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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2019يناير26إلی19 من(285:اإلصدار
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الفرق االنتخابية ومص االنتخابات الرئاسية القادمة

؛ ستجرى االنتخابات الرئاسية القادمة يف  من مايو ۲۰طبقا لتقرير اللجنة املستقلة لالنتخابات األخ

ء املرشح لالنتخابات الرئاسية م. ۲۰۱۹ طبقا للموعد املعلن من قبل هذه اللجنة فإن فرتة تسجيل أس

م.۲۰۱۹يناير ۲۰م إىل ۲۰۱۸ديسمرب ۲۲كانت من 

نية عرش خالفا ملا كان متوقعا، إذ ظهر ب الفرق  ظهرت تركيبة بعض الفرق االنتخابية ب الفرق الث

فات سياسية شديدة وكانوا يتهمون بعضهم بعضا بأنواع من التهم.االنتخابية أشخاص كانت بينهم خال 

تجربة االنتخابات املاضية يف أفغانستان، الفرق االنتخابية يف االنتخابات القادمة، الرتكيبة االنتخابية لهذه 

؛ الفرق، ومص االنتخابات القادمة بالنظر إىل قابلية اللجنة املستقلة لالنتخابات يف الوقت الراهن

موضوعات نتحدث عنها يف هذا التحليل.
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تجربة االنتخابات املاضية

م ۲۰۰٥م أول انتخابات رئاسية يف أفغانستان، ك أجريت عام ۲۰۰٤بعد سقوط نظام طالبان، أجريت عام 

أول انتخابات برملانية يف البالد. تم تنظيم االنتخابات يف ذلك الوقت من قبل مكتب األمم املتحدة بالتنسيق

مع مكتب لجنة االنتخابات.

من الرئيس السابق حامد كرزي. ۲۱م بأمر رقم ۲۰۰٤أبريل ۳۰تم تشكيل لجنة االنتخابات املستقلة يف 

دة  من الدستور األسايس، فإن هذه اللجنة فقط تتوىل إدارة االنتخابات ومتابعتها وإعالن ۱٥٦طبقا لل

. النتائج طبقا آلراء الناخب

شكيل اللجنة املستقلة لالنتخابات هو املنع من وقوع املشكالت والتزوير ملا كان هناك كان الهدف من ت

م واالنتخابات ۲۰۱٤م و۲۰۰۹م، لكن بالنظر إىل انتخابات ۲۰۰٤بالتزوير حول انتخابات عام یشكاو 

م وقع يف هذه العملية التزوير والتدخل أك من املايض.۲۰۱۸الربملانية لعام 

ت، ظهر يف حافظام االنتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس امل۲۰۰۹ستقلة لالنتخابات عام أجرت اللجنة امل

هذه االنتخابات خالف شديد ب املرشح املتقدم حامد كرزي وعبدهللا عبدهللا بشأن نتائجها، إال أن حامد 

كرزي ع يف النهاية رئيسا للجمهورية للمرة الثانية.

م تحت إرشاف اللجنة املستقلة لالنتخابات، وكانت مشكلة التزوير يف ۲۰۱۰انية عام أجريت االنتخابات الربمل

هذه االنتخابات متفاقمة أك من ماضيها، إىل حد تكونت محكمة خاصة للتحقيق حولها.

م أك من ۲۰۱٤كانت اللجنة املستقلة لالنتخابات تواجه انتقادات وتهم شديدة يف االنتخابات الرئاسية عام 

وقت. املرشحان املتقدمان أرشف غني وعبدهللا عبدهللا  يحصال يف الشوط األول عىل آراء كافية للفوز. أي 

، وتشكلت يف النهاية حكومة  ويف الشوط الثا أيضا تبادال التهم بالتزوير، واتجه الوضع إىل األسوء أك

ي.الوحدة الوطنية ب الفريق بوساطة من وزير الخارجية األمريكية  األسبق جون ك
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الفرق االنتخابية يف االنتخابات القادمة

نية  انية عرش فريقا رشحت نفسها لالنتخابات الرئاسية القادمة. يبدو بعض من هذه الفرق الث هناك 

عرش قويا يستطيع أن ينافس بقوة، لكن بعضها اآلخر يبدو ضعيفا من ناحية القوة السياسية والنفوذ 

:  الشعبي. نستطيع نية عرش بشكل عام عىل قسم أن نقسم هذه الفرق الث

من هذه الفرق املرشحة لالنتخابات القادمة من يرى نفسه أحق بالرئاسة، ويدخل املنافسة واثقا األول:

ر من  بالوصول إىل القرص الرئايس. نستطيع أن نذكر فريق أرشف غني، وعبدهللا عبدهللا، ومحمد حنيف ا

طيع الفرق الثالث املنافسة والعمل بشدة والحصول عىل الفوز.هذه الفرق، تست

: نية عرش ال يُتوقع فوزها وال هي تأمل الحصول عىل الفوز. مثل الثا وهناك فرق من ب هذه الفرق الث

ا  هذه الفرق االنتخابية تتطلع برتشيح نفسها إىل الشهرة والحصول عىل االمتيازات املادية والسياسية، ور

نازل بعض الفرق عن ترشيحه لصالح فرق أخرى قبل إجراء االنتخابات، وبعض الفرق التي تتطلع إىل يت

كن لها دخول املنافسة وأن تجرب فرصتها حتى النهاية. الشهرة 

نية عرش املرشحة لالنتخابات الرئاسية يف أفغانستان عام  م:۲۰۱۹الفرق الث

النائب الثاالنائب األولاملرشحالرقم

محمد رسور دانشمر هللا صالحأ محمد ارشف غني۱

سید سامع سعادعنایت هللا بابر فرهمندعبدهللا عبدهللا۲

حاج محمد محققمحمد یونس قانورأ محمد حنیف ۳

يحفیظ الرحمن نقوزینيالهادفضللبدین حکمتیارق٤

مسعوده جاللمرادمراد عيلرحمت هللا نبیل٥

يکرب کاظمأسید عيليجعبدالبصیر سالنبدايلأ ا شید٦

يعبدالطیف نظر مهمندةفریدمسعودحمد ويلأ ۷
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رسااستاد عبدالعيللحبیب حصیرانور يمحمد شهاب حکیم۸

نا۹ محمد امین رشادتيسید قیاس سعیدفرامرز 

يحمدز أ رویاييمحمد یحذوالحکمتيعبدالهادنور الرحمن ليوال۱۰

بابکر خیلرشیف هللاغالم فاروق نجرا۱۱

محمد نعیم غیورحمد بیزنأ بشیر ينور الحق علوم۱۲

وحدتغالم عيلعبدالجبار تقوارسوليزمل۱۳

عبدالجمیل شیراجنت خان فهیمعنایت هللا حفیظ۱٤

اغترش اغ عيلترش لخمیل روماناعبدسید نورهللا جلیيل۱٥

يشفیع هللا قیصار يحمدز أ محمد نادر شاه محمد حکیم تورسن۱٦

جمحمد صادق ورد يمحمد احسان حیدر عبداللطیف پدرام۱۷

سید سامع کیاغزنويةخدیجيبراهیم الکوز إ محمد ۱۸

الفرق االنتخابية القوية

ع أن عدد تبدو االنتخابات األفغانية القادمة واملنافسة فيها صعبة وقوية بالنسبة لالنتخابات املاضية، م

ة؛ إال أن الِفرق القوية فيها كانت قليلة. لكن هذه املرة تبدو الفرق  املرشح يف االنتخابات املاضية كانت كث

كن ألي من الِفرق توف اآلراء الرضورية للفوز يف الشوط األول،  القوية أك بخالف املرات املاضية ما ال 

ا ستذهب االنتخابات إىل الشوط الثا .ور

يف » التغي واالستمراریة«أرشف غني الذي كان عىل رأس فريق فريق أرشف غني االنتخابية:●

م؛ دخل املنافسة هذه املرة مع نائبيه أمرهللا صالح ومحمد رسور دانش بفريقه املسمى ۲۰۱٤انتخابات 

». صناعة دولة«
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قت تركه هذه املرة كث من أنصاره ترشيح الرئيس األفغا الحايل نفسه لالنتخابات القادمة يأ يف و 

ة لصالح فريق غني االنتخابية يف  ال دوستم الذي يقال أنه حصل عىل آراء كث القريب منه واألقوياء. الج

ر الذي كان يعد أقرب  االنتخابات املاضية يقف اآلن مع فريق معارض له، ك ليس معه هذه املرة حنيف أ

معاريض غني يف حكومة الوحدة الوطنية تقدم للمنافسته يف االنتخابات الناس إليه وكان شوكة يف حلق

الرئاسية القادمة. إضافة إىل ذلك فإن عددا من رفاقه القدامى يقفون هذه املرة بجانب معارضيه، األمر الذي 

ُب املنافسة عىل أرشف غني يف االنتخابات الرئاسية القادمة. يَُصعِّ

االنتخابات املاضية من القوميت البشتون واألزبيك، وسیخرس رأي األزبيك حصل أرشف غني أك آراءه يف 

ر له  . ك أن معارضة قلبدين حكمتيار وحنيف أ ال دوستم من فريقه االنتخا هذه املرة بعد خروج الج

كن أن ينقص من رأيه.

الوحدة الوطنية بشدة يقف مستشار األمن القومي األسبق أمرهللا صالح والذي كان ينتقد ترصفات حكومة 

ا ال  يف االنتخابات القادمة بجانب أرشف غني، وبالنظر إىل االنقسامات التي نراها يف الجمعية اإلسالمية ر

ة لصالح غني. رسور دانش من أولئك الذين يقفون بجانب غني منذ  يحصل أمرهللا صالح علی آراء كث

ىل آراء كث من قومية الهزاره؛ لكن أراء هزاره أيضا تبدو البداية. مع أن غني أخذه معه لعله يحصل به ع

ر، وكريم خلييل يقف بجانب عبدهللا عبدهللا،  ، ألن محمد محقق يقف بجانب حنيف أ منقسمة إىل حد كب

ومحقق وخلييل يتمتعان بنفوذ واسع ب قومية الهزاره.

للفوز؛ هو كونه رئيسا للجمهورية حالیا. مع كل ذلك؛ األمر الذي يعطي فريق غني قوة ويزيد من فرصته 

ك أن تأكيد غني عىل رئاسية النظام ومركزيته وإلغاء الرئاسة التنفيذية؛ هي نقطة قوته التي تزيد من عدد 

مؤيديه.

●: يف االنتخابات املاضية، تقدم بشعار » اإلصالحات والوحدة«رئيس فريق فريق عبدهللا عبدهللا االنتخا

االنتخابات القادمة. عبدهللا يرشح نفسه يف االنتخابات الرئاسية للمرة الثالثة منذ عام يف» حدةالثبات والو «

م، ولديه تجربة جيدة يف املعارك االنتخابية. مع أنه دخل املعركة االنتخابية يف االنتخابات املاضية يف ۲۰۰۱

؛ لكنه  يستطع دخول القرص الرئايس رئيسا للجمهورية. كال الشوط
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عبدهللا عبدهللا هو مرشح أحزاب الجمعية اإلسالمية وجنبش اإلسالمي والوحدة اإلسالمية لرئاسة الجمهورية، 

ال دوستم ومحمد كريم خلييل وصالح الدين ربا شخصيات تتمتع بنفوذ سيايس وقومي قوي يف  والج

ال دوستم وكريم خلييل؛ نقطة ال . باإلضافة إىل الج قوة الثالثة يف فريق عبدهللا عبدهللا فريقه االنتخا

اسك الجمعية اإلسالمية. مع أن األعضاء املهم يف الجمعية اإلسالمية منقسمون  االنتخا تتعلق بقوة 

حاليا إىل فرق مختلفة؛ إال أن رئيس الحزب صالح الدين ربا أعلن عبدهللا عبدهللا مرشح الحزب الرسمي. إذا 

اسك الجمعية  اإلسالمية وانقسام أعضائها اسرتاتيجية الحزب الداخلية والخفية تهدف من خاللها كان عدم 

ر وقلبدين حكمتيار؛ فإن عبدهللا عبدهللا سيستطيع  إىل تقسيم رأي البشتون ب أرشف غني وحنيف أ

فرقهم منافسة غني بشدة مثل االنتخابات املاضية. ولكن إذا عمل جميع أعضاء الجمعية اإلسالمية صادق ل

االنتخابية؛ فإن منافسة عبدهللا عبدهللا ألرشف غني ستكون صعبة.

●: ر االنتخا ر أقوى ب الفرق االنتخابية فريق محمد حنيف أ يبدو الفريق االنتخا لحنيف أ

نية عرش. محمد يونس قانو العضو البارز يف الجمعية اإلسالمية ومحمد محقق النائب الثا  الث

التنفيذية حاليا واملتمتع بالنفوذ الواسع ب قومية الهزاره ه عضوان فی الفریق االنتخابی لحنيف للرئاسة

ر تحت شعار  عيل خان، وسباوون، ». السالم والعدل«أ ك يشارك يف الفريق عطا محمد نور، وإس

عل  ة، األمر الذي ج ، وشخصيات سياسية أخرى كب الفريق قويا. كان وزاخيلوال، وسيد حامد الجيال

ر شخصية قوية يف حكومة الوحدة الوطنية تتمتع بالنفوذ والتأييد ب املؤيدين ألرشف غني؛ لكن  حنيف أ

أنه إذا وصل إىل الرئاسة سيقوم بعد حصول الخالف بينه وب أرشف غني وترشيحه لالنتخابات وقوله 

؛ هي نقاط تنقص من نفوذه ب الشعب بتعديل القانون ويغ النظام الرئايس إىل نظام شبه رئايس

وتأييدهم له سي يف أوساط البشتون.

تمع معه كث من الشخصيات السياسية والقومية والجهادية؛ لكن بالنظر إىل  ر اج مع أن حنيف أ

ة يبدو أن الشعب ال يؤيد مثل هؤالء الشخصيات، وكث من الشعب يصوتون وفق  االنتخابات الربملانية األخ

راءهم الشخصية.آ 
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●: أم الحزب اإلسالمي، قلبدين حكمتيار الذي ترك كفاحه املسلح ضد فريق قلبدين حكمتيار االنتخا

م ودخل املصالحة مع الحكومة؛ رشح نفسه يف االنتخابات ۲۰۱۷الحكومة األفغانية والقوات األجنبية عام 

ه مرشح الحزب ۲۰۱٤الل يف انتخابات عام الرئاسية القادمة. مع أنه أعلن عن تأييده لقطب الدين ه م وس

اإلسالمي، وحصل قطب الدين هالل يف ذلك الوقت عىل مائتي ألف صوت تقريبا؛ إال أن حكمتيار يقود حزبا 

كن له أن ينقص  هاديا عىل مستوى البالد ويتمتع بنفوذ واسع ب األفغان، لذلك  سياسيا وإسالميا ج

.بعضا من آراء بعض املرشح س ي بحصوله عىل آراء اإلسالمي

النظام االنتخا ولجنة االنتخابات

ة للجدل، كان من ضمن ما اتفق عليه ب قادة حكومة الوحدة الوطنية هو ۲۰۱٤بعد انتخابات عام  م املث

اصالح النظام االنتخا وتعي أشخاص آخرين يف لجنة االنتخابات املستقلة. بعد فرتة قليلة من تشكيل

حكومة الوحدة الوطنية، تم إدراج بعض التعديالت يف لجنة االنتخابات بأمر من رئيس الجمهورية وبدأت 

اللجنة الجديدة بعملها؛ لكن تب مع ميض الوقت أن لجنة االنتخابات الجديدة أيضا ضعيفة من ناحية 

القابلية واإلدارة.

ثالث سنوات من التأخ وبشكل يسء جدا. ضعف م بعد۲۰۱۸هذه اللجنة أجرت االنتخابات الربملانية عام 

اإلدارة، والفساد والتزوير الواسع النطاق يف االنتخابات الربملانية من األمور التي  تستطع اللجنة بسببها 

إعالن نتائجها حتى اآلن، لذا نستطيع القول أن لجنة االنتخابات الحالية نفسها والنظام االنتخابات الحايل 

أساسيتان أمام االنتخابات القادمة.ه عقبتان 

ت االستفادة يف االتخابات الربملانية املاضية من أجهزة البايومرتيك، لكن لجنة االنتخابات  تستطع إدارة 

هذا النظام بطريقة مثىل. املشكالت الفنية لجهاز البايومرتيك وعدم معرفة الناس طريقة استخدامه من 

شكالت يف هذا النظام، وهي نفسها من املشكالت التي ستكون أمام االنتخابات األمور التي أدت إىل حدوث م

القادمة أيضا. إذا فشلت لجنة االنتخابات يف االنتخابات القادمة بهذا الشأن فشلها يف االنتخابات الربملانية، 

ه يف االنتخابات و تستطع تنظيم جهاز البايومرتيك؛ فإن الجدل بشأن االنتخابات القادمة لن يكون أقل من

الربملانية املاضية.
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كانت بطاقات الهوية الورقية تعترب سندا أصليا يف االنتخابات الربملانية املاضية، وهذا َمهََّد الطريق أمام 

التزوير يف نتائج االنتخابات، وقد استخدم آالف من الناس بطاقات الهوية املزورة يف االنتخابات الربملانية 

شكلة ممكن حلها بإصدار بطاقات الهوية اإللكرتونية، ولكن قليل من األفغان حصلوا عىل املاضية. هذه امل

بطاقات الهوية اإللكرتونية وعملية توزيعها أيضا بطيئة وبشكل محدود، لذلك يُتََوقَُّع أن تواجه االنتخابات 

القادمة مثل هذه املشكالت.

ا أمام االنتخابات الرئاسية القادمة، إضافة إىل ذلك؛ فإن األوضاع األمنية الراهنة يف ال بالد تكون تحديا كب

يف املائة من البالد تقع يف الوقت الراهن خارج سيطرة حكومة كابل، ك أن املناطق التي ٤٥حيث حوايل 

راء االنتخابات يف مثل هذا الوضع يقلل من نزاهتها  تسيطر عليها الحكومة ال تتمتع باألمن التام، وإج

وشمولها.

قادمةالمص االنتخابات

بالنظر إىل الوضع السيايس واألمني الحاليین يف أفغانستان، والجدل بشأن االنتخابات املاضية والتزوير 

الذي حصل فيها؛ فإن مص االنتخابات الرئاسية القادمة تبدو متعلقة باألمور اآلتية:

ريكا وحركة طالبان إلنهاء الحرب هناك مفاوضات مبارشة تجري منذ أشهر ب أممفاوضات السالم:

ت يف أبوظبي  الحالية يف أفغانستان. مع أن هذه املفاوضات توقفت لفرتة بسيطة بعد الجلسة الثالثة التي 

زاد بسبب الخالف عىل خطة عملها؛ إال أنها بدأت األسبوع املايض من جديد بعد أيام من زيارة زملي خليل

الجانب استأنفا الحوار بشأن النقاط الخالفية. لبعض دول املنطقة، ويقال أن كال 

إذا توصل الجانبان األمري وطالبان إىل اتفاق إلنهاء الحرب؛ من املمكن تأخ االنتخابات يف هذه الحال 

حتى يتم التفاوض ب طالبان وحكومة كابل حول تشكيلة النظام القادم. يقال أن إعالن التوقيت 

، والبدء بهذه العملية بشكل عام؛ كل ذلك يتم للضغط عىل لالنتخابات القادمة، وتس ء املرشح جيل أس

ل السالم، وإال يف الوقت الذي تجري مفاوضات مع حركة طالبان؛ يجب أن يستمر تأخ  طالبان من أج

االنتخابات حتى تتب النتائج إيجابية أو سلبية لهذه املفاوضات.



582www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

10

الن النتائج النهاية لالنتخابات يف أفغانستان ترفع أصوات االعرتاض مع إعالنتائج النهائية لالنتخابات:

، وتبدأ االنتقادات عىل نزاهة العملية. كان عبدهللا عبدهللا وحامد كرزي مرشحان  من قبل بعض املرشح

ا عىل نتائج االنتخابات. ك حصل كث من ۲۰۰۹متقدمان يف االنتخابات الرئاسية عام  م واختلفا كث

م حتى تم ۲۰۱٤فات ب أرشف غني وعبدهللا عبدهللا بشأن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية عام الخال 

. يف النهاية تشكیل حكومة ائتالفية ب الفريق االنتخابي

حاولت حکومة أوباما التدخل يف االنتخابات «كتب روبرت جيتس وزير الدفاع األمري األسبق يف مذكراته: 

م، وحاولت تأخیر االنتخابات عن موعدها املحدد، وعملت لفوز ۲۰۰۹يف أفغانستان عام الرئاسیة

ذا الكالم من روبرت ه». املعارضین، ویقول الُکتَّاُب أن حکومة أوباما حاولت إبعاد رئیس منتخب لبلد مستقل

جيتس يدل عىل تدخل الدول الخارجية السافر أثناء االنتخابات يف أفغانستان.

ود عرشات املراقب الدولي كانوا ۲۰۱٤ت عام انتخابا ، مع وج هت نفس املص م الرئاسية أيضا واج

يتابعون عمل لجنة االنتخابات؛ ولکن حصلت تُهٌَم بالتزوير وأدى ذلك إىل النزاع حول نتيجة االنتخابات، 

ي وزير الخارجية األمريكية. ويف النهاية تشكلت حكومة ائتالفية بوساطة من جون ك

يبدو مص االنتخابات الرئاسية القادمة منوطا بهذه القضية. إذا أجريت االنتخابات طبقا للتوقيت املعلن من 

قبل اللجنة املستقلة لالنتخابات؛ فإن عىل الفرق االنتخابية املرشحة لالنتخابات أن تأخذ االنتخابات املاضية 

َم بل باآلراء الحقيقية للشعب وتخضع لقراره، وال تُْقدِ واألوضاع الراهنة للوطن واملواطن بع االعتبار وتق

َهَِّد الطريق أمامه. ُ عىل التزوير بتدخل من الدول األجنبية وال 

انتهى

تواصل معنا: 

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

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

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

ابوع: باحث ومسؤول تحليل األس zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

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