املستقلة لالنتخابات ولجنة الشكاوي االنتخابية وأيضا وجود الفساد اإلداري داخل هذه ا

التي أدت إىل ضعف الثقة الشديد يف هذه املؤسسات.
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االنتخابات الرئاسية وجهود املصالحة مع طالبان

بعد أن تم تعي زملي خليلزاد مندوبا خاصا لوزارة الخارجية األمريكية إلجراء مفاوضات السالم مع طالبان؛ 

بذل جهوده حتى اآلن إليجاد التنسيق وتوحيد اآلراء تكثفت الجهود لبدء مفاوضات السالم معهم. خليلزاد

ب بعض الدول وأيضا ب األحزاب والحلقات السياسية داخل أفغانستان في يتعلق باملصالحة مع طالبان، 

ك حاول تشجيع دول عدة للتعاون يف هذه القضية.

املنطقة بعد لقاءات عدة مع مندو مع أن هذه الجهود مستمرة حتى اآلن، وبدأ خليلزاد جولته الثالثة يف 

طالبان يف قطر؛ إال أن هذه املفاوضات تقع يف هالة من اإلبهام مع كل اآلمال املعقودة بها.

ا أنها هي املرجع الوحيد ذات صالحية التي تستطيع أن  يف هذه األثناء، مع أن الحكومة األفغانية تؤكد دا

البان يف مفاوضات السالم معهم، ولهذا أعلن بعد بدء الحوار ب تتخذ القرار النها بشأن املصالحة مع ط

طالبان وأمريكا عن تشكيل هيئة من اثني عرش عضوا للحوار مع الحركة والتي واجهت انتقادات من قبل 

ت تنحيتها يف مفاوضات  بعض أعضاء الربملان والسياسي يف البالد؛ ولكن يبدو أن الحكومة األفغانية 

ة (تشكيل هيئة للحوار، واإلعالن عن الجدول الزمني الكامل املصالحة م ع طالبان، وجهود الحكومة األخ

لالنتخابات والتأكيد عىل عقدها) يدل عىل أنها تريد بذلك الضغط عىل أمريكا بشكل من األشكال.

 كابل و مع أن اختالف وجهتي نظر األفغا واألمري حول مفاوضات السالم  يؤثر عىل العالقات ب

ل التأخ يف إجراء االنتخابات الرئاسية قَ  ِوَي بعد بدء الحوارات ب املندوب األمري واشنطن؛ إال أن احت

راء  الخاص وبین طالبان، ألن خليلزاد أبدى أمله يف التوصل إىل اتفاق مصالحة مع طالبان قبل إج

ر صحفي له يف كابل. االنتخابات الرئاسية، وذلك يف مؤ

ة من جهة أخرى، هناك آراء تقول أن مع اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية الواليات املتحدة بجهودها األخ

في يتعلق باملصالحة مع طالبان تريد مرة أخرى هندسة االنتخابات الرئاسية األفغانية ونصب شخص تثق 

جديد له قال أنهم يريدون إنهاء به عىل رأس السلطة يف أفغانستان، ألن وزير الدفاع األمري ويف حديث

الحرب يف أفغانستان وال يريدون الخروج منها.
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مص االنتخابات الرئاسية القادمة

حول ما إذا كانت انتخابات الرئاسة الجمهورية ستجرى يف املوعد الذي حددته اللجنة املستقلة لالنتخابات 

يف أفغانستان أم ال؟ هناك نقاط يجب ذكرها:

خالفات املوجودة داخل حكومة الوحدة الوطنية، واالختالف ب األحزاب السياسية والحكومة في الاألوىل:

راء  ل إج يتعلق بقابلية لجنة االنتخابات األفغانية وضعف عملها ككل؛ هي من األمور التي تقلل من احت

االنتخابات الرئاسية يف موعدها املحدد.

ص االنتخابات الرئاسية يف أفغانستان، هو وضع البالد عموما سي النقطة الثانية في يتعلق الثانية:

الوضع األمني. أك من نصف مناطق البالد اآلن تحت سيطرة املعارضة املسلحة، والحرب مستمرة يف أك 

ل إجراء االنتخابات الرئاسية يف مثل هذا الوضع يبدو ضعيفا. املناطق يف البالد. لذا؛ فإن احت

النقطة األخرى واألهم هي نتيجة مفاوضات السالم مع طالبان والتي سوف تحدد مص االنتخابات :الثالثة

الرئاسية. إذا تقدمت املفاوضات مع طالبان وحصل اتفاق ب أمريكا والحركة؛ فإنه من املحتمل تأخ 

تقدم بشأنها؛ من االنتخابات الرئاسية لفرتة من الزمن، ولكن إذا فشلت هذه املفاوضات و يحصل أي

هة للمشكالت وسوء اإلدارة ونقائص أخرى، شأنها شأن  راء االنتخابات، إال أنها ستكون مواج املحتمل إج

ويف هذه الحالة؛ إجراء مثل هذه االنتخابات الغ النزيهة واملزورة؛ ستواجه  االنتخابات الربملانية املاضية. 

تعقبها الرصاعات السياسية أيضا.البالد إىل خطر عدم االستقرار السيايس، ك س

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

