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 السالم األفغاين؛ يف ظل إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية، ووقف إطالق النار املؤقت

 
 

قارير حول توقيع اتفاقية بني طالبان والواليات املتحدة اتسعت اآلمال بقرب حلول السالم األفغاين عندما انترشت ت

األمريكية لوقف الحرب األفغانية. وقد أُعلن بعدها عن نتائج االنتخابات الرئاسية بأفغانستان والتي أسفرت عن فوز 

يف ذلك  فريق "مؤسس الدولة" برئاسة املرشح محمد أرشف غني. أثار إعالن نتائج االنتخابات ردود أفعال عديدة مبا

ترصيحات الرئيس األفغاين السابق حامد كرزاي والرئيس التنفيذي للحكومة عبدالله عبدالله، مام أثار لغطا شعبيا واسعا 

حول مآالت الوضع السيايس يف أفغانستان. ويف خضم هذه األحداث، أُعلن عن بدء أسبوع تقليل العنف بني طالبان 

م، وسنبحث يف تحليل هذا األسبوع يف تأثريات 2019فرباير//22سبت املوافق والقوات األمريكية يف أفغانستان يوم ال

 إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية وأسبوع تقليل العنف عىل عملية السالم األفغاين.

 السالم األفغاين

ُعقدت أكرث من عرش جلسات مفاوضات بني مندويب الواليات املتحدة األمريكية ومندويب طالبان للحديث حيال السالم 

األفغاين. ومع كل جلسة انتعشت آمال الشعب األفغاين تفاؤال بقرب السالم بعد معاناة عقود من الحرب. يف سبتمرب 

من العام امليالدي املنرصم اقرتب الطرفان من اتفاق نسبي حيال السالم إال أن تنفيذ عملية تفجري يف كابل من قِبل 

واطنني األفغان أدى إىل إلغاء املفاوضات بني الطرفني بإعالن حركة طالبان وسقوط قتيل أمرييك وعدة قتىل من امل

 –يف سفر له إىل كابل  –من الرئيس األمرييك ترامب. وبعد توقف استمر لثالثة أشهر أبدى الرئيس األمرييك 

 1ترصيحات حول استئناف مفاوضات السالم، وتم الرتحيب بترصيحاته عىل نطاق واسع.

منذ ذلك الحني سعى الجانب األمرييك يف إقناع حركة طالبان بالتفاوض مع الحكومة األفغانية مام قوبل برفض من 

طالبان والساسة األفغان، إال  جانب طالبان. وحينام عقدت الصني مؤمترا حيال السالم األفغاين داعيا للحضور مندويب

أن الحكومة األفغانية مل تُشارك يف املؤمتر كام أنها مل تسمح لبعض القادة السياسيني مبا فيهم الرئيس األفغاين 

                                                 
1 https://www.nbcnews.com/news/world/trump-says-taliban-talks-back-months-after-declaring-them-dead-
n1093206 

https://www.nbcnews.com/news/world/trump-says-taliban-talks-back-months-after-declaring-them-dead-n1093206
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السابق حامد كرزاي باملشاركة يف املؤمتر، متذرعة بأن الجهة الوحيدة املخولة لتمثيل الشعب األفغاين بشكل رسمي 

 2كومة األفغانية، ال الشخصيات السياسية.يف الخارج هي الح

فغانية ويف الدوحة اقرتبت الهيئة األمريكية برئاسية زملي خليلزاد من الوصول إىل اتفاق مع مندويب حركة طالبان األ 

وتم إطالع اإلعالم بالتطورات بعد كل فرتة. وكان من نتائج ذلك إطالق رساح أنس حقاين، العضو السابق بتنظيم 

حقاين واثنني آخرين من قادة طالبان الذين كانوا محتجزين لدى الحكومة األفغانية، مقابل إطالق رساح اثنان من 

الرئيس غني بأن هذه الخطوة قادرة عىل متهيد الطريق نحو الوصول  األجانب املحتجزين لدى تنظيم طالبان. وقد رّصح

 3إىل السالم بأفغانستان.

وقف إطالق النار للتفاوض، مام اعترُب من قِبل عدد من  إال أن الحكومة األفغانية اشرتطت عىل طالبان أن يُعلن عن

 4عرقلة ملسري عملية السالم. –مبا فيهم الرئيس األفغاين السابق حامد كرزاي  –القادة السياسيني األفغان 

هر يناير من العام الجاري أبدى وزير الخارجية الباكستاين محمود قرييش ترصيحات حول قبول تنظيم طالبان يف ش

ملقرتح تقليل العنف، وعد ذلك خطوة إيجابية. كام سبقه وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو مرصحا أن عىل طالبان 

ادتها للسالم، وقد رد تنظيم طالبان عىل ترصيحه بأن هناك أن تلتزم مبقرتح تقليل العنف إذا أرادت أن تُثبت صدق إر 

 5العديد من املطالبات التي تخلق عقبات يف طريق إحالل السالم.

بعد ترصيحات قرييش واقرتاب املفاوضات بني جانب طالبان والجانب األمرييك من الوصول إىل نتائج، برز مصطلح 

ملتحدث باسم الرئيس األفغاين صّديق صّديقي والنائب الثاين للرئيس األفغاين "تقليل العنف" والذي ُعّد من قبل ا

 مقرتحا غامضا، مع تأكيدهام عىل وقف إطالق النار كحلٍّ وحيد.

فرباير من العام الجاري أعلن ترامب االقرتاب من الوصول إىل نتائج مع طالبان حيال السالم، وقد أنعش ذلك /12ويف 

واسع. ويف املجلس السنوي لدول حلف الناتو والذي ُعقد يف مدينة ميونيخ األملانية اآلمال بقرب السالم عىل نطاق 

التقى الرئيس األفغاين غني بوزير الخارجية األمريكية ورئيس الوفد األمرييك الخاص للسالم األفغاين زملي خليلزاد 

نية لتقليل العنف. إال أن قائد حلف الناتو وتم إبداء العديد من الترصيحات حيال خطوة الواليات املتحدة األمريكية املتب

أخرب عن تنظيم قوات الناتو يف أفغانستان يف حال التزام حركة طالبان بتقليل العنف، ومل يوضح هل سيتم سحب 

 القوات األجنبية من أفغانستان أم ال.

 نتائج االنتخابات الرئاسية

بعد وقفة استمرت لخمسة أشهر، أعلنت املفوضية املستقلة لالنتخابات األفغانية نتيجة االنتخابات الرئاسية املثرية 

% من مجموع 50.64الن عن فوز محمد أرشف غني يف االنتخابات بحصوله عىل نسبة للجدل، وتضمنت النتيجة اإلع

األصوات. قبل اإلعالن عن النتائج هدد الفريق االنتخايب املنافس "فريق الثبات والتعايش" بتشكيل حكومة موازية 

                                                 
2 https://da.azadiradio.com/a/30289294.html 
3 https://www.dailymail.co.uk/news/article-7701351/Taliban-releases-two-American-University-teachers.html 
4 https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-51165958 
5 https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-51135499 
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لله املرشح املنافس ملحمد أرشف يف حال حصول تزوير يف نتائج االنتخابات، وعندما أُعلنت النتائج أعلن د. عبدالله عبدا

 غني أنه هو الفائز الحقيقي يف االنتخابات، كام أعلن عن تشكيل حكومة شاملة.

أبدى الرئيس األفغاين السابق حامد كرزاي وعدد من الشخصيات السياسية األفغانية األخرى ترصيحات حيال النتائج 

را عرثة يف طريق الدميقراطية والسالم بأفغانستان، كام املُعلنة لالنتخابات الرئاسية، وعّدوا االنتخابات املنعقدة حج

رّصح كرزاي بأن ما يحتاجه الشعب األفغاين يف الفرتة الراهنة هو السالم، ال عقد انتخابات رئاسية مبشاركة فئات 

 شعبية ضئيلة.

التحاد مل يُهنئ محمد أرشف غني بالفوز يف االنتخابات الرئاسية سوى رؤساء دولة الكويت والهند وأحد أعضاء ا

األورويب، وقد وعد االتحاد األورويب بالدعم الواسع والعمل املشرتك يف املستقبل مع الحكومة األفغانية مام قوبل برّد 

 حاد من د. عبدالله عبدالله.

وقد أثار إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية قلق الشعب األفغاين، وخلق توجسات حيال غموض ما ينتظر الشعب من 

حيث إن رشيد دوستم عضو فريق املرشح د. عبدالله عبدالله طالب الدكتور عبدالله بإعالن والة  أحداث يف املستقبل،

الواليات الشاملية، وبالنظر يف األوضاع املتأزمة املخيمة  عىل أفغانستان تظهر أمارات مؤامرة خطرية يتوجب عىل القادة 

نقسام الشعب، األمر الذي كان يذكره دامئا مندوبو األفغان أن ينتبهوا لها، وذلك ألن تقسيم السلطة سيؤدي إىل ا

 الدول األجنبية يف أفغانستان وخصوصا الواليات املتحدة األمريكية.

 أسبوع تقليل العنف

الجمعة املاضية أُعلن عن بدء أسبوع تقليل العنف من قبل طالبان والواليات املتحدة األمريكية. وقد وّجهت الحكومة 

اتخاذ حالة االستعداد للدفاع، وعدم شن الهجامت، كام سمحت حركة طالبان باستخدام األفغانية وحركة طالبان قواتها ب

 ساعة يف اليوم. 24شبكات الهاتف الالسليك ملدة 

إال أن الحكومة األفغانية أعلنت أن قواتها ليست فقط يف حالة دفاع تجاه حركة طالبان، وإمنا ستستمر كذلك يف شن 

ا تنظيم داعش. ويف الوقت الذي بدأ فيه أسبوع تقليل العنف وهو أمر أكدت هجامتها عىل الجامعات اإلرهابية مبا فيه

التي ال تُشكل خطرا كبريا عىل  –عليه الواليات املتحدة األمريكة فإن شن الهجامت ضد ما ُسمي بالجامعات اإلرهابية 

تان قد يضع معوقات كبرية أمام عملية السالم. وذلك أن هناك جهات داخل وخارج أفغانس –الشعب يف هذه الفرتة 

تستفيد من الحروب املستعرة يف أفغانستان لصالحها وتسعى لإلخالل مببادرة تقليل العنف وخلق جو عدم الثقة بني 

 األطراف املتحاربة.

من جانب آخر فقد رصح وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو أن أسبوع تقليل العنف يُعد خطوة إيجابية يف مسرية 

السفارة األمريكية يف كابل راس ويلسن أشاد كذلك بأسبوع تقليل العنف يف عملية السالم، كام أن القائم بأعامل 

تغريدة له عىل تويرت، وأضاف أن السالم بحاجة إىل الكثري من الجهود الحثيثة األخرى. ومن هذه الترصيحات يظهر 

 لسالم بالبلد.أنه ال توجد مؤرشات تدل عىل قرب السالم حقيقة، وأن هناك حاجة للمزيد من الجهود حتى يحل ا
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 النتائج

يف الوقت الذي يتحدث فيه الجانب األمرييك عن تطور مفاوضات السالم مع تنظيم طالبان، فإن قادة حكومة الوحدة 

الوطنية ضالعون يف منازعات حادة حيال السلطة. وهذا النوع من النزاع قد يُضعف اإلجامع الوطني حيال السالم كام 

 أنه كفيل بعرقلته.

ملنافسات والنزاعات حيال السلطة جانبا، وأن تُبذل الجهود نحو تحقيق السالم الذي هو من الرضوري حاليا أن ترُتك ا

أكرب أماين الشعب األفغاين. ويف ظل بدء أسبوع تقليل العنف، عىل جميع األطراف أن تلتزم بالسلمية. كام يتوجب 

األفغاين وأن تكشف الستار عن عىل دول املنطقة واملجتمع الدويل أن تعمل عىل خلق جو من الثقة وتساند الشعب 

 الجهات التي تسعى نحو مصالحها عرب اإلخالل بعملية وقف إطالق النار ألجل إفشال مبادرة السالم.

كام عىل القادة األفغان أن يلعبوا دورا وسيطا حيال نتائج االنتخابات الرئاسية وأن تُجنب أفغانستان من تأسيس حكومة 

ق عملية السالم. وإذا استمرت النزاعات حيال نتائج االنتخابات الرئاسية موازية أو أي نوع آخر من التمرد الذي يعر 

 فليس بعيدا أن تضيع فرصة السالم القامئة وتشتد أوار الحرب يف البلد مرة أخرى.
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 أربعون عاما مضت عىل ثورة الثالث من شهر الحوت

 
يوما عىل اجتياح القوات  57م( وبعد مرور 1980فرباير//22ه ش املوافق 1358حوت//3قبل أربعني عاما )يف تاريخ 

كابل بثورة تاريخية وملحمية ضد القوات املحتلة والحكومة العميلة التابعة لها. وبرفع السوفييتية ألفغانستان، قام سكان 

شعارات التكبري، والتنديد بالشيوعيني أظهر الثوار بغضهم ورفضهم لالعتداء السوفييتي وحكومتها العميلة، كام أنهم 

 ل وسيثور عليه وسيقاومه.أوصلوا رسالة للعامل تدل بوضوح عىل أن الشعب األفغاين ال يرىض باالحتال

مع أن هذه الثورة أُجهضت من قبل القوات الشيوعية والقوات الحكومية بقوة السالح، إال أن رشارتها أشعلت أوار الجهاد 

ضد االحتالل السوفييتي وحكومتها العميلة، مام أدى يف النهاية إىل سقوط الحكومة األفغانية العميلة وانهيار االتحاد 

لقب نفسه بالجمهورية التي ال تُهزم. يف هذا التحليل سنسلط الضوء عىل مجريات الثورة املذكورة السوفييتي الذي كان يُ 

 وتأثرياتها ونتائجها الكربى.

 تفاصيل الثورة وسعتها

مع األسف، مل يُدون الكثري حول ثورة الثالث من شهر الحوت. وشهادات األفراد واملقاالت املحدودة حيال الحدث 

طقة خوشحال خان بكابل وتم توعية املواطنني بها عرب الرسائل الليلية الرسية. يف الساعة تظهر أن الثورة بدأت من من

السابعة والنصف مساًء، خرج املواطنون عىل أسطح منازلهم ورفعوا شعارات التكبري ونادوا بـ "املوت للشيوعية" ُمظهرين 

تظاهرين إىل الشوارع واستولوا عىل مخفر بغضهم ورفضهم لالحتالل السوفييتي وحكومته العميلة، ونزل عدد من امل

 الرشطة بالقطاع األول من مدينة كابل وصادروا أسلحة عنارص الرشطة.

ويف اليوم التايل له خرج املواطنون حاملني أعالما خرضاء مرددين شعارات التكبري ومنادين باملوت للشيوعية، وقاموا 

 والثاين من مدينة كابل.بإرضام النار يف عدد من املراقص املوجودة بالقطاع األول 

وقد اتسعت املظاهرة وشملت كل العاصمة حسب شهادات الشهود، ومن املناطق التي شهدت حراكا ثوريا: املدينة 

ومنطقة قرص دار األمان، ومنطقة خري خانه، ومنطقة جهل ستون، ومنطقة القدمية، وحي جندول، ومسجد بل خشتي، 
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أفشار، ومنطقة خوشحال مينه، وحي قلعه فتح الله، وحي جامل مينه، وشارع محمد خان، ودوار سالنج واط، وساحة 

 دشت برجي، وغريها من املناطق.

م الجمعة املوافق للثالث من شهر وقد بقيت مدينة كابل تحت سيطرة الثوار حتى الساعة الثانية عرشة ظهرا من يو 

الحوت. وقد اختبأ الشيوعيون وعمالؤهم يف حصون منيعة خوفا من حصول انقالب من قبل النهضة اإلسالمية 

 بأفغانستان.

رغم أن عددا من املؤرخني والخرباء يرون أن ثورة الثالث من شهر الحوت كانت ثورة شعبية ومل يُخطط لها، إال أن 

انستان كانت قد نرشت الوعي ومّهدت للثورة قبل وقوعها، وميكن عد نرش الرسائل الليلية النهضة اإلسالمية يف أفغ

التي تدعو إىل الثورة إحدى األدلة الدالة عىل التخطيط لقيام الثالث من شهر الحوت. وقد طُلب يف الرسائل الليلية 

وقد قادت السكاَن حامستهم وأنفتهم  من املواطنني أن يقوموا فقط بالخروج إىل األسطح ورفع األصوات بالتكبري،

 الدينية إىل الخروج إىل الطرقات، وبهذا خرج الحراك الثوري عن سيطرة من أعّدوا له.

وكردة فعل للثورة، قامت الحكومة العميلة بعد علمها بأن الثوار أفراد مدنيون ُعزّل بإطالق النار عىل الثوار أرضا وجوا، 

اآلالف منهم يف املعتقالت، وبقي بعضهم يف السجون شهورا وسنوات دون أن وأطاحوا باملئات من الثوار، كام زجوا ب

تُعنّي مصائرهم. مع أنه ال توجد إحصائيات دقيقة تدل عىل عدد القتىل والجرحى واملسجونني بسبب التكتم والتحكم 

و  2000جرحى يرتواح بني من الحكومة األفغانية والقوات الشيوعية، إال أن عددا من الباحثني يرون أن عدد القتىل وال

 شخص. 8000

اليشء امللفت للنظر هو أن ثورة الثالث من شهر الحوت اندلعت يف مدينة كابل، التي كانت تعيش جوا مخنوقا تُسيطر 

عليه القوات الشيوعية، وكان الشيوعيون يرون أن مدينة كابل هي مهد الثورة الشيوعية الكربى واملسامة بانقالب شهر 

العميلة تزعم أن املواطنني الريفيني عاجزن عن إدراك مرامي انقالب ثور، كام  أن الدول املخالفة  "ثور". كانت الحكومة

للحكومة الشيوعية األفغانية تستغل أحاسيس سكان املحافظات النائية وتحرضهم ضد الحكومة، وكانت الحكومة تزعم 

 ى تعليمي.كذلك أن سكان املدن يدركون الحقائق بسبب ما لديهم من ثقافة ومستو 

وقد أثبت قيام الثالث من شهر الحوت زيف هذه الدعاوي الصادرة من الشيوعيني. قد كان الريفيون يعتقدون كذلك 

أن سكان املدن متعاونون مع الحكومة العميلة، إال أن ثورة الثالث من شهر الحوت أوصلت رسالة إىل الريفيني مفادها 

 وأملهم يف االستقالل.أن سكان املدن يشاركون بقية مواطني البلد هدفهم 

يف والية هرات بثورة ضد  17قبل قيام شهر الحوت بسنة، قام سكان مدينة هرات مبعاونة ضباط وجنود الكتيبة رقم 

هـ شـ. وقد استمرت هذه الثورة ملدة ثالثة أيام، إىل أن 1357حوت//24الحكومة العميلة، وسطروا ملحمة تاريخية يف 

لقوات الحكومية، وذلك بإطالق وابل من الرصاص عليهم. وتفيد التقارير أن ألف ثائر من قبل ا 24تم اإلطاحة بنحو 

 القوات الجوية الشيوعية ساهمت كذلك يف اإلطاحة بثورة سكان مدينة هرات.

 نتائج ورسائل
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أشعلت ثورة الثالث من شهر الحوت جذوة املقاومة يف صدور الشعب األفغاين، ليثوروا ضد االعتداء السوفييتي السافر 

فغانية العميلة التابعة له، وقام الشعب بثوارت مسلحة وغري مسلحة. ومل ميض وقت كبري حتى وقعت والحكومة األ 

ثورات شعبية واسطعة يف أنحاء أفغانستان ضد االحتالل السوفييتي والحكومة العميلة، واستمر الحراك الثوري حتى 

 مل من رش الوحش الشيوعي.أدى يف النهاية إىل إلحاق الهزمية باالتحاد السوفييتي وإنجاء العا

مل يكن العامل يف بادئ األمر مصدقا أصال أن يقدر الشعب األفغاين عىل الصمود أمام القوات السوفييتية والحكومة  

األفغانية العميلة التابعة لها. إال أن ثورة الثالث من شهر الحوت املندلعة يف قلب البلد )كابل( أثبتت خطأ ظنون العامل 

يف غضون سنة أو سنتني بعدها أن الشعب األفغاين قادر عىل الصمود أمام الجيش األحمر وإلحاق وصارت الدنيا مقتنعة 

 الهزمية به. ولهذا ساندت دول العامل املجاهدين يف جهادهم ضد االتحاد السوفييتي.

 مع أن هناك ثورات عديدة قامت يف أرياف البلد، إال أن خاصية ثورة الثالث من شهر الحوت تكمن يف أنها اندلعت

 يف رقعة شعبية واسعة يف قلب البلد، ولذا حملت هذه الثورة رسائل وبشائر كثرية.

لقد أظهر سكان كابل يف ثورة الثالث من شهر الحوت تضامنا واتحادا منقطع النظري. ويف وقت هذه الثورة كان االتحاد 

نفسه بلدا ال ند له وقطبا ال السوفييتي أحد أقطاب العامل القوية. وعىل الصعيد العسكري كان االتحاد السوفييتي يرى 

 يُغلب. ومع هذا كله فإن حكومة أفغانستان كانت بيد من طالبوا عدة مرات بدخول القوات الشيوعية إىل أفغانستان.

ويف مثل هذه األوضاع قام سكان كابل بالثورة عىل القوات الشيوعية وحكومتها العميلة، يف حني أن الثوار مل يكونوا 

 وشعارات التنديد بالشيوعيني والشيوعية. من جانب أظهرت هذه الثورة شجاعة الشعب ميلكون أي سالح سوى التكبري

األفغاين، ومن جانب آخر أوصلت رسالة لدول العامل مفادها أن ال داعي للخوف من االتحاد السوفييتي والجيش 

 األحمر، وذلك ألنهام سيُهزمان قريبا يف أفغانستان.

 مقرتحات

عىل وزارة الثقافة واإلعالم ومنصات اإلعالم الحكومية والخاصة أن تُجل األيام التاريخية التي تحمل مفاخر  .1

 بهذا اليوم كام ينبغي. الشعب األفغاين، وأن يُحتفل

عىل من شهدوا ثورة الثالث من شهر الحوت أن يدونوا ذكرياتهم ومشاهداتهم حيال الثورة والعرب املُستفادة  .2

منها لتُضاف إىل مدونات تاريخ  أفغانستان املعارص. كام عىل كتاب وأدباء البلد أن يسطروا مالحم هذه الثورة 

 يف حلة أدبية ليخلدها التاريخ.

السياسية واملدنية والفئات املجتمعية املختلفة وخصوصا فئة الشباب أن تقرأ تاريخ أفغانستان عىل التيارات  .3

املعارص بتفحص ودقة كاملة، لريسموا مستقبل البلد وفق الدروس املستفادة من تاريخ البلد. أما إذا مل يحصل 

 األبية. ذلك فإن الشعب الذي ال ذاكرة له؛ ال يقدر أن يجد مكانه بني الشعوب الحرة
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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
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