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 افغانستان بعد اجراء مراسم تحلیف اثنین فی البلد

 

م يف القرص الرئايس، كرئيس لجمهورية أفغانستان 2020مارس//9أدى محمد أرشف غني اليمني الدستورية يوم االثنني 

سالمية. ويف الوقت ذاته أدى منافسه يف االنتخابات ورشيكه السابق يف حكومة الوحدة الوطنية د. عبدالله عبدالله ال 

اليمني الدستورية يف قرص "سبيدار" الذي ال يبعد كثريا عن القرص الرئايس. وقد حرض حفل تحليف محمد أرشف غني 

و املنظامت الدولية مبا فيهم زملي خليلزاد. يف حني أن حفل تحليف عدد من الدبلوماسيني املمثلني للدول األجنبية وممثل

 .د. عبدالله عبدالله مل يحرضه سوى أعضاء فريق الثبات والتعايش، ومؤيدوهم

م أُعلنت النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية األفغانية بعد تأخري استمر لخمسة أشهر، وُعني 2020فرباير//18يف تاريخ 

فيها محمد أرشف غني الفائز يف االنتخابات. ويف مقابل ذلك تم رفض النتائج من قبل د. عبدالله عبدالله وقد بنى 

خابات، وأعلن عن كونه هو الفائز الحقيقي ورئيس البلد، وتحدث موقفه عىل ما سامه باالحتيال والتزوير يف نتائج االنت

عن تشكيل الحكومة الشاملة. وقد قام بالتعريف بوالة ثالث محافظات: رسبل، وجوزجان وبغالن، كام قام وايل 

 .محافظة بنجشري بإعالن دعم الدكتور عبدالله عبدالله

وقد ظهرت هذه املناوشات يف حني أن دستور أفغانستان حرص طريق الوصول إىل كريس الرئاسة يف عملية االنتخابات، 

ليل سنتناول وفوض صالحية عّد األصوات وإعالن نتائج االنتخابات إىل مفوضية االنتخابات املستقلة. يف هذا التح

بالنقاش آثار ونتائج أداء اليمني الدستورية من قبل رئيسني.  ويف هذا الصدد ال ميكن غض الطرف عن الدور السلبي 

الذي لعبته الواليات املتحدة األمريكية. وقد قال الرئيس األفغاين السابق حامد كرزاي: "الترصفات املزدوجة والسياسات 

مارستها الواليات املتحدة األمريكية هي التي أدت إىل تحليف رئيسني للبلد. إذا كانت  املولدة للتمييز والتشتت التي
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أمريكا راغبة حقيقة يف حل األزمة لبادرت إىل خطوة بناءة قبل أداء اليمني، ولجنبت البلد بذلك رش التفرق 

  ."واالضطراب

 التأثري يف عواطف الشعب

الشعب األفغاين يواجه تحديات عديدة منها: الحرب والتدهور األمني والفقر والبطالة واالختطاف والرسقة ومشاكل 

صف الشعب خسائر فادحة بالشعب. ن –ومازالت تلحق –أخرى. الحرب التي استمرت لواحد وأربعني سنة ألحقت 

األفغاين يعيش تحت خط الفقر، ومن بني كل شخصني قادرين عىل العمل يوجد واحد عاطل. الرسقات واالختطافات 

واالغتياالت الحقيقية والنفسية تهدد الشعب. وإذا رصفنا األنظار عن الفساد املنترش يف البلد فإن أداء رئيسني لليمني 

 .املواطنني الدستورية يف البلد ولّد بذاته ذعرا بني

يف الوقت الراهن ال يدري املواطنني إىل أين يسري مصريهم. يُضاف إىل ذلك أن التدهور األمني يؤدي إىل إخراج ما 

لك ألن املستثمرين عندما يشعرون بوجود مخاطر تهدد رؤوس أموالهم فإنهم سيسعون تبقى من ثروات املواطنني، وذ

إىل إخراج ثرواتهم من البلد. عندما يرى املواطنون أن السياسيني يف البلد مشغولون باملناوشات السياسية والسلطوية 

 .رون بالحرمان والخجلعوضا عن االنشغال باتخاذ التدابري الوقائية من وباء كورونا الجديد، فإنهم يشع

 التأثري عىل عملية السالم

سنة. وقد دمرت هذه  41تحقيق السالم يُعد أحد أهم احتياجات البلد، وذلك ألن الحرب مستعرة يف أفغانستان منذ 

م ُوقعت اتفاقية السالم بني 2020فرباير//29 خیتار یالحرب الكثري من قطاعات البلد كام أنها أودت بحياة املاليني. ف

استمرت لثامنية عرش شهرا. ووفق االتفاقية فقد كان من املفرتض  اتد مفاوضالواليات املتحدة األمريكية وطالبان، بع

األفغانية يف العارش من مارس الجاري، إال أن ذلك مل يحصل بسبب عدم إطالق  –أن تبدأ مفاوضات السالم األفغانية 

 .رساح السجناء السياسيني وبسبب عدم استعداد الحكومة والساسة بأفغانستان

يؤدي إىل نتائج سلبية فادحة، منها عرقلة مفاوضات السالم بني الجهات اليمني الدستورية من قِبل رئيسني قد  أداء

األفغانية، وتهيئة الجو للتدخالت من الجهات األجنبية. كان من املُنتظر أن يكون طرفا مفاوضات السالم األفغاين 

ل املشكلة الراهنة حكومة أفغانستان والسياسيني املنضوين تحت مظلتها من جهة، وطالبان من جهة أخرى. إذا مل تُح

فإنها ستؤدي إىل تشتيت وتعدد جهات التفاوض يف عملية السالم، مام سيزيد العملية تعقيدا وصعوبة. يُضاف إىل 

 المذلك أن هناك عنارص وعصابات ترى مصالحها يف استمرار الحرب بأفغانستان، ولذا يسعون إىل عرقلة عملية الس

 .بأي وسيلة ممكنة

انشطار القامئني عىل الحكم والسياسيني األفغان سيكبد السالم األفغاين خسائر أكرث كام أنه سيزيد من إمكانية  إن

سنة مضت. من جانٍب  41خالل  -مثل ما هي اآلن  –تكن أفغانستان قريبة من السالم استمرار الحرب يف البلد. مل 

ومن جانب آخر هناك إجامع وطني داخيل. كام أن كافة  ،هناك شبه إجامع دويل حول قضية السالم يف أفغانستان
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املنافسات  الجهات قد قبلت بالتفاوض والحوار كوسائل وحيدة لحل أزمة أفغانستان. وإذا ُضيعت هذه الفرصة ألجل

  .والنزاعات عىل السلطة فإن البلد بال شك ستدخل حربا داخلية جديدة ألمد غري معلوم

 الحدث عىل أمن واستقرار البلد تأثريات

انستان إحدى الدول ذات الوضع األخطر أمنيا. ومن أسباب التدهور األمني يف البلد: الحرب والفقر ووجود املافيا أفغ تُعد

السياسية واالقتصادية وتواين الحكومة يف تأمني أمن الشعب. ومع ذلك هناك أمن نسبي يف مدن أفغانستان والكثري 

 . أفغانستان وسيكون له تأثري سلبي كبريمن مناطقها. إعالن حكومتني سيزيد من اضطراب األمن يف

فإن أفغانستان حينها ستخطو نحو  –ال قدر الله  –تطور االنشطار إىل حصول انقسام يف القوى األفغانية املسلحة  إذا

أزمة كبرية تهدد وحدة البلد. مع أنه حتى اآلن ال تظهر أي بوادر النقسام القوى العسكرية إال أن األمر بحاجة إىل مزيد 

 .التي خاضتها الجامعات الجهادية يف تسعينات القرن امليالدي املايض شلة تتكرر التجارب الفامن االهتامم حتى ال

 ملطالب الشعب تعطيل

االنتخابات، وقد قبل سياسيو أفغانستان هذا األمر قبوال  الحكومات الدميقراطية يتم الوصول إىل سدة الحكم عرب يف

نظريا، إال أن ميدان التطبيق يشهد انتهاكات عديدة. عىل خالف حال الدول األخرى فإن االنتخابات يف أفغانستان 

 الحال باالنتخابات األخرية إىل إفراز حكومتني متوازيتني. انتهىتكون مصحوبة دامئا بنزاعات واختالفات كثرية، وقد 

ومن الواضح أن ما حصل سيُضعف ثقة الشعب يف عملية االنتخابات وكون الحكم بيد الشعب. مع أن ثقة املواطنني 

 تصويتقد كانت من قبل ضعيفة يف العملية االنتخابية ويشهد عىل ذلك تدىن معدل املشاركة الشعبية يف عملية ال

ا الحد سيزيل ثقة املواطنني يف االنتخابات بالكلية، لالنتخابات الرئاسية؛ إال أن االستهتار بنتائج االنتخابات إىل هذ

 .وسيُضعضع سيادة الشعب بشكل كبري

 البلد واعتبارها هيبة

يف تاريخه املمتد لخمسة آالف عام، رغم كرثة الصعاب واألزمات.  بلد أحرز الكثري من االنتصارات واملفاخر أفغانستان

مع أن أفغانستان دولة فقرية ومترضرة بالحرب حاليا إال أن مكانتها وهيبتها مازالتا محفوظتني يف الكثري من املواضع. 

ورية من قبل خالل قرن واحد أن يطيح بإمرباطوريتني. أداء اليمني الدست رأفغانستان بلد مل يخضع ألي استعامر، وقد

 .رئيسني مشهد متثييل ساخر أجراه سياسيو البلد؛ ولألسف فإن هذا املشهد وضع عالمات استفهام عىل مكانة أفغانستان

 النتائج

اليمني الدستورية يف القرص الرئايس وقرص "سبيدار" وصمة عار يف جبني أفغانستان، تسبب فيها أدعياء  أداء

فحسب وإمنا أثبت بجالء عدم صدق من يّدعون الدميقراطية. إذا مل  الدميقراطية. ومل يُضعضع ذلك حكم الشعب

وأمن البلد وعملية السالم والعملية الدميقراطية  تُحل األزمة الراهنة فإن نتائجها السلبية ستطال عواطف املواطنني



  2020.03.18 ،343 – األسبوع تحليل      

 الدراسات االسرتاتيجية واإلقليميةمركز 

حدة بأكملها. واألخطر من ذلك أن هذا االنشطار إذا رسى وتوغل يف القوات العسكرية للبالد فإن ذلك سيهدد و 

 .أفغانستان وسالمتها واستقالل أراضيها

من الرضوري أن يقوم كل من أرشف غني وعبدالله عبدالله )الرشيكان السابقان يف الحكم فرتة حكومة الوحدة  لذا

الوطنية( بالوصول إىل توافق ألجل إنجاح عملية السالم والبقاء عىل مصالح أفغانسان الكربى، وأن يحال النزاع 

 .بر األمان ىلان من األزمة الحاصلة إالحاصل بينهام حتى تخرج أفغانست

مل يتحل سياسيو البلد ومواطنوه بالحنكة والتيقظ يف هذه الفرتة الحرجة فإن أفغانستان قد ال ترى نور السالم  إذا

 .واألمن من بعد؛ بل واألخطر هو املصري إىل مستقبٍل أشد إظالما مام مىض
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 نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطوير هذه النرشة.

 تواصل معنا: 

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

 afkabulwww.csrs -- .comkabulwww.csrs.  املوقع:

   + 93 (0) 784089590    :املکتب الهاتف

mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com

