
282www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

1

سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2019يناير5إلی 2018ديسمرب 29 من(282:اإلصدار
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مقدمة

فاوضات السالم تزايدت اآلمال يف أوساط الشعب األفغا إل  نهاء الحرب الدموية الجارية يف أفغانستان 

ة، إال أن املواقف املتضادة ب طالبان والحك ومة املبارشة والتي بدأت ب طالبان وأمريكا يف األشهر األخ

األفغانية حول هذه العملية تث شكوكا حول النتائج اإليجابية املتوقعة منها.

يف مفاوضات السالم الجارية؛ ترفض حركة طالبان الحوار مع الحكومة األفغانية وتشدد عىل الحوار مع 

هو ما أمريكا فقط، ومن جانب آخر الحكومة األفغا بدأت تخطو خطوات للضغط عىل حركة طالبان، وهذا 

يعرقل عملية السالم ويزيد املخاوف بشأن نجاح هذه العملية.

مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية يبحث يف الجزء األول من تحليله األسبوعي األطراف املعنية يف 

الحرب الحالية، ورضورة الحوار ب هذه األطراف يف عملية السالم.

االنتخابات الرئاسية لثالثة أشهر. أعلنت اللجنة املستقلة والفصل الثا من التحليل خصص لتأجيل 

، وانتخابات مجالس 2019لالنتخابات األسبوع املايض أن انتخابات  ، وانتخابات مجلس النواب يف غز

. ويتم تأجيل االنتخابات الرئاسية يف 2019من شهر يوليو 20املحافظات ومجالس املديريات ستجرى يف 

السالم مع طالبان من جهة، ومن جهة أخرى هناك أصوات تتحدث عن إمكانية إقامة وقت، تجري مفاوضات 

حكومة مؤقتة يف البالد.
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رضورة الحوار ب حركة طالبان والحكومة األفغانية للسالم يف أفغانستان

عاما ۱۸منذ تحاول أمريكا وحركة طالبان أن تتفاوض مع بعض بغية إنهاء الحرب املستمرة يف أفغانستان 

والتي راحت ضحيتها عرشات اآلالف من األفغان.

أجريت مفاوضات مبارشة بهذا الهدف ب ممثل من حركة طالبان وأمريكا يف األشهر املاضية. مع أن هذه 

املفاوضات تعقد بها اآلمال؛ لكن ليس هناك يشء واضح يدل عىل إيجابية نتائجها. ألن طالبان تشدد عىل 

هة أخرى، فإن الحوار مع األ  مريكي فقط، وترفض مشاركة الحكومة األفغانية يف هذه العملية. ومن ج

ة  الحكومة األفغانية ال تقبل أية مفاوضات سالم إذا  تكن لها الدور األسايس فيها، وبدأت يف اآلونة األخ

جاح عملية السالم.جهودها للضغط عىل الحركة للتفاوض معها، األمر الذي يزيد من ازدياد القلق عىل ن

أطراف الحرب املعنية يف أفغانستان، وأهمية حضور الحكومة األفغانية يف مفاوضات السالم ب أمريكا 

وحركة طالبان، وماذا عىس أن تكون نتائج املفاوضات يف غياب الحكومة األفغانية عنها؟ هذه املوضوعات 

نتحدث عنها يف هذا العدد من التحليل األسبوعي.
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راف الدخيلة يف الحرب األفغانيةاألط

بدأت الحرب الجارية يف أفغانستان بعد الهجوم األمري عىل أفغانستان واحتالله للبالد وإسقاط حكم 

تعت بيشء من االستقرار لبضع سنوات بعد إسقاط نظام طالبان، ۲۰۰۱طالبان عام  م. مع أن البالد 

اب األفغا تقريبا؛ لكن حركة طالبان بدأت بقتالها ضد وكانت الحكومة األفغانية تسيطر عىل كامل الرت 

م، واستطاعت أن توسع نطاق سيطرتها يوما بعد يوم.۲۰۰٥الحكومة األفغانية والقوات األجنبية بعد عام 

انية عرش عاما، أك هذه  عات مسلحة مختلفة يف الحرب األفغانية املستعرة منذ  ء تذكر لج هناك أس

عات مرتبطة ، لكن هذه الحرب تدار عموما من قبل ثالثة أطراف الج راكز استخبارية يف املنطقة والعا

مهمة، هي:

أمريكا واملتحالفون معها تعترب أحد أهم األطراف الدخلية يف الحرب املستعرة أمريكا واملتحالفون معها: 

نب الطرف يف أفغانستان لكونها أول من بدأ بهذه الحرب. كانت أمريكا واملتحالفون  نبا إىل ج معها ج

م اكتفت بتحمل مهمة ۲۰۱٤، لكنها ومنذ عام ۲۰۱٤إىل ۲۰۰۱األصيل يف الحرب يف أفغانستان منذ عام 

تدريب واملشورة للقوات األفغانية، وأخرجت عرشات اآلالف من جنودها من أفغانستان.

حكومة طالبان سقطت بعد الهجوم ثا أكرب طرف يف الحرب األفغانية الحالية هو طالبان. مع أنطالبان: 

م، واستقر األمن يف البالد لبضع سنوات؛ لكن الحركة وبعد بضع ۲۰۰۱األمري عىل أفغانستان عام 

سنوات بدأت بقتالها ضد أمريكا والحكومة األفغانية املحسوبة عليها. اشتد أوار الحرب يوما بعد يوم، 

املائة من األرايض األفغانية، ك أقامت عالقاتها يف٤٥عاما عىل ۱۸وتسيطر الحركة اآلن بعد ميض 

. الدبلوماسية مع مختلف الدول عىل مستوى املنطقة والعا

دولة أفغانستان هي الطرف الثالث املهم يف الحرب األفغانية املستعرة. أقيم نظام جديد دولة أفغانستان: 

طالبان. مع أن هذا النظام فيه الكث من يف أفغانستان وبالتعاون األمري والعاملي بعد سقوط نظام 

املشكالت والنقائص؛ إال أن عرشات اآلالف من األفغان يقاتلون طالبان يف إطاره ضمن قوات األمن األفغانية 

انية عرش عاما، ۲۰۱٤سي منذ عام  م. ك أن رأس السلطة تغ ثالث مرات عن طريق االنتخابات منذ 

ة، والقضاء، والتنفيذية) تعمل، وهناك تقدم يف البالد عىل مختلف املستويات، والسلطات الثالث (الترشيعي

والسفارات لدول املختلفة تواصل عملها يف العاصمة، والحكومة األفغانية لها عالقات سياسية واقتصادية 

. مع دول العا
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موقع دولة أفغانستان يف مفاوضات السالم

ت عىل بدء الحوار مع طالبان. كانت هناك محاوالت عىل مستوى تعمل الحكومة األفغانية منذ بضع سنوا

املنطقة والعا للضغط عىل طالبان بطرق مختلفة يف فرتة حكومة الوحدة الوطنية إلجبارها عىل الحضور 

ا عىل املفاوضات املبارشة مع  عىل طاولة املفاوضات املبارشة مع الحكومة األفغانية؛ إال أن الحركة شددت دا

كا.أمري

ة للتفاوض مع الحركة، وتم بالفعل التفاوض املبارش ب ممثل من  خضعت أمريكا يف اآلونة األخ

ة  ة يف هذه العملية املس الطرف ثالث مرات حتى اآلن بتعاون من عدد من دول املنطقة. املشكلة الكب

بالسالم هي أن الحكومة األفغانية ليس لها أي مكان يف هذه املفاوضات.

إخراج الحكومة األفغانية كأحد أهم األطراف والطرف األصيل يف الحرب يسبب عقبات أمام نجاح عملية 

عاما، وهناك مئات اآلالف من الشعب ۱۸السالم. ألن النظام الحايل يف أفغانستان مضت من تأسيسها قرابة 

ن باإلضافة إىل أطراف يعملون يف هذا النظام، ويعيشون يف ظله. وحول استقرار السالم يف أفغانستا

أخرى، فإن قادة هذا النظام واملسؤول فيه وأولئك الذين يعيشون يف ظله؛ هم الطرف الذي رأيه وقراره 

مهم جدا ومؤثر يف عملية السالم وإنهاء الحرب.

مفاوضات السالم بشكل رسي أحيانا وعلني أحيانا عدد من األشخاص والتيارات يف هذا النظام معمخالفة

ا يف استمرار الحرب. وللتوصل إىل سالم؛  ة أمام السالم األمر الذي لعب دورا كب أخرى عقبة أخرى كب

هناك حاجة إىل تشجيع مثل هؤالء األشخاص والتيارات عىل التعاون مع هذه العملية، أو إعطاء دور لهم يف 

املوفاوضات.

الجمهورية أرشف غني قبل أيام رئييس األمن القومي األسبق أمرهللا صالح وأسدهللا خالد ع رئيس

خالفته الشديدة مع طالبان، ك أن كليه وفور بدء  وزيرين للداخلية والدفاع. وكاله معروفان 

عمله يف منصبه الجديد رفعا شعارات تعترب مرضة بعملية السالم.

http://shahamat1.com/?p=144205
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كن تحقيق السالم من دون مشاركة الحكومة؟هل 

ة ب أمريكا وطالبان للتفاوض حول السالم كانت يف اإلمارات العربية املتحدة، واستمرت  الجلسة األخ

ثالثة أيام. أثناء هذه الجلسة أرسلت الحكومة األفغانية كذلك ممثليه إىل أبوظبي آملة أن تحرض طالبان 

رفضت التفاوض معهم.للتفاوض مع ممثليها، إال أن طالبان 

، وكثفت عملياتها الهجومية عليها تجاه الحركةبعد رفض طالبان شددت الحكومة األفغانية من موقفها 

خالفتهم الشديدة مع طالبان، وشدد بهدف الضغط عليها، ك سلمت اإلدارات األمنية ألشخاص معروف 

ة عىل إجبار طالبان عىل السالم قبولوزير الدفاع الجديد للحكومة األفغانية أسدهللا خالد يف اآلونة األخ

بالقوة إذا  تقبل الحركة ذلك عن طواعية.

انية عرش عاما املاضية، ولكن نتيجتها  تكن الحرب  ت تجربتها منذ  والضغوط العسكرية هي التي 

ا تستمر عرشات السن األخرى، وال يلحق باألفغان شيئا سوى القتل  سوى القتل والدمار. هذه الحرب ر

والدمار، وإن كانت تنتهي يوما؛ فإنها ستنتهي عن طريق الحوار والتفاوض.

لحايل عىل مستوى املنطقة والعا إلنهاء الحرب األفغانية، لذا؛ فإن عىل طالبان هود يف الوقت اتبذل الج

والحكومة األفغانية كطريف الحرب الداخلي أن يشعرا باملسؤولية أك بالنسبة لألطراف األخرى بدال من 

ل الضغوط عىل اآلخر، ك يجب عىل كل من الطرف أن يخطو خطوات رسيعة بهدف إنهاء ال حرب إع

، وك أنه يجب عىل طالبان أيضا قبول الحكومة األفغانية بجانب أمريكا  املستمرة أك من الطرف الثا

سؤوليته تجاه عملية السالم. ولكن إذا  كطرف مهم يف هذه الحرب حتى يقوم كل من األطراف الثالثة 

نية منها ستؤدي إىل حدوث استمرت هذه العملية ب طالبان وأمريكا فقط؛ فإن حذف الحكومة األفغا

انتهىعقبات أمام تحقيق السالم واشتداد أوار الحرب ك كان.

https://da.azadiradio.com/a/29682472.html
https://www.spogmairadio.af/index.php/newa/afghanistan/item/6916-2018-12-29-09-34-28
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تأخ االنتخابات؛ مشكالت فنية أم رضورة عملية السالم

االنتخابات) أن 2018ديسمرب 30أعلنت اللجنة املستقلة لالنتخابات يف أفغانستان األسبوع املايض (

من 20؛ ستجرى يف 2019ابريل20التي كان من املقرر إجراءها يف )2019(هـ ش۱۳۹۸الرئاسية لعام 

ديريات العام. وقالت اللجنة املستقلة لالنتخابات أن انتخابات مجالس املحافظات ومجالس املنفسيوليو

واالنتخابات الربملانية يف محافظة غز أيضا ستجرى متزامنا مع االنتخابات الرئاسية.

(مكتب هيئة النيابة لألمم املتحدة يف أفغانستان) أبدى قبوله لتأخ االنتخابات يونامامع أن مؤسسة 

أنها قالت أن سوء اإلدارة يف االنتخابات املقبلة غ مقبول. ك قالت يوناما أنه يجب عىل اللجنة الرئاسية؛ إال

املستقلة لالنتخابات أن تعلن عن توقيت جديد لالنتخابات يف أقرب وقت، ك يجب التأكد من اإلصالحات يف 

.م2019بات الرئاسية لعام اللجنة املستقلة لالنتخابات واملجلس التنفيذي لها قبل إجراء االنتخا

، وأسباب تأخ االنتخابات الرئاسية لعام البالدلدستوروفقاومة الوحدة الوطنية عمل حكر كيفية استمرا

؛ من املوضوعات التي نتطرق إليها يف هذا التحليل.م2019

http://www.iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/news-fa/1477-timeline-decided-20181230-fa
https://da.azadiradio.com/a/29685527.html
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بالدلدستور الوفقااستمرار عمل الحكومة 

والذي وضع من قبل ةد، يعترب أحد أهم إنجازات الدولة الحاليكأعىل وثيقة حقوقية للبال األفغاالدستور 

اللويه جرغه قبل حوايل عقد ونصف العقد من اآلن، وأيده حامد كرزي رئيس دولة أفغانستان االنتقالية.

كانت هناك جدال حول نقض الدستور وعدم تنفيذه يف خمسة عرش عاما املاضية. عدم إقامة للويه جرغه 

ت يف الوقت املحدد، وتجديد فرتة عمل املجلس الوطني، واستمرار املسؤول الحكومي ومجالس املديريا

يف مناصبهم بشكل مؤقت، وسوء استخدام الصالحيات، وعرشات األمور األخرى تشهد عىل نقض الدستور 

وعدم تنفيذه خالل عقد ونصف العقد املايض.

ا والتي كان من املق راءها يف تأخ االنتخابات الرئاسية أخ ؛ يطيل فرتة عمل م2019إبريل20رر إج

الوحدة الوطنية خالفا للدستور. ترصح املادة الحادية والستون للدستور وتقول: " تنتهي فرتة عمل ةحكوم

من السنة الخامسة بعد االنتخابات. وتجرى االنتخابات الشهر الثالثمن يف اليوم األول الجمهوريةرئيس 

بهدف تعي رئيس الجمهورية الجديد خالل ثالث يوما إىل ست يوما قبل نهاية فرتة حكم رئيس 

.ة "الجمهوري

 حول تأخ اعتربت اللجنة املستقلة لتنفيذ الدستور أيضا يف ردها عىل قرار لجنة االنتخابات املستقلة األخ

ملا قال عبدالرؤوف هروي مدير وفقاهـ ش؛ القرار نقضا سافرا للدستور. ۱۳۹۸الرئاسية لعام االنتخابات

خابات مكتب اللجنة: " أي نوع من التأخ يف إجراء االنتخابات سيقلل من مرشوعيتها، ويجب إجراء االنت

الرئاسية يف وقتها املحدد " .

عرشات الحاالت من نقض الدستور األسايس من قبل الحكومة نفسها؛ نقضت الحكومة ومععىل هذا؛ 

عملهم خالفا الدستور مرة أخرى بتأجيلها لالنتخابات الرئاسية، ويستمر مسؤولو حكومة الوحدة الوطنية 

للدستور.

http://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf
https://da.azadiradio.com/a/29686323.html
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ملاذا تم تأجيل االنتخابات؟

ر صحفي أن األوضاع الجوية الغ مناسبة عبد البديع صياد رئيس لجنة االنتخابات املستقلة قال يف مؤ

ء الناخب وانتقال مواد االنتخابات سي يف امل صالحات ناطق الباردة للبالد، وتنفيذ اإل لتسجيل أس

، وعدم وجود امليزانية الكافية، واستخدام البايومرتيك،  واملشكالت األمنية، وإجراء واستخدام املؤظف

مجالس املحافظات واملديريات وكذلك انتخابات املجلس الوطني يف محافظة متزامنا مع االنتخابات الرئاسية 

؛ هي العوامل األساسية التي تقع خلف تأجيل االنتخابات الرئاسية. غز

كن أن تلعب دورا يف تأجيل م،2019مع أن املشكالت اآلنفة ذكرها التي تواجهها االنتخابات الرئاسية لعام 

التي ذكرتها االنتخابات؛ إال أن هناك عوامل أخرى لها دور يف تأجيلها باإلضافة إىل املشكالت األمنية والفنية

منها:اللجنة املستقلة لالنتخابات

لعوامل مفاوضات السالم الجارية ب طالبان وأمريكا تستطيع أن تكون أحد أهم ااملصالحة مع طالبان:

يف  تأجيل االنتخابات الرئاسية. ألن املمثل الخاص لوزارة الخارجية األمريكية إلدارة مفاوضات السالم مع 

و أن طالبان زملي خليل " نرج ر صحفي بعد املفاوضات املبارشة مع ممثيل طالبان:  زاد رصح يف مؤ

" .نتوصل إىل اتفاق سالم مع طالبان قبل إجراء االنتخابات الرئاسية 

ة مع طالبان هي أن طالبان يؤكدون عىل الحوار مع أمريكا  املشكلة األساسية يف مفاوضات السالم األخ

فقط وال يريدون التفاوض مع الحكومة األفغانية، إال أن أمريكا والدول التي لها دور مهم يف هذه العملية 

ة، األمر الذي يحتاج إىل مزيد من يحاولون إحضار طالبان عىل طاولة املفاوضات مع الحكومة األفغاني

ا حدث رجاء استعداد طالبان م2019الوقت. لذا؛ تأخ ثالثة أشهر يف إجراء االنتخابات الرئاسية لعام  ر

قريبا للحوار مع الحكومة األفغانية.

ء ستبدأ عملية تسجيل أسم،2019للتوقيت األصيل لالنتخابات الرئاسية لعام وفقاالفرق االنتخابية:

الحالية وتستمر الثني عرش الشمسية من السنة الشهر العارشاملرشح لرئاسة الجمهورية يف األول من 

يوما، ويف هذه الفرتة مع أن حوايل خمس شخصا حصلوا عىل املعلومات االنتخابية؛ إال أنهم  يسجلوا 

ءهم لعدم القدرة عىل تشكيل فرقهم االنتخابية. أس
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راء االنتخابات ال يستبعد أن يكون قد صمم من قبل رئيس الجمهورية لحفظ منصبه لذا؛ التأخ يف إ  ج

، نظ ما قام به يف تجديد فرتة  باالستفادة من الوضع املوجود وعقد الصفقات مع معارضيه السياسي

الربملان.

االنتخابات أم دولة مؤقتة؟

ل عدم إجراء االنتخابات الرئاسية يف وقتها املحدد  هو أحد املوضوعات املهمة ب السياسي والتيارات احت

ا ملدة ثالثة أشهر من قبل اللجنة املستقلة لالنتخابات. السياسية منذ شهور، وتم تأجيل تاريخ إجراءها أخ

تذكر مفاوضات السالم مع طالبان كعامل مهم يف تأجيل االنتخابات. ألن هناك أصوات ترفع حول 

كا وطالبان تنبئ عن إمكانية توصله إىل اتفاق قبل االنتخابات الرئاسية، وخيار مفاوضات السالم ب أمري

الحكومة املؤقتة يف إطار مفاوضات السالم هو من الخيارات املهمة بدال من إجراء االنتخابات الرئاسية.

لك أي شخص أو دولة حق هاألفغا يف بيان له أناألمن القوميقال مجلس ،من جهة أخرى الحديث ال 

جديدة للحكومة األفغانية، ك أكد عىل إجراء االنتخابات الرئاسية. ولكن السؤال هو أن بالنظر إىل حول بنى 

، وإعالن أك من توقيت لالنتخابات من قبلها، وعمل هذه إدارة وطريقة عمل اللجنة املستقلة لالنتخابات

اللجنة يف إجراء االنتخابات الربملانية؛ هل اللجنة الحالية ستكون قادرة عىل إجراء وإدارة االنتخابات 

الرئاسية بشكل صحيح؟

األمني عموما؛ إذا  تؤد مفاوضات السالم مع طالبان إىل نتيجة، يف تلك  الحالة وبالنظر إىل الوضع

التوقيت املعلن عنه من قبل فإن،عمل اللجان االنتخابية األفغانيةبالنظر إىل والسيايس الحايل للبالد وأيضا 

اللجنة املستقلة لالنتخابات إلجراء االنتخابات الرئاسية ومجالس املحافظات واملديريات وكذلك إجراء 

، لن يكون  نهائيا، ويحتمل أن تستمر حكومة الوحدة الوطنية ا إعالناالنتخابات الربملانية يف محافظة غز

انتهىيف عملها بعد ميض ثالثة أشهر ك كانت.

تواصل معنا: 

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

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:وقعامل

+)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: 

https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%85%D8%AD%D8%A8-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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