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 املقدمة 
نشــأت حركــة طالبــان األفغانيــة عقــب االنســحاب الســوفيييت مــن 
ــتطاعت  ــة اس ــية وعســكرية مقاوم ــة سياس ــت إىل مجاع ــتان، وحتول أفغانس
الســيطرة علــى جــزء كبــر مــن أفغانســتان يف مــدة قياســية، وكان هنــاك 
عــدد مــن املقومــات الــيت ســاعدهتا علــى االنتشــار والســيطرة، تكمــن 
يف الوضــع الدميغــرايف املســاند، واحلالــة الدينيــة امللهمــة، والواقــع السياســي 
ــالمية  ــوم اإلس ــدارس العل ــن م ــجع، فم ــدويل املش ــل ال ــد، والعام املعق
ــه  ــعب أهنكت ــاذ لش ــن اإلنق ــة م ــكلوا حال ــالب ليش ــؤالء الط ــرج ه خ
صراعــات املكونــات السياســية واقتتاهلــا بعــد مغــادرة االحتــاد الســوفيييت، مث 
مــع احلكومــة التابعــة لــه، واســتفادت طالبــان مــن حالــة اإلحبــاط الــيت 
وصــل إليهــا الشــعب، وهــو مــا شــجع علــى االنضمــام إليهــا، واخنــراط 

كثــر مــن املقاومــني الســابقني يف صفــوف هــذه احلركــة الوليــدة.

ــددة  ــات ومتع ــة العرقي ــة متداخل ــك يف دول ــان كذل ــت طالب تأسس
القبائــل، حيــث تتميــز أفغانســتان بالتعــدد العرقــي، وينتشــر فيهــا عــدد 
مــن اإلثنيــات والقبائــل، ولــكل مــن هــذه التجمعــات طابعهــا اخلــاص، 
وهــو مــا جعــل املقاومــة تأخــذ شــكاًل عرقيــًا يف بعــض حمطاهتــا، كمــا 
ــي  ــب احلنف ــة، فاملذه ــة متقارب ــدة فكري ــا وح ــا جتمعه ــتان رمب أن أفغانس
مذهــب األغلبيــة، وقــد كان هلــذه العوامــل تأثرهــا يف مســارات احلركــة 
ــة  ــرى العرقي ــل األخ ــة إىل العوام ــا، إضاف ــرت هب ــيت م ــل ال يف كل املراح

ــة. والديني

ُأسســت طالبــان عــام 1994 علــى يــد املــال حممــد عمــر ومخســني 
شــابًا مــن طــالب املــدارس الدينيــة، ويف العــام نفســه أحكمــت ســيطرهتا 
ــة الــيت انطلقــت منهــا احلركــة، ويف  ــة قندهــار؛ املدين علــى مركــز والي
ــل  ــة كاب ــى العاصمــة األفغاني غضــون ســنتني متكنــت مــن الســيطرة عل
ومــا يقــارب 90% مــن األراضــي األفغانيــة، ومتكنــت حينهــا من الســيطرة 
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علــى الوضــع العســكري، وبســط حالــة مــن االســتقرار، علــى الرغــم من 
كل النقــد املوجــه هلــا خاصــة فيمــا يتعلــق مبلــف احلريــات. لكــن تلــك 
احلالــة مل تــدم طويــاًل؛ فســرعان مــا ســقطت طالبــان عــام 2001 علــى 
ــة بعــد  ــات املتحــدة األمريكي ــه الوالي ــذي قادت ــدويل ال ــف ال ــد التحال ي
أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب، متهمــة تنظيــم القاعــدة باملســؤولية 
ــدة  ــم القاع ــليم زعي ــان بتس ــة طالب ــة حكوم ــرات، ومطالب ــن التفج ع
ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــم يف أفغانســتان، ومن ــذي كان يقي ــن الدن ال ــامة ب أس
تعيــش طالبــان يف حالــة صــراع عســكري مــع القــوات األجنبيــة، هــدأ 
قليــاًل بعــد توقيــع االتفــاق السياســي بــني احلركــة والواليــات املتحــدة 

األمريكيــة يف مطلــع عــام 2020.

يف هــذه املرحلــة الطويلــة مــن عــام 1994 إىل تاريــخ بدايــة املفاوضات 
ــان  ــرت طالب ــبتمرب/أيلول 2020، م ــن س ــر م ــادي عش ــة يف احل األفغاني
مبراحــل عــدة، بدايــة مبقاومــة القــوات الســوفييتية، وهــذا قبــل اإلعــالن 
ــد دخــول  ــى أفغانســتان بع ــة الســيطرة عل عــن اســم احلركــة، مث حماول
مجاعــات املقاومــة يف صــراع داخلــي، مث فتــرة احلكــم الــيت حاولــت مــن 
خالهلــا أســلمة احليــاة اخلاصــة والعامــة حســب فهمهــا للديــن، مث العــودة 
للمقاومــة بعــد ســيطرة القــوات األجنبيــة، مث مرحلــة املفاوضــات األخــرة، 
ــوة  ــات عــدة، أظهــرت نقــاط ق وخــالل هــذه الســنوات عاشــت حتدي
احلركــة ونقــاط ضعفهــا، كمــا أن الســنوات األخــرة كشــفت عــن حالــة 
مــن املرونــة النســبية الــيت توصلــت إليهــا طالبــان، مــن خــالل تعاطيهــا 
مــع اجملتمــع اإلقليمــي والــدويل، واســتطاعت مــن خالهلــا أن تقدم نفســها 
بوصفهــا حركــة سياســية حتــاور كــربى الــدول العامليــة، وعلــى الرغــم 
ــة  ــذه املرحل ــإن ه ــي ف ــاز سياس ــن إجن ــان م ــه طالب ــت إلي ــا توصل مم
تكتنفهــا مجلــة مــن التحديــات املســتقبلية قــد تعيــد أفغانســتان إىل احلالــة 
الســابقة يف حــال اســتمرارها، وحتتــاج إىل خطــوات مســاندة وســريعة قبــل 

أن تتجــدد أحــداث هنايــة القــرن العشــرين. 
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تتنــاول هــذه الدراســة أربعــة حمــاور رئيســية، تتطــرق يف احملــور األول 
إىل نشــأة احلركــة والعوامــل املســاعدة علــى نشــأهتا، واجلــذور الفكريــة اليت 
ــاين تعريــف بالصفــات واخلصائــص  تنطلــق منهــا احلركــة، ويف احملــور الث
ــية،  ــم السياس ــرز قياداهت ــان وأب ــوز طالب ــا رم ــع هب ــيت يتمت ــتركة ال املش
ومراحــل تشــكلهم وإســهامهم يف الســاحة العســكرية والسياســية، وتعــرج 
ــا  ــى مســلكها السياســي والعســكري مبناقشــة أدائه ــث عل يف احملــور الثال
وممارســاهتا يف احلكــم واملعارضــة، وأبــرز نقــاط قوهتــا وضعفهــا، وختتتــم 
الدراســة مبحــور رابــع يبحــث يف اتفــاق الســالم بــني أمريــكا وطالبــان، 
وموقــع احلكومــة والفصائــل األفغانيــة يف االتفــاق، والتحديــات املســتقبلية 

أمــام الســالم األفغــاين ومآالتــه.

ــذه  ــراءة ه ــة لق ــذة موضوعي ــة ناف ــذه الدراس ــكل ه ــل أن تش نأم
احلركــة، ومــا هلــا ومــا عليهــا، واالســتفادة مــن نقــاط ضعفهــا وقوهتــا، 
وفتــح اجملــال لالســتفادة مــن التحديــات أمــام علميــة الســالم األفغــاين، يف 

حماولــة لتقريــب آفــاق الســالم، وجتــاوز التحديــات القادمــة.
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احملور األول: طالبان النشأة والتطور واجلذور الفكرية
ــدأت  ــلحة، ب ــة مس ــالمية أفغاني ــة إس ــان مجاع ــة طالب ــد حرك تع
ــام  ــتان ع ــن أفغانس ــوفيييت م ــاد الس ــحاب االحت ــد انس ــكل بع بالتش
1989، وأعلنــت نفســها عــام 1994، ووصلــت إىل الســلطة عــام 1996، 
وظلــت مســيطرة علــى احلكــم حــى عــام 2001 بعــد الغــزو األمريكــي 
ألفغانســتان، وملعرفــة احلركــة ال بــد مــن معرفــة عنصريــن مهمــني: األول 
يتعلــق بطبيعــة الظــروف الــيت نشــأت يف ظلهــا احلركــة، وســاعدهتا علــى 
ــتان، مث  ــى أفغانس ــيطرة عل ــار إىل الس ــني قنده ــم تأم ــن حل ــال م االنتق

ــا. ــة املنشــئة هل ــة للحركــة واجلــذور الثقافي ــة الفكري ــة اخللفي معرف

أواًل: الظروف اجليوسياسية لنشأة احلركة
نشــأت طالبــان كملتقــى لعــدد مــن الطــالب، ويف ظــل صــراع أفغاين 
داخلــي بــني املكونــات السياســية والعســكرية؛ ذلــك أن األفغــان اســتمروا 
أكثــر مــن عشــر ســنوات يف صــراع مــع قــوات االحتــاد الســوفيييت، مث 
بعــد خــروج الســوفييت انتقــل الصــراع ليصبــح بــني تلــك اجلماعــات 
واحلكومــة املواليــة للســوفييت، مث بعدهــا انتقــل مــرة أخــرى ليكــون بــني 
ــتان،  ــن أفغانس ــوفييت م ــالء الس ــهموا يف ج ــن أس ــني الذي ــك املقاتل أولئ

ومــع ظهــور طالبــان انضــم إليهــا عــدد مــن هــؤالء املقاتلــني.

ــي  ــتويني الداخل ــى املس ــراع عل ــارات الص ــد يف مس ــذا التعقي ه
واخلارجــي يقتضــي حبــث العوامــل اجليوسياســية الــيت أثــرت يف احلركــة، 
ســواء يف صعودهــا أو ســقوطها، مث عودهتــا فاعــاًل سياســيًا حموريــًا ومؤثــرًا 

ــة.  ــى الســاحة األفغاني عل

١.  الدميغرافيا املساندة
ــمال  ــن الش ــا م ــيا، وحيده ــريب آس ــوب غ ــتان يف جن ــع أفغانس تق
ــن  ــران، وم ــرب إي ــن الغ ــتان، وم ــتان وطاجكس ــتان وأوزباكس تركمانس
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الشــمال الشــرقي الصــني وإقليمــا جامــو وكشــمر، ومــن اجلنوب والشــرق 
باكســتان، ومتثــل نقطــة التقــاء للشــرق األوســط وآســيا الوســطى وشــبه 

القــارة اهلنديــة.

ــة  ــة جبلي ــاحلية(، وذات طبيع ــر س ــة )غ ــة حبيس ــتان دول أفغانس
وعــرة، تبلــغ مســاحتها 652.225 كــم2، وهــي دولــة إســالمية ســنية، 
وهبــا أقليــة شــيعية وأخــرى هندوســية، وعــدد قليــل مــن أســر يهوديــة 
هاجــروا مــن إيــران إليهــا، وفيهــا العديــد مــن العرقيــات، ليــس هنــاك 
إحصائيــة دقيقــة تكشــف عــن النســبة احلقيقيــة لــكل منهــا، وأشــهر هذه 
القوميــات البشــتون، وميثلــون أعلــى نســبة مــن الســكان، تبلــغ حــوايل 
ــذ  ــة من 42%، وهــم أكــرب جتمــع عرقــي يف أفغانســتان، وحيكمــون الدول
قيامهــا عــام 1747، يليهــم الطاجيــك، ويشــكلون 32% تقريبــًا، ويعيشــون 
ــكان، مث  ــن الس ــتون 74% م ــع البش ــكلون م ــرقي، ويش ــمال الش يف الش
ــًا، وأكثرهــم شــيعة، يليهــم  ــن تصــل نســبتهم إىل 8% تقريب اهلــازارا الذي
ــمال  ــون يف الش ــكان، ويعيش ــن الس ــوايل 7% م ــون ح ــك، وميثل األوزب
الغــريب، وحــوايل 4% تركمــان، ومــا يقــارب 2% بلــوش، مث هنــاك أقليــات 
أخــرى قــد تصــل نســبتهم مجيعــًا إىل 4%، أشــهرهم الباشــاي والنورســتان 

والعــرب والرباهــوي والبامــري والغوجــار1.

هــذا التعــدد العرقــي يف هــذه الدولــة القاريــة يرجــع إىل أمهيــة موقــع 
أفغانســتان، فهــي تقــع يف وســط آســيا ذات العرقيــات املتنوعــة، إضافــة إىل 
أهنــا كانــت معــربًا للتجــارة والثقافة بــني أوروبــا والشــرق األوســط عندما 
كانــت املواصــالت بريــة، وكانــت كذلــك معــربًا للغــزاة والفاحتــني علــى 
اختــالف عرقياهتــم؛ مــن اإلســكندر املقــدوين إىل الربيطانيــني والســوفييت، 
فســامهت هــذه العوامــل جمتمعــة يف اســتقرار بعــض أولئــك يف هــذه البالد 

1   حشمة اهلل مصلح، احلرب والسالم يف أفغانستان، منتدى العالقات العربية الدولية، قطر، الطبعة األوىل، 2014، 
ص88.
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وتعــدد القوميات2.

ــع وجــود  ــؤالء، م ــر ه ــني أكث ــم املشــترك ب ــد اإلســالم القاس يع
أقليــات دينيــة حمــدودة، وقــد حافظــت هــذه اجملموعــات العرقيــة علــى 
ــى  ــدن الكــربى، وســاعدهتا عل ــض التداخــل يف امل ــع بع ــا، م خصوصياهت
ذلــك التضاريــس اجلغرافيــة الــيت مثلــت حواضــن خاصة بــكل أقليــة، وكان 
هلذيــن العاملــني؛ العرقــي واجلغــرايف، أثرمهــا يف احليــاة االجتماعيــة عمومــًا 
ويف الوضــع السياســي خصوصــًا، فأفغانســتان تقــع بــني الــدب الروســي 
واألســد الربيطــاين، وهــذا األمــر جعــل منهــا ســاحة صــراع قــدمي بــني 
بريطانيــا املوجــودة يف اهلنــد، وروســيا املوجــودة يف الشــمال، مث بــني االحتاد 
ــه  ــة املوقــع وأمهيت الســوفيييت وأمريــكا فيمــا بعــد، وهكــذا فبقــدر إجيابي
ــة  ــتان واملنطق ــت أفغانس ــرة حرم ــدات كث ــكاالت وتعقي ــع إش ــه صن فإن

االســتقرار.

أفغانســتان يف وضعهــا احلايل ليســت وحــدة جغرافيــة طبيعية وســكانية؛ 
إذ تضــم امتــدادات جغرافيــة وبشــرية للــدول اجملــاورة؛ باكســتان، وإيــران، 
ــق  ــر وقل ــؤرة توت ــت ب وطاجكســتان، وأوزبكســتان، وتركمانســتان، وظل
تؤثــر وتتأثــر بــكل مــا جيــري ويــدور يف آســيا الوســطى وجنــوب آســيا 
والشــرق األوســط واخلليــج، فالبشــتون الذيــن يشــكلون اجلــزء الرئيســي 
والغالــب قســموا جغرافيــًا وســكانيًا بــني أفغانســتان وباكســتان، وكان هذا 
ــل أن  ــرى كاب ــث ت ــن، حي ــني البلدي ــة وصــراع ب التقســيم مصــدر أزم
حدودهــا وســيادهتا جيــب أن متتــد لتشــمل مجيــع مناطــق البشــتون، أي إىل 
حــدود البنجــاب، وينظــر بعــض األفغــان، ومــن ضمنهــم البشــتون الذيــن 
ــة  ــا دول ــى أهن ــم بيشــاور(، إىل باكســتان عل يعيشــون يف باكســتان )إقلي
ــد الكــربى أو أن  ــن اهلن ــوا جــزءًا م ــون أن يكون ــة، ويفضل ــة مفتعل طارئ

2   حفيظ اهلل حقاين، طالبان من حلم املال إىل إمارة أفغانستان، معهد الدراسات السياسية، باكستان، الطبعة األوىل، 
1997، ص9.
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جتمعهــم دولــة واحــدة ومســتقلة عــن باكســتان3.

هلــذا التداخــل اجلغــرايف والعرقي بــني اجملتمعــني األفغــاين والباكســتاين 
ــد يف باكســتان،  ــة هلــؤالء متت ــان، فثمــة جــذور عرقي ــوة طالب ــره يف ق أث
وهــم أكثــر عــددًا مــن بشــتون األفغــان، كمــا أن هــذا العامــل جعــل 
ــة  ــق للحكوم ــدر قل ــتان مص ــتون باكس ــتان وبش ــتون أفغانس ــن بش م
ــتان،  ــا يف أفغانس ــة هل ــة موالي ــان حكوم ــعى لضم ــيت تس ــتانية، ال الباكس

ــي. ــروز العامــل العرق خشــية ب

ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن الشــيعة األفغانيــني كانــوا يــرون يف حركــة 
ــدًا هلــم، بســبب التعــارض بينهمــا، ونظــرًا لوجــود نظــام  ــان هتدي طالب
سياســي شــيعي يف إيــران فقــد وظفــت األخــرة األقليــة الشــيعية األفغانيــة 
خلدمــة مصاحلهــا، وتصفيــة حســاباهتا مــع منافســيها اإلقليميــني ويف مقدمتهم 
باكســتان واململكــة العربيــة الســعودية، وقــد كان لذلــك انعكاســات علــى 
ــيت  ــان، ال االســتقرار السياســي يف أفغانســتان، ســواء خــالل حكــم طالب
ــة تســعينيات القــرن  ــران يف هناي كادت تدخــل يف حــرب مباشــرة مــع إي
ــي  ــزو األمريك ــد الغ ــني، أو بع ــيني إيراني ــل دبلوماس ــب مقت ــي عق املاض

للبــالد وانعكاســاته علــى إيــران حبكــم اجلــوار.

يف هــذا الواقــع املعقــد واملتعــدد، والظــروف الطبيعيــة الوعــرة، ولدت 
طالبــان، وهــم جمموعــة مــن عــدد مــن هــذه املناطــق، ويعــد البشــتون 
ــض  ــم بع ــة، ومعه ــل احلرك ــاًل داخ ــورًا ومتثي ــات حض ــى القومي أعل

ــرى. ــات األخ العرقي

٢.  احلالة الدينية امللهمة   
ــيعة  ــكل الش ــتان 82-90%، ويش ــاف يف أفغانس ــنة األحن ــل الس ميث
ــية  ــة وهندوس ــات إمساعيلي ــة إىل أقلي ــني 8-15%، إضاف ــا ب ــة م اإلمامي
3   إبراهيم غرايبة، املشهد السياسي املقبل يف أفغانستان، اجلزيرة، 2014/10/3، تاريخ االطالع: 2020/6/20. 

https://cutt.us/EVSkH

https://cutt.us/EVSkH
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ــتان. ــني يف أفغانس ــني الرمسيتَ ــداري اللغتَ ــتو وال ــد البش ــود، وتع ويه

بعــد ســيطرة االحتــاد الســوفيييت علــى أفغانســتان عــام 1979 هاجــر 
كثــر مــن األفغــان إىل باكســتان، وخاصــة أهــايل قندهــار، واســتقر جلهم 
يف إقليــم بلوشســتان، واخنــرط جــزء منهــم يف املــدارس الدينيــة الديوبندية4، 
وانشــغلوا بدراســة العلــوم اإلســالمية، ويعــد أغلــب أعضــاء طالبــان مــن 

ــدارس5. ــذه امل طالب ه

نشــأت احلركــة اإلســالمية لطلبــة املــدارس الدينيــة، املعروفــة باســم 
طالبــان، يف واليــة قندهــار الواقعــة جنــوب غــرب أفغانســتان علــى احلدود 
ــث رغــب يف  ــد املــال حممــد عمــر جماهــد، حي ــى ي ــع باكســتان عل م
القضــاء علــى مظاهر الفســاد وإعــادة أجــواء األمــن واالســتقرار إىل مدينته، 
وســاعده علــى ذلــك طلبــة املــدارس الدينيــة الذيــن بايعــوه أمــرًا هلــم يف 

أغســطس/آب1994 6. 

اكتســبت هــذه احلركــة أمهيتهــا وفاعليتهــا مــن أمهيــة الديــن نفســه، 
باعتبارهــا حركــة دينيــة تغيريــة، واجملتمــع األفغــاين جمتمــع متديــن بالفطرة 
شــديد التعصــب للديــن، ويقــدر العلمــاء وطــالب العلــم بشــكل مبالــغ 
فيــه، ويقدمهــم ويســمع هلــم، فهــم أصحــاب الــرأي األول فيــه، والعامــل 
الديــي يعــد اهلويــة اجلامعــة هلــذه العرقيــات املختلفــة، وهــو عامــل قــدمي 
ــه  ــلحة، وكان ل ــات املس ــن اجلماع ــا م ــا قبله ــان وم ــيء طالب ــبق جم س
حضــوره يف مراحــل سياســية طويلــة مــرت هبــا أفغانســتان، وليــس أوهلــا 
مقاومــة اإلجنليــز واالحتــاد الســوفيييت، وقــد جــاء هــؤالء الطــالب وهلــم 
مكانــة وصيــت حســن لــدى عامــة الشــعب، وهــو مــا جعــل النــاس 

4   نسبة إىل قرية ديوبند اهلندية اليت أنشئت فيها أول مدرسة من هذه املدارس، مث توسعت يف اهلند وباكستان 
وأفغانستان.

ــة األوىل، 2008،  ــان، الطبع ــزان، لبن ــرافراز، حركــة طالبــان مــن النشــوء إىل الســقوط، دار املي ــد س 5   حمم
ص57.

6   اجلزيرة، حركة طالبان النشأة واإلمارة، اجلزيرة نت، 2004/10/3، تاريخ االطالع: 2020/6/18.
https://cutt.us/iT9mP 

https://cutt.us/iT9mP
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يقبلــون عليهــم ويتعاونــون معهــم.

ــال إىل  ــم امل ــن حل ــان م ــه )طالب ــاين يف كتاب ــظ اهلل حق ــرى حفي ي
ــاء  ــاين للعلم ــعب األفغ ــوع الش ــبب يف خض ــالمية( أن الس ــارة اإلس اإلم
وثقتــه هبــم واجتماعــه عليهــم وتأثــره عمومــًا بالعوامــل الدينية، هــو أن يف 
هــذا الشــعب شــدة وغلظــة وبُعــد مهــة وأنفــة، وهــذه الصفات ال تســمح 
بانقيــاد بعضهــم لبعــض، والعامــل الديــي إذا حضــر هــذب تلــك الغلظــة 
واألنفــة وحصــل االنقيــاد، ولذلــك تعــد إثــارة العواطــف الدينيــة أيســر 

الطــرق لتوجيــه الشــعب األفغــاين7. 

لقــد كان العامــل الديــي هــو املســيطر يف هــذا احليــز الزمــي علــى 
ــك  ــاين تل ــمي حق ــدة، ويس ــاء بالقاع ــادة وانته ــدءًا بالقي ــيء، ب كل ش
ــادة الدينيــة، فالعنصــر الديــي بقــي عنصــرًا مؤثــرًا  املرحلــة مبرحلــة الري
ــن  ــك، وم ــًا يف ذل ــان بدع ــة طالب ــتان، ومل تكــن حرك ــخ أفغانس يف تاري

ــك احلركــة. ــا تل ــي أن يناصــر الشــعب حينه الطبيع

التعليــم الديــي كذلــك يعــد أحــد بواعــث التغيــر، وهؤالء الشــباب 
يف بيئــة علميــة يشــاهدون مــا تتعــرض لــه بالدهــم، وينتظــرون انفراجة يف 
األزمــة، لكــن الوضــع يتعقــد، واألمــور تــزداد ســوءًا، والعامــل الديــي 
ــك أنصــاره وحتفيزهــم، ومل يكــن اإلســالم  ــل املهمــة يف حتري ــن العوام م
ديــن تكيــف مــع الواقــع بقــدر مــا كان عامــل تغيــر، وثــورة حترريــة 
شــاملة، وهكــذا يفهمــه أغلــب أتباعــه، وهــؤالء مل تــدر يف أذهاهنــم فكرة 
االنســحاب أو الذوبــان أو الركــود، وذلــك مــا يســاعد يف تغيــر الوضــع 

القائــم.

وتــزداد فاعليــة الديــن يف احليــاة عندمــا يتحــرر هــو أواًل ممــا لصــق 
ــة  ــة حرك ــم يف دراس ــل مه ــذا عام ــام، وه ــن مســتحدثات وأوه ــه م ب
طالبــان، بوصفهــا حركــة تقليديــة أســهت العاطفــة الدينيــة يف توجيههــا، 

7   حفيظ اهلل حقاين، مرجع سابق، ص36.
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وهــذه العاطفــة ال يؤمــن عليهــا االســتغالل أحيانــًا ألهــداف غــر الــيت 
يســعى هلــا هــؤالء املتدينــون، خاصــة أن كثــرًا مــن املنتســبني للحركــة 
ــًا،  ــو أحيان ــا جيعلهــم عرضــة للغل ــي، وهــو م ــوا تعليمهــم الدي مل يكمل

ــًا أخــرى. واالســتدراج أحيان

 وعلــى الرغــم مــن أمهيــة العامــل الديــي لــدى الشــعب واحلركــة 
فــإن ممــا يســتحق أن يُذكــر أن بعــض العلمــاء عندمــا يصلــون إىل القيــادة 
يقعــون يف االســتبداد الفكــري، حيث يظنــون أن احلــق حليفهم دائمــًا، وكل 
مــن خيالفهــم يعدونــه خمالفــًا للشــرع، وحياربونــه حماربــة شــديدة ويتهمونه 
بتهــم غريبــة، وهــذا مــا يفســر اخلــالف الــذي حــدث بــني مجاعــات 

املقاومــة األفغانيــة8.

٣.  الواقع السياسي املعقد 
ظلــت موســكو مســيطرة علــى أفغانســتان حــى عــام 1989 حيــث 
ــات  ــن اجلماع ــر م ــا كث ــيت قاده ــارك ال ــع املع ــت وق ــحبت حت انس
ــن  ــان الدي ــال: بره ــن أمث ــة، م ــادات األفغاني ــة، والقي ــلحة األفغاني املس
ــاه  ــد ش ــه أمح ــالمية، ومع ــة اإلس ــم اجلمعي ــي زعي ــاين الطاجيك ربّ
مســعود، وهــو قيــادي عســكري أفغــاين مــن الطاجيــك كذلــك، وقلــب 
الديــن حكمتيــار، وهــو مــن البشــتون ويتزعــم احلــزب اإلســالمي، وعبــد 
رب الرســول ســياف، رئيــس االحتــاد اإلســالمي األفغــاين، وهــو بشــتوين 
كذلــك، وعبــد العلــي مــزاري زعيــم حــزب الوحــدة الشــيعي، وعلــى 
الرغــم مــن أن اخلــالف بــني هــذه اجملموعــات كان سياســيًا فــإن العامــل 
العرقــي مثــل مدخــاًل للمجتمــع الــدويل، واســتثمر يف هــذه الورقــة بنســبة 

ال بــأس هبــا.

بعــد انســحاب االحتــاد الســوفيييت اســتمر حممــد جنيــب اهلل يف رئاســة 
أفغانســتان، وقــد رفضــت اجلماعــات املقاتلــة التعــاون معــه حبجــة عمالتــه 

8   املرجع نفسه، ص45-36.
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ــلحة،  ــات املس ــذه اجلماع ــني ه ــر ب ــس كب ــاك تناف ــكو، وكان هن ملوس
ــعود  ــتطاع مس ــث اس ــار، حي ــعود وحكمتي ــاه مس ــني ش ــًا ب خصوص
ــكرية  ــادات العس ــد القي ــب اهلل وتوحي ــن جني ــقني ع ــع املنش ــل م التواص
ــام 1992،  ــا ع ــيطرة عليه ــن الس ــن م ــل، ومتك ــام يف كابُ ــة للنظ املناوئ
وهــذا التقــدم أغضــب اجملموعــات األخــرى، ووجــد فيــه اجملتمــع الــدويل 
ــن  ــار م ــًا أن حكمتي ــي، خصوص ــل العرق ــتثمار يف العام ــاًل لالس مدخ
ــون  ــكام التارخيي ــم احل ــتون ه ــك، والبش ــن الطاجي ــعود م ــتون ومس البش
ــادة الفجــوة  ــل، والســيطرة عليهــا بواســطة مســعود كان مــربرًا لزي لكاب
بــني اجلماعــات املقاتلــة، باإلضافــة إىل اخلالفــات الســابقة، وبــدأت قــوات 
احلــزب اإلســالمي بقيــادة حكمتيــار تــدك كابــل، وعــادت رحــى احلرب 

ــاء أفغانســتان أنفســهم. مــن جديــد بــني أبن

بعــد ســقوط احلكومــة الشــيوعية املواليــة ملوســكو يف 24 أبريل/نيســان 
1992 اختلفــت األحــزاب واجلماعــات املقاتلــة علــى تنفيــذ بنــود اتفاقيــة 
تشــكيل احلكومــة االنتقاليــة الــيت وقعتهــا يف باكســتان، والــيت تنــص علــى 
ــة  ــدة شــهرين، مث أربع ــة اهلل جمــددي مل تســليم الســلطة للربوفيســور صبغ
ــوزراء  ــاع لشــاه مســعود، ورئاســة ال ــاين، وتكــون وزارة الدف أشــهر لرب
للحــزب اإلســالمي، وقــد جــاء اختيــار جمــددي نظــرًا خللفيتــه الدينيــة 
والسياســية، مث لكونــه ال يشــكل أي هتديــد لواحــدة مــن تلــك اجلماعــات، 
وقــد رفــض احلــزب اإلســالمي بقيــادة حكمتيــار االتفاقيــة علــى الرغــم 
مــن توقيعــه عليهــا، وهاجــم كابــل، ومــع ذلــك ســلمت الســلطة لصبغة 
اهلل جمــددي يف أبريل/نيســان 1992، وبعــد انتهــاء املــدة وحتــت ضغــط من 
ــاين  ــن رب ــان الدي ــدوره الســلطة لربه ــات ســلم جمــددي ب ــة اجلماع بقي
ــرض  ــار مل ي ــران 1992، حســب االتفــاق، لكــن حكمتي يف 28 يونيو/حزي

بتســلم ربــاين الســلطة.
مــع جمــيء ربــاين اختــذت احلــرب الداخليــة أبعــادًا أكثــر خطــورة، 
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ــى  ــام، وعل ــدة أي ــل بشــدة ع ــوات احلــزب اإلســالمي كاب ــت ق وقصف
ــإن  ــارس/آذار 1993 ف ــاد يف 7 م ــالم أب ــة إس ــع اتفاقي ــن توقي ــم م الرغ
املعــارك كانــت تتجــدد بــني حــني وآخــر، ونتيجــة هلــذه احلــرب ولعــدم 
ــة  ــكيل حكوم ــلحة تش ــات املس ــتطع اجلماع ــي مل تس ــتقرار السياس االس
موســعة وطنيــة مســتقرة، واســتمر القتــال حــوايل أربــع ســنوات، وخالهلا 
ــد  ــًا بع ــية يوم ــرعيتهم السياس ــروعيتهم وش ــدون مش ــون يفق كان املقاتل
ــار  ــم، وص ــلطة بينه ــع الس ــاق توزي ــل إىل اتف ــوا يف التوص ــر، وأخفق آخ
كل منهــم يطالــب بنصيــب أكــرب، وتوســعت وتعقــدت الفجــوة، خاصــة 
بــني حكمتيــار وربــاين، وأصبحــت النخــب السياســية مســتعدة إلصــدار 

أحــكام اجلهــاد بعضهــا ضــد بعــض.

ــكل  ــس بش ــن، وانعك ــر يف األم ــره املباش ــه أث ــع كان ل ــذا الوض ه
كلــي علــى االســتقرار الداخلــي، وأصبــح الوضــع األمــي منفلتــًا متامــًا، 
وانتشــرت ظواهــر قطــع الطــرق والســلب والنهــب والفســاد األخالقــي، 
ــة  ــى الشــعب الويــالت، وأدت إىل دمــار البني وجــرَّت تلــك احلــرب عل
التحتيــة واهنيــار االقتصــاد، وتشــريد اآلالف، وتــرَك اجملاهــدون املخلصــون 
ــال بعضهــم بعضــًا، وخلــت الســاحة لتجــار  الســاحة عندمــا انتشــر قت
احلــرب، وأخــذ اليــأس يــدب يف الشــعب مــن هــذا الوضــع، حــى متــى 
بعضهــم عــودة احلكــم الشــيوعي، وبعضهــم اآلخــر أخــذ يتطلــع إىل حالة 

جديــدة منقــذة.

ــي مل يســمح  ــإن الوضــع األمــي واألخالق ــان ف ــة طالب حبســب رواي
هلــم باالســتمرار يف مدارســهم الدينيــة وهــم يــرون الشــعب يعــاين الفســاد 
والقتــل والنهــب والســلب، حــى مــن اجلماعــات املقاتلــة نفســها، وإزاء 
ذلــك زار املــال عمــر مــع جمموعــة مــن الطــالب حلقــات العلــم يف أكثــر 

مــن قريــة، وأقنعوهــم بضــرورة مقاومــة مثــل هــذه االختــالالت9. 

ــة، 2001،  ــة الثاني ــر، الطبع ــروق، مص ــدي، طالبــان جنــد هللا يف املعركــة الغلــط، دار الش ــي هوي 9   فهم
ص101.
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ــن النشــوء إىل  ــان م ــه )حركــة طالب يذكــر حممــد ســرافراز يف كتاب
ــة املناســبة  ــة عوامــل سياســية ســامهت يف إجيــاد األرضي الســقوط(10 ثالث

ــان، وهــي: لظهــور حركــة طالب

ــن -  ــلحة م ــات املس ــادات اجلماع ــة قي ــف أكثري العامــل األول: ضع
ــا أدى إىل  ــة السياســية، وهــو م ــة اخلــربة والتجرب ــة، وقل ــة التنظيمي الناحي
ــك  ــدة، وذل ــات جدي ــزاب وجمموع ــور أح ــقاقات، وظه ــة واالنش التعددي
مــا أطلــق العنــان للتصرفــات الفرديــة واختــاذ القــرارات االرجتاليــة غــر 

ــة. املدروس
ــل، -  ــية للفصائ ــادات السياس ــني القي ــيق ب ــدام التنس العامــل الثــاين: انع

ــد  ــداول الســلطة بع ــدون لت ــدد وم ــج سياســي حم ــدم وجــود برنام وع
ــرة  ــة كب ــارة أزم ــا أدى إىل إث ــو م ــات، وه ــم إىل اجلماع ــال احلك انتق

ــاس. ــن األس ــد م ــان البل ــزت بني ه
ــزاب، -  ــض األح ــد بع ــة عن ــة الالزم ــدام املرون العامــل الثالــث: انع

ــكل، وال  ــمل ال ــة تش ــة مثالي ــة حكوم ــى إقام ــديد عل ــا الش وإصراره
تنحصــر يف فئــة أو حــزب معــني، وهــو مــا عمــق األزمــة وأدى إىل ترجيح 
ــاب  ــى حس ــة عل ــخصية والفئوي ــا الش ــزاب ملصاحله ــذه األح ــادات ه قي

ــة. ــاحل العام املص

إضافــة إىل كل مــا ســبق فــإن اجملتمــع وصــل إىل حالــة مــن امللــل 
مــن تلــك الصراعــات الــيت أصبــح ضحيتَهــا األوىل، وخــاب أمــل النــاس 
ــك إىل عــبء  ــا، وحتــول كل ذل ــا بينه ــة فيم ــك اجملموعــات املتقاتل يف تل
ــذا  ــتثمر ه ــان أن تس ــهل لطالب ــا س ــك م ــادي، وذل ــن الع ــى املواط عل
ــاوز  ــة وتتج ــا القتالي ــتمر يف عملياهت ــها، وتس ــن نفس ــن ع ــع، وتعل الوض

قندهــار.

10   حممد سرافراز، مرجع سابق، ص50.
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٤.  العامل الدويل املشجع
أضحــت أفغانســتان يف حقبــة احلــرب البــاردة ســاحة حــرب بالوكالة 
بــني القــوى العظمــى؛ ملــا هلــا مــن تأثــر يف الشــرق األوســط وآســيا 
الوســطى، فبعــد الغــزو الســوفيييت ألفغانســتان دعمــت الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة مقاتلــي املقاومــة يف مطالبتهــم بكبــح التهديــد الشــيوعي الناتــج 
عــن دعــم االحتــاد الســوفيييت للحكومــة األفغانيــة، ففــي أوائــل الثمانينيات 
تشــكل ائتــالف يف الكونغــرس األمريكــي مســي بقــوات الضربــة األفغانيــة، 
ــام؛  ــوه يف فيتن ــا فعل ــى م ــوفييت عل ــن الس ــأر م ــه الث ــدف من وكان اهل
حيــث كانــوا قــد دعمــوا ثــوار الفيتكونــغ الذيــن أحلقــوا اهلزميــة بالقوات 
ــكا  ــل أمري ــر جع ــذا األم ــة، وه ــائر فادح ــا خس ــة وكبدوه األمريكي
ــات املتحــدة باكســتان  ــت الوالي تضاعــف مســاعدهتا ألفغانســتان، ووظف
حينهــا، فأوكلــت إليهــا مهمــة تدريــب جماميــع مــن املقاومــني األفغــان، 
حملاربــة االحتــاد الســوفيييت، وبعــد اهنيــار األخــر كانــت باكســتان تســعى 
إىل فتــح طــرق مباشــرة للتجــارة مــع مجهوريــات آســيا الوســطى، وعائقها 

الوحيــد هــو الصراعــات يف أفغانســتان واحلكومــات املتعاقبــة هنــاك11.

ــات  ــم اجلماع ــكا يف دع ــتمرت أمري ــوفييت اس ــروج الس ــد خ وبع
ــه  ــة فإن ــداف االقتصادي ــث األه ــن حي ــددة، فم ــارات متع املســلحة العتب
علــى الرغــم من وجـــود ذخـــائر معدنيـــة فـــي أفغانســـتان فقد كان 
اهتمامها أكثـــر ارتباطـــًا بالطاقـــة، وحتديدًا مشـــروع نقل الطاقــة النفطية 
ــم  ــق أفغانســتان، واأله ــن طري ــيا الوســطى ع ــن وآس ــن حبـــر قزوي م
مــن االحتياطــات النفطيــة والغازيــة يف هـــذه املنطقـــة هــو تأمــني الطرق 
النتقاهلــا إىل األســواق العامليــة، فمــن بــني الــدول اجملاورة آلســيا الوســطى 
يعد خط الصني غر اقتصـــــادي النتقـــــال الطاقـــــة، أمـــــا 
روســـــيا فقـــد حـــذفتها أمريكـــــا مـــن قاموســـها 
11   ســيد إمساعيــل يوســف، األبعــاد االســراتيجية للعالقــات األمريكيــة األفغانيــة، رســالة ماجســتر يف العلوم 

السياســية، جامعــة الشــرق األوســط، األردن، ديســمرب 2014، ص23.
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ألســـــباب سياســـــية، وطريـــــق القوقــاز وقرغيســتان يعد من 
الناحية االقتصادية باهظ الـــثمن ومكلـــفًا جـــدًا، ومـــن الناحيـة األمنيـة 

غيـــر مـــأمون وينطــوي على مشــاكل كثــرة12.

ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــد كان ــية فق ــداف السياس ــبة إىل األه وبالنس
ــة  ــزاب املقاتل ــة يف األح ــة املتمثل ــرب األصولي ــعى إىل ض ــة تس األمريكي
ــك صعــب يف ظــروف أفغانســتان،  ــر ذل ــا بغ ــة أشــد، ألن ضرهب بأصولي
كمــا حاولــت إجيــاد حكومــة مواليــة هلــا، وهــو مــا يقتضــي اســتمرار 
ــن  ــة مل ــاحة يف النهاي ــو الس ــًا لتخل ــم بعض ــرب بعضه ــني يف ض األصولي
ــة،  ــا يف البداي ــف ضده ــان ومل تق ــن طالب ــكتت ع ــذا س ــدون، وهل يري
وفتحــت هلــا اجملــال للظهــور والتقــدم كضــرورة لتلــك املرحلــة، إضافــة 
إىل أهنــا ســعت ملنــع النفــوذ اإليــراين وتشــديد احلصــار عليــه مــن جهــة 

ــرق13. الش

علــى املســتوى اإلقليمــي كانــت باكســتان تشــعر باخلطــر الســوفيييت 
القــادم مــن أفغانســتان، وتــوازن بــني خماوفهــا مــن قيــام نظــام مــواٍل 
لروســيا أو اهلنــد، وخشــيتها مــن حماولــة االحتــاد الســوفيييت تعقــب الالجئني 
داخــل أراضيهــا وضرهبــم حبجــة مكافحــة اإلرهــاب، ومــن تنفيــذ اهلنــد 
عمليــات عســكرية يف إقليــم كشــمر ردًا علــى حترشــات باكســتان؛ ومــع 
ــواق  ــربي إىل أس ــارة ال ــق التج ــى طري ــة عل ــعى للمحافظ ــك تس كل ذل
آســيا عــرب أفغانســتان، وحــى ال يصــب ذلــك يف مصلحــة إيــران؛ ومــن 
ــني  ــن حتس ــزادت م ــتان، ف ــة باكس ــد يف مصلح ــروف مل تع ــإن الظ مث ف
ــتانية  ــة والباكس ــاحل األمريكي ــت املص ــي، فتالق ــب األمريك ــا باجلان عالقته
ــار  ــت مط ــرات، وبن ــرت الطائ ــم، ووف ــني وتدريبه ــواء املقاتل ــى احت عل
قندهــار، وأقامــت شــبكة اتصــاالت هاتفيــة، وأصبحــت باكســتان نقطــة 

12   ناديــة فضلــي، السياســة اخلارجيــة األمريكيــة جتــاه أفغانســتان، جملــة دراســات دوليــة، مركــز الدراســات 
ــدد )45(، ص38. ــداد، الع ــة، جامعة بغ الدولي

13   حفيظ اهلل حقاين، مرجع سابق، ص79.
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انطــالق هلــؤالء املقاتلــني، وكانــت باكســتان أول معتــرف حبكومــة طالبــان 
ــار 1997 14.  يف 25 مايو/أي

ــا األوىل يف  ــكلت بداياهت ــان تش ــة طالب ــك أن حرك ــاف إىل ذل يض
ــتانيني،  ــراالت الباكس ــتان، وكان للجن ــل باكس ــة داخ ــدارس الديوبندي امل
وعلــى اخلصــوص اجلنــرال نصــر اهلل بابــر، دور يف إنشــاء حركــة طالبــان، 
ــم يف  ــن احلك ــة ع ــات املقاتل ــة اجلماع ــا إزال ــدف رمب ــد كان اهل وق
أفغانســتان، وهــو هــدف متفــق عليــه بــني أمريــكا وباكســتان وبعــض 

ــة. ــدول العربي ال

ــتون  ــة البش ــوع، فعرقي ــة يف املوض ــل أمهي ــر ال يق ــد آخ ــة بُع مث
ــداد  ــا امت ــا، هل ــة فيه ــرب عرقي ــد أك ــيت تع ــتان، ال ــة يف أفغانس احلاكم
جغــرايف داخــل األراضــي الباكســتانية، والبشــتون الباكســتان أكثــر عــددًا 
مــن البشــتون األفغــان، ويــرى األفغــان أن املســاحة اجلغرافيــة تلــك تابعــة 
هلــم، وباكســتان تــدرك ذلــك، وختشــى مــن مطالــب بشــتون باكســتان 
االنضمــام ألفغانســتان أو املطالبــة حبكــم ذايت، وهلــذا ختشــى مــن وجــود 
نظــام حكــم غــر مــواٍل هلــا يف أفغانســتان، ألنــه ســيمد يــده للبشــتون 

ــتانيني. الباكس

الســعودية أيضــًا كان هلــا دور بــارز يف هــذا امللــف، ســواء مــن خالل 
الدعــم املــايل أو التســهيالت املختلفــة الــيت قدمتهــا للمقاتلني العــرب الراغبني 
يف املشــاركة يف احلــرب األفغانيــة قبــل تأســيس طالبــان وبعــده، منطلقــة 
مــن عــدد مــن الدوافــع؛ منهــا تطويــق الــدور اإليــراين، وهلــذا دعمــت 
الســعودية حكمتيــار يف مقابــل الدعــم اإليــراين الــذي كان يُقــدم لربــاين 
ومســعود، ومــع ظهــور طالبــان حتولــت الســعودية إىل داعــم أساســي هلا، 

واعترفــت حبكومتهــا يف 26 مايو/أيــار 199715.
14   ســهام ساســي، الصــراع الســوفيايت األمريكــي يف أفغانســتان، رســالة ماجســتر، جامعــة حممــد بوضياف، 

اجلزائــر، كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعية، قســم التاريــخ، 2015، ص44.
15   زيــد اهلل عمــاد الديــن نائــل، السياســة اخلارجيــة املصريــة جتــاه أفغانســتان، مكتبــة الشــروق الدوليــة، 

ــة األوىل، 2010، ص124. ــر، الطبع مص
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وهبــذا يظهــر التحالــف بــني باكســتان والســعودية بدعمهــا حكمتيــار 
يف مواجهــة نفــوذ مســعود وربــاين، وقــد كان مســعود عــدوًا لباكســتان، 
ويعدهــا مصــدر كل املشــاكل، ويف نفــس الوقــت ســعى لتعزيــز عالقتــه 
باهلنــد، العــدو االســتراتيجي لباكســتان، كمــا أن اهلنــد اســتثمرت يف تعكر 

العالقــة بــني ربــاين وباكســتان ملصلحتهــا.

عندمــا عجــز حكمتيــار عــن حتقيــق االنتصــار ختلــت الرياض وإســالم 
أبــاد عنــه وتوجــه الدعــم لطالبــان، وهلــذا قــد يذهــب البعــض16 إىل أن 
ــعودي  ــتاين س ــي باكس ــاق أمريك ــن اتف ــارة ع ــان كان عب ــكيل طالب تش
لكــون أفغانســتان البلــد الوحيــد الــذي ميكــن نقــل نفــط وغــاز آســيا 
الوســطى عــربه إىل موانــئ وحمطــات الشــحن يف البحــار، وطالبــان تســتطيع 
ــتخبارات  ــة االس ــذاك مببارك ــت آن ــة، وحظي ــل الطاق ــرق نق ــني ط تأم
األمريكيــة والباكســـتانية والســعودية، إضافــة إىل عــدم إدراجهــا طيلــة كل 
ــيت  ــات ال ــتثناء العقوب ــة، باس ــاب األمريكي ــم اإلره ــدة يف قوائ ــك امل تل

اختــذت ضدهــا وضــد بعــض قياداهتــا.

ــه ميكــن  علــى الرغــم مــن كل تلــك االهتامــات املوجهــة هلــا، فإن
ــات مــا بعــد احلــرب  القــول إن األمــر األقــرب للواقــع- حســب معطي
األهليــة األفغانيــة واملواجهــة مــع أمريــكا- أن هذه اجلماعــات املقاتلــة عمومًا 
ــة،  ــزة االســتخبارات اخلارجي ــة ألجه ــة تابع ــات وظيفي مل تنشــأ كمجموع
ســواء اجلماعــات األفغانيــة أو طالبــان، لكــن تقاطــع املصــاحل رمبــا أســهم 
يف تقــارب وجهــات النظــر يف فتــرات التأســيس األوىل، مث اســتثمرت أجهــزة 
ــة خطــر االحتــاد  ــه تلــك اجملموعــات إلزال تلــك الــدول كثــرًا يف توجي
الســوفيييت، وعلمتهــا ودربتهــا وســهلت هلــا كل الوســائل، حســب شــهادة 
ــة إىل أن  ــة الســابقة17، إضاف ــة األمريكي ــرة اخلارجي ــون وزي ــالري كلينت هي
طالبــان مل تســع يف البدايــة إال لتأمــني قندهــار، لكــن التســهيالت الدوليــة 

16   حممد سرافراز، مرجع سابق، ص93.
17   هيالري كلينتون، اعرافات هيالري كلينتون، 2012/1/19، تاريخ االطالع: 2020/6/19. 

https://cutt.us/v4J8k

https://cutt.us/v4J8k
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والدعــم الباكســتاين، إضافــة إىل يــأس املواطنــني مــن الواقــع، كمــا ســبق 
ذكــره، رمبــا كل ذلــك كان لــه أثــره يف جتــاوز احلركــة لقندهار وســيطرهتا 
ــم عليهــا  ــع حيت ــل، وحينهــا وجــدت نفســها أمــام أمــر واق ــى كاب عل

االســتمرار ال التراجــع.

اثنياً: طالبان اإلدارة والفكرة  
ــبب يف  ــة، والس ــا اإلداري ــف بنيته ــن ضع ــابقًا م ــان س ــت طالب عان
ــق  ــث املنطل ــن حي ــة احلركــة نفســها، فهــي م ــود لطبيع ــد يع ــك ق ذل
ــا  ــات إدارهت ــة البســيطة يف آلي ــدارس الديني ــط بامل ــة ترتب ــة ديني ذات خلفي
ــوم  ــة عل ــن وطلب ــاء دي ــر يف علم ــكاد تنحص ــيت ت ــا ال ــة قيادهت وتراتبي
شــرعية، ومــن ناحيــة أخــرى تعــد حركــة مســلحة مقاومــة، مث حكومــة، 
مث معارضــة، وقــادة احلركــة ال يــرون أنفســهم حزبــًا سياســيًا، ويعلنــون 
ــا  ــة ولوائحه ــات احلرك ــى إن أدبي ــلمني«، ح ــع املس ــة »لنف ــم حرك أهن
وأنظمتهــا األساســية وبراجمهــا الفكريــة والتربويــة مل نتمكــن مــن العثــور 
عليهــا كاملــة، إمــا ألهنــا غــر متاحــة وإمــا ألهنــا غــر موجــودة أصاًل، 
وهــو الراجــح، فاحلركــة تفتقــد املقومــات التنظيميــة املعروفــة، وهــذا قــد 
جيعــل مــن الصعوبــة حتديــد اهليــكل اإلداري للحركــة ومنطلقاهتــا الفكريــة 
بشــكل دقيــق، ولكــن مثــة مقاربــات موضوعيــة يف هــذا اجملــال أمههــا:

١.  اهليكل اإلداري للحركة 
ــد  ــكرية، وق ــية وعس ــة سياس ــوار خمتلف ــان بأط ــة طالب ــرت حرك م
ــة وأخــرى، وخاصــة  ــني كل مرحل ــكل التنظيمــي للحركــة ب خيتلــف اهلي
ــة،  ــودة إىل املقاوم ــة الكــربى، كالوصــول إىل احلكــم والع املراحــل املفصلي
ومــع كل ذلــك يعــد شــورى العلمــاء واملشــايخ مبنزلــة املرجعيــة العليــا، 
لكــن القــرار األخــر لألمــر، ومــع أن العلمــاء واملشــايخ ليســوا ضمــن 
تشــكيل رمســي حلركــة طالبــان فــإن دورهــم حمــوري يف احلركــة، وظهــر 
ذلــك جليّــًا يف التغلــب علــى أزمــة تعيــني القيــادة بعــد إعــالن وفــاة 
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املــال حممــد عمــر. مث يــأيت بعــد األمــر نــواب األمــر، واللجــان العليــا، 
ــون. ــون واملقاتل ــادة امليداني ــة، والق واللجــان احمللي

هــذا اهليــكل أصابــه الضعــف، وخســر بعضــًا مــن إمكاناتــه وقوتــه 
ــيت تعرضــت هلــا احلركــة، وكانــت  بســبب التصدعــات واالنشــقاقات ال
طالبــان قــد مــرت ســابقًا ببعــض اخلالفــات يف حيــاة املــال حممــد عمــر، 
مث تعرضــت لتصدعــات أعمــق بعــد إعــالن وفاتــه، ومنــذ ذلــك الوقــت 

واخلــالف داخــل احلركــة يف تفاعــل مســتمر. 

بنــاء عليــه؛ تتكــون حركــة طالبــان مــن جهتــني أساســيتني؛ مراكــز 
ــكيالت  ــم تش ــي تض ــة، وه ــية التنظيمي ــة األساس ــرار، مث البني ــع الق صن

ــق اآليت18: بســيطة، وميكــن تقســيمها وف

ــغل  ــان، وش ــة طالب ــادي يف حرك ــرم القي ــل رأس اهل ١-  األمــر: ميث
ــال  ــر، وامل ــد عم ــال حمم ــم: امل ــراء ه ــة أم ــر إىل اآلن ثالث ــب األم منص
أختــر منصــور، واملولــوي هيبــة اهلل، واألخــر أمــر احلركــة منــذ 2016.

ــه  ــس ل ــر، ولي ــان مصغ ــة برمل ٢-  جملــس الشــورى املركــزي: كان مبنزل
عــدد حمــدد، وإن كان بعضهــم يوصــل أعضــاءه إىل 70، ولكــن يف الواقــع 
كانــت الشــورى تتــم مبــن يريــده األمــر، وال يــرون حاجــة إىل حتديــد 

أعضــاء معينــني للشــورى، واألمــر حــر فيمــن يطلــب مشــورته.

ــم  ــواب، منه ــن الن ــدد م ــذا املنصــب ع ٣-  نــواب األمــر: شــغل ه
ــة اهلل. ــاين، والشــيخ هيب ــن حق املــال ســراج الدي

٤-  دار اإلفتــاء املركزيــة: هــي اهليئــة الشــرعية لإلفتــاء، وتضــم عــددًا 
مــن العلمــاء الســتفتائهم يف األمــور الشــرعية.

٥-  اللجــان العليــا: النشــطة منهــا يف احلركــة اثنتــا عشــرة جلنــة، وكل 
ــات،  ــرة للدراس ــز اجلزي ــي، تصــدع حركــة طالبــان خلفيــات وتداعيــات، مرك ــد الباق ــاح اهلل عب 18   مصب

ــة األوىل، 2016، ص3. ــر، الطبع قط
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منهــا مبنزلــة وزارة يف حركــة طالبــان، وقــد بــرزت هــذه اللجــان أكثــر 
خــالل حكمهــا، وهــي متثــل وزارات الدولــة، وتتكــون مــن:

اللجنــة العســكرية العليــا: وهــي مبنزلــة وزارة احلــرب داخــل - 
حركــة طالبــان، وتعــد أنشــط وأهــم جلنــة عندهــم.

ــور -  ــع األم ــى مجي ــرف عل ــي تش ــية: وه ــة السياس اللجن
ــية. السياس

اللجنة الصحية.- 
احملاكم والقضاء.- 
اللجنــة الثقافيــة واإلعالميــة: تشــرف علــى وســائل اإلعــالم - 

ــا  ــت(، كم ــى اإلنترن ــع عل ــن املواق ــدد م ــالت وع ــة )اجمل يف احلرك
ــة عــن  ــة واحمللي ــان بوســائل اإلعــالم العاملي ــة طالب أهنــا تنظــم عالق

ــني باســم احلركــة. ــق الناطقــني الرمسي طري
جلنة التعليم والتربية والتعليم العايل.- 
جلنة الدعوة واإلرشاد.- 
جلنة احليلولة دون وقوع الضحايا من املدنيني.- 
جلنة شؤون األسرى واملعتقلني.- 
جلنة شؤون الشهداء واأليتام واملعاقني.- 
جلنة التعامل مع املؤسسات العاملة يف أفغانستان.- 
اللجنــة االقتصاديــة واملاليــة: جتمــع التربعــات وتنفقهــا علــى - 

ــد  ــن الربي ــف وعناوي ــام اهلوات ــت أرق ــد أعلن ــان، وق ــع اللج مجي
ــات. ــع التربع ــا جلم ــى صفحته ــروين عل اإللكت

٦-  اللجــان احملليــة علــى مســتوى الــوالايت واملديــرايت: خاصــة يف الواليــات 
واملديريــات الــيت يوجــدون فيهــا بقــوة، ويــرأس اللجــان املذكــورة حمافظو 

الواليــات ومســؤولو املديريــات حســب الترتيــب.

٧-  جمالــس الشــورى يف الــوالايت: منحــت طالبــان الــوالة صالحيات إلقامة 
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حكــم غــر مركــزي نســي، ولــكل واليــة جملــس شــورى خــاص هبــا 
ووال يتبــع مباشــرة ألمــر املؤمنــني.

ــل  ــان ظ ــكري يف طالب ــف العس ٨-  القــادة امليدانيــون واملقاتلــون: املل
متضخمــًا بســبب الصــراع املســتمر بــني احلركــة والقــوات املعارضــة هلــا 
يف الشــمال عنــد تأسيســها، وكذلــك يف صراعهــا مــع الواليــات املتحــدة 

ــة. ــة، واحلكومــات املتوالي األمريكي

ــا  ــز قوهت ــي مراك ــذه ه ــان، وه ــة طالب ــة حرك ــت بني ــذا كان هك
وصنــع القــرار فيهــا، وعلــى الرغــم مــن التصدعــات واالنشــقاقات الــيت 
أصابــت احلركــة قبــل وفــاة حممــد عمــر وبعدهــا، كمــا ســيأيت الحقــًا، 

فإهنــا مــا زالــت حمافظــة علــى رمزيتهــا القياديــة وعملياهتــا القتاليــة.

يــرأس حركــة طالبــان حاليــًا املولــوي هيبــة اهلل أخونــد زاده، ويعــد 
ــي  ــب السياس ــًا للمكت ــر ورئيس ــًا لألم ــرادر نائب ــي ب ــد الغ ــال عب امل
ــة  ــي حلرك ــدث السياس ــد املتح ــح اهلل جماه ــد ذبي ــني يع ــة، يف ح للحرك
ــة  ــاوض األمريكي ــرز االمســان األخــران يف جــوالت التف ــد ب ــان، وق طالب
مــع حركــة طالبــان واملفاوضــات األفغانيــة الــيت تلتهــا، كمــا يتــوىل املال 
حممــد يعقــوب القيــادة العســكرية للحركــة، واملــال يعقــوب جنــل مؤســس 
ــا السياســي ليضــم  ــة مكتبه ــا وســعت احلرك ــر، كم ــال عم ــان امل طالب
عشــرين عضــوًا، وبــني هــؤالء األعضــاء عــدد مــن القــادة العســكريني، 
ــة التفــاوض، وحــى ال تكــون هنــاك فجــوة بــني  وذلــك لتســهيل عملي
القيــادات العســكرية والقيــادات السياســية، وهــؤالء العشــرون هــم الذيــن 
قامــوا بعمليــة التفــاوض مــع حكومــة كابــل، بعــد املفاوضــات األمريكية.

ــدود  ــالمية يف ح ــارة إس ــة إم ــع إلقام ــان تتطل ــة طالب ــت حرك كان
فهمهــا البســيط والقــدمي لطبيعــة تلــك الدولــة، وأهنــا جــزء مــن اخلالفــة 
اإلســالمية، أمــا شــكل الدولــة وإداراهتــا فلــم يســتقر علــى صــورة هنائية، 
ــروف،  ــه الظ ــا تتطلب ــتجابة مل ــر، أو اس ــات األم ــه قناع ــرت في ــد أث وق
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وقــد أديــرت احلركــة كثــرًا بــأدوات بســيطة، وأديــرت الدولــة كذلــك 
ــن  ــوا م ــباب قدم ــوى ش ــت س ــا ليس ــك األدوات، وقياداهت ــس تل بنف
ــن  ــال وم ــاحة القت ــان إىل س ــول وأروزج ــار وزاب ــرى قنده ــدارس ق م
ســاحة القتــال مباشــرة إىل الســلطة، فمــن البديهــي أن حتــدث كل تلــك 
اإلشــكاالت اإلداريــة؛ ولكــن احلركــة بقــدر بدائيتهــا يف مراحــل التأســيس 
ــرًا  ــاوز كث ــد أن تتج ــا بع ــتطاعت فيم ــا اس ــلطة فإهن ــأزق الس األوىل وم

مــن نقــاط ضعفهــا، كمــا ســيأيت تفصيلــه يف احملــاور القادمــة.

٢.  اجلذور الفكرية لطالبان
تنتمــي حركــة طالبــان- كمــا ســبقت إليــه اإلشــارة- إىل املــدارس 
الديوبنديــة الــيت تنتمــي للمذهــب احلنفــي يف الفقــه، فهــم أحنــاف فقهــًا، 
ــدارس  ــة، وامل ــتيون طريق ــدة، وجش ــة عقي ــلكًا، وماتريدي ــة مس وصوفي
الديوبنديــة ختتلــف عــن املــدارس الربيوليــة البعيــدة عــن العمــل العــام، يف 
حــني أن األوىل أكثــر اقترابــًا مــن الشــأن العــام ومشــاركة فيــه بأدواهتــا 

املتاحــة.

وعلــى الرغــم مــن أن املــدارس الديوبنديــة تنطلــق مــن الفقــه احلنفي 
الــذي يعلــي مــن شــأن االجتهــاد ويــذم التقليــد، وعُــرف بالــرأي علــى 
حســاب اجلمــود، فــإن ســلوك احلركــة كســلوك أتبــاع املــدارس الديوبندية 
عمومــًا، أقــرب إىل اجلمــود واحلرفيــة، وأشــد معارضــة للتجديــد والعلــوم 
العصريــة، وبعيــدون عــن اســتيعاب مقاصــد الشــريعة، وأقــرب إىل نقــوالت 

الســلف، وأكثــر إغراقــًا يف اجلزئيــات والفرعيات والشــكليات.

ميــر الطالــب يف هــذه املــدارس بعــدد مــن املراحــل، تبــدأ مــن املرحلة 
االبتدائيــة مث املتوســطة فالعليــا والتكميليــة، مث يقضــي عامــًا لدراســة علــم 
احلديــث، ولــكل مرحلــة لقــب علمــي يطلــق علــى الــدارس، فــكل مــن 
ــة البشــتو  ــع يف لغ ــب« وجيم ــه »طال ــق علي ــدارس يطل ــذه امل يلتحــق هب
علــى »طالبــان«، ومــن قطــع شــوطًا يف املنهــج لكــن مل يصــل إىل درجــة 
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التخــرج يطلــق عليــه »مــال«، ويعرفــون بلبــس العمامــة الســوداء، أمــا 
مــن ختــرج وأكمــل دورة احلديــث فيطلــق عليــه »مولــوي«، وهــو الــذي 
جيــاز يف التدريــس ويلبــس العمامــة البيضــاء، وتســمى »دســتار فضيلــت« 

أي عمامــة الفضيلــة.

تنتهــج هــذه املــدارس النهــج التقليــدي يف كل شــيء؛ بــدءًا مــن الزي 
ومــرورًا باملنهــج الدراســي وانتهــاء بالفكــر، فتــرى العمامــة جــزءًا مــن 
زيهــم التقليــدي، ويرفضــون أي نــوع مــن تطويــر املنهــج، حــى العلــوم 
ــة،  ــات واهلندس ــات والرياضي ــفة والفلكي ــث كالفلس ــب التحدي ــيت تتطل ال
ــون، وال  ــا األول ــا وضعه ــت كم ــد ظل ــودة فق ــت موج ــي وإن كان فه
يقبلــون أي تغيــر يف طرائــق التدريــس، ويرفضــون االســتفادة مــن املناهــج 

والعلــوم املعاصــرة، ومــن اجلماعــات اإلصالحيــة املعاصــرة19. 

ــا تكــون حبركــة  ــت احلركــة أشــبه م ــدة جعل هــذه احملافظــة الزائ
ــات  ــع تصرف ــم م ــابه تصرفاهت ــن تش ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــلفية مبتدئ س
بعــض اجلماعــات الســلفية، وتفوقِِهــم أحيانــًا علــى الســلوك الســلفي يف 
التشــدد، فإهنــم ينفــون عــن أنفســهم هــذا التصنيــف، ويــرون يف الســلفية 
مجاعــة معاديــة للمذهــب احلنفــي، يف حــني يــرى بعــض الســلفيني فيهــم 

حركــة قبوريــة منحرفــة عــن عقيــدة الســلف.

ــى خــالف فكــري مــع اجتهــادات مؤسســات  ــك عل ــان كذل طالب
ــد« ال تعــي  ــة »أزهــر اهلن ــدارس الديوبندي ــة كاألزهــر، وتســميُة امل علمي
تشــاهبهما يف األداء بقــدر مــا تعــي حجــم تأثــر وانتشــار هــذه املــدارس 
يف مناطــق اهلنــد وباكســتان وأفغانســتان، كمــا أن طــالب هــذه املــدارس 
ــى  ــو األعل ــها أب ــيت أسس ــالمية ال ــة اإلس ــع اجلماع ــالف م ــى خ عل

ــودودي.  امل

ــر يف  ــا أث ــان هل ــة طالب ــا حرك ــأت فيه ــيت نش ــة ال ــروف البيئ ظ
19   حفيظ اهلل حقاين، مرجع سابق، ص65-63.
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تشــكيلهم، ســواء مــا يتعلــق بالطبيعــة اجلغرافيــة ألفغانســتان وتضاريســها 
ــة  ــة، أو مــا يتعلــق باالنغــالق الــذي عاشــته تلــك املنطقــة، إضاف الصعب
ــيت تأسســت فيهــا احلركــة، ومنهــا  ــة ال إىل طبيعــة أهــل قندهــار، املدين
أغلــب قياداهتــا، الــيت تتســم باحملافظــة الدينيــة، والعناد الشــديد، وخشــونة 

ــل املشــاق. ــى حتم ــدرة عل ــش، والق ــاة، وشــظف العي احلي

تتســم الشــخصية القندهاريــة كذلــك باحملافظــة علــى التقاليــد، وقلمــا 
ــظ  ــك حاف ــا يســتحدث، ولذل ــر مب ــا اســتعدادًا للتطــور والتأث جتــد فيه
القندهاريــون علــى تراثهــم ومل يتغــروا مــع األحــداث واألفــكار اجلديــدة 
ــيت انتقلــت إىل األفغــان باحتكاكهــم مــع غرهــم مــن بــالد أخــرى،  ال
ــم، وكان  ــم وتعامله ــة تفكره ــة وطريق ــم القدمي ــى أفكاره ــوا عل وحافظ
ــدة،  ــزاب اجلدي ــم باألح ــن تأثره ــر م ــني أكث ــاء التقليدي ــم بالعلم تأثره
ــم  ــرك أكثره ــر ت ــا يفس ــذا م ــة، وه ــم متين ــة عنده ــر القبيل وأواص
ــذه  ــت ه ــان، وانعكس ــم إىل طالب ــرى وانضمامه ــال األخ ــات القت جلماع

ــة20. ــى أداء احلرك ــر عل ــكل مباش ــات بش الصف

األداء السياســي والســلوك امليــداين هــو انعكاس مباشــر للفكر السياســي 
ــذا الفكــر تنظــر إىل الشــورى  ــه احلركــة، وحركــة هب ــوم علي ــذي تق ال
علــى أهنــا معلمــة، فإنــه ال معيــار لألغلبيــة عندهــا، وترفــض الدميقراطيــة 
وتأســيس األحــزاب السياســية الــيت تــرى أهنــا تدعــو للتفــرق والتشــتت، 
وتــرى الشــورى يف حــدود مــا يطلبــه األمــر والقــرار لــه، ومــن مث قــد 
ــدو  ــم ال يع ــا، ودوره ــاء ويرده ــض العلم ــات بع ــر مقترح ــض األم يرف
ــر  ــر األم ــر، وفك ــر لألم ــرار األول واألخ ــاريًا، مث الق ــه دورًا استش كون

هــو الــذي يغلــب علــى حيــاة اجلماعــة.

ــه،  ــني يف حيات ــر املؤمن ــد أم ــارة تســتمر يف ي ــان أن اإلم ــرى طالب ت
وال يصــح عزلــه، وال حتديــد مــدة واليتــه، وال يعــزل إال إذا احنــرف عــن 

20   املرجع نفسه، ص58.
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الديــن أو عجــز عــن القيــام بواجبــه أو وافتــه املنيــة، وتســتلهم جتربتهــا 
مــن شــكل اخلالفــة، ونــادرًا مــا تــرى يف وســائل العصــر مــا يســتحق 
األخــذ بــه، وهلــذا تــرى يف أفغانســتان إمــارة إســالمية، واإلســالم دينهــا 
الرمســي، واملذهــب احلنفــي مذهبهــا، والشــريعة اإلســالمية مصــدر تقنينهــا 

الوحيــد يف البــالد.

تبنــت طالبــان خــالل حكمهــا عــددًا مــن األهــداف هــي يف جمملها 
دينيــة، منطلقــة مــن موقعهــا يف الســلطة الــذي تــراه حيتــم عليهــا احملافظة 
علــى الديــن واألخــالق اإلســالمية للشــعب، وضمــن هــذا اإلطار شــرعت 
يف أســلمة النظــام واجملتمــع معــًا، وأعلنــت عــددًا مــن األهــداف يف هــذا 
ــدة،  ــة الراش ــج اخلالف ــى هن ــالمية عل ــة إس ــة حكوم ــا: إقام ــال، منه اجمل
حســب توصيفهــم، وأن يكــون اإلســالم ديــن الشــعب واحلكومــة مجيعــًا، 
وأن يكــون قانــون الدولــة مســتمدًا مــن الشــريعة اإلســالمية، وأرادت لذلك 
األمــر أن ينعكــس علــى كل اجملــاالت، ففــي اجلانــب التعليمــي شــرعت 
يف اختيــار منهــج إســالمي شــامل جلميــع املــدارس واجلامعــات وتدريــس 
العلــوم العصريــة، وعلــى مســتوى االقتصــاد تبنــت أســلمة اقتصــاد الدولــة 
ــزكاة والعشــر وغرمهــا  ــع اجملــاالت، ومجــع ال ــة يف مجي واالهتمــام بالتنمي

وصرفهــا يف املشــاريع واملرافــق العامــة.

ركــزت طالبــان علــى مصفوفة مــن أشــكال التديــن أرادت مــن خالهلا 
إبــراز الطابــع الديــي علــى اجملتمــع، مثــل: حجــاب املــرأة وإلزامهــا به يف 
مجيــع اجملــاالت، وتعيــني هيئــات لألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، 
وقمــع اجلرائــم األخالقيــة، ومكافحــة املخــدرات، وحتــرمي الصــور واألفــالم 
ــة يف  ــا اخلاصــة املتمثل ــذا اإلطــار فرضــت احلركــة قوانينه ــة، ويف ه املخل
منــع دور الغنــاء والرقــص واملوســيقى والفــن واإلنتــاج التلفزيــوين والتصوير، 
وااللتــزام بالشــكل والــزي احملــدد؛ كالعمامــة واللحيــة للرجل، والتشــادري 
)لبــاس يغطــي كل اجلســم( للمــرأة، ومنعــت عمــل املــرأة خــارج بيتهــا 
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باســتثناء الطــب، يف حــني ظلــت املنكــرات الكــربى ســائدة وغائبــة عــن 
اهتمامــات قــادات طالبــان؛ كالظلــم والفقــر والبطالــة واألســواق الســوداء، 

فضــاًل عــن احلقــوق املدنيــة املغيبــة بشــكل كبــر.

ــاء  ــة العلم ــارت احلرك ــم اخت ــة احلك ــي وممارس ــل الداخل يف التعام
ــى  ــة، وح ــة يف احلكوم ــب املهم ــالم للمناص ــني باإلس ــرعيني وامللتزم الش
مناصــب خمتلفــة متامــًا عــن اختصاصاهتــم؛ كــوزارات الصحــة واالقتصــاد 
واخلارجيــة واالتصــاالت، وكانــت عقليــة األمــر تــرى أن جمــرد االســتقامة 

ــوء أي منصــب. ــم الشــرعي مؤهــالن لتب ــب العل ــة وطل الديني

ــع  ــة، وم ــة والقبلي ــات القومي ــذور العصبي ــع ج ــان قل ــت طالب  أعلن
هــذا فأغلــب قياداهتــم مــن البشــتون، ورمبــا ليــس هنــاك مــن القوميــات 
ــتثناء  ــا باس ــة هل ــة التابع ــرًا يف الدول ــًا كب ــك منصب ــن مس ــرى م األخ
وزيــر التعليــم ونائبــه، لكنهــا اســتجابت هلــذا املعطــى بقــدر ال بــأس به، 
واســتوعبت بقيــة املكونــات، وأشــركتهم يف العمــل العســكري والسياســي، 

وفتحــت اجملــال أمامهــم حاليــًا بشــكل ال بــأس بــه.

ويف عالقتهــا باخلــارج تبنــت احلركــة ســابقًا عــددًا مــن األهــداف، 
ــدول اإلســالمية وفــق  ــع ال ــات السياســية مــع مجي منهــا: حتســني العالق
ــات  ــدول واملنظم ــع ال ــع مجي ــات م ــق العالق ــرعية، وتوثي ــد الش القواع
اإلســالمية، وطلــب املســاعدات من الــدول اإلســالمية إلعمــار أفغانســتان، 
ــاب  ــة إىل الكت ــية والدولي ــا السياس ــع القضاي ــم يف مجي ــت أن التحاك وأعلن

والســنة.

ــدي  ــان التقلي ــلوك اإلنس ــو س ــة ه ــلوك يف األداء واملمارس ــذا الس ه
ــو  ــدة، وه ــة واح ــدة وثقاف ــم واح ــع قي ــم اجلمي ــث حتك ــادي، حي والع
مــا يعــي أن املشــكلة أكــرب بكثــر مــن أولئــك النفــر مــن طلبــة العلــم 
الذيــن قذفــت هبــم األقــدار إىل مواقــع الســلطة ومقاعــد احلكــم، وأغلــب 
ذلــك كان يف فتــرات احلمــاس األوىل، وقــد تنازلــت احلركــة بعــد ذلــك 
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عمليــًا عــن كثــر مــن قراراهتــا عنــد اكتشــافها اســتحالة تطبيقهــا21. 

قــراءة هــذا الفكــر واملمارســة، مــع اســتحضار طبيعــة الزمــان واملكان 
واألشــخاص يف تلــك املرحلــة، قــد جيعــل مــن الصعوبــة مبــكان أن تصــل 
ــارج  ــن خ ــا م ــه أنصاره ــم ب ــذي حيل ــايل ال ــوذج املث ــان إىل النم طالب
ــأت  ــيت نش ــة ال ــا، والبيئ ــة خرباهت ــا وحمدودي ــم بدائيته ــتان، حبك أفغانس
ــات؛  ــك املمارس ــب تل ــيتكفل بتهذي ــن س ــا كان الزم ــن مث رمب ــا، وم فيه
لكــن ظــروف احلــرب ليســت كالظــروف العاديــة، فطالبــان خرجــت من 
احلــرب إىل احلكــم ومــن احلكــم إىل احلــرب، ورمبــا مل تكــن فــرص تطوير 
أدائهــا واالســتفادة مــن جتــارب اآلخريــن متاحــة بالشــكل الــذي ميكنهــا 
مــن االســتفادة املناســبة، ومــع هــذا فــإن ظــروف املفاوضــة قــد تتيــح 
هلــا انفتاحــًا جزئيــًا، يبــدو أهنــا ستســتثمره أكثــر، وهــي فرصــة أمامهــا 

ينبغــي أال تفــوت.

21   فهمي هويدي، مرجع سابق، ص6.
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احملور الثاين: املؤسسون وأبرز الشخصيات.. تقارب يف الصفات 
وتكامل يف األداء

ــة  ــي مرتبط ــني، وه ــني الطالباني ــتركة ب ــة مش ــات عام ــاك صف هن
ــن  ــا دور يف التكوي ــيت كان هل ــرة، ال ــة املؤث ــة والبيئ ــل االجتماعي بالعوام
الشــخصي هلــؤالء األفــراد، ســواء يف ذلــك البيئــة االجتماعيــة أو التعليميــة، 
وهــؤالء األفــراد حصــل هلــم مــا يشــبه تكثيــف احللــم، حيــث التحمــوا 
معــًا مبــا حيملونــه مــن صفــات مشــتركة، حماولــني التعبــر عــن مطالبهــم 

وحتقيــق تلــك األهــداف الــيت يســعون إليهــا. 

أواًل: اخلصائص املشركة لرموز طالبان 
ــد  ــائدة وحتدي ــات الس ــكيل الصف ــادة تش ــر يف إع ــة دور كب للبيئ
اجتاهاهتــا، والعالقــة بــني القيــم اإلنســانية وخصائــص البيئــة عالقــة طردية، 
وال خــالف بــني علمــاء االجتمــاع أن للبيئــة دورًا بــارزًا يف ذلــك، والقيــم 
جــزء مــن نبــات البيئــة اإلنســانية، وهــذا النبــات يتأثــر ســلبًا وإجيابــًا 
ــًا  ــًا جربي ــًا وحمضن ــارًا مرجعي ــكل إط ــيت تش ــة ال ــة الطبيعي ــواء البيئ بأج

ــة اإلنســانية عمومــًا22. للبيئ

ــلوك  ــك أن الس ــرون كذل ــا ي ــي واألنثروبولوجي ــس البيئ ــاء النف علم
ــة،  ــة معين ــد ثقاف ــل هــو ولي ــد ســنني أو أشــهر، ب ــس ولي اإلنســاين لي
ولذلــك فــإن ســلوك اإلنســان يتأثــر بالبيئــة احمليطــة به مــن منــاخ وطبيعة 
أرض وغــر ذلــك23. تأسيســًا علــى ذلــك يالحَظ وجــود صفات مشــتركة 
بــني أغلــب املنتمــني حلركــة طالبــان، ســواء القيــادات أو األعضــاء، وقــد 
ســبق احلديــث عــن تلــك الصفــات الــيت تتعلــق بالبيئــة كالعنــاد والشــدة 
ــة، وفيمــا يلــي تعريــف بصفــات أخــرى هلــا عالقــة بالتكويــن  والصالب
22   حســن علــي خاطــر، اجملتمــع العــريب املعاصــر املقومــات وأمنــاط الشــخصية، دار الشــروق، األردن، الطبعــة 

األوىل، 2001، ص40.
23   نبيهــة صــاحل الســامرائي، علــم النفــس البيئــي مفاهيــم وحقائــق ونظــرايت وتطبيقــات، دار زهــران للنشــر 

والتوزيــع، األردن، الطبعــة األوىل، 2012، ص21.
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الفكــري والنفســي ألعضــاء هــذه احلركــة وقياداهتــا.

١.  وحدة الفكرة 
ــئتهم  ــان دور يف تنش ــادة طالب ــا ق ــيت درس فيه ــة ال ــدارس الديني للم
الدينيــة، وأكثــر قياداهتــم وأعضائهــم مــن طــالب هــذا املــدارس، وأغلبهم 
مــا بــني العشــرين والثالثــني، وهلــذا فــإن خلفيتهــم الفكريــة شــبه موحدة، 
وهــم عمليــون أكثــر منهــم منظريــن، وهــذا مــا يفســر التماســك الــذي 

ظهــرت بــه علــى الرغــم مــن ضعــف بنائهــا التنظيمــي.

٢.  اإلخالص للفكرة
يتســم قــادة طالبــان وأعضاؤهــا باإلخــالص للفكــرة، والثقــة العاليــة 
بأنفســهم، فهــم مقتنعــون مبــا يفعلونــه، ويعــدون العمــل لتحقيــق ذلــك 
جهــادًا يف ســبيل اهلل، ويلتزمــون مبــا يكلفــون بــه ولــو كان أكــرب مــن 

قدراهتــم، وهــذا خلــق عندهــم اســتعدادًا لتحمــل املشــاق يف ســبيلها.

٣.  الوالء للقائد
يتمتــع مســؤول اجلماعــة أو أمرهــا حبــق الســمع والطاعــة يف العســر 
واليســر، وحيظــى بســيطرة روحيــة علــى أتباعــه، الــذي يعــدون خمالفتــه 
ــت  ــخصيته ليس ــألن ش ــر ف ــد عم ــال حمم ــم امل ــاء حك ــة، ويف أثن معصي

قويــة فقــد حجــب عــن أنظــار العامــة لتســتمر هيبتــه24.

٤.  البساطة يف التعامل
ال تتميــز قيــادات طالبــان عــن بقيــة أبنــاء الشــعب، ووزراؤهم ســابقًا 
ــون  ــتركة، ويأكل ــرف مش ــني يف غ ــراد العادي ــع األف ــكنون م ــوا يس كان
ــة أو  ــر احلراس ــام بأم ــم دون اهتم ــم يف بيوهت ــزورون أصدقاءه ــم، وي معه
ــم، ومل  ــن تعامله ــر م ــب أو تغ ــم املناص ــر فيه ــوالت، ومل تؤث الربوتوك

ــة. ــة أو هيب ــوا ألنفســهم هال يضع
24   حفيظ اهلل حقاين، مرجع سابق، ص125.
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٥.  االستبداد الفكري
ــون أن آراءهــم هــي احلــق، وهلــذا عندهــم إعجــاب  ــرى الطالباني ي
بآرائهــم ورؤيتهــم، وعنــاد شــديد لتحقيقهــا، وينظــرون إىل أنفســهم علــى 
أهنــم دائمــًا علــى حــق وغرهــم علــى الباطــل، وخمالفهــم خمالــف للحق، 
ويــرون كل نقــد هلــم جرميــة وتعديــًا علــى الديــن، ومنهجهــم قــام علــى 
التعســر ومحــل النــاس علــى املباحــات مــن قبيــل لبــس العمامــة وغرها، 

إضافــة إىل التعصــب وضيــق األفق25.

اثنياً: أبرز الشخصيات 
عرفــت طالبان عــددًا مــن القيــادات والرمــوز السياســية والعســكرية، 
ــة،  ــي، ألهنــم خرجيــو مــدارس ديني ــع الدي ــى أكثرهــم الطاب ويغلــب عل

وفيمــا يلــي تعريــف ببعــض رمــوز احلركــة.

١.  املال حممد عمر 
يعــد املــال حممــد عمــر الزعيــم األول حلركــة طالبــان، وقــد شــارك 
يف حــرب بــالده لالحتــاد الســوفيييت، وأعلنــت حركــة طالبــان عنــه بصفته 

أمــر املؤمنــني.

أ- املولد والنشأة 
ولــد املــال حممــد عمــر عــام 1954 مبدينــة ترنكــوت عاصمــة والية 
ــل  ــه، وحتم ــاه أعمام ــر فرب ــو صغ ــده وه ــات وال ــد م ــان، وق أورزغ
ــح  ــته، وأصب ــل دراس ــر. مل يكم ــت مبك ــرته يف وق ــة أس ــؤولية إعال مس
ــة قبــل االنضمــام إىل اجملاهديــن وقتــال االحتــالل الســوفيييت،  شــيخ القري
وكانــت قدراتــه املعرفيــة متواضعــة، وخماطبتــه للجماهــر ضعيفــة، ولذلــك 
ليــس لــه خطــب مجاهريــة وال مقابــالت صحفيــة، وليســت لديــه خــربة 
ــرأة  ــاه امل ــددة جت ــه املتش ــز بآرائ ــي، ويتمي ــي والتنظيم ــال السياس يف اجمل

25   املرجع نفسه، ص146-144.
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ــد مــن الشــعائر اإلســالمية26.  والعدي

ب- احلياة السياسية
ــال  ــارك يف قت ــداين، وش ــل املي ــر بالعم ــد عم ــال حمم ــغل امل انش
ــن  ــان الدي ــادة بره ــالمية، بقي ــة اإلس ــن اجلمعي ــية ضم ــوات الروس الق
ــن  ــه، مث حتــول م ــد عيني ــارك حــى فق ــب يف إحــدى املع ــاين، وأصي رب
اجلمعيــة اإلســالمية إىل حركــة االنقــالب اإلســالمي بقيــادة مولــوي حممــد 
نــي، وبعــد خــروج الســوفييت ودخــول كابــل، أراد أن يكمــل دراســته يف 
مدرســة صغــرة مبنطقــة »ســنج ســار« مبقاطعــة قندهــار، وهنــاك بــرزت 
لديــه فكــرة التصــدي للفســاد وحماربــة املنكــرات الــيت وجدهــا يف املنطقة، 
فجمــع طــالب املــدارس الدينيــة واحللقــات هلــذا الغــرض، وبــدؤوا العمــل 

مبســاعدة بعــض التجــار والقــادة امليدانيــني27.

وقــد ســطع جنــم املــال عمــر بعــد مبايعتــه، ولكن مــع ذلــك حجبت 
أنظــار عامــة النــاس عنــه؛ ألســباب هنــاك مــن يراهــا عائــدة إىل حمدودية 
قدراتــه وتواضــع معلوماتــه، وقــد تكــون- وهــو املرجــح- إلعطائــه هيبــة 
وســط العامــة، وإخفــاء جوانــب شــخصيته، حيــث مل يكــن يشــارك يف 
ــاء  ــر الزعم ــاين أكث ــده خــرباء يف الشــأن األفغ ــة، وع ــات العام االجتماع

غموضــًا، إذ ليســت لــه صــورة فوتوغرافيــة واحــدة واضحــة املعــامل.

عــاش املــال عمــر إبــان حكــم طالبــان مــع أســرته يف بيــت متواضع 
يف مدينــة قندهــار، وكان يســتخدم ســيارة واحــدة للتنقــل العــادي داخــل 
ــي  ــم احلقيق ــخصية، وكان احلاك ــة الش ــرًا باحلراس ــم كث ــة، ال يهت املدين
ــع القــرارات املهمــة بتوقيعــه، وقــد أدار  ألفغانســتان حيــث صــدرت مجي
أمــور احلركــة وأمــور احلكومــة يف كابــل والواليــات عــن طريــق اهلاتــف 

26   اجلزيرة، املال عمر أمر املؤمنني الغامض، 2014/9/2، تاريخ االطالع: 2020/6/23.
https://cutt.us/Xwrjc 

27   فهمي هويدي، مرجع سابق، ص53.

https://cutt.us/Xwrjc
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والالســلكي مــن قندهــار28.

ومنــذ ســقوط نظــام طالبــان عــام 2001 مل يعــرف مــكان اختبــاء 
املــال عمــر، فقــد طاردتــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة وخصصــت جائزة 
ــه  قدرهــا عشــرة ماليــني دوالر ملــن يــدل عليــه أو يســاعد علــى اعتقال
ــه  ــن اختفائ ــى الرغــم م ــه للقضــاء، دون أن تصــل إىل شــيء، وعل لتقدمي
صــدرت عنــه بــني الفينــة واألخــرى مواقــف سياســية باســم احلركــة؛ من 
ــة  ــض االتفاقي ــرين األول 2013، رف ــخ 13 أكتوبر/تش ــه، بتاري ــل إعالن قبي
ــي-  ــدة، فه ــات املتح ــتان والوالي ــني أفغانس ــة ب ــة املقترح ــة الثنائي األمني
حبســبه- »لــن تكــون مقبولة لــدى الشــعب األفغــاين«، كمــا أصــدر بيانًا 
أشــاد فيــه بصفقــة تبــادل مخســة معتقلــني مــن حركــة طالبــان يف ســجن 
غوانتنامــو مقابــل إطــالق احلركــة ســراح جنــدي أمريكــي يف آخــر مايو/

أيــار 2014، ووصفهــا بأهنــا »نصر عظيــم«29.

مــا بــني خطابــات املــال عمــر قبــل الغــزو األمريكــي أو يف أثنائــه، 
وبــني خطاباتــه بعــد ذلــك، وخصوصــًا مــن بعــد عــام 2010، هنــاك 
تقــدم ملحــوظ واســتفادة نســبية مــن دروس الواقــع، وعلــى الرغــم مــن 
ــن  ــه م ــى قبول ــرص عل ــه حي ــالمي فإن ــام إس ــام نظ ــة قي ــده أمهي تأكي
ــالمية  ــتان اإلس ــارة أفغانس ــميها »إم ــا يس ــرى أن م ــث ي ــع، حي اجلمي
ــة  ــؤولية محاي ــا، ألن مس ــتيالء عليه ــلطة واالس ــكار الس ــعى إىل احت ال تس
أفغانســتان والدفــاع عنهــا تقــع علــى عاتــق كل األفغــان، فلهــم مجيعــًا 

ــرار«30. ــة الق ــة ويف صناع ــاركة يف احلكوم ــق املش ح

فهــذا اخلطــاب إذا قــورن خبطابــات املــال عمــر بعــد الســيطرة علــى 
كابــل فســيبدو الفــارق كبــرًا، فمــن خطابــات أشــبه مــا تكــون خبطب 

28   حفيظ اهلل حقاين، مرجع سابق، ص111.
https://cutt.us/Xwrjc ،29   اجلزيرة، املال عمر.. »أمر املؤمنني« الغامض، مرجع سابق

30   عبــد القيــوم مهمنــد، مفاوضــات أم جلســات حمظــورة، منتــدى العالقــات العربيــة الدوليــة، قطــر، 
ــة األوىل، 2014، ص33. الطبع
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ــم  ــى التعلي ــه عل ــن خالل ــز م ــة يرك ــر مدني ــاب أكث ــة، إىل خط تارخيي
والتأهيــل األكادميــي، وإعــادة البنــاء واإلعمــار والبنيــة التحتيــة، واســتخراج 
ــني  ــرام القوان ــامل، واحت ــع الع ــادل م ــرام املتب ــع، واالحت ــادن والتصني املع
الدوليــة، وهــذا التقــدم علــى الرغــم مــن بطئــه جــاء اســتجابة للواقــع 

الــذي عاشــته احلركــة وفــرض عليهــا جمموعــة مــن املراجعــات.

يف 29 يوليو/متــوز 2015 أعلنــت مصــادر حكوميــة أفغانيــة وفــاة املال 
عمــر، مــن غــر إيــراد أي تفاصيــل بشــأن ظــروف الوفاة.

٢.  املال أخر منصور
املــال أختــر منصــور الزعيــم الثــاين لطالبــان، مــن مؤسســي حركــة 
ــارة  ــوىل إم ــة، وت ــا القيادي ــى يف مناصبه ــل، وترق ــا األوائ ــان ورجاهل طالب

حركــة طالبــان بعــد وفــاة املــال حممــد عمــر.

أ- املولد والنشأة التعليمية والسياسية 
ــي 1963و 1965 يف  ــني عام ــا ب ــت م ــور يف وق ــال منص ــد امل ول
»بانــد إي تاميــور«، وهــي قريــة تقــع يف منطقــة مايوانــد بواليــة قندهــار، 
وينحــدر منصــور- كغــره مــن قيــادات طالبــان- مــن طــالب املــدارس 

ــة«. »الديوبندي

ــض  ــل بع ــوفيييت، مث ــاد الس ــة االحت ــور يف مقاوم ــال منص ــارك امل ش
أفــراد عائلتــه اآلخريــن، وقــد انضــم إىل مجاعــة حمليــة بقيــادة املــال حجي 
حممــد، الــذي كان القائــد العســكري اإلقليمــي لـ«احلزب اإلســالمي«، وهو 
ــوي  ــادة مول ــا باكســتان بقي ــة مقره ــات مقاوم ــن ســبع مجاع واحــد م
يونــس خالــص، وكان املــال منصــور مــن بــني اجملموعــات الطالبيــة الذيــن 
احنــدروا مــن باكســتان للســيطرة علــى إقليــم قندهــار، ومــن مث إىل باقــي 

أفغانســتان.

عندمــا اســتولت طالبــان علــى كابــل عــام 1996، عُــني منصــور 



37

طالبــــان أفغـــانستان | مــأزق الحــــرب وآفــــــــــــــــــــــــــاق الســــــــالم

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــا(، وعــني يف وقــت  ــة )أريان ــرًا خلطــوط أفغانســتان اجلوي ــة مدي يف البداي
الحــق وزيــرًا للطــران املــدين إىل جانــب مســؤولية إضافيــة يف جمــال النقل 
وســالح اجلــو، وحــني زادت مقاومــة حركــة طالبــان للواليــات املتحــدة 
اختــر منصــور حاكمــًا لواليــة قندهــار يف حكومــة الظــل لطالبــان، وهــو 

مــا يعــد مؤشــرًا ألمهيــة املــال أختــر منصــور داخــل احلركــة.

ارتقــى املــال منصــور ســريعًا الســلم داخــل جملــس حركــة طالبــان 
ــك  ــد ذل ــح بع ــس احلــرب يف 2007، مث أصب ــة جمل ــوىل نياب احلاكــم، وت

نائــب زعيــم حركــة طالبــان31.

ب- األداء واملمارسة السياسية 
راكــم املــال منصــور خــالل عملــه خــربة سياســية وعســكرية أهلتــه 
ــوأ املســؤولية األوىل يف احلركــة خلفــًا لزعيمهــا التارخيــي  يف األخــر أن يتب
املــال حممــد عمــر، يف 29 يوليو/متــوز 2015، وذلــك بعــد اختيــاره خلفــًا 

لــه. 

ــان يف  ــي لطالب ــد الفعل ــه القائ ــور لكون ــار منص ــاء اختي ــا ج ورمب
املرحلــة املاضيــة، وخاصــة بعــد اختفــاء املــال عمــر، وقــد ظهــرت آراء 
رافضــة الختيــاره، أبرزهــا مــن جنلــي املــال عمــر، ومهــا يعقــوب وعبــد 
املنــان، وبعــض القيــادات األخــرى الــيت تــرى أن لــه عالقــة بباكســتان.

يف أول خطــاب لــه بعــد انتخابــه أمــرًا للحركــة تعهــد املــال منصور 
ــة  ــدة احلرك ــا إىل وح ــر، ودع ــال عم ــل امل ــا الراح ــى خُط ــر عل بالس
ــق انقســامات  ــامل حيــاول خل ــة، وأضــاف أن الع ــال احلكوم ــة قت ومواصل
ــع العمــل مــن  ــى اجلمي ــه جيــب عل ــان إلضعافهــا، وأن يف صفــوف طالب
أجــل احلفــاظ علــى وحــدة احلركــة الــيت ال ميكــن هزميتهــا إذا أظهــرت 

وحدهتــا.
31   يب يب سي، نبذة عن زعيم طالبان املال أخر منصور، 2016/5/22، تاريخ االطالع: 2020/6/28. 

https://cutt.us/kbA2Z
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ــون  ــذ 25 يناير/كان ــر، من أدرجــت األمــم املتحــدة اســم املــال أخت
ــم  ــى تنظي ــة عل ــات املفروض ــتهدفني بالعقوب ــة املس ــاين 2001، يف قائم الث
القاعــدة واملرتبطــني بــه، واحملدَّثــة بتاريــخ 27 مــارس/آذار 2015، وتتهمــه 

املنظمــة بأنــه »ضالــع يف أنشــطة االجتــار باملخــدرات«.

ــرات  ــدت املخاب ــة أك ــه احلرك ــى تزعم ــام عل ــن ع ــل م ــد أق وبع
ــة نفذهتــا طائــرة مســرة  األفغانيــة خــرب مقتــل منصــور يف غــارة أمريكي
يــوم 21 مايو/أيــار 2016، اســتهدفت موقعــًا يف اجلانــب الباكســتاين مــن 

احلــدود مــع أفغانســتان32.

هنــاك شــكوك تتعلــق بدوافــع قتلــه، لكــون الرجــل بــدأ بدايــات 
جــادة باجتــاه املصاحلــة األفغانيــة، بــل كان يعــرف داخــل احلركــة بأنــه 
مهنــدس العالقــات السياســية، وكان وراء فتــح مكتــب احلركة يف قطــر، وكان 
رافضــًا لطلــب باكســتان وضغطهــا للمشــاركة يف احملادثــات الرباعيــة )بــني 
أفغانســتان، وباكســتان، والصــني، وأمريــكا(، ويــرى يف ذلــك استســالمًا ال 
ســالمًا حقيقيــًا، علــى عكــس الروايــة األمريكيــة الــيت تــربر اغتيالــه بأنــه 
ــى بعــض  ــق عل ــه مل يواف ــان أن ــرى طالب ــام املصاحلــة، وت ــًا أم كان عائق
الــرؤى املطروحــة مــن قبــل اإلدارة األمريكيــة واحلكومــة األفغانيــة، ولعــل 
الســبب األبــرز يعــود لشــخصية الرجــل القويــة وبعــد نظــره السياســي 

الــذي ميثــل هتديــدًا لــإلدارة األمريكيــة.

اســتطاع املــال أختــر حممــد منصــور أن يترك مــن ورائــه جملســًا قياديًّا 
نشــيطًا حلركــة طالبــان، وكان تعيــني الزعيــم اجلديــد للحركــة خــالل أيام 
ــة هــذا اجمللــس وانســجامه، كمــا  ــى فعالي ــاًل عل ــه دلي ــة بعــد وفات قليل
أنــه متكــن مــن تفعيــل القوالــب التنظيميــة داخــل طالبــان مثــل اللجــان 
املركزيــة الــيت تعمــل عمــل الــوزارات يف احلكومــات، ومثــل تعيــني الوالة 

32   اجلزيرة، أخر منصور زعيم طالبان الذي مل يعمر طوياًل، 2015/8/2، تاريخ االطالع: 2020/6/28. 
https://cutt.us/XtNBQ

https://cutt.us/XtNBQ
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ــان، وقــد ســاعد هــذا  ــيت فيهــا حركــة طالب واحملافظــني للمحافظــات ال
الوضــع التنظيمــي املســتقر إىل حــدٍّ مــا القيــادة اجلديــدة يف التغلــب علــى 

.3 3 كل ملشا ا

٣.  املولوي هيبة هللا أخند زاده
ــان  ــة طالب ــر حرك ــو أم ــب ه ــد زاده صاح ــة اهلل أخن ــوي هب املول
الــذي اختــاره جملــس شــورى احلركــة أمــرًا هلــم بتاريــخ 25 مايو/أيــار 

ــر حممــد منصــور. ــال املــال أخت 2016 عقــب اغتي

أ- املولد والنشأة 
املولــوي هيبــة اهلل ابــن الشــيخ عبــد الســتار، ولــد عــام 1961، يف 
مديريــة )بولــدك( بواليــة قندهــار، وينتمــي إىل قبيلــة نــورزاي البشــتونية، 
وقــد عــاش طفولتــه يف كنــف أســرته يف مديريــة بنجوايــي )جنــوب غــريب 
مدينــة قندهــار( حيــث كان والــده عبــد الســتار إمامــًا ألحــد املســاجد 

هنــاك. 

تلقــى هبــة اهلل أخنــد زاده تعليمــه األويل علــى يــدي والــده، وجلــأ مع 
أســرته إىل باكســتان بعــد االجتيــاح الروســي ألفغانســتان، وأكمــل تعليمــه 
الديــي هنــاك، وحيمــل لقــب »مولــوي«، وهــو أعلــى مــن لقــب »املال«، 
الــذي كان حيملــه مؤســس حركــة طالبــان حممــد عمــر وزعيمهــا الثــاين 

أختــر منصــور.

ب- اخلربة العملية والسياسية
ــاًل يف جبهــات قندهــار  ــد زاده إىل أفغانســتان مقات ــة اهلل أخن عــاد هب
ضــد الســوفييت، ومــع انــدالع احلــرب األهليــة اعتــزل القتــال وانشــغل 
بالتدريــس الديــي، وقــد انضــم إىل حركــة طالبــان منــذ بدايتهــا، حيــث 

33   مصبــاح عبــد الباقــي، مــا بعــد املــال أخــر منصــور القيــادة اجلديــدة حلركــة طالبــان، مركز اجلزيرة للدراســات، 
ص5.  ،2016 قطر، 
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كان علــى معرفــة شــخصية باملــال حممــد عمــر، الزعيــم الروحي واملؤســس 
للحركــة يف منتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين.

يعــد مولــوي هبــة اهلل أخنــد زاده عاملــًا فقيهــًا يف املذهــب احلنفــي، 
ــال داد اهلل،  ــل امل ــان، مث ــار يف طالب ــؤولون كب ــه مس ــى يدي ــذ عل وتتلم
املســؤول العســكري للحركــة، الــذي قتلتــه القــوات األمريكيــة يف واليــة 

ــد. هلمن

خربتــه العمليــة داخــل حركــة طالبــان تتلخــص يف العمــل باحملاكــم 
ــقوطه  ــد س ــام 2001، وبع ــان ع ــام طالب ــقوط نظ ــل س ــكرية قب العس
اســتوطن مدينــة كويتــا الباكســتانية وتولَّــى رئاســة حماكــم حركــة طالبــان 
)كان مبنزلــة قاضــي القضــاة حلركــة طالبــان(، واختــر نائبــًا للمــال أختــر 
ــور  ــل منص ــد مقت ــر بع ــان، مث اخت ــة طالب ــم حرك ــور زعي ــد منص حمم

رئيســًا هلــا.

ــع، وحــازم  ــه هــادئ الطب ــد زاده بأن ــة اهلل أخن ــوي هب يوصــف مول
يف اختــاذ القــرارات، وال ينفعــل يف أحلــك الظــروف، وتــرددت التوقعــات 
عنــد اختيــاره زعيمــًا للحركــة بأنــه ســيتمكن مــن احلفــاظ علــى وحــدة 
ــر، وســاعده ذلــك يف ســعيه  ــاع والتأث ــه يف اإلقن ــاين؛ لقوت الصــف الطالب
ــالن  ــر إع ــقاقات إث ــهدت انش ــيت ش ــان ال ــدة طالب ــى وح ــاظ عل للحف

وفــاة مؤسســها املــال عمــر34.

٤.  سراج الدين حقاين 
ــن الشــيخ جــالل الديــن حقــاين، يعتقــد  ســراج الديــن حقــاين اب
أنــه ولــد بــني عامــي 1973 و1978 يف واليــة بكتيــكا بأفغانســتان، وهــو 
أحــد أبــرز الشــخصيات القياديــة يف شــبكة حقــاين الــيت أسســها والــده 
ــادة  ــام 2008 قي ــن ع ــراج الدي ــوىل س ــد ت ــاين، وق ــن حق ــالل الدي ج

34   اجلزيرة، هبة هللا أخند زاده الزعيم اجلديد حلركة طالبان، 2016/5/26، تاريخ االطالع: 2020/6/29. 
https://cutt.us/ICOk5
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ــالل  ــوفييت خ ــة الس ــهرة يف حمارب ــب الش ــده صاح ــًا لوال ــبكة خلف الش
ــات القــرن العشــرين. احتالهلــم أفغانســتان يف مثانيني

ــى،  ــع ســتة قتل ــوع يف هجــوم أوق ــات املتحــدة بالضل ــه الوالي اهتمت
بينهــم أمريكــي، علــى دار للضيافــة )فنــدق ســرينا( بالعاصمــة األفغانيــة 
ــني  ــة املطلوب ــى الئح ــه عل ــاين 2008، ووضعت ــون الث ــل يف يناير/كان كاب
ــأة  ــني دوالر مكاف ــة مالي ــن مخس ــر م ــت أكث ــة، وعرض ــا األمني ألجهزهت
ملــن يــديل مبعلومــات تســاعد علــى اعتقالــه، كمــا يتهــم بتعاونــه مــع 
ــات  ــن خــالل ضرب ــه م ــون قتل ــد حــاول األمريكي ــدة، وق ــم القاع تنظي
جويــة نفــذت يف األعــوام املاضيــة، وأســفرت إحداهــا عــن مقتــل شــقيقه 

األصغــر حممــد حقــاين35.

ــذ  ــدة من ــات املتح ــدى الوالي ــًا ل ــة إرهابي ــاين مصنف ــبكة حق ش
ــود جناحــًا متشــددًا داخــل  ــه يق ــاين أن عــام2011 ويُعــرف عــن حق
احلركــة، وتعــد الشــبكة نفســها جــزءًا مــن طالبــان علــى الرغــم مــن 
كوهنــا جناحــًا مســتقاًل، ويتــوىل زعيمُهــا ســراج الديــن حقــاين منصــب 
ــع  ــة م ــا عالق ــأن هل ــبكة ب ــم الش ــان، وتته ــة طالب ــم حرك ــب زعي نائ

ــران. إي

٥.  املال عبد الغين برادر
أحــد مؤسســي طالبــان، ورئيــس املكتــب السياســي للحركــة، ولــد 
ــال  ــد امل ــة بع ــد يف احلرك ــم قائ ــاين أه ــه ث ــف بأن ــام 1968، ويوص ع
عمــر، وقــد ألقــي القبــض عليــه يف فرباير/شــباط عــام 2010، يف مدينــة 
ــوات  ــني الق ــتركة ب ــكرية مش ــة عس ــد عملي ــتانية، بع ــي الباكس كراتش

ــراحه يف 2013. ــق س ــتانية، وأطل ــة والباكس األمريكي

تــوىل بــرادر مســؤولية املكتــب السياســي للحركــة يف قطــر، ويقيــم 

https://cutt.us/UvBri .2020/6/29 :35   اجلزيرة، سراج الدين حقاين، 2014/11/19، تاريخ االطالع
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يف باكســتان، ويعــرف بأنــه ممــن مييلــون إىل املفاوضــات، وقــد بــرز دور 
املــال بــرادر بعــد تأســيس حركــة طالبــان بصفتــه قائــدًا وصاحــب رؤيــة 
ــوىل  ــه كان يت ــد أن ــة يُعتق ــوري يف احلرك ــبب دوره احمل ــكرية، وبس عس
القيــادة بشــكل مباشــر، وكذلــك التحكــم يف األمــور املاليــة املتعلقــة هبــا، 
وكان لــه دور كبــر يف كل احلــروب الــيت خاضتهــا طالبــان يف أفغانســتان، 
ــرادر،  ــال ب ــات ضــد امل ــس األمــن عــددًا مــن العقوب ــد أصــدر جمل وق

مــن بينهــا جتميــد أموالــه، ومنعــه مــن الســفر36.

36   يب يب سي، املال برادر أحد مؤسسي حركة طالبان من السجن إىل مفاوضة األمريكيني، 2019/2/25، 
https://cutt.us/LTBUJ .2020/6/29 :تاريخ االطالع

https://cutt.us/LTBUJ
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احملور الثالث: طالبان األداء واملمارسة ونقاط القوة والضعف
ــدأت باحلــرب  ــن املراحــل، ب ــدد م ــان بع ــة طالب ــرت حرك م
ــد تشــكلت كحركــة مســتقلة، مــرورًا  ــة، وحينهــا مل تكــن ق األهلي
مبرحلــة احلكــم، مث العــودة إىل مقاومــة التدخــل األمريكــي واحلكومــة 
األفغانيــة، مث مرحلــة املفاوضــات األخــرة مــع اإلدارة األمريكيــة، ولــكل 

مرحلــة إكراهاهتــا الــيت جيــب اســتيعاهبا وواقعهــا املختلــف. 

أواًل: مأزق احلكم وإكراهات السلطة
تشــكلت طالبــان يف ظــل واقــع معقــد حمليــًا وإقليميــًا ودوليــًا، 
ــة، يف  ــية والدولي ــة والسياس ــابقة؛ الديني ــل الس ــك العوام وأســهمت تل
تشــكيلها، ألهــداف وأطمــاع خمتلفــة، وطبيعــة األهــداف املختلفــة أن 
ــاد  ــات، وإذا كان االحت ــدد الغاي ــرًا لتع ــق نظ ــط الطري ــرق يف وس تفت
الســوفيييت خطــرًا يهــدد أمــن أفغانســتان وتــأذت منــه دول إقليميــة ويف 
ظــل صــراع احملــاور الدوليــة فــإن املعطيــات علــى الســاحة مسحــت 
ــذا  ــان يف ظــل ه ــرت طالب ــد ظه ــوى، وق ــذه الق ــل ه بتشــكيل مث
ــام 1994،  ــق يف ع ــاق احل ــرات وإحق ــة املنك ــدف مقاوم ــع هب الوض
علــى يــد املــال حممــد عمــر وجمموعــة مــن طــالب املــدارس الدينيــة 
يف حــدود مخســني طالبــًا، مث تــواىل االنضمــام إىل احلركــة وزاد أتباعهــا.

يف شــهر أكتوبر/تشــرين األول مــن عــام 1994 أحكمــت طالبــان 
ســيطرهتا علــى مركــز واليــة قندهــار، وقــد كانــت األهــداف األوىل 
ــد  ــت بع ــهيتها انفتح ــن ش ــار، لك ــني قنده ــل بتأم ــة تتمث للحرك
استســالم اجلماعــات املســلحة هلــا وترحيــب بعضهــم هبــا، ومــا تلقتــه 
ــن  ــب موازي ــتطاعت أن تقل ــاند، واس ــي ودويل مس ــم إقليم ــن دع م

ــة ســابقًا. القــوى ضــد احلــركات املقاتل

اســتمرت احلركــة يف التمــدد باجتــاه العاصمــة األفغانيــة كابــل، 
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بعــد ســيطرهتا علــى اثنــيت عشــرة واليــة أفغانيــة، ومتكنت يف ســبتمرب/
أيلــول 1996 مــن حماصــرة كابــل والســيطرة عليهــا بعــد انســحاب 
قــوات وزيــر الدفــاع حينهــا أمحــد شــاه مســعود إىل الشــمال باجتــاه 
جبــال هندوكــوش، وأعلنــت إنشــاء مــا تســمى بـ »إمــارة أفغانســتان 
اإلســالمية«، ومل تكتــف طالبــان بالســيطرة علــى كابــل بــل اســتمرت 
محالهتــا العســكرية علــى عــدد مــن الواليــات التابعــة ملقاتلــني مــن 
ــن  ــني م ــن عام ــل م ــون أق ــت يف غض ــرى، ومتكن ــات األخ اجلماع

الســيطرة علــى قرابــة 90% مــن األراضــي األفغانيــة.

ــان  ــط الزم ــلطة وضغ ــأزق الس ــام م ــها أم ــان نفس ــدت طالب وج
ــدة  ــق اجلدي ــذه احلقائ ــل ه ــع، ويف ظ ــكاليات الواق ــكان، وإش وامل
والواقــع املتغــر مقارنــة بالوقــت الــذي حكمــت فيــه، مل تتمكــن مــن 
ــدت  ــيت وج ــدة ال ــات اجلدي ــذه املعطي ــكل ه ــل ل ــتيعاب الكام االس

ــا: ــيت منه ــًا لوجــه، وال ــا وجه نفســها أمامه

١.  حمدودية خربات قياداهتا وأعضائها
ــال  ــة، ف ــبه منعدم ــا ش ــان حمــدودة، وخرباهت ــدرات طالب ــت ق كان
تتعــدى اخلــربة القتاليــة العاديــة، وهــم اآلن أمــام دولــة ختتلــف جذريًا 
أدوات التعامــل معهــا عــن تلــك األدوات الــيت أتقنوهــا ســابقًا، وحفظ 
النصــوص الشــرعية، حــى ملــن أكمــل تعليمــه الديــي، ليــس كافيــًا 
للتعاطــي مــع احليــاة، ويظــل احلكــم الشــرعي علــى القضايــا اجلديــدة 
مبتــورًا مــا مل تكــن هنــاك درايــة بالواقــع وفقــه يف احليــاة، فاملوقــع 
ــع  ــع، والوض ــوة تتس ــدة، والفج ــه جدي ــل مع ــف وأدوات التعام خمتل
ســيئ، واجملتمــع الــدويل يف حالــة ترقــب، والواقــع أكــرب مــن طالبــان 
ــات  ــر األولوي ــر يف تقدي ــاك خلــط كب ــة إىل ذلــك هن مبراحــل، إضاف
ــن  ــو م ــا ه ــني م ــة، وب ــه كدول ــام ب ــا القي ــب عليه ــا جي ــني م ب
واجبــات اجملتمــع، حيــث اعتــربت فــرض التعاليــم اإلســالمية أولويــة، 
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واســتمرت يف صــراع مــع اجملتمــع، الــذي يترقــب منهــا جديــدًا علــى 
مســتوى اخلدمــات وتريــد منــه التزامــًا شــكليًا بالديــن.

٢.  مؤسسات الدولة املفرغة
تســلمت طالبــان دولــة شــبه مفرغــة، نتيجــة الصراعــات الســابقة، 
فــال املؤسســات منتظمــة، وال اهليكلــة كمــا هــي، وقــد أدت ســنوات 
ــة والنظــام، فضــاًل عــن غيــاب مشــروع  الصــراع إىل إضعــاف الدول

الدولــة عنــد قيــادات احلركــة.

ــراء  ــن ج ــها م ــاط أنفاس ــتطع التق ــان مل تس ــح أن طالب صحي
الضغــوط واملالحقــات واحلصــار الــدويل مــن جهــة، واحلــرب الداخلية 
ــوى  ــك الق ــف تل ــدويل يف ص ــع ال ــرى، وأن اجملتم ــة أخ ــن جه م
ــادة شــاه مســعود،  ــة بقي ــن األراضــي األفغاني ــى 5% م املســيطرة عل
ــران، يف حــني أن  ــد وروســيا وإي ــًا مــن اهلن املدعــوم عســكريًا ومادي
أعــداء هــذه القــوى يشــنون حصــارًا مطبقــًا علــى طالبــان، وهــذا 
ــي  ــك ال يلغ ــإن كل ذل ــة؛ ف ــلي يف أداء احلرك ــره الس ــه أث ــل ل العام
ــاز  ــل التلف ــاة؛ كتعطي ــة للحي ــرارات املعطل ــك الق مســؤوليتها عــن تل
ومنــع التصويــر وتعليــم النســاء وغرهــا مــن القــرارات االرجتاليــة اليت 

ــا37. ــة حكمه ــان يف بداي ــا طالب أطلقته

٣.  البنية التحتية شبه املنعدمة
ــاد  ــد االحت ــواء ض ــًا، س ــرين عام ــة عش ــتمرة قراب ــروب املس احل
ــار  ــا آث ــت هل ــة، كان ــات املســلحة األفغاني ــني اجلماع الســوفيييت أو ب
مدمــرة وكارثيــة علــى البنيــة التحتيــة، وتســببت يف تــردي اخلدمــات 
ــى  ــر القتل ــاع أس ــور أوض ــة، وتده ــر والبطال ــار الفق ــة، وانتش العام
ــهل،  ــر الس ــس باألم ــن لي ــون مواط ــة ملي ــل قراب ــى؛ فمقت واجلرح
فضــاًل عــن التفــكك االجتماعــي يف جمتمــع قبلــي قائــم علــى التضامن 

37   فهمي هويدي، مرجع سابق، ص178.
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ــة التحتيــة وضعــف اخلدمــات العامــة. والتكافــل، يقابلــه هتالــك البني

٤.  تعدد اجلماعات املقاتلة وصراعها الداخلي
ــى جــل مســاحة  ــان عل ــن ســيطرة حركــة طالب ــم م ــى الرغ عل
ــه  ــام الســابق اســتمر يف حروب ــة والنظ ــات املقاتل ــإن اجلماع ــالد ف الب
ــم  ــع الدع ــة م ــل، خاص ــة كاب ــة العاصم ــة، ومهامج ــة احلرك ومقاوم
اإلقليمــي واالعتــراف الــدويل، وهــو مــا اســتنزف طالبــان يف معــارك 

ــة. مكلف

٥.  احلصار الدويل
ــا إال  ــرف هب ــث مل تعت ــدويل، حي ــن احلصــار ال ــان م ــت طالب عان
باكســتان والســعودية واإلمــارات، واســتمر اجملتمــع الــدويل يف االعتراف 
حبكومــة ربــاين، وزيــادة علــى ذلــك فــرض جملــس األمــن عــددًا من 
العقوبــات عليهــا ألســباب خمتلفــة، وعلــى الرغــم مــن أهنــا بذلــت 
ــراف  ــدم االعت ــإن ع ــة، ف ــات الدولي ــع املنظم ــل م ــدًا يف التواص جه
ــك  ــاف إىل ذل ــم، يض ــة تواجهه ــة حقيقي ــم كان معضل ــدويل هب ال
ــة، وهــذا االرتعــاش  ــة الدولي توجســهم مــن أنشــطة منظمــات اإلغاث
يف التعامــل مــع اخلــارج، مــع أســباب أخــرى بــال ريــب، كان لــه 

ــدويل حبكومتهــم. ــراف ال ــر يف عــدم إجنــاز االعت ــره الكب أث

ــواءه،  ــدة احت ــتان اجلدي ــة أفغانس ــتطع حكوم ــع مل تس ــذا الوض ه
ــرة  ــك الفت ــا يف تل ــب هل ــيت حتس ــات ال ــن اإلجيابي ــون م ــد يك وق
تثبيــت األمــن واالســتقرار، وتوحيــد األراضــي األفغانيــة نســبيًا، بعــد 
أن كانــت منقســمة حبكــم االقتتــال الداخلــي؛ ومل تتــوان احلركــة عــن 
ــدين  ــة الفاس ــوبية، ومعاقب ــي واحملس ــايل واألخالق ــاد امل ــة الفس مقاوم
وجتــار احلــروب، ومصــادرة الســالح الذي حشــدته احلــروب الســابقة.  
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اثنياً: طالبان والعودة إىل املقاومة 
اســتضافت طالبــان عــددًا مــن املقاتلــني العــرب، علــى رأســهم 
ــدة  ــت القاع ــه، وكان ــع ل ــدة التاب ــم القاع ــن الدن وتنظي ــامة ب أس
تتبــى عــددًا مــن التفجــرات الدوليــة، وتنطلــق مــن أفغانســتان، وكان 
املطلــوب مــن طالبــان تســليم تلــك اجملموعــات، وهبــذا ستســلم طالبان 
وأفغانســتان مــن األذى، وقــد جتــد مــربرًا يف دفــع الضــرر العــام الذي 
حلــق بالبــالد، إال أهنــا رفضــت ذلــك لعــدد مــن املســوغات تراهــا 
منطقيــة، حيــث يشــر املــال عبــد الســالم ضعيــف )ســفر حكومــة 
طالبــان يف باكســتان ســابقًا( يف مذكراتــه إىل أن املفاوضــات الــيت متــت 
ــك  ــاد »فرانسيس ــالم أب ــدة يف إس ــم املتح ــب األم ــس مكت ــع رئي م
فيندريــل« كانــت مــن موقــع القــوة، حيــث مثلــت أمريــكا ضغطــًا 
قويــًا علــى األمــم املتحــدة إلقنــاع طالبــان بتســليم أســامة بــن الدن، 
علــى الرغــم مــن أنــه ال توجــد أيــة اتفاقيــات رمسيــة بــني حكومــة 
ــني،  ــخاصًا مطلوب ــليمها أش ــمح بتس ــدة تس ــات املتح ــان والوالي طالب
وأن األمــم املتحــدة دعمــت الطلــب األمريكــي دومنــا صفــة قانونيــة 
ــق  ــدة تتعل ــارات ع ــان خي ــت طالب ــني طرح ــان، يف ح ــة لطالب ملزم
ــرار  ــن إص ــتركة، لك ــة مش ــه إىل جه ــة أو حماكمت ــة الداخلي باحملاكم
ــكا،  ــه يف أمري ــليمه وحماكمت ــى تس ــة عل ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
بعيــدًا عــن األعــراف الدبلوماســية املتبعــة، كانــت تــرى فيــه طالبــان 

حتديــًا لســيادة دولتهــا الوليــدة38.

ــن، يف ديســمرب/كانون األول  ــس األم ــك أصــدر جمل وبســبب ذل
ــى نظــام  ــات عل ــم )1333( يقضــي بفــرض عقوب ــرارًا برق 2000، ق
طالبــان لســماحها باســتخدام أفغانســتان قاعــدة ومــالذًا آمنــًا لتنظيــم 
القاعــدة بزعامــة أســامة بــن الدن ومجاعــات أخــرى، وعقــب ذلــك 
38   عبــد الســالم ضعيــف، حيــايت مــع طالبــان، شــركة املطبوعــات للنشــر والتوزيــع، لبنــان، الطبعــة 

ــة، 2017، ص246-242. الثالث
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ــا  ــام 2000 إىل 2020، كان هل ــذ ع ــرات من ــن املتغ ــدد م ــل ع دخ
انعكاســها علــى طالبــان بشــكل مباشــر، ومــن أمههــا:

املتغر األول: أحداث احلادي عشر من سبتمرب وتبعاهتا  	 

ــدويل،  ــع ال ــان باجملتم ــة طالب ــأزم عالق ــن ت ــم م ــى الرغ عل
ــرًا،  ــة ازدادت توت ــإن العالق ــارج، ف ــة اخل ــررة طمأن ــا املتك وحماوالهت
وتعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 2001 هنايــة مــا تبقى من 
عالقــة وتواصــل، ومــن بعدهــا دخلــت القــوات األمريكيــة إىل جانــب 
ــاك،  ــدة هن ــم القاع ــان وتنظي ــة طالب ــع حرك ــة م ــا يف مواجه حلفائه
وقــد حاولــت طالبــان تــاليف كل ذلــك، وأدانــت احلادثــة، وراســلت 

ــال جــدوى. ــني لكــن ب املســؤولني األمريكي

 العالقــة بــني طالبــان والقاعــدة أهــم اإلشــكاليات الــيت كانــت 
ــى الرغــم مــن  ســببًا يف اســتمرار الصــراع وتأخــر املفاوضــات، وعل
مبايعــة القاعــدة لزعمــاء حركــة طالبــان بصــورة دوريــة فــإن هنــاك 
متايــزًا فكريــًا وأيديولوجيــًا بــني اجلماعتــني، وختتلــف حركــة طالبــان 
عــن القاعــدة يف كوهنــا مجاعــة حمليــة يقتصــر نشــاطها علــى الداخــل، 
ــم  ــني أن تنظي ــدول، يف ح ــي ال ــى باق ــك عل ــحب ذل دون أن ينس
القاعــدة ال يقتصــر نشــاطه علــى جغرافيــا حمــددة، إضافــة إىل املوقــف 
ــل  ــن العم ــا م ــكلة عنده ــان ال مش ــي؛ فطالب ــل السياس ــن العم م
السياســي والتنســيق مــع اجملتمــع اإلقليمــي والــدويل، خبــالف تنظيــم 
القاعــدة الــذي يرفــض آليــات العمــل السياســي وحيــرم التعامــل مــع 
احلكومــات واألنظمــة، بــل ويدعــو إىل حماربتهــا، وســتفصل الدراســة 

الحقــًا أبــرز الفــروق بــني اجلماعتــني.

ــًا  شــن الرئيــس األمريكــي األســبق جــورج بــوش االبــن حرب
واســعة النطــاق، قصــد مــن خالهلــا معاقبــة املتهمــني حبادثــة احلــادي 
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ــه الشــهرة:  عشــر مــن ســبتمرب واملوالــني هلــم، منطلقــًا مــن قاعدت
»مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا«، وشــنت القــوات األمريكيــة قصفــًا 
ــقط  ــرين األول 2001، لتس ــتان يف 7 أكتوبر/تش ــى أفغانس ــًا عل عنيف
بذلــك طالبــان الدولــة وتعــود إىل طبيعتهــا كحركــة معارضة مســلحة، 

مقاومــة للوجــود األمريكــي واحلكومــات التابعــة لــه.

ــال  ــت جبب ــا، وحتصن ــب أوراقه ــان ترتي ــة طالب ــادت حرك أع
أفغانســتان، وبــدأت شــن هجــوم معاكــس علــى القــوات األمريكيــة، 
ــرق  ــة، واســتطاعت أن ختت ــة األفغاني ــى احلكوم ــات عل وحــرب عصاب
الســاحة القتاليــة مــن خــالل هجماهتــا املباشــرة وعملياهتــا االنتحاريــة، 
ــكا وحلفاؤهــا مــن قواهتمــا يف  ــات عــززت أمري وأمــام هــذه التحدي

أفغانســتان.

ــزم  ــرب وهت ــب احل ــا ستكس ــرات أهن ــدة م ــكا ع ــت أمري ظن
ــا إىل  ــكا وحلفاءه ــت أمري ــة العســكريتارية دفع ــذه العقلي ــان، وه طالب
اســتخدام أســاليب واســتراتيجيات عنيفــة خمتلفــة، مــن ضمنها األســلحة 
الكيمياويــة واليورانيــوم املنضــب يف عــام 2002، وهــذا األمــر، إضافــة 
ــل  ــي داخ ــع األم ــور الوض ــان، أدى إىل تده ــة طالب ــله يف هزمي إىل فش
أفغانســتان، وحتقيــق طالبــان مكاســب مهمــة علــى األرض، واســتمرت 
طالبــان علــى قيــد احليــاة علــى الرغــم مــن كل الضربــات املوجعة39. 

ــا حلــق  ــى الرغــم مــن كل م اســتطاعت احلركــة الصمــود عل
هبــا مــن أضــرار، وســاعدها علــى ذلــك الرفــض الشــعي للتدخــل 
األمريكــي، مث عالقتهــا النســبية مــع باكســتان، فهــي ال تريــد أن ختســر 
العالقــة متامــًا مــع احلكومــة الباكســتانية، ويف نفــس الوقــت حرصــت 
باكســتان علــى عــدم خســارة طالبــان كليــًا، وأبقــت علــى خيــوط 

ــكان. التواصــل معهــا، مــع حمافظتهــا علــى عالقتهــا باألمري
39   عبد القيوم مهمند، مرجع سابق، ص40.
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املتغر الثاين: إعالن االنسحاب األمريكي من أفغانستان	 

ــا  ــذ غزوه ــكريًا من ــكا عس ــه أمري ــا أنفقت ــوع م ــغ جمم بل
ألفغانســتان عــام 2001 ولغايــة 2019 حنــو 760 مليــار دوالر، حبســب 
ــى  ــدد قتل ــغ ع ــة، وبل ــاع األمريكي ــرهتا وزارة الدف ــيت نش ــام ال األرق
القــوات األمريكيــة والدوليــة حنــو أربعــة آالف جنــدي، وهــذه األرقــام 

ــول40. ــن حل ــث ع ــا للبح ــة وتدعوه ــإلدارة األمريكي ــة ل مقلق

ــاء  ــام 2012 انته ــة يف ع ــدة األمريكي ــات املتح ــت الوالي أعلن
ــحاب يف  ــى االنس ــا عل ــتان، وعزمه ــكرية يف أفغانس ــا العس عملياهت
ــكرية  ــة والعس ــات األمني ــليم امللف ــمرب/كانون األول 2014، وتس ديس
ــن  ــرض األم ــة يف ف ــة األفغاني ــح احلكوم ــة، ومل تنج ــة األفغاني للحكوم
واالســتقرار، وفشــلت خطــة االنســحاب األمريكيــة، كل هــذا جــرى 
مــع اســتمرار العمليــات الــيت تشــنها طالبــان علــى القــوات األجنبيــة 

ــة. ــة األفغاني واحلكوم

أدركــت خمتلــف األطــراف أن اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو 
عليــه يســتنزف اجلميــع، فضــاًل عــن التبعــات األخــرى علــى البــالد، 
ــا الدخــول يف  ــاراك أوبام ــس ب ــد الرئي ــكا يف عه ــت أمري ــد حاول وق
حــوار مــع طالبــان مــن أجــل حتقيــق الســالم يف أفغانســتان، لكــن 
ذلــك مل يتحقــق، ويف يونيو/حزيــران 2013 أعلنــت قطــر فتــح مكتــب 
ــة املفاوضــات  ــان يف الدوحــة مــن أجــل تســهيل عملي سياســي لطالب
ــة  ــان واحلكوم ــني طالب ــة، مث ب ــن جه ــكان م ــة واألمري ــني احلرك ب

ــة مــن جهــة أخــرى.     األفغاني

املتغر الثالث: صعود دوانلد ترامب 	 

كابــرت أمريــكا كثــرًا خبصــوص التفــاوض مــع طالبــان؛ حبجــة 
40   بسام ناصر، هلذا جنحت طالبان وأخفقت السلفية اجلهادية، عريب 21، 2020/3/3، تاريخ زيارة الرابط: 

https://cutt.us/2hg4M .2020/6/29
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ــف،  ــف الضعي ــة يف موق ــدة األمريكي ــات املتح ــر الوالي ــك يظه أن ذل
وطالبــان رفضــت كثــرًا املفاوضــات مــع نظــام كابــل لكونــه نظامــًا 
وظيفيــًا حســب رأيهــا، ولكــن بعــد انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســًا 
للواليــات املتحــدة األمريكيــة يف العــام 2017، دخلــت املفاوضــات بني 

حركــة طالبــان واحلكومــة املركزيــة يف فصــل جديــد ومتقــدم.

ــرة  ــذه امل ــا ه ــد لكنه ــن جدي ــهد م ــان إىل املش ــادت طالب ع
رجعــت بأجنــدة سياســية وتفاوضيــة، اســتطاعت مــن خالهلــا أن تفرض 
نفســها بعــد مثانيــة عشــر عامــًا مــن االحتــراب، ففــي فرباير/شــباط 
2019 التقــى وفــد طالبــان مــع الوفــد األمريكــي ألول مــرة يف العاصمة 
القطريــة، ويف 29 فرباير/شــباط 2020 وقعــت الواليــات املتحــدة وحركة 
طالبــان، يف العاصمــة القطريــة الدوحــة، اتفــاق ســالم، ووقــع االتفــاق 
ــة الســالم يف  عــن اجلانــب األمريكــي مبعــوث البيــت األبيــض لعملي
ــد  ــال عب ــة، م ــادي يف احلرك ــان القي ــب طالب ــن جان ــتان، وم أفغانس

الغــي بــرادر.

جــاء هــذا االتفــاق بعــد أكثــر مــن إحــدى عشــرة جولــة من 
احملادثــات، وقــد اتفــق الطرفــان علــى إطــالق ســراح معتقلــي الطرفني، 
ــاق  ــذا االتف ــة، وهل ــات األفغاني ــة املفاوض ــد، وبداي ــض التصعي وخف

مســوغاته وحتدياتــه الــيت سيناقشــها احملــور األخــر مــن الدراســة.

اثلثاً: نقاط القوة والضعف عند طالبان
ــرة  ــالمية العاب ــات اإلس ــن اجلماع ــا م ــن غره ــان ع ــف طالب ختتل
ــة، وتنحصــر أعماهلــا يف الداخــل  ــة األفغاني ــة البيئ للحــدود، فهــي ابن
األفغــاين، وبقــدر إجيابيــة ذلــك فــإن انغالقهــا علــى احلالــة الدينيــة يف 
العــامل اإلســالمي، باســتثناء باكســتان الــيت تشــبهها كثــرًا، رمبــا كان 
لــه أثــر مــن ناحيــة عــدم االســتفادة مــن جتــارب اآلخريــن، ســواء 
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الفكــر أو املمارســة، ومــع هــذا فإنــه مثــة نقــاط قــوة اســتفادت منها 
احلركــة كثــرًا، ونقــاط ضعــف هــي أحــوج مــا تكــون إىل تداركها.

١.  نقاط القوة 
تدخــل طالبــان مرحلــة جديــدة يف حياهتــا السياســية، وهــي تتطلب 
منهــا تعزيــز نقــاط القــوة لديهــا، ومراجعــة جتربتهــا الســابقة وتــاليف 

أخطائهــا، ومــن نقــاط القــوة لــدى طالبــان:

أ- استيعاب الدميغرافيا األفغانية 
اســتفادت طالبــان مــن اخلصوصيــة األفغانيــة، املتمثلــة يف املرجعيــة 
ــة، اللتــني مهــا األصــل والفصــل يف  ــة احلنفي ــة املذهبي ــة واملرجعي القبلي
احليــاة األفغانيــة والباكســتانية، واســتوعبت الواقــع الشــعي مــن جوانبه 
ــتثمرت  ــا، واس ــدام هب ــت االصط ــًا، وحتاش ــًا واجتماعي ــددة ديني املتع
العامــل القبلــي يف الصــراع، كمــا اســتثمرت عامــل املــدارس الدينيــة 
واملرجعيــة املذهبيــة ملصلحتهــا، فــكان هلذيــن العاملــني أثــر يف خدمتهــا 

ويف مصلحتهــا41.

طالبــان مــن الشــعب األفغــاين وليســوا مفروضــني عليــه مــن جهــة 
ــة عــن اجملتمــع،  أخــرى، خبــالف اجلماعــات املســلحة األخــرى املنبت
فطالبــان أفغانيــة اهلــوى والفكــر والعــادات والتقاليــد، وهلــذا تعاملــت 
مــع املقاتلــني العــرب بصفتهــم ضيوفــًا ومل جتعلهــم يف الصــدارة، وتبنت 
ــرة للحــدود،  ــة العاب فكــرة اإلمــارة، وهــي أقــل ضــررًا مــن اخلالف
ــاه  ــذا االجت ــون هب ــرب يدفع ــني ع ــود مقاتل ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
ــبتها  ــوة أكس ــة ق ــذه نقط ــة، وه ــة خالص ــا أفغاني ــت أهن ــا أثبت فإهن

ــز وحرمــت خصومهــا تشــتيت جهودهــا خــارج احلــدود.  التركي

ب- مهارات التفاوض النسبية 
41   أمحد موفق زيدان، هلذا جنحت طالبان وأخفقت السلفية اجلهادية، تصريح لعريب 21، 2020/3/3، تاريخ 

https://cutt.us/2hg4M .2020/6/29 :زيارة الرابط
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تســيطر طالبــان علــى مــا يقــرب مــن نصــف اجلغرافيــا األفغانيــة، 
وهــذا مــا جيعلهــا تفــاوض مــن موقــع قــوة، ومتســكت طالبــان خبروج 
ــول  ــا عــزز مــن قب ــة التفــاوض، وهــذا م ــكان كشــرط لبداي األمري
الشــعب هبــا، ألهنــا رفضــت وقــف احلــرب حــى خــروج القــوات 
األجنبيــة، وهــذا تقــدم حيســب هلــا يف مهــارات التفــاوض، حيــث كان 
يــراد لطالبــان التخلــي عــن ســالحها ووقــف هجماهتــا، مث التفــاوض 
معهــا، وهنــا ســتجد طالبــان نفســها يف موقــف ضعيــف جمــردة مــن 
ــر،  ــل تقدي ــا يف أق ــا وجتاوزه ــا يســهل ابتالعه ــاوض مم كل أوراق التف
وحوارهــا مــع األمريــكان مــع بقائهــم معنــاه اعتــراف هبــم، وهــذه 
الرســالة رمبــا أرادت طالبــان أن تكســب مــن خالهلــا الشــعب، وتقوي 

عالقتهــا بــه، وهبــذا كشــفت عــن مهــارات تفاوضيــة واضحــة.

ــتان،  ــى أفغانس ــة عل ــات املتعاقب ــل احلكوم ــيئ، وفش ــل الس البدي
وعجزهــا عــن حتقيــق األمــن واالســتقرار، مثــل عامــل ضعــف هلــذه 
احلكومــات، علــى الرغــم مــن أن طالبــان شــريكة يف مــآالت الوضــع 
ــة، وكل  ــروعية احلكوم ــف مش ــلبية تضع ــذه الس ــي، إال أن ه السياس
إضعــاف للحكومــة ســيكون بال شــك ملصلحــة طالبــان، وهــذا املعطى 
ميثــل فرصــة للحركــة؛ يضــاف إليهــا أن األمــن واالســتقرار هــو رمبــا 
املنجــز الواضــح الــذي تفاخــر بــه طالبــان خــالل حكمهــا، وهــو وإن 
كان قــد ُفــرض باحلديــد والنــار يظــل منجــزًا ملموســًا أعــاد احليــاة 
ــى إيصــال رســائلها للمجتمــع  ــان عل ألفغانســتان، وهلــذا تصــر طالب

حــول أمهيــة األمــن واالســتقرار، وأهنــا جالبــة لــه ال طــاردة. 

جـــ- اجلغرافيا املساندة 
ــة  ــة الديني ــي واخلصوصي ــوع العرق ــان التن ــتوعبت طالب ــا اس كم
األفغانيــة، فإهنــا مســتوعبة كذلــك جلغرافيــة البلــد الــيت ســاعدهتا على 
التنقــل بــني املناطــق، والكمــون يف اجملتمــع، والتحصــن باجلبــال مثــل 
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جبــال تــورا بــورا وغرديــز، واملناطــق احلدوديــة مــع باكســتان، ومــن 
ــة  ــوات األمريكي ــد الق ــكرية ض ــا العس ــادت عملياهت ــق ق ــذه املناط ه

ــة. واألجنبي

وقــد اســتطاعت طالبــان رمبــا مقاربــة التباعــد اجلغــرايف والترابــط 
ــرًا  ــاعدها كث ــة س ــي للحرك ــل اهلرم ــاب التسلس ــل غي اإلداري، ولع
ــن 39  ــة م ــة، فحركــة مالحق ــرة املاضي ــى االنطــالق خــالل الفت عل
ــا،  ــًا هل ــة معيق ــتمثل البروقراطي ــت س ــا كان ــعى الجتثاثه ــة تس دول
فأوكلــت إىل أفرادهــا تنظيــم أنفســهم واعتمــاد الالمركزيــة مــع بقــاء 

ــد. ــة موجهــة مــن بعي ــادة املركزي القي

د- احملافظة على عالقتها بباكستان 
ــا إال  ــة ال يهمه ــة أفغاني ــا مجاع ــى أهن ــان نفســها عل ــدم طالب تق
ســيادة التــراب األفغــاين، وهلــذا رفضــت االعتــراف بطالبــان باكســتان 
ــأت  ــرى البعــض، ون ــًا كمــا ي ــل علن ــى األق ــا، عل ــاون معه أو التع
ــا  ــى عالقته ــت عل ــلحة، وأبق ــات املس ــة التنظيم ــن بقي ــها ع بنفس
بباكســتان علــى الرغــم ممــا حلــق هبــا مــن ضــرر، فباكســتان الدولــة 
ــهلت  ــتان س ــن باكس ــا، ولك ــة هب ــان واملعترف ــة األوىل لطالب الداعم
ــت معهــا يف إســقاط احلركــة،  ــكا، وتعاون ــات العســكرية ألمري العملي
وطالبــان تــدرك ذلــك وتشــعر خبــذالن باكســتان هلــم، كمــا جــاء يف 
مذكــرات عبــد الســالم ضعيــف42، الــذي ســلمته باكســتان ألمريــكا، 
كمــا اعتقلــت عبــد الغــي بــرادر نائــب أمــر طالبــان، وكال القياديني 
هلمــا ثقلهمــا عنــد طالبــان، ومثــل اعتقاهلمــا ضربــة للحركــة، لكــن 

طالبــان مل تبــد أي موقــف ســلي جتــاه باكســتان.

باكســتان قبــل ذلــك قدمــت تســهيالت لطالبــان، وتــرى رمبــا 
أهنــا أقــل ضــررًا عليهــا مــن اجملموعــات الشــمالية املعروفــة بوالئهــا 

42   عبد السالم ضعيف، مرجع سابق، ص285-271.
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للهنــد، وختشــى مــن متــدد اهلنــد وإيــران ملــلء الفــراغ، وهــذه رمبــا 
نقطــة خــوف مشــتركة بــني طالبــان وباكســتان، لكــن هــذا امللــف 
ــرى بعــض األصــوات أن احلركــة  ــًا داخــل احلركــة؛ إذ ت ــل خالف ميث
ــقاق  ــا أدى إىل انش ــا م ــذا رمب ــتانية، وه ــتخبارات الباكس ــة لالس تابع
»اجمللــس األعلــى لإلمــارة اإلســالمية«، وهــو مــن أكــرب اجملموعــات 
الــيت انشــقت حــى اآلن عــن حركــة طالبــان، ألســباب تتعلــق بتوليــة 
أختــر منصــور، إذ اهتمــت االســتخبارات الباكســتانية بــأن هلــا دورًا يف 
توليــه، وقــد أعلــن اجمللــس نشــأته رمسيّــًا يف 8 نوفمرب/تشــرين الثــاين 
ــرات،  ــة ه ــد« بوالي ــني دن ــة »ش ــده يف مديري ــاع عق 2015، باجتم
ــال  ــر امل ــني اخت ــا، يف ح ــرًا عليه ــول أم ــد رس ــال حمم ــن امل وُأعل
منصــور داد اهلل، شــقيق املــال داد اهلل، القائــد الشــهر حلركــة طالبــان، 
ــريب  ــوب غ ــان يف جن ــادة طالب ــد ق ــارث أح ــد ح ــاز حمم ــال ب وامل
ــه يف  ــًا ل أفغانســتان، واملــال شــر حممــد بــن املولــوي منصــور، نواب
ــازي  ــان ني ــد املن ــال عب ــر امل اجملــال العســكري واحلــريب، كمــا اخت
ــة  ــًا باســم احلرك ــًا رمسيّ ــية وناطق ــر يف الشــؤون السياس ــًا لألم نائب
اجلديــدة، وقــد صــرح املــال منصــور داد اهلل بــأن املناصــب القياديــة يف 

ــل االســتخبارات الباكســتانية43.  ــوزع مــن قب ــان ت حركــة طالب

ه- تعزيز عالقتها اإلقليمية والدولية  
بــدأت طالبــان التواصــل مــع دول إقليميــة عــدة، وأتــاح هلــا فتح 
مكتــب سياســي يف قطــر فرصــة إعــادة بنــاء عالقــات إقليميــة ودولية، 
وقــد بــدأت تتواصــل حــى مــع روســيا؛ عــدو األمــس، وكان مثــة 
اســتجابة روســية لتحســني العالقــة مــع طالبــان ملواجهــة خماطــر داعش 
خراســان الــيت تتنامــى يف أفغانســتان بعــد الضربــات الــيت تعرضــت هلا 
يف العــراق وســوريا، وقــد أعلــن املبعــوث اخلــاص للرئيــس الروســي 
لتســوية األزمــة يف أفغانســتان، زمــر كابلــوف، أن الوقــت قــد حــان 

43   مصباح اهلل عبد الباقي، تصدع حركة طالبان خلفيات وتداعيات، مرجع سابق، ص5.
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ــدًا  ــة، مؤك ــان األفغاني ــة طالب ــن حرك ــة ع ــات الدولي ــع العقوب لرف
اســتعداد موســكو لرفعهــا يف حــال أمجــع جملــس األمــن علــى ذلــك، 
ومثلهــا الصــني، فقــد صــرح ســفرها لــدى باكســتان، يــاو جنيــغ، 
ــن  ــف ع ــية، وكش ــوة سياس ــان كق ــة طالب ــت حبرك ــالده اعترف أن ب

اتصــاالت لبــالده مــع طالبــان44.

ــي مشخــاين،  ــرال عل ــى لســان األم ــت، عل ــك أعلن ــران كذل إي
أمــني جملــس األمــن القومــي اإليــراين، خــالل زيارتــه ألفغانســتان يف 
ــا  ــان، وهــو م ــع طالب ــالده م ــات ب ــام 2018، عــن مباحث ــة ع هناي

ــات بينهمــا45. ــًا بالعالق ــون اعتراف عــده مراقب

كل هــذه التحــركات الــيت اســتطاعت طالبــان أن تصنعهــا مــن    
الصفــر، تــدل علــى أن لــدى احلركــة رؤيــة اســتراتيجية لألحــداث، 
وتريــد أن حتقــق اختراقــًا جديــدًا يف اجملتمــع الــدويل، فبعــد أن كانــت 
ــة سياســية،  ــت إىل مجاع ــد البعــض حتول ــة عن ــة إرهابي ــان منظم طالب
ختــوض جــوالت حواريــة مــع أكــرب قــوة عامليــة، وهــذا ســيخفف 
مــن الضغــوط الدوليــة عليهــا كثــرًا، وســيجعل منهــا علــى األقــل 

ــتان. ــتقبل أفغانس ــه يف مس ــًا ب ــريكًا معترف ش

٢.  نقاط الضعف 
كمــا أن هنــاك نقــاط قــوة للحركــة فــإن هنــاك يف املقابــل نقــاط 
ضعــف، وقــد يكــون بعضهــا أعمــق مــن نقــاط القــوة، ويف حــال 
اســتمرارها فــإن طالبــان رمبــا ســتظل عاجــزة عــن العبــور، وعلــى 
ــع  ــإن الواق ــاط ف ــذه النق ــن ه ــبية م ــتفادة النس ــن االس ــم م الرغ
السياســي األفغــاين يتطلــب منهــا االســتفادة أكثــر. ومــن أبــرز هــذه 
44   أمحــد عمــرو، أمريــكا إذ جتنــح للســلم مــع طالبــان، البيــان، املنتــدى اإلســالمي، العــدد )383(، 2019، 

ص52.
45   اجلزيرة نت، إيران وطالبان كيف مجعت واشنطن بني العدّوين، 2019/1/21، تاريخ االطالع: 

https://cutt.us/uDLSC .2020/6/29
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النقــاط: 

أ- بدائية احلياة وضعف التفكر السياسي 
بعــد ســيطرة طالبــان علــى كابــل مل يكــن مههــم شــكل املدينــة 
ــرة،  ــة الكب ــروا مشــكالهتا اخلدمي ــذي أصاهبــا، ومل ي ــد التدمــر ال بع
ــة  ــة، وقص ــور اجلماع ــق حبض ــرى تتعل ــل أخ ــغلتهم تفاصي ــا ش وإمن
ــم إىل  ــرأة، مث كان مدخله ــة امل ــة، وتغطي ــق اللحي ــرمي حل ــعر، وحت الش
ــل، ولكــن القصــر  ــة والنفــس الطوي ــه والتربي ــس التوجي اإلصــالح لي
ــوا إىل  ــم توجه ــة أهن ــت النتيج ــات، وكان ــح بالعقوب ــر والتلوي واحلظ
املشــكالت الصغــرى واختــاروا احللــول الســلطوية األســهل، فمحاربــة 
الفقــر مل تلــق مــن االهتمــام كمــا لقــي قطــع يــد الســارق، وإطالق 
ــني  ــى، وح ــالق اللح ــًا كإط ــق اهتمام ــاء مل يل ــع للبن ــات اجملتم طاق
يســتحضر اإلنســان خلفياهتــم ســيدرك أهنــم رمبــا كانــوا معذوريــن ألن 

قدراهتــم وخرباهتــم مل تكــن لتســمح بأكثــر مــن ذلــك46.

فاخلــربات الــيت ميتلكوهنــا قتاليــة فقــط، وهــي وحدهــا ال متكنهــم 
مــن إدارة الدولــة، ومل يكــن عندهــم حينهــا نيــة لالهتمــام مبجــاالت 
ــالد  ــة، ورفضــوا إعــداد دســتور للب ــاء الدول ــط لبن أخــرى أو التخطي
حبجــة أن القــرآن دســتورهم، إضافــة إىل الضعــف يف املســتوى الثقــايف 
وضعــف الوعــي السياســي، فأالعيــب السياســة الدوليــة ومصــاحل دول 
املنطقــة مل تكــن يف حســباهنم، لكــن احلركــة يبــدو أهنــا تســتفيد مــن 
ــع  ــإن الواق ــطء ف ــر بب ــك يس ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــا، وعل أخطائه

يفــرض عليهــا بــني حــني وآخــر أن تراجــع مواقفهــا الســابقة.

ب- غياب التكامل والتخصصية واالهتمام ابلفروع على حساب األصول 
طالبــان- كمــا يــرى فهمــي هويــدي- كانــت ضحيــة للثقافــة 
ــيت  ــي ال ــالمية، وه ــاحة اإلس ــض أركان الس ــائدة يف بع ــدة الس اجلام

46   فهمي هويدي، مرجع سابق، ص68.
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انعكســت علــى تصرفاهتــم ومواقفهــم ونظرهتــم إىل غرهــم، يف داخــل 
ــر  ــر أكث ــها يف املظاه ــت نفس ــا47، وأغرق ــاء الدني ــتان ويف أحن أفغانس
بكثــر مــن اهتمامهــا باحلقائــق، ويف الفتــرة املاضيــة مل يهتمــوا بتعميــق 
فهــم اإلســالم وإقامــة نظــام إســالمي كمــا يطمحــون إليــه بدعائــم 
ثابتــة وأصــول صحيحــة، وإعــداد دســتور وقوانــني حتكــم البلــد بعيدًا 
عــن االرجتاليــة والعشــوائية، وتوفــر اخلدمــات العامــة وتأمــني الغــذاء 
ــن  ــة م ــراض االجتماعي ــة األم ــًا، وحمارب ــوت جوع ــذي مي للشــعب ال
اجلهــل والفقــر واملــرض والطبقيــة، وانصــب اهتمامهــم علــى معاقبــة 
ــس  ــيت ال تلب ــرأة ال ــة أو امل ــس العمام ــه أو ال يلب ــر حليت ــن يقص م

ــاب48.  احلج

ــع  ــزع للجمي ــم إســالمي مف ــًا حلك ــان منوذج ــت طالب ــد قدم  لق
حــى للمســلمني، وال تكفــي الــرباءة والفطــرة للحكــم، وقــد دفعــت 
ــى  ــك، فعل ــن ذل ــالمية مث ــة اإلس ــاين واألم ــعب األفغ ــة والش احلرك
ــات  ــك األقلي ــت تل ــم عان ــتان ك ــل يف أفغانس ــدم التماثي ــتوى ه مس

ــك.  ــات ذل ــن تبع ــا م ــد وغره املســلمة يف اهلن

ــذه  ــاوز كل ه ــان أن تتج ــتطاعت طالب ــل اس ــذا، ه ــام ه وأم
التعقيــدات، وتفــرق بــني واجباهتــا الدينيــة والسياســية؟ بــني مــا ينتظره 
املواطــن مــن احلاكــم وبــني مــا تريــده هــي مــن املواطــن؟ وهــل 
تســتطيع تقــدمي نفســها مــن جديــد، متجــاوزة األخطــاء الــيت ذهبــت 
ضحيتهــا هــي أواًل مث الشــعب األفغــاين؟ ومــا مل تراجــع طالبــان نظرهتــا 
ــة علــى نفســها وعلــى غرهــا،  للحكــم فإهنــا قــد تســتمر يف اجلناي
ولعــل احلركــة بــدأت تســتفيد مــن كل هــذه األخطــاء الــيت وقعــت 
فيهــا ســابقًا، وتؤكــد أهنــا جــزء مــن الشــعب األفغــاين وليســت كل 

الشــعب.
47   املرجع نفسه، ص177.

48   حفيظ الدين حقاين، مرجع سابق، ص146.
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جــ- ضعف اخلطاب اإلعالمي 
ضعــف اخلطــاب اإلعالمــي املعــرب عــن حركــة طالبــان واملعــرف 
ــني  ــض املتابع ــر بع ــة، يضط ــة للحرك ــات التابع ــص األدبي ــا، ونق هب
هلــا إىل االســتفادة ممــا يكتــب وينشــر عنهــم مــن غرهــم، ومل تعــد 
احلركــة حباجــة إىل أن تكــرر نفــس جتارهبــا الســابقة، فقــد كان اختيــار 
ــة اضطــرت  ــًا يف مرحل ــا مفهوم ــالم رمب ــرًا لإلع أســتاذ التفســر وزي
فيهــا احلركــة إىل مســك مقاليــد احلكــم، أمــا وقــد أصبحــت احلركــة 
تفــاوض علــى االعتــراف هبــا حمليــًا ودوليــًا فإهنــا أحــوج مــا تكــون 
إىل بنــاء مهــارات جديــدة واســتيعاب اجليــل املعاصــر، وفتــح وســائل 
إعالميــة تعــرف هبــم وتنشــر أدبياهتــم وخطاباهتــم الــيت توضــح فكرهتم 

كمــا يريــدون ال كمــا يُــراد هلــم.

د- التصدعات واالنشقاقات 
ــدد  ــن تع ــن احلــركات اإلســالمية مل تســلم م ــا م ــان كغره طالب
الوجهــات والتصدعــات، وقــد عولــت أمريــكا كثــرًا علــى انقســام 
طالبــان، لكــن ذلــك مل حيــدث بالدرجــة الــيت يطمــح إليهــا خصــوم 
طالبــان، وهنــاك أســباب عــدة حلالــة التصــدع الــيت تعيشــها احلركــة، 

ومــن أمههــا:

السبب األول: تداعيات وفاة املال عمر- 

وفــاة املــال عمــر شــكلت تصدعــًا داخليــًا، ســواء مــا يتعلــق 
بإخفــاء وفاتــه أو توليــة أختــر منصــور، وقــد بــرر حممــد طيــب آغا، 
رئيــس املكتــب السياســي حلركــة طالبــان يف قطــر، اســتقالته مــن هذا 
املنصــب يف 4 أغســطس/آب 2015، بإخفــاء وفــاة املــال حممــد عمــر 
أكثــر مــن ســنتني، وعــدَّ ذلــك خطــأ تارخييــًا، وأنــه كان شــخصيًا 
ميثــل ميتــًا طــوال املــدة املذكــورة، كمــا تعالــت أصــوات قويــة مــن 
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ــر  ــني املــال أخت ــان ضــد تعي ــادي حلركــة طالب داخــل الشــورى القي
حممــد منصــور زعيمــًا حلركــة طالبــان، وكان مــن أقواهــا املــال حممــد 
حســن رمحــاين، ومعــه املــال عبــد الــرزاق واملــال عبــد اجلليــل أيضًا، 
وقــد ظهــر هــؤالء علــى وســائل إعــالم أفغانيــة وغربيــة معترضــني 
ــال  ــة امل ــوا إىل مبايع ــور، ودع ــد منص ــر حمم ــال أخت ــني امل ــى تعي عل
حممــد يعقــوب ابــن املــال حممــد عمــر أمــرًا حلركــة طالبــان بعــد 
ــده، خاصــة أن أســرة املــال حممــد عمــر كانــت مــن معارضــي  وال
املــال أختــر حممــد منصــور يف البدايــة، لكــن يبــدو أن هــذا األمــر مل 

يــدم طويــاًل بعــد مقتــل أختــر منصــور49.

حيــاول أمــر طالبــان هيبــة اهلل أخنــد زاده طــي صفحــات اخلالف 
الســابقة واســتيعاب مــن ميكــن اســتيعابه مــن قيــادات احلركــة، وقطع 
الطريــق أمــام املنشــقني عنهــا للتأثــر يف بقيــة األعضــاء، حيــث أقــدم 
علــى تعيــني املــال حممــد يعقــوب، جنــل املــال عمــر، رئيســًا للجهــاز 
ــالم،  ــات الس ــكرية يف مفاوض ــادات عس ــتيعاب قي ــكري، واس العس
وتوســيع دائــرة املكتــب السياســي، وهــذه خطــوة حتســب لطالبــان يف 
إطــار ترتيــب بيتهــا الداخلــي مســتفيدة مــن االنفراجــة اجلزئيــة الــيت 

تعيشــها احلركــة.

السبب الثاين: االستقطاابت الداخلية واخلارجية- 

ــان، يف  ــق طالب ــتخباراتية ش ــزة االس ــن األجه ــر م ــاول كث حي
ــة  ــدويل ميزاني ــالم ال ــج الس ــد برنام ــد رص ــا، وق ــة إلضعافه حماول
باهظــة الســتقطاب مــا يطلــق عليــه املعتدلــني منهــم، إال أن ذلــك مل 
يثمــر بالدرجــة املطلوبــة، فيمــا تتهــم بعــض األوســاط داخــل احلركــة 
ــببًا  ــك س ــان، وكان ذل ــادات طالب ــار قي ــم يف اختي ــتان بالتحك باكس
لتأســيس »اجمللــس األعلــى لإلمــارة اإلســالمية«، الــذي قاومــت طالبان 

49   مصباح اهلل عبد الباقي، تصدع حركة طالبان خلفيات وتداعيات، مرجع سابق، ص5.
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ــه  ــه اإلشــارة، وســهلت ل ــكل الســبل، كمــا ســبقت إلي تأسيســه ب
الســلطات األفغانيــة االنطــالق، وتســعى طالبــان إىل احلــد مــن تأثــر 

هــذه االنقســامات.

إيــران كذلــك ســعت لالســتثمار يف الســاحة األفغانيــة، وعلــى 
الرغــم مــن دورهــا يف إســقاط حكومــة طالبــان فإهنــا أفســحت اجملال 
لبعــض القيــادات منهــم للدخــول إىل أراضيهــا، كمــا أعلنــت مجاعــات 
مســلحة مــن شــيعة اهلــزارة يف املنطقــة انضمامهــا إىل حركــة طالبــان 

عــام 2016.

ويبقــى التحــدي األهــم فيمــا يتعلــق بالعالقــات اخلارجيــة لطالبان 
حرصهــا علــى نســج عالقــات مرنــة، دون أن تقــع ضحيــة األالعيــب 
الدوليــة، ألن ذلــك ســيكون لــه انعــكاس مباشــر علــى مسعــة احلركــة 
ــيت متتلكهــا، وســينمي حــاالت التصــدع  ــة الشــعبية ال داخــل احلاضن

القائمــة.

والواقــع أن نقــاط الضعــف الــيت عانــت منهــا طالبــان حتــاول 
جتاوزهــا وجتــاوز تلــك االختــالالت الــيت وقعــت فيهــا ســابقًا، وهــذا 
ــل  ــة، ب ــة مدني ــي، أو حرك ــزب سياس ــت إىل ح ــا حتول ــي أهن ال يع
يعــي أن هنــاك نوعــًا مــن احملاولــة لتجــاوز تبعــات املاضــي وســلبياته.
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احملــور الرابــع: مســتقبل الســالم بــني طالبــان وأمريــكا وحكومــة 
كابــل

ــان ضــد  ــة طالب ــا حرك ــال خاضته ــن القت ــة م ــة طويل ــد مرحل بع
ــني  ــوارًا ب ــر ح ــة قط ــت دول ــل، رع ــة كاب ــة وحكوم ــوات األجنبي الق
ــني  ــاق ب ــع اتف ــى بتوقي ــة، انته ــدة األمريكي ــات املتح ــان والوالي طالب
ــات  ــالق املفاوض ــت انط ــا رع ــباط 2020، كم ــني يف 29 فرباير/ش الطرف
األفغانيــة الــيت بــدأت بتاريــخ 12ســبتمرب/أيلول 2020، وهــذا مــا يدعــو 
إىل معرفــة املســوغات الــيت دعــت إىل عقــد االتفــاق، كمــا أن هنــاك عددًا 
مــن التحديــات املســتقبلية يف طريــق تنفيــذه ويف طريــق إمتــام املفاوضــات 

ــا.  ــذ خمرجاهت ــة وتنفي األفغاني

أواًل: مسوغات االتفاق بني طالبان وأمريكا 
ــراف كل منهمــا باآلخــر،  ــة مــن اعت لعــل الطرفــني وصــال إىل حال
وبقــدر مــا يــرى بعضهــم يف االتفــاق استســالمًا أمريكيــًا، فــإن يف طياتــه 
كذلــك خضوعــًا مــن طالبــان لواقــع املرحلــة الــذي ال ميكــن جتــاوزه يف 
ظــل إمكاناهتــا البســيطة، كمــا أن أمريكا حباجــة إىل التفــرغ يف هــذه املرحلة 
ــتراتيجية  ــة، واالس ــية والصيني ــة؛ الروس ــربى املنافس ــاريع الك ــة املش ملواجه
ــاك  ــم عليهــا االســتعانة باملشــاريع الصغــرى أو حتييدهــا، كمــا أن هن حتت
عــددًا مــن املســوغات األخــرى قــادت الطرفــني لتوقيــع هــذا االتفــاق، 

لعــل أمههــا:

١.  العجز عن احلسم
عجــزت كل األطــراف عــن حســم املعركــة ملصلحتهــا، فــال أمريــكا 
اســتطاعت القضــاء علــى طالبــان وتأمــني أفغانســتان، وال هــي اســتطاعت 
اســتقطاب العناصــر املؤثــرة فيهــم، وال طالبــان اســتطاعت إهنــاء التدخــل 
ــل جنحــت-  ــة كاب ــه، وال حكوم ــت علي ــا كان ــودة إىل م اخلارجــي والع



63

طالبــــان أفغـــانستان | مــأزق الحــــرب وآفــــــــــــــــــــــــــاق الســــــــالم

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

علــى الرغــم مــن دعــم القــوات األجنبيــة- يف حتقيــق األمــن واالســتقرار، 
ولعــل أمريــكا تيقنــت أن احلقائــق اجلغرافيــة والتارخييــة أقــدر علــى البقــاء 

مــن اهليمنــة العســكرية والسياســية50.

إضافــة إىل هــذا فــإن اســتراتيجية ترامــب تســعى إىل خفــض الوجــود 
ــن  ــب م ــك يتطل األمريكــي العســكري املباشــر خــارج احلــدود؛ ألن ذل
أمريــكا موازنــة عاليــة، وهــذه األمــوال ميكــن أن تعــاد للخزانــة األمريكية، 
فاخللفيــة التجاريــة للرئيــس األمريكــي هلــا انعــكاس مباشــر علــى عمليــات 

التفــاوض واالنســحاب.

٢.  االستغالل االنتخايب 
ملــف االنســحاب مــن أفغانســتان مــن امللفــات الــيت طرحهــا الرئيس 
األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا كوعــد لناخبيــه يف االنتخابــات الرئاســية 
ــا  ــاومة هب ــة للمس ــني الراحب ــاء األمريكي ــة الرؤس 2012، فاالنســحاب ورق

داخليــًا. 

ــق  ــاق إىل حتقي ــع االتف ــالل توقي ــن خ ــعى م ــك س ــب كذل ترام
مكاســب انتخابيــة يف االنتخابــات الرئاســية الــيت جــرت يف نوفمرب/تشــرين 
الثــاين 2020، ويُعــد االنســحاب مــن أفغانســتان إجنــازًا لوعــده الــذي 
وعــد بــه أنصــاره يف االنتخابــات الرئاســية الســابقة 2016، وهلــذا اشــتغل 
كثــرًا علــى إجنــاز هــذا امللــف متامــًا قبــل االنتخابــات، لكــن إقنــاع 
األطــراف األفغانيــة باملفاوضــات اســتمر وقتــًا طويــاًل، واملفاوضــات رمبــا 
ســتحتاج إىل وقــت أطــول، وعليــه تظــل ورقــة االنســحاب مــن األوراق 
السياســية الــيت يســتثمر مــن خالهلــا الرؤســاء األمريكيــون فيمــا يتعلــق 
مبلــف االنتخابــات، وعلــى الرغــم مــن ذلــك إال أن املرشــح الدميقراطــي 

50   خسرت الواليات املتحدة األمريكية حنو تريليونَي دوالر يف احلرب، فضاًل عن اخلسائر البشرية، حيث أودت 
احلرب حبياة أكثر من 2400 عسكري أمريكي، و1100 عسكري من قوات التحالف، وقرابة 38000 من املدنيني 

األفغانيني. ينظر: حسام إبراهيم، حتدايت ما بعد اتفاق السالم بني احلكومة األمريكية وطالبان، مركز املستقبل 
https://cutt.us/xc3Tu .2020/7/7 :للدراسات، 2020/3/5، تاريخ االطالع
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جــو بايــدن اســتطاع الفــوز علــى ترامــب.

٣.  تردي الوضع األفغاين 
فشــلت حكومــات مــا بعــد الغــزو األمريكــي يف حتقيــق تقــدم يرضي 
الشــعب علــى املســتوى األمــي أو السياســي أو االقتصــادي، فالوضــع األمي 
تتخللــه بــني احلــني واآلخــر عمليــات انتحاريــة وتفجــرات مــن خمتلــف 
ــر يف  ــدم كب ــق تق األطــراف، ومل يســتطع كــرزاي أو أشــرف غــي حتقي
هــذه امللفــات، إضافــة إىل أن التدخــل اخلارجــي هــو كذلــك مل يســتطع 
ــتان،  ــتقرار يف كل أفغانس ــن واالس ــت األم ــه، أو تثبي ــد ب ــا وع ــق م حتقي
وال يــزال الشــعب يــرزح حتــت الفقــر، واحلكومــة عاجــزة عــن تأمــني 

اخلدمــات العامــة وغارقــة يف الفســاد.

اثنياً: أهم بنود االتفاق األمريكي مع طالبان
ــة  ــت اإلدارة األمريكي ــات توصل ــن املفاوض ــة م ــة طويل ــد جول بع
ــة  ــى أربع ــتمل عل ــي، ويش ــف بالتارخي ــاق وص ــان إىل اتف ــة طالب وحرك

ــزاء: أج

األول: يشــمل ضمانــات وآليــات إنفــاذ االتفــاق الــيت مــن شــأهنا 
ــد  ــة لتهدي ــن اســتخدام األراضــي األفغاني ــرد« م ــة أو ف ــع أي »جمموع من

ــات املتحــدة وأمــن حلفائهــا. أمــن الوالي

ــة  ــوات األجنبي ــع الق ــحب مجي ــات س ــات وآلي ــاجل ضمان الثــاين: يع
ــك. ــي لذل ــدول زم ــن ج ــالن ع ــتان، واإلع ــن أفغانس م

ــب أن  ــيت جي ــة، وال ــة – األفغاني ــات األفغاني ــق باملفاوض الثالــث: يتعل
تنطلــق يف 10 مــارس/آذار 2020، بعــد اإلعــالن عــن البنديــن األول والثاين.

ــار ســيكون  ــًا وشــاماًل إلطــالق الن ــًا دائم الرابــع: يشــر إىل أن وقف
علــى جــدول أعمــال احلــوار واملفاوضــات بــني األفغــان. ووفقــًا هلــذا 
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ــف إطــالق  ــإن املشــاركني يف املفاوضــات سيناقشــون موعــد وق ــد ف البن
ــذ  ــات التنفي ــك آلي ــن ذل ــن ضم ــكاله، وم ــامل وأش ــم والش ــار الدائ الن
ــق  ــة الطري ــى خريط ــاق عل ــد االتف ــا عن ــيُعَلن عنه ــيت س املشــتركة، وال

ــتان. ــتقبلية ألفغانس ــية املس السياس

ويؤكــد االتفــاق أن األجــزاء األربعــة مترابطــة، وســيُنفَّذ كل واحــد 
ــا  ــا، كم ــق عليه ــروط املتف ــدد والش ــي احمل ــدول الزم ــًا للج ــا وفق منه
يشــدد االتفــاق علــى أن اجلزأيــن األول والثــاين ميهــدان الطريــق للجزأيــن 

ــع51.  ــث والراب الثال

تعــد نقطــة الوجــود األجنــي يف أفغانســتان مــن أهــم النقــاط اخلالفية 
بــني طالبــان وأمريــكا، وهلــذا فــإن االتفــاق بينهمــا نــص علــى أن ختفض 
ــا العســكرية يف أفغانســتان إىل 8600 يف غضــون 135  ــدد قواهت ــكا ع أمري
يومــًا مــن توقيــع االتفــاق، يف حــني تكمــل ســحب قواهتــا املتبقيــة مــن 
ــن  ــكا ع ــع أمري ــه، وأن متتن ــن توقيع ــهرًا م ــون 14ش ــتان يف غض أفغانس
اســتخدام القــوة والتدخــل يف شــؤون أفغانســتان، فهــل ســتلتزم الواليــات 
ــود  ــة بن ــاق، أم مث ــذا االتف ــب ه ــحاب حس ــة باالنس ــدة األمريكي املتح

ومداخــل يف االتفــاق تســوغ هلــا البقــاء والتدخــل؟

ــة  واشــنطن، حبســب االتفــاق، تتعهــد بدعــم قــوات األمــن األفغاني
ــة  ــتعدة ملواصل ــكا مس ــا أن أمري ــرى، كم ــة األخ ــات احلكومي واملؤسس
العمليــات العســكرية يف أفغانســتان ومبوافقــة حكومــة كابــل لعرقلــة خطــط 
تنظيمــي القاعــدة والدولــة، وهــذا نفــس املــربر الــذي تدخلــت به ســابقًا، 
ــة موجــودان يف أفغانســتان فــال يســتبعد أن  وألن تنظيمــي القاعــدة والدول
تبقــى القــوات األمريكيــة حتــت هــذا املــربر، أو تتبــى عمليــة أكــرب ضــد 
التنظيمــني، هــذا يف حــال مل تُــورط طالبــان يف مواجهــة هــذه التنظيمــات.

51   املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، اتفاق السالم بني الوالايت املتحدة وطالبان: املضمون والسياقات 
https://cutt.us/AH2XW .2020/9/18 :والتحدايت، وحدة الدراسات السياسية، 2020/3/5، تاريخ االطالع
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ــا يف أفغانســتان  ــكا وجوده ــد شــرعنت أمري ــك فق ــى ذل ــاء عل وبن
ــى أن: ــيت تنــص عل ــود ال ــود، ومنهــا البن مــن خــالل عــدد مــن البن

ــة إلحــالل الســالم  ــة داعم ــق بيئ ــى خل ــنطن عل 1-  تســاعد واش
ــوار. ــالل دول اجل ــن خ ــتان م ــي بأفغانس النهائ

ــني أفغانســتان وباكســتان  ــزم واشــنطن بتســير املناقشــات ب 2-  تلت
ــد لآلخــر. ــد أي بل ــات لضمــان عــدم هتدي لوضــع ترتيب

ــات  ــة العملي ــات املتحــدة وفقــًا لالتفــاق مســتعدة ملواصل 3-  الوالي
العســكرية يف أفغانســتان ومبوافقــة حكومــة كابــل لعرقلــة خطــط تنظيمــي 

القاعــدة والدولــة.

ــان مفاوضــات  ــدأ حركــة طالب ينــصّ االتفــاق كذلــك علــى أن تب
ــذه  ــدأ ه ــى أن تب ــل، عل ــة كاب ــع حكوم ــي م ــاين الداخل ــالم األفغ للس
املفاوضــات يــوم 10 مــارس/آذار 2020، بعــد بــدء االنســحاب التدرجيــي 
للقــوات األمريكيــة، وبعــد إطــالق الســجناء احملتجزيــن مــن قبــل الطرفــني 
ــرج  ــى أن تف ــاق عل ــص االتف ــل(؛ إذ ن ــة كاب ــان وحكوم ــة طالب )حرك
ــن  ــة الذي ــن الســجناء املرتبطــني باحلكوم احلركــة عــن 1000 ســجني م
حتتجزهــم، وأن تفــرج احلكومــة يف املقابــل عــن 5000 ســجني مــن األفراد 

املنتمــني للحركــة52. 

لكــن هــذا النــص مل يتحقــق دفعــة واحــدة بنفــس العــدد احملــدد يف 
االتفــاق، فقــد أعلنــت حكومــة كابــل تعليــق إطــالق ســراح عــدد مــن 
الســجناء، بســبب تورطهــم يف أعمــال عنــف، حســب وصــف احلكومــة، 
يصــل عددهــم إىل ســتمئة مقاتــل، مث أطلقــت جــزءًا منهــم فيمــا بعــد، 
وكان قــد جــرى قبلهــا إطــالق مــا يزيــد علــى 4000 ســجني طالبــاين، 
ــن  ــف م ــد هــذا املل ــني، ويع ــني احلكومي ــن املقاتل ــارب 500 م ــا يق وم
ــلمت  ــجنائها، وس ــالق س ــى إط ــرت عل ــان أص ــات، فطالب ــد امللف أعق

52   حسام إبراهيم، مرجع سابق.
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ــس  ــان لي ــة أن طالب ــرى احلكوم ــكان، يف حــني ت ــم لألمري ــة بأمسائه قائم
مــن حقهــا أن حتــدد مــن يطلــق ســراحهم، وأن هنــاك مطلوبــني دوليــني 
ــودة  ــن ع ــى م ــة ختش ــإن احلكوم ــك ف ــني، وكذل ــؤالء املعتقل ــن ه ضم

ــال.  هــؤالء املفــرج عنهــم إىل مياديــن القت

ومــع كل هــذه التعقيــدات فيمــا يتعلــق باملفاوضــات األفغانيــة فإهنــم 
اســتطاعوا إطالقهــا يف 12/ ســبتمرب/أيلول 2020، بالعاصمــة القطريــة الدوحة، 
حبضــور ممثلــني مــن أكثــر مــن 17 دولــة، وكان مــن املفتــرض أن تنطلــق 

املفاوضــات يف فرباير/شــباط 2020.

اثلثاً: التحدايت املستقبلية يف طريق السالم األفغاين
االتفــاق بــني القــوات األجنبيــة وطالبــان ال يعــي أن هــذا كل الســالم 
ــاق  ــذا االتف ــب ه ــذا أعق ــاين، وهل ــعب األفغ ــه الش ــح إلي ــذي يطم ال
ــان،  ــل وطالب ــة كاب ــدي حكوم ــم وف ــة، يض ــاين يف الدوح ــوار أفغ ح
وهــذه املفاوضــات ومــا ســبقها مــن اتفــاق ســالم بــني طالبــان وأمريــكا 

ــات، مــن أبرزهــا: ــر مــن التحدي يكتنفهــا كث

١.  حكومة كابل
عاشــت حكومــة كابــل خالفــات سياســية حــادة علــى إثــر نتائــج 
ــد اهلل  ــي وعب ــرف غ ــني أش ــني املتنافس ــية 2019، ب ــات الرئاس االنتخاب
عبــد اهلل ومعــه يف اخلنــدق ذاتــه اجلنــرال عبــد الرشــيد دســتم53، انتهــت 
ــا  ــى آثاره ــد تبق ــة ق ــذه النتيج ــكرين، وه ــني املعس ــلطة ب ــم الس بتقاس
تكتنــف ســر احلكومــة وأداءهــا الداخلــي، فضــاًل عــن تعــدد األقطــاب 

داخــل احلكومــة.

املفاوضــات بــني طالبــان وحكومــة كابــل يكتنفهــا عــدد مــن املخاطر 
53   عبــد الرشــيد دســتم: قيــادي عســكري، والنائــب األول للرئيــس األفغــاين، وزعيــم األوزبــك، 
وهــم رابــع قوميــة يف أفغانســتان تقريبــًا، ويقــدم نفســه بصفتــه زعيمــًا لتركســتان اجلنوبيــة، وهــي 

املنطقــة الواقعــة مشــال أفغانســتان، ويتمتــع حبضــور سياســي وعســكري قــوي.
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خبصــوص وقــف إطــالق النــار بــني اجلانبــني، وهــذا مــن أهــم التحديات، 
فطالبــان حتــرص علــى بقائــه ولــو جزئيــًا خشــية علــى أعضائهــا مــن 
االنشــقاق، واالســتجابة لنــداءات اجلماعــات اجلهاديــة األخــرى كداعــش 
ــادي؛  ــا اجله ــن واجبه ــي ع ــة بالتخل ــان احلرك ــني تتهم ــدة، اللت والقاع

وهلــذا رمبــا لــن يكــون هنــاك وقــف إلطــالق النــار بالكليــة.

احلكومــة يف املقابــل تضغــط يف ســبيل وقــف إطــالق النــار لتكســب 
هــذه الورقــة بعــد أن خســرت القــوات األجنبيــة املدافعــة عنهــا، واحلكومة 
يف حــد ذاهتــا ليســت قوية حبيــث ميكنهــا الســيطرة علــى الوضع عســكريًا، 
كمــا أن طالبــان تنظــر إىل نفســها على أهنــا صاحبــة الشــرعية، وأن احلكومة 
احلاليــة صنيعــة خارجيــة، ويف قاموســها يســتحيل االعتــراف هبــذه احلكومة؛ 
لكــن تضطرهــا ظــروف املرحلــة إىل التراجــع خطــوة للــوراء مقابــل التقدم 
خطوتــني، كمــا أهنــا تضغــط حلــل اجليــش األفغــاين أو تقليــص تعــداده، 
وخاصــة قــوات )الكومانــدوز( املدربــة أمريكيــًا، والــيت جنحــت يف صــد 

كثــر مــن هجمــات طالبــان ضــد احلكومــة.

يف حــال جتــاوزت طالبــان نطــاق ســيطرهتا فقــد تدخــل يف حــرب 
ثانيــة مــع احلكومــة مــن جديــد، بتشــجيع مــن بعــض القــوى اإلقليميــة، 
ــناد  ــم واإلس ــل الدع ــة كاب ــى حكوم ــن تتلق ــا ل ــرة رمب ــذه امل ويف ه
األمريكــي، وإذا توقفــت رواتبهــم فقــد يكــون هــذا حتديــًا كبــرًا أمــام 

ــك. ــة كذل ــام املفاوضــات األفغاني ــة وأم احلكوم

وقــد تتخلــى أمريــكا عــن وجــود حكومة عميلــة هلــا يف أفغانســتان، 
لكنهــا يف املقابــل ستســعى وبــكل قــوة أن تكــون احلكومــة البديلــة أكثــر 
هشاشــة وفشــاًل وفوضــى، وقــد تشــاركها يف هــذا اخليــار بعــض الــدول 
اإلقليميــة الــيت ال تــزال تــرى يف جنــاح أفغانســتان إضعافــًا هلــا، وتســعى 

بــكل جهدهــا أن تبقــى أشــد ضعفــًا. 
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٢.  فصائل طالبان واجلماعات املسلحة األخرى 
ال تــزال طالبــان، علــى الرغــم مــن احملــاوالت احلثيثــة اليت اســتهدفت 
ــم  ــي أهن ــذا ال يع ــى متاســكها، وه ــة، حمافظــة نســبيًا عل ــا الداخلي بنيته
علــى قلــب رجــل واحــد، فقــد يكــون ســبب الوفــاق أحيانــًا اخلطــر 
املشــترك، ويف حــال بــدأ هــذا اخلطــر يتالشــى يتجــه الرفــاق إىل الكشــف 
ــع  ــال فيمــا بينهــم، والواق ــؤدي ذلــك إىل االقتت عــن أهدافهــم، ورمبــا ي
ــبقت  ــد س ــاهد، وق ــر ش ــوفيييت خ ــاد الس ــروج االحت ــد خ ــاين بع األفغ
ــا  ــان لكنه ــل يف صــف طالب ــة تقات ــل جهادي ــاك فصائ اإلشــارة إىل أن هن

تتبــع قيــادة خاصــة، كشــبكة حقــاين.

تنظيــم القاعــدة علــى خــالف شــديد مــع طالبــان، ووقعــت بينهــم 
ــات  ــماح للتنظيم ــدم الس ــان بع ــدت طالب ــد تعه ــدة، وق ــتباكات ع اش
ــي  ــتخدام األراض ــا، باس ــدة أو غرمه ــش أو القاع ــواء داع ــلحة، س املس
األفغانيــة، والتطبيــق العملــي هلــذا التعهــد مينــع طالبــان مــن التعــاون مــع 
هــذه التنظيمــات، وقــد يوقعهــا يف خياريــن أحالمهــا مــر؛ إمــا التــورط 
خبــوض املعركــة مــع هــذه التنظيمــات، ويف هــذه احلالــة ســينجح اجملتمــع 
الــدويل يف ضــرب هــذه اجملموعــات بعضهــا ببعــض، خصوصــًا أن القاعــدة 
ــالل  ــا خ ــت حاضنته ــد تنام ــتان، وق ــة يف أفغانس ــدة اللحظ ــت ولي ليس
ــة  ــد والي ــكري دويل ض ــل عس ــماح بتدخ ــا الس ــة، وإم ــرة املاضي الفت

ــر يعتــرض احلركــة. خراســان، وهــذا حتــدٍّ كب

ــن  ــر م ــت إىل أكث ــا انطلق ــتان ومنه ــكلت يف أفغانس ــدة تش القاع
ــدو أن  ــش، ويب ــرى كداع ــات األخ ــن التنظيم ــددًا م ــت ع ــد، وفرخ بل
بــني القاعــدة يف أفغانســتان وبــني طالبــان تعاونــًا يف بعــض امللفــات غــر 
معلــن، ومــع ذلــك هنــاك ملفــات كثــرة ختتلــف حوهلــا طالبــان مــع 

ــا: ــات، ومنه ــن التنظيم ــا م ــدة وغره القاع
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أ- االختالف الفكري واأليديولوجي
طالبــان- كمــا ســبق تفصيلــه مــن قبــل- أحنــاف ماتريديــة، ليــس 
ــف  ــذ تكالي ــن تنفي ــع ع ــالح ناب ــم للس ــة، ومحله ــداف جهادي ــم أه هل
ــن دون  ــواردة م ــكار ال ــروا باألف ــم تأث ــراد منه ــود أف ــع وج ــة، م وطني
شــك، لكــن الســمة الغالبــة أهنــم مجاعــة وطنيــة ذات أهــداف دينيــة، يف 
حــني يغلــب علــى اجلماعــات اجلهاديــة األخــرى الفكــر الســلفي، ورمبــا 
ــي،  ــل اخلارج ــة التدخ ــتركة يف مقاوم ــاحل املش ــداف واملص ــم األه مجعته

ــان أي هــدف توســعي هلــذه التنظيمــات.  ــاوم طالب وتق

ب- احلدود اجلغرافية
طالبــان أفغانيــة املنشــأ واألهــداف، وال وجــود ألطمــاع توســعية هلــا 
ــم  ــى الرغ ــتان، عل ــان باكس ــرف بطالب ــذا مل تعت ــا، وهل ــارج حدوده خ
مــن القواســم املشــتركة بينهمــا، كمــا أهنــا تعتــرف باحلــدود اجلغرافيــة 
ألفغانســتان وتلتــزم هبــا، وهــي وإن كانــت إســالمية فإهنــا قوميــة ووطنيــة 
يف الوقــت نفســه، يف حــني تــرى القاعــدُة وداعــش أن الوطنيــة والقوميــة 
ــة للشــريعة اإلســالمية، ويســعيان  ــدان خمالف ــني البل ــة ب واحلــدود اجلغرافي
ــدول  ــة وال ــدود اجلغرافي ــل احل ــلمني، تزي ــة للمس ــة عام ــة خالف إلقام

ــة. ــة احلالي القطري

جــ- النظام والقانون الدوليان 
تعتــرف طالبــان بالنظــام الــدويل وتــدرك مســاوئه حســب تصنيفهــا 
لــه، وقــد ســعت بعــد ســيطرهتا علــى كابــل إىل تقــدمي نفســها للمجتمع 
الــدويل، ومراســلة الــدول، والبحــث عــن االعتــراف اخلارجــي، يف حــني 
ــًا  ــم حتكيم ــراه بعضه ــد ي ــك الزم، وق ــش أن ذل ــدة وداع ــرى القاع ال ت
ــدول،  ــاتر ال ــدويل ودس ــون ال ــان بالقان ــرف طالب ــا تعت ــت، كم للطواغي
ــيء  ــش بش ــدة وداع ــزم القاع ــني ال تلت ــة، يف ح ــة األفغاني ــة القبيل وأنظم
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مــن ذلــك.

د- اهلوية األفغانية 
ختشــى طالبــان مــن مزامحــة التنظيمــات اجلهاديــة هلــا علــى أرضهــا 
وقبيلتهــا، فاهلويــة األفغانيــة حاضــرة والــوالء القبلــي موجــود، وأي الفتة ال 
تكــون حتــت طالبــان ال تقبــل هبــا، وقــد خاضــت عــددًا مــن املواجهات 
مــع »واليــة خراســان«، وصــدت متــدده يف أفغانســتان، وأعضــاء طالبــان 
كلهــم مــن األفغــان، علــى عكــس التنظيمــات اجلهاديــة األخــرى، هلــذا 
ــة بــني اجلماعتــني،  تعــد مســألة اجلنســية مــن نقــاط االختــالف احلقيقي
ــتون  ــة البش ــم إىل عرقي ــان وعناصره ــادة طالب ــة ق ــي أغلبي ــا ينتم فبينم
ــن جنســيات  ــادات م ــإن القاعــدة تضــم عناصــر وقي ــة ف ــة األفغاني احمللي
ــاح  ــع االجتي ــم م ــت بالتنظي ــة التحق ــة وإســالمية خمتلف ــات عربي وجغرافي

ــتان54. الســوفيييت ألفغانس

وألن القاعــدة أعلنــت بيعتهــا لطالبــان، وتــدرك مــا معــى أن تكــون 
ــيت  ــرة ال ــدويل واملشــاكل الكب ــن احلــرج ال ــى الرغــم م ــا عل يف ضيافته
حلقــت بأفغانســتان مــن جــراء التوظيــف واالســتثمار الــدويل هلــذا امللــف، 
فــإن هــذا ال يعــي أهنــم علــى وفــاق دائــم، فثمــة خــالف واضــح حول 
التمــدد والســيطرة، ورمبــا مــن املســتبعد أن تقبــل طالبــان برايــةٍ خــالفَ 

رايتهــا علــى أرض أفغانســتان.

ــق  ــي املناط ــان«، فف ــة خراس ــمى »والي ــا يس ــش، أو م ــا داع أم
الشــرقية مــن أفغانســتان، وقــد بــدأ ظهورهــا منــذ عــام 2015، وأعلنــت 
ــل، ويف  ــة كاب ــرات يف العاصم ــة وتفج ــات هجومي ــن عملي ــؤوليتها ع مس
مناطــق شــديدة التحصــني العســكري، مــا يطــرح عــددًا مــن األســئلة 
ــاء  ــا يف أثن ــت ألنصاره ــيت قدم ــهيالت ال ــا والتس ــروف ظهوره ــن ظ ع

ــرب  ــة الع ــرب، طالبــان والقاعــدة مجعتهمــا فكــرة اجلهــاد فهــل تفرقهمــا املصــاحل؟، صحيف ــة الع 54   صحيف
ــدد )11471(، 2019، ص13. ــي، الع ــالم سياس ــة، إس القطري
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ــاك  ــا أن هن ــاك، كم ــد هزائمهــم هن ــراق بع ــن ســوريا والع قدومهــم م
تنافســًا كبــرًا بــني طالبــان وداعــش، وهنــاك انشــقاقات لبعــض أفــراد 
ــكار الســيطرة. ــر بأف ــار املتأث ــم لداعــش، خاصــة التي ــان وانضمامه طالب

القاعــدة وداعــش مهــا كذلــك خمتلفتــان، وإن احتدتــا يف رفــض األنظمة 
القائمــة، وتــرى داعــش أهنــا أجنــزت مــا مل تســتطع القاعــدة إجنــازه؛ من 
خــالل إعــالن دولتهــا يف العــراق والشــام، والواليــات التابعــة هلــا كواليــة 
خراســان، وعلــى الرغــم مــن أن أبــا مصعــب الزرقــاوي مؤســس داعــش، 
خــرج مــن رحــم القاعــدة، وأعلــن أول جمموعــة تابعــة هلــا يف العــراق يف 

العــام 2004، فــإن ملــف داعــش جتــاوز كثــرًا ســيطرة القاعدة.

يف صلبهــا؛ تقــوم املنافســة احلاليــة بــني القاعــدة وداعــش بــني جيلني 
متضاربــني مــن املقاتلــني ذوي التفكــر العابــر للحــدود، مــن جهــة ميثــل 
ــره  ــود فك ــذي يع ــدويل ال ــاد ال ــدمي للجه ــرس الق ــدة احل ــم القاع تنظي
ــز داعــش  االســتراتيجي إىل الصــراع الســابق يف أفغانســتان، يف حــني تتمي
بكوهنــا جيــل القــرن الواحد والعشــرين مــن الشــباب املقاتلــني الذيــن رأوا 
يف طريقــة الزرقــاوي األكثــر فعاليــة وشــرعية، وتــرى أن القاعــدة احنرفــت 
ــر  ــال عم ــن الدن وامل ــاب ب ــس غي ــد انعك ــواب، وق ــج الص ــن منه ع
ــني هــذه اجملموعــات، وستســتمر  ــى اخلــالف احلاصــل ب والظواهــري عل
املنافســة بينهمــا، مــع ســعي كل جمموعــة إىل فــرض نفســها علــى أهنــا 

ــد العاملــي للجهــاد55.  القائ

٣.  اجلماعات السياسية والعرقية 
ــزاع  ــاجل الن ــن أن يع ــط ال ميك ــان فق ــنطن وطالب ــني واش ــاق ب االتف
ــية  ــات السياس ــني اجملموع ــزال ب ــابق وال ي ــراع س ــة ص ــاين، فثم األفغ
ــراف،  ــت كل األط ــراع وليس ــي يف الص ــرف رئيس ــان ط ــة، وطالب األفغاني

ــز،  ــز بروكنج ــتر، التنافــس اجلهــادي: الدولــة اإلســالمية تتحــدى تنظيــم القاعــدة، مرك ــارلز ليس 55   تش
ــة األوىل، 2016، ص27-24. ــة، الطبع الدوح
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وحــل العالقــة بــني أمريــكا وطالبــان، أو بــني طالبــان وحكومــة كابــل، 
ال يعــي تصفــر املشــكلة، فــال تــزال جذورهــا باقيــة، وليــس مــن املتوقع 
ــا  ــاق، فأفغانســتان- كم ــذا االتف ــة هل ــات طواعي ــك اجملموع أن تســلم تل
ــى الرغــم مــن وجــود  ــان عل ــات متعــددة، وطالب ســبق- جمموعــة عرقي
منتمــني إليهــا مــن عرقيــات أخــرى فــإن هيمنــة البشــتون عليهــا وانتمــاء 
ــى  ــًا، وح ــن أحيان ــي يهيم ــل العرق ــل العام ــم جيع ــا إليه ــب رموزه أغل
إن حظيــت بشــعبية كبــرة مــن جــراء مواجهــة القــوات األجنبيــة فإهنــا 
تبقــى غــر ممثلــة للجميــع، والبشــتون علــى الرغــم مــن كوهنــم األعلــى 
ــادات  ــع قي ــة م ــالف احلرك ــن خ ــاًل ع ــة، فض ــون األغلبي ــبة ال ميثل نس
بشــتونية أخــرى مثــل حكمتيــار وســياف الرســول، وحكومــة كابــل الــيت 

ينتمــي عــدد كبــر منهــا إىل عرقيــة البشــتون. 

وقــد أبــدى قــادة بعــض اجلماعــات حتفظاهتــم علــى االتفــاق بــني 
أمريــكا وطالبــان، فعلــى ســبيل املثــال يــرى القيــادي األفغــاين الســابق، 
قلــب الديــن حكمتيــار، أن االتفــاق بــني واشــنطن وطالبــان فقــط ال ميكن 
أن يعــاجل النــزاع األفغــاين كلــه، ويقتــرح علــى كل اجلماعــات أن جتلــس 
ــدم تكــرار أخطــاء املاضــي اجلســيمة، وعــدم التمــاس  ــًا وتتعهــد بع مع
الدعــم األجنــي بعضهــا ضــد بعــض، ويعتقــد أن التدخــل اخلارجي ســبب 
كل هــذا الصــراع56. ويــرى جنــل مســعود، الــذي بدأ ينشــط سياســيًا، أن 
والــده أمحــد شــاه مســعود قائــد التحالــف الشــمايل الــذي كان لــه دور 
يف إســقاط طالبــان، قتــل علــى يــد أتباعهــا، ومــن مث ينتقــد األمريــكان 
ــال:  ــل، وق ــة كاب ــة حكوم ــان مــن دون معرف ــى التفــاوض مــع طالب عل
»لألســف األمريكيــون كانــوا يتعاملــون بســرية كبــرة هبــذه املســألة، فهم 
مل يشــركوا األفغــان باألمــور املهمــة يف مفاوضاهتــم مــع حركــة طالبــان، 

56   قلب الدين حكمتيار، طالبان والسياسيون األفغان يفضلون حماداثت سالم يف تركيا، 2020/2/12، تاريخ 
https://cutt.us/yXRGw  .2020/7/19 :االطالع
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وال احملــاور الــيت تطرقــوا إليهــا والبنــود الــيت مت التحــدث فيهــا«57. 

وبشــكل عــام فــإن اجلماعــات السياســية كانــت تنظــر بعــني الريبــة 
إىل االتفــاق األمريكــي مــع طالبــان، وخاصــة تلــك القريبــة مــن احلكومة، 
وتــرى فيــه خذالنــًا أمريكيــًا هلــا، وهلــذا جــاء التفــاوض األفغــاين الداخلي 
ــات  ــه كل املكون ــرَك في ــا مل تُش ــة، وم ــوة الواضح ــذه الفج ــد ه ليس
األفغانيــة، ويبــدأ اجلميــع بالتفكــر يف خيــارات جديــدة كالفدراليــة مثــاًل، 

فــإن التحديــات ســتبقى قائمــة، ألن أســباب املعضلــة ال تــزال قائمــة.

٤.  الصيغة الفكرية والسياسية اجلديدة 
طالبــان علــى الرغــم مــن كل مــا حيــدث ال يــزال يكتنــف بعــض 
الغمــوض كثــرًا مــن ملفاهتــا الفكريــة والسياســية والثقافيــة، وهلــذا ال بــد 
أن تفصــح عــن برناجمهــا السياســي واالقتصــادي والتعليمــي، وعــن موقفهــا 
مــن احلقــوق واحلريــات، وموقفهــا مــن اآلخــر، حــى تزيــل املخــاوف 
ــات  ــة واملكون ــات العرقي ــة واألقلي ــدويل والقــوى األفغاني ــدى اجملتمــع ال ل
ــع  ــع الواق ــها م ــف نفس ــك أن تكي ــا كذل ــة، وعليه ــية األفغاني السياس
السياســي واملتغــرات الدوليــة، وختــرج مــن العزلــة الــيت حيــاول اآلخــرون 

حشــرها فيهــا.

تصــر طالبــان علــى التركيــز علــى )النظــام اإلســالمي(، وهــي نقطــة 
جوهريــة يف املفاوضــات، ال ميكــن لطالبــان التخلي عنهــا، ألهنا هبذا ستخســر 
قاعــدة شــعبية عريضــة، وســتقضي علــى إرثهــا النضــايل يف الدفــاع عــن 
اإلمــارة اإلســالمية، يف حــني تصــر حكومــة كابــل علــى اعتمــاد نظــام 
ــًا، لكــن يُتوقــع أن  ــة دســتورية مدعومــة غربي ــاء مجهوري دميقراطــي، وبن
تبــدي طالبــان مرونــة نســبية يف اســتيعاب الفتــات اجلمهوريــة والدميقراطيــة 
وتأطرهــا يف حــدود الضوابــط اإلســالمية، كمــا حصــل يف موقفهــا مــن 

57   ناصر شديد، جنل شاه مسعود للجزيرة نت: ال أثق بطالبان وال أستبعد محل السالح من جديد، اجلزيرة، 
https://cutt.us/tTAV2 .2020/7/20 :2019/9/27، تاريخ االطالع
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ــذي  ــس باملســتوى ال ــًا، لكــن لي ــرأة حديث ــن امل ــا م ــات، وموقفه األقلي
جيعلهــا تتماهــى كليــًا مــع طموحــات حكومــة كابــل.

ــزال قائمــة، وكان هلــا حضورهــا  ــة ال ت ــاك ملفــات أخــرى إثني هن
ــة  النســي يف الصراعــات الســابقة بعــد خــروج االحتــاد الســوفيييت، إضاف
إىل مــا يتعلــق بامللفــات الثالثــة )الديــي واالجتماعــي والسياســي(، فامللــف 
الديــي وموقــع الديــن يف السياســة مســألة جوهريــة، وكانــت جــزءًا مــن 
ــل  ــية وح ــات السياس ــويته إىل اآلن، وامللف ــم تس ــابق، ومل تت ــراع الس الص
القضايــا املتعلقــة باحلكــم، ودور احلاكــم، وتنصيبــه وعزلــه، وقضايا الدســتور 
والنظــام اإلســالمي، وغرهــا نقــاط خــالف جذريــة كذلــك، إضافــة إىل 
امللفــات االجتماعيــة املتعلقــة باملــرأة ودورهــا والــدور االجتماعــي لوســائل 
اإلعــالم واملنظمــات األجنبيــة، وكلهــا ملفــات ال تــزال مفتوحــة، تنتظــر 
ــل  ــة كاب ــن حكوم ــة م ــات واضح ــان، وتطمين ــن طالب ــًا م ــًا مرن موقف

والفصائــل األخــرى.

إن أســباب الصــراع املاضيــة مــا مل تؤخــذ باحلســبان، واعتبــار معرفــة 
املاضــي جــزءًا مــن احلــل، فلرمبــا ســتظل املشــكلة باقيــة؛ لبقــاء جذورها 
املغذيــة للصــراع، ومــا مل يتــم اســتيعاب هويــة الشــعب ومرتكزاتــه الفكرية 

فــإن أي مقاربــة جديــدة رمبــا لــن يكتــب هلــا القبول.

٥.  التحدي اإلقليمي والدويل 
النقطــة األكثــر أمهيــة يف هــذا املوضــوع أن الــدول اإلقليميــة تتكــون 
ــل  ــدادات داخ ــا امت ــددة هل ــة متع ــات إثني ــن جمموع ــك م ــي كذل ه
ــة  ــات العرقي ــتثمر يف املكون ــاورة أن تس ــة جم ــاول كل دول ــتان، وحت أفغانس
ــى  ــعب عل ــة والش ــتان الدول ــكيل أفغانس ــعى لتش ــا، وتس ــة منه القريب

ــابقًا. ــة س ــد األزم ــا عقَّ ــذا م ــا، وه مزاجه

ــني  ــني الدولي ــرز الفاعل ــإن أب ــية ف ــق اجليوسياس ــن احلقائ ــًا م انطالق
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ــران، فبالنســبة  ــكا وباكســتان وروســيا وإي ــم أمري ــاين ه يف الشــأن األفغ
لباكســتان يف الوقــت الــذي رحبــت فيــه باالتفــاق وعدَّتــه بدايــة لعمليــة 
ســالم ومصاحلــة وإهنــاء عقــود مــن احلــرب واملعانــاة اليت عاشــها الشــعب 
األفغــاين، تشــعر بالقلــق مــن اســتبعادها مــن ملــف املصاحلــة الــذي ُأجنــز 
يف قطــر بــني طالبــان وأمريــكا، وهــي الــيت أشــرفت كثــرًا علــى هــذا 
امللــف، غــر أهنــا مــع ذلــك شــجعت طالبــان علــى خوضهــا، ويبــدو 
أن إســالم أبــاد تعرضــت لضغــوط أمريكيــة حــى متــارس هــي األخــرى 
ضغوطــًا علــى طالبــان مــن أجــل الدخــول يف املفاوضــات، حيــث متثــل 

باكســتان رقمــًا صعبــًا يف هــذا امللــف.

ــة إلغــراق باكســتان يف الصــراع مســتقباًل،  ــة رمبــا دولي ــاك رغب هن
وخاصــة إذا كان هنــاك تنســيق أمريكــي هنــدي يف مواجهــة الصــني، فــإن 
باكســتان ســتكون الورقــة الــيت ميكــن أن تكســبها اهلنــد مقابــل التعــاون 
ــة الــيت  مــع أمريــكا ضــد الصــني، وهــذه رغبــة حكومــة كابــل احلالي
ــى  ــتان لتبق ــاكل إىل أفغانس ــدر املش ــا تص ــى أهن ــتان عل ــر إىل باكس تنظ
ــراع إىل  ــل الص ــتان أن ينتق ــة أفغانس ــل حكوم ــة، وتفض ــاحتها آمن س
باكســتان، ويف هــذا اإلطــار ال يســتبعد اســتغالل ورقــة طالبــان باكســتان 

ــة.   ــداف الدولي ــض األه ــق بع ــا لتحقي ــة اختراقه وحماول

أمــا روســيا وإيــران فقــد ســعت كل منهمــا إىل بنــاء عالقــة جديــدة 
مــع طالبــان، منــذ عــام 2013، وقــد كشــف املمثــل الروســي لشــؤون 
أفغانســتان، زامــر كابلــوف، عــن أن داعــش هــم العــدو األول ملوســكو 
ــم، وأن  ــع مصاحله ــق م ــان تتواف ــة طالب ــار إىل أن مصلح ــان، وأش وطالب
هنــاك قنــوات اتصــال بــني اجلانبــني، كمــا أن إيــران تبــدو أكثــر تقدمــًا 
ــاء عالقتهــا مــع طالبــان، وقــد وجهــت دعــوة رمسيــة، يف يونيــو/ يف بن

حزيــران 2013، لوفــد مــن طالبــان لالجتمــاع مبســؤولني إيرانيــني وفتــح 
مكتــب متثيــل هلــم يف مدينــة مشــهد اإليرانيــة يف 2014، وقــد أقــام أختــر 
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منصــور يف إيــران شــهرين قبــل مقتلــه، واســتضافت طهــران عــددًا مــن 
قيــادات طالبــان58.

ــران إىل التمــدد يف الفراغــات املتاحــة  بقــدر مــا تســعى روســيا وإي
فإهنمــا كذلــك حتــاوالن جتنــب اآلثــار الكارثيــة القادمــة، فحكومــة كابــل 
يف مرحلــة ضعــف، وما يســندها هــو الوجــود الــدويل، ويف حال انســحاب 
القــوات اخلارجيــة ســتجد احلكومــة نفســها أمــام ملفــات كبــرة رمبــا من 
ــة خراســان حيــاوالن  ــة مبــكان تســويتها، كمــا أن القاعــدة ووالي الصعوب
التمــدد يف الفراغــات املوجــودة، ورمبــا ال توجــد قــوة رادعــة هلمــا بعــد 
مغــادرة القــوات األجنبيــة ســوى طالبــان، ويف هــذه احلالــة قــد تكســب 
ــع األول  ــتعود للمرب ــت س ــس الوق ــا يف نف ــًا، لكنه ــًا إقليمي ــان دعم طالب
ــذي  ــاك؛ ال ــكل احلــركات املســلحة هن ــدويل ل ــده اجملتمــع ال ــذي يري ال

يكمــن يف ضــرب األصوليــة باألصوليــة.

تبــدو إيــران معارضــة لالتفــاق، وقــد أصــدرت بياهنــا الــذي يــرى 
أن أمريــكا ليســت يف موقــع قانــوين خيوهلــا تقريــر مســتقبل أفغانســتان، وأن 
االتفــاق مل يأخــذ يف احلســبان أن إيــران دولــة جــارة ألفغانســتان وتربطهــا 
هبــا حــدود جغرافيــة وقواســم مشــتركة، معتــربة أن »الســالم املســتدام يف 
أفغانســتان يتحقــق فقــط عــن طريــق املفاوضــات بــني األفغــان مبشــاركة 
ــدول  ــات ال ــبان مالحظ ــذ يف احلس ــع األخ ــية، م ــوى السياس ــع الق مجي
ــاء  ــدف إىل إضف ــة هت ــاعي األمريكي ــتان«، ورأت أن املس ــاورة ألفغانس اجمل
الشــرعية علــى وجودهــا يف أفغانســتان، وهــي تعــارض هــذه املســاعي59.

هنــاك شــبه إمجــاع دويل وإقليمــي واضــح علــى أمهيــة املفاوضــات 
األفغانيــة، وهــذا مــا يفســر احلضــور والترحيــب الــدويل الواســع بتلــك 

58   حممد عبد اهلل يونس، دوافع وتداعيات التدخالت الروسية اإليرانية يف أفغانستان، جملة الدراسات اإليرانية، 
مركز اخلليج العريب للدراسات اإليرانية، العدد )3(، 2017، ص145.

59   رويترز، إيران ترفض االتفاق بني أمريكا وطالبان بشأن أفغانستان، 2020/3/1، تاريخ االطالع: 
https://cutt.us/jSoNj .2020/7/18

https://cutt.us/jSoNj
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املفاوضــات، وإن كان لبعــض الــدول حتفظــات فهــي رمبــا حــول بعــض 
امللفــات واحلضــور، وهــذا ال ينفــي أن مثــة أطماعــًا ونوايــا قادمــة، قــد 

تعيــد أفغانســتان إىل الــوراء.

رابعاً: مآالت املفاوضات األفغانية 
حتــاور طالبــان مــن موقــع قــوة، تســتمده مــن ســيطرهتا علــى مــا 
ــع  ــاق م ــع اتف ــن توقي ــا م ــة، ومتكنه ــا األفغاني ــف اجلغرافي ــارب نص يق
ــول  ــات تع ــذه املعطي ــة، وه ــوات األجنبي ــحاب الق ــي بانس ــكا يقض أمري
ــرًا يف فــرض شــروطها املتعلقــة علــى األقــل برفــض  ــان كث عليهــا طالب
احلكومــة احلاليــة وتطبيــق النظــام اإلســالمي حســب تصورهــا، مســتفيدة 
مــن جناحهــا الســابق املتعلــق بإطــالق أكــرب عــدد مــن أعضائهــا املعتقلني 
لــدى حكومــة كابــل، وتنــاور بالبقيــة مــن أجــل وقــف إطــالق النــار، 
ولكــن قــد يســتمر إطــالق النــار وتســتمر املواجهــات، ورمبــا تتوســع، 
خاصــة إذا كان يف حســبان طالبــان تكــرار النمــوذج الفيتنامــي، واســتغالل 
انســحاب القــوات األجنبيــة يف بســط نفوذهــا علــى بقيــة األرض األفغانيــة، 
وهــذا الســيناريو يف حــال حدوثــه فمعنــاه أن طالبــان ســتضع نفســها أمام 
ــن اإلحــراج  ــة فضــاًل ع ــات األفغاني ــة املكون ــع بقي ــة م ــة داخلي مواجه

الــدويل.

ــم األمريكــي  ــاف الدع ــازالت يف حــال إيق ــة تن ــدم احلكوم ــد تق ق
ــون  ــا يك ــدد، ورمب ــتمرار التم ــان يف اس ــري طالب ــد يغ ــذا ق ــاًل، وه فع
بالفتــات أخــرى؛ خروجــًا مــن اإلحــراج الــدويل، ويف هــذا احلالــة فــإن 
الوضــع ســيكون مرشــحًا ملزيــد مــن الفوضــى، ولــن يكــون مبقــدور أي 

مــن األطــراف حســم امللــف ملصلحتــه كامــاًل.

 يف املقابــل تعتمــد حكومــة كابــل علــى شــرعيتها الدوليــة، واصطفاف 
ــة،  ــدن املهم ــة وامل ــى العاصم ــيطرهتا عل ــا، وس ــدويل معه ــع ال اجملتم
وامتالكهــا جليــش وقــوات أمنيــة مدربــة دوليــًا، وفــرق إداريــة يف مجيــع 
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اجملــاالت تؤهلهــم ألي تســوية قادمــة، وهــذه األوراق تراهــن هبــا للضغــط 
علــى طالبــان للتنــازل مــن أجــل حتقيــق الســالم، وحتــرص علــى أن يظل 
التفــاوض مــع طالبــان يف إطــار بقــاء شــرعيتها، وتســعى الخنــراط طالبــان 
ــار(، ويف  ــة السياســية أســوة باحلــزب اإلســالمي )حــزب حكمتي يف العملي
ــة  ــاحة األفغاني ــرك الس ــة بت ــدات األمريكي ــدرك التهدي ــه ت ــت نفس الوق
متامــًا، وتأمــل يف تراجــع سياســي أمريكــي يضمــن بقــاء القــوات األجنبيــة 

ولــو بنســبة أقــل.

ــق  ــات، وتعل ــاح املفاوض ــا إلجن ــكل ثقله ــع ب ــنطن فتدف ــا واش أم
ــد  ــس دونال ــت إدارة الرئي ــات، وعمل ــج املباحث ــى نتائ ــرة عل ــااًل كب آم
ترامــب علــى توظيفهــا قــدر املســتطاع ضمــن معركــة الرئاســة األمريكيــة 
ــت  ــق الوق ــف وضي ــدات املل ــاين 2020، لكــن تعقي يف نوفمرب/تشــرين الث
ــات،  ــد االنتخاب ــل موع ــة قب ــة أفغاني ــة أفغاني ــق مصاحل ــعفها لتحقي مل يس
وهلــذا قــد تســتثمر أمريــكا يف ملــف اجلماعــات املســلحة، وتســتفيد مــن 

ــة معهــا. ــان يف مواجهــة داخلي ــاق يف إقحــام طالب ــود االتف بن

تســتبعد أوســاط أمريكيــة ظهــور نتائــج ملموســة يف األمــد القريب، إذ 
تعتقــد فانــدا فيلبــاب، اخلبــرة يف شــؤون أفغانســتان يف معهــد »بروكينغــز« 
ــتمر  ــد تس ــاقة، وق ــة وش ــتكون طويل ــات »س ــنطن، أن املفاوض يف واش
ــال  ــع احتم ــدة م ــهر ع ــًا ألش ــات أحيان ــودها توقف ــد تس ــنوات، ق لس
جتــدد االقتتــال«، ومــع إمكانيــة النجــاح إال أنــه ال أحــد يســتطيع التكهــن 
مبــا ســتؤول إليــه أفغانســتان يف قــادم األيــام، وأمــام هــذه الوضعيــة، ويف 
ــإن واشــنطن عــربت صراحــة- يف  ــق أســوأ الســيناريوهات، ف حــال حتق
موقــف اســتباقي لــإلدارة األمريكيــة- عــن نفــض يدهــا مــن موضــوع 
ــات املتحــدة أن مســتقبل  ــدت الوالي ــل لقــد أكَّ احلــرب يف أفغانســتان، ب
أفغانســتان أصبــح اآلن يف أيــدي األفغــان، وأنــه إذا اهنــارت عمليــة الســالم 
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ووقعــت حــرب أهليــة فتلــك مســؤولية األفغــان60.

ــروف  ــرة، والظ ــات الكب ــعة، والتحدي ــات الواس ــذه املعطي ــام ه أم
الداخليــة املعقــدة، واألطمــاع اخلارجيــة املتعــددة، فــإن املفاوضــات األفغانية 
رمبــا لن تفضــي إىل تفامهــات شــاملة وعاجلــة يف الوقــت نفســه، وإذا حدث 
شــيء مــن ذلــك فلــن يكــون رمبــا إال يف حــدود التفامهــات األوليــة، أو 
ــا تســجل  ــدر م ــة، بق ــة كامل ــن تنهــي األزم ــيت ل ــول الشــكلية ال احلل
موقفــًا لــإلدارة األمريكيــة، وترحــل مــا بقــي مــن القضايــا لتنفجــر فيمــا 

بعــد.

وقــد تنتهــي املفاوضــات إىل حلــول كاملــة لكــن هــذا يتطلــب وقتــًا 
ــابات  ــاوز احلس ــني، وجت ــني الطرف ــة ب ــة العالي ــن الثق ــدرًا م ــول، وق أط
الضيقــة، واســتيعاب بقيــة املكونــات األفغانيــة يف ذلــك، واالتفــاق علــى 
ــايل  ــذكاء الع ــلحة، وال ــات املس ــع اجلماع ــل م ــة يف التعام ــات واضح آلي
ــازالت  ــدويل، ولكــن هــذا األمــر يتطلــب تن يف التعامــل مــع اجملتمــع ال

ــني.  ــم اخلارجي ــة وداعميه ــراف الداخلي ــن كل األط ــرة م كب

60   حسن الراشدي، سالم أفغانستان الوالدة العسرة، يت آر يت التركية، 2020/9/17، تاريخ االطالع: 
https://cutt.us/aYleC .2020/9/18
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اخلامتة 
ــرة  ــدة الفك ــا وح ــدة، أمهه ــات ع ــان بصف ــاء طالب ــز أعض يتمي
واإلخــالص هلــا، والــوالء للقــادة والســمع والطاعــة هلــم، وبســاطة العيش 
وتواضــع احليــاة، يضــاف إىل ذلــك االســتبداد الفكــري الــذي تــرى فيــه 
احلركــة صمــودًا وثباتــًا، وهــو وإن كان أحــد العوامــل املؤثــرة يف احلركــة 
ــض  ــب بع ــتطاعت أن تكتس ــد اس ــأهتا، فق ــة نش ــر يف بداي ــكل كب بش
املرونــة فيمــا بعــد ذلــك، وبقــدر مــا أثــرت صالبــة احلركــة، الــيت كان 
ــرت يف  ــك أث ــا كذل ــة دور يف تشــكيلها، يف الســاحة العســكرية، فإهن للبيئ

ــاًل. الســاحة السياســية، وأســهمت يف اســتدامة الصــراع طوي

الظــروف السياســية والعوامــل الدينيــة كان هلــا دور يف نشــأة طالبــان، 
وأســهمت بشــكل واضــح يف تشــكيلها، والبيئــة اجلغرافيــة أكســبت أعضاءها 
ــة  ــدر إجيابي ــة، وبق ــوة والصالب ــف الق ــم يف موق ــيت أظهرهت ــا ال خصائصه
هــذا الثبــات فــإن غيــاب املرونــة يف بدايــة األمــر أفقــد احلركــة قدرهتــا 
علــى التعاطــي مــع املتغــرات السياســية والنظــام الــدويل املعقــد، إضافــة 
إىل أن اختبــار الســلطة كان مــن أشــد املراحــل الــيت مــرت هبــا احلركــة، 
ألنــه جــاء يف مرحلــة انســدت فيهــا كل األفــق السياســية، وضعفــت فيهــا 
ــببها  ــرت بس ــي، وتأث ــع األم ــا الوض ــت حينه ــة، وانفل ــات الدول مؤسس
البنيــة التحتيــة واخلدمــات العامــة، وأمــام هــذه التحديــات أبــدت طالبــان 
قدرهتــا علــى تثبيــت األمــن واالســتقرار إىل حــد مــا، وســحب الســالح، 
وتوحيــد املناطــق املبعثــرة حتــت حكمهــا، ويف املقابــل عجــزت عــن توفر 
أبســط احلقــوق للمواطنــني، وإذا اســتُثي احلصــار الــدويل وغيــاب االعتراف 
اخلارجــي فــإن اجلهــد الــذي بذلتــه طالبــان يف تعطيــل احليــاة العامــة رمبا 
كان سيســهم يف انفراجهــا ولــو جزئيــًا يف حــال تركيــز اجلهــود واالهتمــام 

بأولويــات املواطنــني.

اســتثمرت طالبــان يف العامــل العرقــي، واســتطاعت أن تكســب إىل حد 
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مــا عرقيــة البشــتون، كمــا أهنــا مل تشــكل حالــة مــن القطيعــة مــع بقيــة 
ــة،  ــة امللهم ــي واجلــذور الفكري ــل الدي ــن العام ــتفادت م ــات، واس العرقي
ــًا  ــر قرب ــدارس أكث ــذه امل ــة، وه ــدارس الديوبندي ــي إىل امل ــان تنتم فطالب
ــة  ــدارس الديني ــى عكــس بعــض امل ــاة، عل ــًا باحلي ــام والتصاق للعمــل الع
األخــرى، كمــا أهنــا تتســم باحملافظــة الشــديدة، وهــي علــى خــالف مع 
مــدارس فكريــة عريقــة كاألزهــر واحلركــة الســلفية واجلماعــة اإلســالمية 
يف اهلنــد وباكســتان، وعلــى الرغــم مــن عالقــة طالبــان بتنظيــم القاعــدة 
فإهنــا مــا زالــت حمافظــة علــى هويتهــا الوطنيــة والقوميــة، وكانــت تــرى 

أفــراد التنظيــم يف أفغانســتان تابعــني هلــا وحتــت رايتهــا ال العكــس. 

ــة  ــروف بالغ ــت يف ظ ــان عمل ــة أن طالب ــكان معرف ــة مب ــن األمهي م
التعقيــد، ســواء خــالل احلكــم أو املقاومــة، وأهنــا وجــدت نفســها داخــل 
احلكــم دون جتربــة ســابقة، كمــا أن هنــاك عــددًا مــن املتغــرات كان هلــا 
انعكاســها املباشــر علــى أداء احلركــة وممارســتها، علــى رأســها أحــداث 
ــى  ــة، وعل ــان الدول ــت طالب ــيت أجهض ــبتمرب، ال ــن س ــر م ــادي عش احل
الرغــم ممــا بذلتــه مــن تطمينــات دوليــة فــإن بقــاء تنظيــم القاعــدة يف 
أفغانســتان أثــر يف مســرهتا وتقديرهــا للواقــع، وهــذا رمبــا يعــود حملدوديــة 
القــدرة وضعــف اخلــربة الــيت عاشــتها احلركــة يف ســنوات تأسيســها األوىل، 

وانعكســت علــى أدائهــا العــام خــالل احلكــم.

ومــع هــذا حيســب لطالبــان اســتيعاهبا للدميغرافيــا األفغانيــة واجلغرافيــا 
املســاندة إىل حــد كبــر، وتنامــي مهــارات التفــاوض لديهــا، وقدرهتــا على 
ــا بباكســتان  ــى عالقته ــا عل ــدة، وحمافظته ــة جدي ــات خارجي نســج عالق
علــى الرغــم مــن كل مــا حــدث، وســعيها لتشــكيل عالقــات إقليميــة 
ــابقة،  ــا الس ــاط ضعفه ــن نق ــتفادت م ــد اس ــة ق ــل احلرك ــة، ولع متوازن
وهــذا مــا ظهــر يف جــوالت التفــاوض مــع أمريــكا، فقــد قدمــت طالبان 
ــرت  ــا، وأظه ــود عنه ــك املعه ــر ذل ــاوض غ ــن التف ــدًا م منوذجــًا جدي
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للعــامل أن اخليــارات الصفريــة ونيــة االجتثــاث مل تعــد جمديــة.

حتتــاج احلركــة إىل تقييــم جتربتهــا دائمــًا واالســتفادة مــن أخطائهــا، 
ــع  ــطء، والواق ــه يســر بب ــن وجــوده فإن ــم م ــى الرغ ــر عل ــذا األم وه
يفــرض عليهــا اســتدراك هــذا القصــور، واالســتفادة مــن جتــارب مثيالهتــا 
ــة يف  ــقاقات احلاصل ــاليف االنش ــة، وت ــالمية املعتدل ــركات اإلس ــن احل م
ــة،  ــا الفكري ــي، وجذوره ــا الداخل ــب هيكله ــادة ترتي ــة احلركــة، وإع بني
ــه. ــع ال مفروضــة علي ــع الواق والتصــرف كحركــة سياســية منســجمة م

ــف  ــات عــدة، تكمــن يف موق ــة حتدي ــاين مث ــق الســالم األفغ يف طري
ــا،  ــة هل ــل التابع ــن الفصائ ــا م ــل، وموقفه ــة كاب ــن حكوم ــان م طالب
ــات  ــن اجلماع ــا م ــان، وموقفه ــة خراس ــدة ووالي ــن القاع ــا م وموقفه
السياســية والعرقيــة األفغانيــة، وموقفهــا مــن اجملتمــع الــدويل، وأمــام هــذه 
ــع  ــرف بالواق ــة، وتعت ــارة عالي ــى مبه ــة أن تتعاط ــاج احلرك ــات حتت املكون
ــمل كل  ــع ليش ــاق إن مل يتوس ــا أن االتف ــه، كم ــي في ــيت ه ــي ال السياس

ــق. ــالف أعم ــاًل خل ــيكون مدخ ــه س ــة فإن ــات األفغاني املكون

مثــة أســئلة كثــرة تبحــث عــن إجابــات واضحــة مــن طالبــان، حى 
تنتقــل إىل اجلماعــة السياســية، تتعلــق باملوقــف مــن املــرأة ومــن حقــوق 
ــات  ــم والعرقي ــئلة احلك ــر، وأس ــائل العص ــن وس ــف م ــان، واملوق اإلنس
ــات،  ــن تطمين ــث ع ــئلة تبح ــي أس ــة، وه ــروة والدميقراطي ــة والث والقبيل

ــة. ــور يف ظــل هــذه األجــواء احملتقن ــة الســالم العب حــى يتســى لعملي
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املراجع 
أواًل: الكتب 

-  تشــارلز ليســتر، التنافــس اجلهــادي: الدولــة اإلســالمية تتحــدى تنظيــم القاعــدة، 
مركــز بروكنجــز، الدوحــة، الطبعــة األوىل، 2016.

-  حســن علــي خاطــر، اجملتمــع العــريب املعاصــر املقومــات وأمنــاط الشــخصية، دار 
ــروق، األردن، الطبعة األوىل، 2001. الش

-  حشــمة اهلل مصلــح، احلــرب والســالم يف أفغانســتان، منتــدى العالقات العربية 
ــة األوىل، 2014. ــر، الطبع الدولية، قط

ــد  ــاين، طالبــان مــن حلــم املــال إىل إمــارة أفغانســتان، معه ــظ اهلل حق -  حفي
ــة األوىل، 1997. ــتان، الطبع ــية، باكس ــات السياس الدراس

ــل، السياســة اخلارجيــة املصريــة جتــاه أفغانســتان،  ــن نائ ــاد الدي ــد اهلل عم -  زي
مكتبــة الشــروق الدوليــة، مصــر، الطبعــة األوىل، 2010.

ــات للنشــر  ــف، حيــايت مــع طالبــان، شــركة املطبوع ــد الســالم ضعي -  عب
ــة، 2017. ــة الثالث ــان، الطبع ــع، لبن والتوزي

-  عبــد القيــوم مهمنــد، مفاوضــات أم جلســات حمظــورة، فصــل مــن كتــاب 
معضلــة أفغانســتان طالبــان والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، منتــدى العالقــات العربية 

الدوليــة، قطــر، الطبعــة األوىل، 2014.

-  فهمــي هويــدي، طالبــان جنــد هللا يف املعركــة الغلــط، دار الشــروق، مصــر، 
الطبعــة الثانيــة، 2001.

-  حممــد ســرافراز، حركــة طالبــان مــن النشــوء إىل الســقوط، دار امليــزان، لبنــان، 
.2008 األوىل،  الطبعة 

-  مصبــاح اهلل عبــد الباقــي، تصــدع حركــة طالبــان خلفيــات وتداعيــات، مركــز 
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اجلزيرة للدراســات، قطــر، الطبعــة األوىل، 2016.

ــي، مــا بعــد املــال أخــر منصــور القيــادة اجلديــدة حلركــة  ــد الباق ــاح عب -  مصب
ــرة للدراســات، قطــر، 2016. طالبــان، مركــز اجلزي

ــامرائي، علــم النفــس البيئــي مفاهيــم وحقائــق ونظــرايت  ــاحل الس ــة ص -  نبيه
ــة األوىل، 2012. ــع، األردن، الطبع ــر والتوزي ــران للنش وتطبيقــات، دار زه

اثنياً: الرسائل اجلامعية
-  ســهام ساســي، الصــراع الســوفيييت األمريكــي يف أفغانســتان، رســالة 
ماجســتر، جامعــة حممــد بوضيــاف، كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، 

ــر، 2015. ــخ، اجلزائ ــم التاري قس

-  ســيد إمساعيــل يوســف، األبعــاد االســراتيجية للعالقــات األمريكيــة األفغانيــة، 
رســالة ماجســتر يف العلــوم السياســية، جامعــة الشــرق األوســط، األردن، 

ديســمرب 2014.

اثلثاً: اجملالت 
ــدى  ــان، املنت ــرو، أمريــكا إذ جتنــح للســلم مــع طالبــان، البي ــد عم -  أمح

اإلســالمي، العــدد )383(، 2019.

-  صحيفــة العرب، طالبــان والقاعــدة مجعتهمــا فكــرة اجلهــاد فهــل تفرقهمــا املصاحل، 
صحيفــة العرب القطرية، إســالم سياســي، العــدد )11471(، العــام 2019.

ــس، دوافــع وتداعيــات التدخــالت الروســية اإليرانيــة يف  ــد اهلل يون ــد عب -  حمم
ــريب للدراســات  ــج الع ــة، مركــز اخللي ــة الدراســات اإليراني أفغانســتان، جمل

ــدد )3(، 2017. ــة، الع اإليراني

-  ناديــة فضلــي، السياســة اخلارجيــة األمريكيــة جتــاه أفغانســتان، جملــة دراســات 
دوليــة، مركــز الدراســات الدوليــة، جامعــة بغــداد، العــدد )45(.
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رابعاً: املواقع اإلخبارية 

-  إبراهيــم غرايبــة، املشــهد السياســي املقبــل يف أفغانســتان، اجلزيــرة، 
https://2u.pw/gjVV7  .2020/6/20 :ــالع ــخ االط 2014/10/3، تاري

-  أمحــد موفــق زيــدان، هلــذا جنحــت طالبــان وأخفقــت الســلفية اجلهاديــة، تصريح لعريب 
https://cutt.us/2hg4M .2020/6/29 :21، 2020/3/3، تاريخ االطــالع

ــول، طالبــان والسياســيون األفغــان يفضلــون حمــاداثت ســالم يف تركيــا،  -  األناض
قلــب الديــن حكمتيــار، 2020/2/12، تاريــخ االطــالع: 2020/7/19. 

https://cutt.us/4A39W

-  بســام ناصــر، هلــذا جنحــت طالبــان وأخفقــت الســلفية اجلهاديــة، عــريب 21، 
https://cutt.us/2hg4M .2020/6/29 :ــالع 2020/3/3، تاريخ االط

-  يب يب ســي، املال برادر أحد مؤسســي حركة طالبان من الســجن إىل مفاوضة األمريكيني، 
https://cutt.us/LTBUJ .2020/6/29 :2019/2/25، تاريخ االطالع

-  يب يب ســي، نبــذة عــن زعيــم طالبــان املــال أخــر منصــور، 2016/5/22، 
https://cutt.us/3rdSX .2020/6/28 :ــالع ــخ االط تاري

-  اجلزيــرة نت، أخــر منصــور زعيــم طالبــان الــذي مل يعمــر طويــاًل، 2015/8/2، 
https://cutt.us/XtNBQ .2020/6/28 :تاريخ االطــالع

ــخ  ــت، املــال عمــر أمــر املؤمنــني الغامــض، 2041/9/2، تاري ــرة ن -  اجلزي
https://cutt.us/Xwrjc .2020/6/23 :االطــالع

العدّويــن،  بــني  -  اجلزيــرة نــت، إيــران وطالبــان كيــف مجعــت واشــنطن 
https://cutt.us/uDLSC .2020/6/29 :ــالع ــخ االط 2019/1/21، تاري
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ــخ  ــت، حركــة طالبــان النشــأة واإلمــارة، 2004/10/3، تاري ــرة ن -  اجلزي
https://cutt.us/iT9mP االطــالع: 2020/6/18. 

-  اجلزيــرة نــت، ســراج الديــن حقــاين، 2014/11/19، تاريــخ االطــالع: 
https://cutt.us/UvBri .2020/6/29

-  اجلزيــرة نت، هبــة هللا أخنــدزاده الزعيــم اجلديــد حلركــة طالبــان، 2016/5/26، 
https://cutt.us/ICOk5 .2020/6/29 :تاريخ االطــالع

ــت، جنــل شــاه مســعود للجزيــرة نــت: ال أثــق  ــرة ن -  اجلزي
بطالبــان وال أســتبعد محــل الســالح مــن جديــد، ناصــر شــديد، 2019/9/27، 

https://cutt.us/qPgh3 .2020/7/20 :ــالع ــخ االط تاري

ــة،  ــدي، ســالم أفغانســتان الــوالدة العســرة، يت آر يت التركي ــن الراش -  حس
https://cutt.us/2apyA .2020/9/18 :ــالع ــخ االط 2020/9/17، تاري

بــني أمريــكا وطالبــان بشــأن أفغانســتان،  -  رويتــرز، إيــران ترفــض االتفــاق 
https://cutt.us/jSoNj .2020/7/18 :2020/3/1، تاريــخ االطــالع

-  يوتيــوب، اعرافــات هيــالري كلينتــون، هيــالري كلينتــون، 2012/1/19، 
https://cutt.us/v4J8k .2020/6/19 :ــالع تاريخ االط

https://cutt.us/iT9mP
https://cutt.us/UvBri
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مركز مستقل غر رحبي، يُعِدّ األحباث العلمية واملستقبلية، ويساهم يف صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عرب تكنولوجيا االتصال، إسهامًا 

منه يف صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكر املبي على منهج علمي سليم

الرسالة
املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر االستراتيجي يف اجملتمعات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا جتاه قضايا حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة 

الفاعلة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 



جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األحباث والدراسات: 
حيث يقوم املركز على إعداد الدراسات واألحباث وفق املنهجية العلمية يف جماالت 

ختصص املركز، وهي:
- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.
-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية 

واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام جتاه القضايا الفكرية واألحداث السياسية 
د املهارات. واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3.  النشر: 

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية املركز يف املنظمات العاملية:




