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المقدمة
ــة  بســيطرة »طالبــان« علــى أفغانســتان، تســتعدُّ الحركــة للعــودة إلدارة الدول
ــز األســلحة فــي  بعــد أن فارقتهــا منــذ عــام 2001م، ويســاعدها علــى ذلــك تركُّ
المقاطعــات التــي تنتمــي إليهــا »البشــتون«، فــي ظــلِّ عــدم التنســيق بيــن 

الجماعــات الوطنيــة األخــرى. 
ــق  تتعلَّ إســتراتيجيٌة  نقاشــاٌت  القادمــة  الحكومــة األفغانيــة  ويكتنــُف هيــكل 
ى البــاد الرســمي وعلمهــا، ورئيس اإلدارة  بالدســتور األفغانــي الحالــي، وُمســمَّ
الُمقبلــة. كمــا ُيحيــط بــإدارة »طالبــان« ألفغانســتان، تأثيــر ديناميكيــات داخليــة 
مبــاديء  توافــق  وعــدم  الِعرقيــة،  الجماعــات  بيــن  الســلطة  تقاســم  منهــا: 
طالبــان مــع تطلعــات ومنجــزات الشــعب األفغانــي علــى مــدى 20 عاًمــا، وعجــز 
االقتصــاد. وعلــى الرغــم مــن التفــاؤل الحــذر بشــأن قــدرة »طالبــان« علــى قيــادة 
الدولــة، إالَّ أنَّ تبديــد المخــاوف الجيوسياســية واألمنيــة الدوليــة، يتوّقــف علــى 

مــدى تبنــي »طالبــان« سياســًة منفتحــًة ومتكّيفــًة مــع العالــم المعاصــر.

أوًل: استعراٌض لكيفية استيالء »طالبان« على أفغانستان 
القتــال فــي أفغانســتان-أن  20 عاًمــا مــن  حاولــت الواليــات المتحــدة -بعــد 
تجــد حــاًّ نهائًيــا لوضــع البــاد مــن خــال عقــد محادثــاٍت مــع »طالبــان«، وبعــد 
مفاوضــاٍت دامــت أكثــر مــن عــام بيــن الواليــات المّتحــدة و»طالبــان«؛ وّقــع 

الطرفــان اّتفاقيــة ســام فــي الدوحــة بتاريــخ 29 فبرايــر 2020م.
تضّمنت ما يلي:

عــدم تعــّرض أّي فــرٍد أو جماعــٍة مــن األراضــي األفغانيــة للواليــات المتحــدة . 1
وحلفائهــا بالتهديــد.

مغادرة جميع القوات األجنبية ألفغانستان.. 	
بعــد إبــرام االتفاقيــة يبــدأ الحــوار األفغاني-األفغانــي )بيــن طالبــان وإدارة . 3

ــل(. كاب
ــي-. 	 ــار مــن خــال الحــوار األفغان ــى وقــٍف مســتدام إلطــاق الن االتفــاق عل

ة ألفغانســتان. األفغانــي ورســم خارطــة طريــق سياســيَّ

كمــا تضمنــت االتفاقيــة قضايــا أخــرى، مثــل: اإلفــراج عــن 1000 جنــديٍّ معتقــل 
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عنــد »طالبــان« مــن األفغــان واألجانــب، وإطــاق ســراح 5000 مــن عناصــر 
»طالبــان«، ورفــع العقوبــات عــن »طالبــان« وشــطبها مــن قائمــة مجموعــة 

.)FATF( العمــل المالــي
وفــي مقابــل ذلــك، تلتــزم »طالبان«-التــي أشــارت إلــى نفســها فــي االّتفافيــة 
مثــل:  لجماعــاٍت  الســماح  اإلســامية«-بعدم  أفغانســتان  »إمــارة  باســم 
»القاعــدة« باســتخدام األراضــي األفغانيــة ضــد الواليــات المّتحــدة وحلفائهــا أو 
التعــاون معهــم أو اســتضافتهم أو منحهــم تصاريــح إقامــة أو جــوازات ســفر أو 

تأشــيرات.
وبعــد عقــد االتفاقيــة بــدأ الحــوار األفغاني-األفغانــي، وُعقــدت محادثــاٍت 
ــران،  ــل فــي عــدٍد مــن الــدول فــي قطــر وروســيا وإي ــان« وإدارة كاب بيــن »طالب
غيــر أّن جميــع تلــك المباحثــات لــم تخُلــص إلــى نتيجــٍة ملموســة، ودارت رحــى 
المحادثــات حــول الدســتور وهيــكل الحكومــة الجديــدة واســم البــاد الرســمي 
وحقــوق المــرأة وقضايــا اإلعــام، وبينمــا كان الحوار مســتمًرا تصاعدت هجمات 

»طالبــان« واّتســعت رقعــة مناطــق ســيطرتها.
وبالنظــر إلــى هجمــات »طالبــان«، نجــد أّنهــا لــم تســيطر فــي المرحلــة األولــى 
ا ُنوقشــت  على مراكز المحافظات بل شــّنت هجماتها على المقاطعات، وفعليًّ
ــًرا فــي وســائل التواصــل االجتماعــي والبرامــج التليفزيونيــة  هــذه المســألة كثي

واحتمــال كونهــا جــزًءا مــن االتفاقيــة بيــن »طالبــان« والواليــات المتحــدة.
وقــد أّدى فشــل الحــوار األفغاني-األفغانــي فــي التوّصــل إلــى نتيجــٍة نهائيــة 
دوًرا فــي زيــادة هجمــات »طالبــان« وتحّركهــا بشــكٍل أســرع، إذ صّعــدت الحركــة 
هجماتهــا فــي يونيــو وفرضــت ســيطرتها علــى مــا يزيــد عــن 200 مقاطعــة فــي 
أواخــر يوليــو، أّمــا حكومــة »كابــل« فوصفــت الهزيمــة التــي لحقــت بهــا فــي أول 
ـِ  »االنســحاب التكتيكــي«، إالَّ أنهــا لــم تتمّكــن مــن اســتعادة الســيطرة  األمــر بــ
علــى عديــٍد مــن المقاطعــات التــي خضعــت لســيطرة »طالبــان«، وفــي ظــل 
ـِ »طالبــان« بــدأت المقاومــة الشــعبية فــي  عــدم محاربــة الحكومــة المركزيــة لــ
قتــال الحركــة فــي مناطــَق مختلفــة وكانــت متفّرقــة تحــت قيــادة »أمــراء حــرب« 

محلّييــن، دون تنســيق بيــن تلــك الجماعــات.
كمــا أنَّ قــادة الجماعــات العرقيــة الملتّفيــن حــول حكومــة »كابــل« كانــوا فــي 
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حالــة غيــاٍب تــاّم للتنســيق، حالهــم كحــال »أمــراء الحــرب« المحلّييــن، ولــم يُكــن 
ــى بيــن القــادة الذيــن يمثلــون الجماعة العرقية نفســها، فعلى  هنــاك تنســيق حتَّ
ســبيل المثــال: أعلنــت شــخصياٌت مثــل »إســماعيل خان« -ذو األصــل الطاجيكي 
– و»عطــا محمــد نــور« و»أحمــد مســعود« ابــن أحمــد شــاه مســعود، أعلنــت 
الحــرب علــى »طالبــان« فــي مناطــق عديــدة، غيــر أنهــم لم ينســقوا فيمــا بينهم؛ 
ــا مّكــن »طالبــان« مــن هزيمــة كل هــذه الجماعــات الصغيــرة غيــر المنظمــة  ِممَّ
واحــدًة تلــو األخــرى، لتصبــح القــوة الحاكمــة فــي أفغانســتان بعدمــا اســتولت 

علــى »كابــل« فــي 15 أغســطس. 

ة؟ ثانًيا: لماذا لم تواجه »طالبان« مقاومًة جديَّ
عندمــا هاجمــت الواليــات المّتحــدة أفغانســتان عــام 2001م كانــت الجماعــات 
األفغانيــة مــا تــزال مســّلحة بعــد أن خاضــت الحــرب األهليــة، ولكــن بعــد الغــزو 
ة نزع الّســاح والتســريح وإعادة اإلدماج )DDR( بإشــراف  األمريكي بدأت عمليَّ
ــة، وانطــوت علــى جمــع الســاح وإتافــه أو تســليمه فــي  قــوات األمــن الدوليَّ
ـِ »طالبــان«، أّمــا فــي المناطــق الجنوبيــة والشــرقية التي  المناطــق غيــر التابعــة لــ
ــة بالكامــل، وبالتالــي ظــّل ســاح  تســيطر عليهــا »طالبــان« فلــم ُتنّفــذ العمليَّ
الحــرب األهليــة بيــد »طالبــان« فيمــا ُنــزع مــن عديــٍد مــن المناطــق المجــاورة مــع 
»طالبــان«، ويجــدر بالذكــر أنَّ المناطــق التــي ُتســيطر عليهــا »طالبــان« غالًبــا مــا 
تتداخــل مــع تلــك التــي تســكنها الجماعــة العرقيــة البشــتونية، وبالتالــي يمكــُن 
الخــاص إلــى أنَّ المناطــق التــي ُنــزع الّســاح منهــا كانــت فــي األســاس مناطــق 
ال يســكنها البشــتون، ويجــدر بالذكــر أيًضــا أّن كا الرئيســين اللذْيــن تــواّل الســلطة 
-كمــا كان الحــال فــي العهــد الملكــي فــي أفغانســتان-في أعقــاب عــام 2001م 

كانــا مــن أصــٍل بشــتوني.
»اإلخــوة  ـِ  بــ »طالبــان«  إلــى  ُيشــار  كان  كــرزاي«  »حامــد  رئاســة  وخــال 
المســتائين«، فيمــا ذكــر »أشــرف غنــي« أنَّ 98% مــن عناصــر الحركــة المعتقليــن 
فــي الســجون األفغانيــة مــن البشــتون، ووصــف ذلــك بغيــر العــادل، ويّتضــح 
مــن ذلــك أنَّ كا الرئيســين أبــرزا القوميــة البشــتونية أثنــاء حكمهمــا للبــاد، كمــا 
ــار بصــورة متكــررة  كانــت مســألة أوضــاع البشــتون فــي المناطــق الشــمالية ُتث
خــال فتــرة كــرزاي، وقيــل أيًضــا إنَّ »أشــرف غنــي« يســتخدم جماعــاٍت عرقيــٍة 

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=65653
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=65653
https://www.etilaatroz.com/62121/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE-2/
https://www.etilaatroz.com/62121/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%BE-2/


6 »طالبان« وتأثير ديناميكياتها على مستقبل أفغانستان

ا ويحتكــر الســلطة ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أنَّ موظفيــه  أخــرى شــكليًّ
األساســيين يقتصــرون علــى البشــتون. 

ة  ن إدارة »غني« من اســتعادة ِعدَّ وفيمــا يخــُص الصراعــات األخيــرة فلــم تتمكَّ
مقاطعــات وتركتهــا فــي بدايــة األمــر فــي قبضــة »طالبــان« بحجــة االنســحاب 
عــن  للدفــاع  معينــة  مناطــق  فــي  شــعبية  مقاومــة  ظهــرت  ُثــم  التكتيكــي، 
أراضيهــم ضــد »طالبــان«، وفــي بدايــة األمــر قالــت إدارة »غنــي« بأنهــا ســتدعُم 
المقاومــة الوطنيــة لكنهــا لــم تــِف بوعدهــا فــي أرض المعركــة، وقــد تداولــت 
منّصــات التواصــل االجتماعــي نقاشــاٍت متكــررة حــول هــذه المســألة، وخاصــة 
ات والقــدرات الازمــة  القــول: إّنــه بالرغــم مــن امتــاك الجيــش األفغانــي المعــدَّ
لقتــال »طالبــان«، فــإنَّ اإلرادة لــم تُكــن كافيــة عنــد القيــادة لقتــال الحركــة، بــل 
إنَّ عديــًدا مــن المــدن األفغانيــة ُســّلمت إلــى »طالبان«-علــى يــد محافظــي 
المــدن المعّينيــن مــن الدولــة- دون وقــوع أّي صــراع، ومــن أمثلــة ذلــك مــا وقــع 

فــي المــدن الكبيــرة مثــل »غزنــة« و»جــال آبــاد«.
ة؟  ثالًثا: المقاومة الشعبيَّ

إنَّ انعــدام التنســيق الــازم بيــن جماعــات المقاومــة الوطنيــة -كمــا أســلفنا- 
وانعــدام التســليح الــذي وعــدت بــه الحكومــة المركزيــة ولــم تنّفــذه والتآمــر 
المتعّمــد علــى قــادة المقاومــة كلهــا عوامــل أّدت إلــى هزيمــة تلــك الجماعــات، 
إذ أعلــن قــادٌة مثــل »إســماعيل خــان« و»عطــا محمــد نــور« والمارشــال »عبــد 
الرشــيد دوســتم« أنَّ ســبب هزيمتهــم تمّثــل فــي مؤامــرة سياســية ِحيكــت 
ضدهــم، وذكــر »نــور« فــي مقطــع فيديــو ُنشــر مــن »أوزبكســتان« أنَّ الجيــش 
لــم يقــّدم الدعــم وأنَّ البنــادق التــي وصلــت فــي اللحظــة األخيــرة مــن طــراز »إم 
16« كانــت عديمــة الفائــدة وأنَّ هنــاك مؤامــرة مدبــرة وراء األمــر، وبالتالــي؛ 
قــت  عــة وحقَّ ســيطرت »طالبــان« علــى كامــل أفغانســتان بســرعٍة غيــر متوقَّ

ــة عقبــات حقيقيــة. انتصــارات دون أن تواجــه أي
رابًعا: احتمالت لما ستكون عليه هيكلة اإلدارة األفغانية القادمة
قياًســا علــى الطريقــة التــي حكمــت بهــا »طالبــان« البــاد مــن عــام 1996 إلــى 
عــام 2001م، فإنــه يتبّيــن عــدم وجــود نظــام انتخابــي، وأنَّ المســؤولين ُعّينــوا 
ــة نظــام اختيــار فــي عهــد »طالبــان« يســمى  عــن طريــق االختيــار، ولكــن ثمَّ

https://subhekabul.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1/presghanis-republic-and-its-enemies/
https://da.azadiradio.com/a/27032647.html
https://da.azadiradio.com/a/27032647.html
https://tolonews.com/afghanistan-174179
https://tolonews.com/afghanistan-174179
file:///C:\Users\SYRA\Downloads\Noor%20stated%20in%20a%20video%20released%20from%20Uzbekistan%20that%20he%20fled%20that%20there%20was%20no%20support%20from%20the%20army,%20and%20that%20the%20300%20MKs%20that%20arrived%20at%20the%20last%20minute%20were%20hollow%20and%20that%20a%20plot%20was%20orchestrated.%20So%20the%20Taliban%20took%20over%20all%20of%20Afghanistan%20at%20an%20unexpected%20rate%20without%20facing%20any%20serious%20obstacles%20and%20became%20the%20winners%20of%20its%20current%20situation.
https://www.jpost.com/middle-east/taliban-draw-closer-to-kabul-washington-and-allies-rush-to-evacuate-676717


7 »طالبان« وتأثير ديناميكياتها على مستقبل أفغانستان

»البيعــة«، ويعــود إلــى فتــرة بدايــة اإلســام، ولكنــه ال يقــوم علــى إعــان 
الــوالء بصــورٍة مباشــرة، إذ يتعّيــن علــى شــيوخ القبائــل أن يبايعــوا رئيــس اإلدارة 
بالنيابــة عــن الشــعب، ويســّمى رئيــس اإلدارة »أميــر المؤمنيــن« ويعّيــن تحتــه 
مســؤولين، كمــا يلعــب الِعرق-خاًفــا لفتــرة اإلســام األولــى-دوًرا مهًمــا عنــد 
»طالبــان«، إذ كان جميــع مســؤولي »طالبــان« تقريًبــا مــن عــام 1996 إلــى عــام 
2001م -بَمــن فيهــم محافظــو المقاطعــات ورؤســاء البلديــات والــوزراء - مــن 

ــى فــي المناطــق التــي تضــم جماعــات عرقيــة أخــرى.  أصــل بشــتوني حتَّ
ومؤخــًرا يّتضــح أنَّ »طالبــان« تبّنــت األســلوب نفَســه فــي المناطــق التــي 
ســيطرت عليهــا، ففــي واليــة »دايكنــدي« -التــي يســكنها الهــزارة فقــط -كان 
المحافــظ ورئيــس الوحــدات اإلحــدى عشــرة التــي تشــكل المنظمــة الرئيســة 
للواليــة، ورئيــس البلديــة والمحافظــون الذيــن ســيعملون فــي المقاطعــات-
مــن أصــل بشــتوني، فيمــا ُعّيــن المســؤولون ذوو المراتــب األدنــى مــن الســكان 

المحلّييــن. 
ــار ذلــك اســتياء زعمــاء الجماعــات العرقيــة األخــرى، وأّكــد كل هــؤالء  وقــد أث
ــات فــي اإلدارة  القــادة علــى مســألة تمثيــل جميــع الجماعــات العرقيــة واألقليَّ
القادمــة، كمــا أكــدت مجموعــة مــن ُممّثليــن ســابقين للحكومــة ســافروا إلــى 
باكســتان إلجــراء مفاوضــاٍت علــى هــذه القضيــة فــي مؤتمــر صحفــي في إســام 
جميــع  ســتضم  الجديــدة  اإلدارة  فــإنَّ  »طالبــان«،  تصريحــات  وبحســب  آبــاد، 
ــى اآلن علــى نــوع اإلدارة التــي سُتشــّكل. األفغــان، ولكــن ال يوجــد إجمــاع حتَّ

كمــا تشــغل مســألة تغييــر الدســتور مــن عدمــه مســاحًة مــن المناقشــات بيــن 
»طالبــان« وإدارة كابــل، وُيَعــد الدســتور األفغانــي الحالــي مزيًجــا بيــن الشــريعة 
اإلســامية والنظــام الديمقراطــي الــذي أوضحــت »طالبــان« أنهــا ال تقبلــه، 
ــا، كمــا لــم يّتضــح بعــد  ــا أم جزئيًّ ولــم يّتضــح بعــد مــا إذا كان الدســتور ســُيغّير ُكليًّ
اســم البــاد الرســمي وعلمهــا الــذي ســيكون رمــًزا لبدايــة اإلدارة الجديــدة وال 
يــزال كل ذلــك محــّل نقــاش، وبالرغــم مــن أنَّ »طالبــان« قالــت إنهــا ال تمانــُع 
اإلبقــاء علــى علــم أفغانســتان ذي األلــوان الثاثــة )األســود  واألحمــر واألخضــر( 
إالَّ أنَّ وســائل التواصــل االجتماعــي تداولــت مشــاهد ُعنــف ضــد َمــن يحملونــه، 
ولكــن فــي ظــل حكــم »طالبــان« يبــدو مــن الصعــب اســتخدام أّي علــٍم آخــر بديل 

https://8am.af/afghan-political-delegation-pakistani-officials-say-they-do-not-support-a-one-ethnic-government/
https://8am.af/afghan-political-delegation-pakistani-officials-say-they-do-not-support-a-one-ethnic-government/
https://8am.af/afghan-political-delegation-pakistani-officials-say-they-do-not-support-a-one-ethnic-government/
https://tn.ai/2431528
https://tn.ai/2431528
https://twitter.com/TAfPerspective/status/1428678994891784196?s=20
https://twitter.com/TAfPerspective/status/1428678994891784196?s=20
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عــن علمهــا، ولــن يكــون اســم اإلدارة المقبلــة محــّل جــدٍل مثــل مســألَتي العلــم 
والدســتور؛ ألنَّ اســمها الحالــي »جمهوريــة أفغانســتان اإلســامية«، وســتكون 
النقطــة المفصليــة مــا إذا كانــت البــاد ســتحكُم بنظــام »أميــر« فــي المســتقبل 

أم يحكمهــا النظــام االنتخابــي فــي بعــض المواضــع علــى األقــل.
خامًسا: أهم شخصيات »طالبان« في اإلدارة األفغانية القادمة

ـِ »طالبــان« المــا »محمــد عمــر«  بعــد اإلعــان عــن مقتــل الزعيــم األعلــى لــ
فــي عــام 2016م انتخبــت »طالبــان« »أختــر محمــد منصــور« زعيًمــا لهــا، لكــن 
»منصــور« ُقتــل فــي العــام نفســه على األراضي الباكســتانية إثر هجوم أمريكي، 

وبعــد وفاتــه تولــى نائبــه هبــة اللــه آخنــد زاده زمــام القيــادة. 
هبة الله آخند زاده:. 	

عمــره 60 عاًمــا تقريًبــا، وهــو بشــتوني مــن قندهــار، وينتمــي إلــى قبيلــة نــورزاي، 
وهــو شــخصية دينيــة ولــه مدرســة بالقــرب مــن »كويتــه« فــي باكســتان، ويقــال 
إنَّ عديــًدا مــن المســؤولين التنفيذييــن فــي »طالبــان« تلقــوا تعليمهــم فــي 
ـِ »القاعــدة« عاقــات وثيقــة، وُيقــال إنَّ  هــذه المدرســة، وتربــط »آخنــد زاده« بــ
زعيــم القاعــدة »أيمــن الظواهــري« قــد بايعــه، وُيعــرف بأّنــه القائــد الــذي يحــّل 

النزاعــات داخــل »طالبــان«.  

المال عبد الغني برادر:. 	
ُولــد »عبدالغنــي« فــي واليــة »أروزكان« ونشــأ فــي قندهــار ويبلــغ عمــره 53 
ـِ  عاًمــا، وهــو بشــتوني ينتمــي لقبيلــة بوبالــزاي، وهــو رئيــس المكتــب السياســي لــ
ــع علــى االتفــاق بيــن »طالبــان« والواليــات المتحــدة،  »طالبــان« فــي قطــر، ووقَّ

ســين لحركــة »طالبــان«. وهــو نائــب زعيــم »طالبــان«، وأحــد األربعــة المؤسِّ
محمد يعقوب:. 	

ــس حركــة »طالبــان« المــا »محمــد عمــر« وعمــره 30 عاًمــا تقريًبــا،  نجــل مؤسِّ
كان أول ظهــور لــه عــام 2016م بعــد وفــاة والــده التــي أعلــن أنهــا طبيعيــة، 
وُيقــال إنــه لــم يوافــق علــى تولــي »أختــر محمــد منصــور« الســلطة بعــد والــده، 
ـِ »هبــة اللــه«، وهــو أحــد نــواب القــادة ومســؤول عــن  وتربطــه عاقــة جيــدة بــ

ـِ »طالبــان«. ــات العســكرية لــ العمليَّ
سراج الدين حقاني:. 	
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ــس »شــبكة حقاني«  نجل »جال الدين حقاني«، عمره يقارب األربعين، ومؤسِّ
المعروفــة بأنهــا األكثــر تطرًفــا فــي »طالبــان«، وقــد فقــد أربعــة مــن أشــقائه؛ 
ــه رجــل »طالبــان« الثانــي،  ــات العســكرية األمريكيــة، وُيعــرف بأن بســبب العمليَّ
وهــو أحــد نــواب القــادة، وبعــد االتفــاق بيــن »طالبــان« والواليــات المتحــدة 
بفتــرة قصيــرة كتــب »حقانــي« مقــااًل فــي صحيفــة »نيويــورك تايمــز« ذكــر فيــه 

أنَّ اإلدارة األفغانيــة المقبلــة يجــب أن تشــمل الجميــع.
عبدالحكيم حقاني:. 	

ــس حركــة »طالبــان« المــا عمــر، وهــو شــخصية دينيــة،  ُيعــرف بقربــه مــن مؤسِّ
وقــاد وفــًدا مــن 21 عضــًوا مــن عناصــر »طالبــان« فــي المحادثــات بيــن الواليــات 
إلــى قبيلــة  64 عاًمــا، وهــو بشــتوني ينتمــي  المتحــدة و»طالبــان«، وعمــره 
إســحاق، وال عاقــة لــه بعائلــة حقانــي، وهــو قاضــي القضــاة )المدعــي العــام( 

فــي حركــة »طالبــان«.

شير محمد عباس ستانيكزاي:. 	
ــا،  ــة لوكــر فــي أفغانســتان، وعمــره 62 عاًم ــد فــي والي مــن أصــل بشــتوني ُول
وتلقــى تدريًبــا عســكرًيا فــي »األكاديميــة الهنديــة العســكرية« فــي دهــرادون، 
وشــغل فــي عهــد »طالبــان« منصــب نائــب وزيــر الخارجيــة ونائــب وزيــر الصحــة، 
وهــو نائــب رئيــس المكتــب السياســي في الدوحة، كما شــارك فــي المفاوضات 

بيــن الواليــات المتحــدة و»طالبــان« بوصفــه نائًبــا لرئيــس وفــد »طالبــان«.
سادًسا: مكانة »طالبان« في المجتمع الدولي

قالــت الصيــن إنهــا ســتحترُم ِخيــار الشــعب األفغانــي، وانتقــدت تخلــي الواليــات 
المتحــدة عــن أفغانســتان فــي الفتــرة التــي تشــهد هــذه االضطرابــات، وتواصــل 
الســفارة الصينيــة عملهــا فــي كابــل، وترّحــُب الصيــن بتشــكيل »طالبــان« حكومًة 
تشــمل جميــع األفغــان، فيمــا أكــّدت روســيا أنّهــا ال تريــد اضطرابــات قــرب حــدود 
االتحــاد الســوفيتي الســابق بعــد ســيطرة »طالبــان« علــى أفغانســتان، ويفّســر 
ــاٍت عســكرية مــع أوزبكســتان وطاجيكســتان بالتزامــن مــع  ذلــك إجرائهــا عمليَّ
إنَّ »طالبــان« جماعــة يمكــُن  صعــود حركــة »طالبــان«، وكمــا قالــت روســيا 

التفــاوض معهــا.  
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هــا إمــارة  وكانــت إيــران هــي أول مــن يشــير إلــى قيــادة »طالبــان« علــى أنَّ
إســامية، وقالــت: إنَّ البــاد ســتنعم باالســتقرار مــع خــروج الواليــات المتحــدة 

ــا: إنهــا تراقــب األحــداث عــن كثــب. ــران أيًض ــت إي منهــا، وقال
فيمــا قالــت باكســتان: إنهــا تراقــب األحــداث عــن كثــب وال تُعــُد »طالبــان« 
منظمــًة إرهابيــة، وأشــار رئيــس الــوزراء الباكســتاني »عمــران خــان« إلــى إنجــازات 
»طالبــان« بقولــه: إنَّ أفغانســتان اســتطاعت »كســر األفغــان أغــال العبودية«، 
ــًدا  ا، فــإنَّ الواقــع يشــهد أنَّ عدي وعلــى الرغــم مــن عــدم إقــرار باكســتان رســميًّ
مــن أفــراد ميليشــيات »طالبــان« عبــروا الحــدود إلــى أفغانســتان مــن باكســتان.
وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا مــن بيــن الــدول التــي 
كانــت متفائلــة تجــاه »طالبــان«، وكان أردوغــان قــد قــال: إنــه قــد يلتقــي بقــادة 
»طالبــان«، فيمــا قالــت »طالبــان«: إنهــا بحاجــة إلــى مســاعدة تركيــا إلعــادة بنــاء 

أفغانســتان.
ا  ا أن تعتــرف الــدول المذكــورة بقيــادة »طالبــان« رســميًّ ــح جــدًّ ومــن المرجَّ
بعــد تشــكيل حكومــٍة فــي أفغانســتان. وعــدا عــن هــذه البلــدان، فــإنَّ نهــج بقيــة 
الــدول تجــاه حكــم »طالبــان« إمــا ســلبي أو متــروك للظــروف، إذ أعلنــت كنــدا 
ح االتحــاد األوروبــي أنَّ  ا بقيــادة »طالبــان«، فيمــا صــرَّ أنهــا لــن تعتــرف رســميًّ
ــان« يعتمــد علــى مــا إذا كانــت حقــوق اإلنســان  ـِ »طالب تقديمــه للمســاعدة لــ

-وخاصــة حقــوق المــرأة -مكفولــة.
ــان«  ـِ »طالب دة لــ ــة المهــدِّ ــة المحتَمل ــات الداخلي ســابًعا: الديناميكي

ــتان ــي أفغانس ف
ل التحــدي األول الــذي قــد تواجهــه »طالبان« في تقســيم الســلطة بين  ســيتمثَّ
الجماعــات العرقيــة؛ ألنَّ تجربــة »طالبــان« الســابقة فــي الحكــم أثبتــت أنَّ نهجها 
يتمحــور حــول العــرق بصــورة كبيــرة، وهــذه المــرة تّدعــي »طالبــان« أّنهــا تغّيــرت 
بالرغــم مــن أنَّ مســؤولي ُصنــع القــرار فيهــا يقتصــرون علــى عــرق البشــتون، 
وقــد ســّلط قــادة الجماعــات العرقيــة األخــرى -الذيــن اضطــروا إلــى الفــرار إلــى 
الخــارج بعــد ســقوط كابل-الضــوء علــى هــذه المســألة فــي خطاباتهــم، وعلــى 
مــّر التاريــخ أثــارت قضيــة تقســيم الســلطة صراعــاٍت داخليــة بيــن األفغــان؛ ولــذا 
ــا  فمــن المؤكــد أن تقــع نفــس العواقــب فــي حــال تكــررت نفــس األخطــاء، ِممَّ

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-58268582
https://sptnkne.ws/HbFA
https://p.dw.com/p/3zLhc
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ــا أمــام إدارة »طالبــان«  يجعــل التقســيم غيــر العــادل للســلطة تهديــًدا حقيقيًّ
القادمــة وربمــا ســيكون أهمهــا.

وقــد أّكــد الزعيــم الطاجيكــي »عطــا محمــد نــور« أنَّ »غنــي« احتكــر الســلطة 
واتخــذ قــرارات مــع ثاثــة أشــخاص مــن أصــل بشــتوني )مهيــب وفضلــي وغنــي(، 
ــا جعــل البــاد فــي حالــة فوضى، وأنهم ســيّتخذون خطواٍت فــي حال ارتكاب  ِممَّ
اإلدارة الجديدة نفس األخطاء، كما شــّدد زعيم الهزارة »محمد محقق«- في 
حديثــه إلــى التليفزيــون األفغانــي الدولــي –أنهــم ســيّتخذون خطــوات للحصــول 
علــى حقهــم فــي حــال احتــكار »طالبــان« للســلطة مثــل »أشــرف غنــي« وال يتــم 
تمثيــل الهــزارة فــي اإلدارة الجديــدة، إذ ُتَعــد فئــة الهــزارة األضعــف مــن حيــث 
العــرق والطائفــة علــى حــدٍّ ســواء بخــاف »طالبــان«، فيمــا حضــرت »طالبــان« 
»مراســم عاشــوراء« فــي كابــل إلعطــاء انطبــاع جّيــد عنهم بالرغم مــن تفجيرهم 
تمثــال »عبــد العلــي مــزاري«  زعيــم الهــزارة فــي ســاحة باميــان، وهــذا التناقــض 

عنــد »طالبــان« ليــس األول، إذ شــوهد فــي مناطــق أخــرى أيًضــا.
ــا آخــر وهــو أنَّ إنجــازات الشــعب األفغاني على  كمــا قــد تواجــه »طالبــان« تحديًّ
مــدى 20 عاًمــا ال تتفــق مــع مبــادئ »طالبــان«، ومــن أبــرز تلــك اإلنجــازات: ُحريــة 
اإلعــام وحقــوق المــرأة، خــال العقديــن الماضَيْيــن بعــد ســقوط »طالبــان« 
ــا آلخــر اإلحصــاءات  ــًرا، وَوفًق ــن أداء وســائل اإلعــام فــي أفغانســتان كثي تحسَّ
ــا 96 قنــاة تليفزيونيــة و190 محطــة إذاعيــة و231 شــركة لإلعــام  يوجــد حاليًّ
ُحريــة  حيــث  مــن  جــًدا  جّيــد  البــاد  أنَّ وضــع  أفغانســتان، كمــا  فــي  المقــروء 
اإلعــام مقارنــًة بــدول المنطقــة، ولكــن مــع وصــول »طالبــان« أوقفــت عديــٌد 
مــن المحطــات التليفزيونيــة برامجهــا الترفيهيــة، واضطــر عديــد مــن الصحافييــن 
للســفر إلــى الخــارج، وكانــت »طالبــان« قــد صّرحــت أنَّ اإلعــام ُحــر فــي إطــار 
الشــريعة وبحلــول الوقــت الــذي جــاء فيــه اإلجــراء كان مــن الواضــح أنَّ »طالبان« 
ــون أفغانســتان  ــن فــي إذاعــة وتليفزي قــد حنثــت بوعدهــا، إذ ُمنعــت المذيعتْي

»شــابنام دوران« و»خديجــة أميــن« مــن دخــول مكتبيهمــا؛ ألنهمــا امرأتيــن.
ومؤخــًرا نشــط اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي علــى نطــاٍق واســع في 
ــى اآلن قيــوًدا  ما »فيســبوك«، ولــم تفــرض »طالبــان« حتَّ أفغانســتان وال ســيَّ
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، ومــن المتوقــع- كمــا هــو حــال األنظمــة 

https://www.facebook.com/110417571294829/videos/2463067093848370
https://8am.af/media-in-the-sphere-of-afghanistan/
https://aftabnews.ir/fa/news/723208/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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المغلقة األخرى- أن تفرض »طالبان« قيوًدا على وســائل التواصل االجتماعي 
وســيكون هــذا األمــر محــّط جــدال بيــن جيــل الشــباب الــذي نشــأ علــى اســتخدام 
منصــات التواصــل االجتماعــي كثيــًرا، مــع ســيطرة »طالبــان« علــى البــاد ذهــب 
عديــٌد مــن الشــباب الذيــن يعملــون مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى 
ـِ »طالبــان« متاعــَب ال تختلــف عــن  ب لــ الخــارج، ومــن الواضــح أنَّ هــذا سُيســبِّ
التحديــات التــي فرضهــا الصحافيــون اإليرانيــون العاملــون فــي الخــارج للقيــادة 

ــة. اإليرانيــة الحاليَّ
أفغانســتان  أنَّ  فــي  ــل  تتمثَّ »طالبــان«  تواجــه  قــد  أخــرى  مشــكلة  ــة  وثمَّ
ــا، فرواتــب الموظفيــن المدنييــن  عاجــزة عــن الوقــوف علــى قدميهــا اقتصاديًّ
والعســكريين واحتياجيــات مواطنيهــا األساســية مثــل الميــاه والكهربــاء وتنفيــذ 
برامــج التنميــة كلهــا ُتَعــد نفقــات اقتصاديــة، وكان 80% مــن رواتب العســكريين 
ــة إلرســاء األمن  األفغــان تدفُعهــا الواليــات المتحــدة وقــوات المســاعدة الدوليَّ
ســبقت »طالبــان«،  التــي  الحكومــات  عهــد  فــي  )إيســاف(  أفغانســتان  فــي 
ــة، وُتغطــى النفقــات  وكانــت برامــج التنميــة ُتنّفــذ مــن خــال المســاعدات الدوليَّ
األخــرى بإيــرادات أفغانســتان، ولكــنَّ أفغانســتان دولــة غنيــة مــن حيــث الثــروة 
المعدنيــة، وأهمهــا: الحديــد والنحــاس والليثيــوم واألحجــار الكريمــة ويعطــي 
الطلــب المتزايــد علــى الليثيــوم فــي عصــر التقنيــة ميــزة ألفغانســتان، كمــا 

فــط.  ــة كافيــة مــن الغــاز الطبيعــي والنِّ تملــك أفغانســتان كميَّ
ومــن أجــل االســتفادة مــن هــذه المعــادن البــدَّ أن ُتدمــج اإلدارة القادمــة مــع 
النظــام االقتصــادي العالمــي، وقــد أبــدت الصيــن وروســيا وباكســتان وإيــران 
ودول الخليــج وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية تفاؤلهــا بحــذر بشــأن 
ــان« المســتقبلية، وعلــى الرغــم مــن عاقــات »غنــي« اإليجابيــة  ــادة »طالب قي
لــم  معادنهــا  ما  ســيَّ وال  ــة  االقتصاديَّ أفغانســتان  مــوارد  فــإنَّ  العالــم،  مــع 
ُتســتغل بســبب المشــاكل األمنيــة وتفّشــي الفســاد بيــن مســؤولي اإلدارة، 
ومــع وصــول »طالبــان« إلــى الســلطة اختفــت المشــكلة األمنيــة وبقــي أمــام 
ــل فــي مواصلــة  »طالبــان« ِخيــاران، أحدهمــا إيجابــي واآلخــر ســلبي، األول: يتمثَّ
أفكارهــا  عــن  والتخّلــي  الدولــة  حّققتهــا  التــي  االقتصــادي  االندمــاج  ــة  عمليَّ
ــا سيســفر عــن نتائــج إيجابيــة، واآلخــر:  ــي سياســًة منفتحــة مــع العالــم ِممَّ وتبنِّ

https://apnews.com/article/business-83c0fac2109711d703f4f490798868b9
https://p.dw.com/p/3z9dG
https://p.dw.com/p/3z9dG
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ــل فــي التمســك بأيديولوجيتهــا، وبالتالــي وقــوع أزمــات اقتصاديــة كحــال  يتمثَّ
أّي نظــام منغلــق بســبب عــدم اســتغال إمكانــات الدولــة بالشــكل المناســب.

الخاتمة
قــوى  قاومــت  لطالمــا  دولــة  أّنهــا  نجــد  أفغانســتان  تاريــخ  إلــى  ننظــر  حيــن 
أصبحــت  التــي  الداخليــة  الصراعــات  بســبب  ُهِزمــت  لكنهــا  وهزمتهــا،  أجنبيــة 
ســمًة ألفغانســتان ومصيــًرا لهــا يتكــّرر كل 20-30 عاًمــا، والســبب الرئيــس وراء 
ــة فــي أفغانســتان، إذ  ــة العرقي ــة يعــود إلــى التركيب ــات الداخلي هــذه االضطراب
تضــُم عــدًدا كبيــًرا مــن الجماعــات العرقيــة وهــذه الجماعــات األربــع )البشــتون 
ا مــن بعضهــا البعــض مــن حيــث  والطاجيــك والهــزارة واألوزبــك( متقاربــٌة جــدًّ
أعدداهــا، وقــد قــاد تقســيم الســلطة بيــن هــذه الجماعــات العرقيــة أفغانســتان 
إلــى صــراع مســتمر فقــد خّلــف انســحاب االتحــاد الســوفيتي مــن أفغانســتان 
ــا فــي الســلطة، وحــاول المجاهــدون األفغــان -الذيــن  فــي عــام 1989م فراًغ
قاتلــوا ضــد االتحــاد الســوفيتي ككل - مــلء هــذا الفــراغ بشــكل فــردي فــي 
فتــرة مــا بعــد االتحــاد الســوفيتي، ومــع مــرور الوقــت أصبحــت الجماعــات التــي 
ة عرقيــة، وبعــد  كانــت تحــاول مــلء هــذا الفــراغ فــي الســلطة أحزاًبــا سياســيَّ
ســنوات مــن القتــال الدامــي اســتولت »طالبــان« علــى كل أفغانســتان نيابــة عــن 
البشــتون وهــي أكبــر مجموعــة عرقيــة فــي أفغانســتان مــن حيــث العــدد، وِمــن 
َثــمَّ تأســس حكــم »طالبــان« تحــت اســم »إمــارة أفغانســتان اإلســامية« فــي 

عــام 1996م.
واآلن يعيــد التاريــخ نفَســه، بفــارق رئيــس هــو أنَّ »طالبــان« لــم تســتوِل علــى 
م الرئيــس بشــتوني األصــل »أشــرف  البــاد نتيجــة حــرب بــل نتيجــة اتفاقيــة، وســلَّ
ـِ »طالبــان« دون مقاومــة، فيمــا يحــّذر زعمــاء جماعــات  غنــي« أفغانســتان لــ
ــا  عرقيــة أخــرى مــن أنَّ التقســيم غيــر العــادل للســلطة ســوف ينشــُئ صراًعــا أهليًّ
جديــًدا، والســبب الرئيــس وراء استســام »غنــي« بهــذه الطريقــة هــو التصويــت 
فــي االنتخابــات األخيــرة؛ ألنَّ الجــدل مســتمر حــول فــوز عبــد اللــه عبــد اللــه 
-الــذي كان يمّثــل الطاجيــك- فــي االنتخابــات األخيرة مرتيــن، لكن بعد محادثات 
طويلــة ُشــكلت الحكومــة االئتافيــة دون إعــان النتائــج النهائيــة لانتخابــات، 
ــا منــذ عــام  وفّضــل »غنــي« تســليم أفغانســتان- التــي يحكمهــا البشــتون تقليديًّ
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1747م- لمجموعــٍة مــن أصــل بشــتوني علــى أْن يــرى جماعــة عرقيــة أخــرى 
تحكــم أفغانســتان باالنتخابــات.

ـِ  ــة لــ ة مهمَّ ــا، فــإنَّ تشــكيل إدارة جديــدة أمــٌر حيــوي كخطــوة سياســيَّ وحاليًّ
»طالبــان«؛ ألنــه فــي حــال لــم ُتمّثــل الجماعــات العرقيــة األخــرى فــي الحكومــة 
الجديــدة فمــن المؤّكــد أن يقــع صــراٌع داخلــي عاجــًا أم آجــًا، وُتظهــر تصريحــات 
ات والجماعــات العرقية أنهم  »طالبــان« بشــأن إنشــاء إدارة تشــمل جميــع األقليَّ
إدراكهــم الخطــر المحتمــل، وســتحّدد الكيفيــة التــي ســتحّقق بهــا »طالبــان« 
الســنوات  فــي  البــاد  مســار  األفغانــي  الواقــع  وبيــن  مبادئهــا  بيــن  التــوازن 

المقبلــة.
كمــا أّن إنشــاء نظــاٍم مســتدام وناجــح- فــي عالــٍم أصبــح كالقريــة فــي ظــل 
تطــّور االتصــاالت والتقنيــة – يعتمــد علــى عوامــل خارجيــة وداخليــة، وســتأتي 
االنتخابــات بنتائــج إيجابيــة وســلبية علــى »طالبــان« علــى حــدٍّ ســواء، ففــي حــال 
تبّنيهــا سياســة منفتحــة وموثوقــة مــع العالــم ســتنتفُع مــن النظــام العالمــي 
وينعكــس ذلــك علــى التنميــة فــي البــاد، إذ شــرطت عديــد مــن الــدول الغربيــة 
ـِ »طالبــان« وتقديمهــا المســاعدة لهــا بتحقيــق القيــم الديمقراطيــة  عاقاتهــا بــ
ما النســاء، ومــع أنــه يبــدو صعًبــا علــى  مثــل: احتــرام حقــوق اإلنســان وال ســيَّ
إدارٍة عملــت علــى تجنيــد عناصرهــا مــن ســنوات بالشــعارات الداعيــة إلــى الجهــاد 
ووصلــت إلــى الســلطة فــي النهايــة أن تتكيــف مــع العالــم المعاصــر إالَّ أنَّ 
جماعــة »طالبــان« جــاءت إلــى الســلطة بعــد اتفاقيــة مــع رائــد الحضــارة الغربيــة 

)الواليــات المتحــدة(. 
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