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مالمح حكم طالبان األولية
يتــم تــداول معلومــات، بنــاء عــى ترصيحــات مــن مســؤولني 
مرتبطــني بطالبــان، حــول شــكل حكومــة طالبــان الجديــدة، 

والتــي ميكــن توضيــح أبــرز مالمحهــا يف التــايل: 

ــوف  ــا س ــان أنه ــدت طالب ــامية: أك ــارة إس ــيس إم 1- تأس
تتجــه إىل تأســيس إمــارة إســالمية، وهــو أمــر بدهــي، يف ظــل 
إرصار الحركــة عــى هــذا املطلــب أثنــاء مفاوضاتهــا يف قطــر، 
مــع الحكومــة األفغانيــة الســابقة. ومــع ذلــك، تســعى طالبان 
للتأكيــد عــى أنهــا تختلــف عــن طالبــان التــي تأسســت قبــل 
عقديــن مــن الزمــان، إذ إنهــا أكــر انفتاحــاً وســعياً للحصــول 
ــاً  ــدم منوذج ــع أن تق ــك يتوق ــدويل، ولذل ــراف ال ــى االع ع

إلمــارة إســالمية معتدلــة.

ــان لتأســيس مجلــس  2- مجلــس وليــس رئيــس: تتجــه طالب
مكــون مــن 12 شــخصاً إلدارة أمــور أفغانســتان، بعــد انهيــار 
الحكومــة الســابقة، وســوف يضــم هــذا املجلــس بعــض 

قيــادات طالبــان إىل جانــب املســؤولني الســابقني يف الحكومــة 
ــان.  ــة، األكــر انفتاحــاً عــى التعــاون مــع طالب األفغاني

3- مشــاركة ثــاث قيــادات مــن طالبــان: تتمثــل أبــرز 
القيــادات مــن طالبــان، التــي ســوف تنضــم إىل هــذا املجلــس 
ــان،  ــة طالب ــكري يف حرك ــد العس ــرادر، القائ ــي ب يف عبدالغن
ــر،  ــد عم ــال محم ــره امل ــد صه ــة بع ــاين يف الحرك ــل الث والرج
ــس  ــر، مؤس ــد عم ــال محم ــن امل ــوب، اب ــد يعق ــال محم وامل
الحركــة، وخليــل حقــاين، القيــادي يف شــبكة حقــاين املتحالفــة 
التابعــة  اإلرهــاب  قوائــم  عــى  واملصنفــة  طالبــان،  مــع 

ــدة. ــم املتح ــدة واألم ــات املتح للوالي

ــي  ــان حج ــت طالب ــزي: عيّن ــك املرك ــظ البن ــن محاف 4- تعي
محمــد إدريــس، القيــادي بطالبــان، كمحافــظ للبنــك املركــزي 
ــاً ألجمــل أحمــدي، والــذي كان مــن ضمــن  ــاين خلف األفغ
املســؤولني األفغــان الذيــن فــروا إىل خــارج البــالد يف 15 
أغســطس، وهــو مــا يعكــس رغبــة طالبــان يف الســيطرة عــى 

ــادي.  ــف االقتص إدارة املل
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مــع ســيطرة حركــة طالبــان علــى العاصمــة األفغانيــة، كابــول، فــي 15 أغســطس 2021، وهــروب رئيــس 
الدولــة أشــرف غنــي إلــى خــارج البــاد، أعلــن حامــد كــرزاي، الــذي قــاد أول حكومــة أفغانيــة بعــد اإلطاحــة 
بطالبــان عــام 2001 وشــغل منصــب الرئيــس حتــى عــام 2014، تشــكيل “مجلــس تنســيق” مكــون مــن 
ثاثــة أشــخاص لتأميــن انتقــال ســلمي للســلطة مــع عبداللــه عبداللــه، نائــب الرئيــس الســابق أشــرف غنــي، 
ومبعــوث الســام فــي الحكومــة الســابقة، وقلــب الديــن حكمتيــار الــذي ُيعتبــر بأنــه أحــد أشــرس أمــراء 

الحــرب فــي البــاد لقصفــه كابــول خــال الحــرب األهليــة )1992 – 1996(.
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2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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5- االنفتــاح عــى املجتمــع الــدويل: تبــدي طالبــان رغبــة يف 
ــة  ــالن الحرك ــح يف إع ــا وض ــو م ــدويل، وه ــراف ال ــل االع ني
التأمــني الكامــل للســفارات والبعثــات الدبلوماســية، مــع 
ــة،  ــل أعضــاء الحرك ــن قب ــم ألي أذى م عــدم تعــرض ممثليه
لــن  األفغانيــة  األرايض  أن  الحركــة  تأكيــد  إىل  باإلضافــة 
تســتخدم مــن أجــل إلحــاق الــرر باآلخريــن، يف إشــارة إىل 
عــدم تحويــل أفغانســتان ملــالذ آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة، 
ــة ضــد  ــات إرهابي ــذ عملي ــم فيهــا التخطيــط لتنفي ــي يت والت
الــدول األخــرى، وذلــك عــى الرغــم مــن تأكيــد األمــم 
املتحــدة، اســتقبال أفغانســتان يف األشــهر األخــرة حــوايل 

ــدة. ــش والقاع ــني لداع ــايب منتم ــرة آالف إره ع

الــدويل للمســاعدة يف  الحركــة املجتمــع  كــا دعــت 
االســتثارات  توجيــه  عــر  األفغــاين  باالقتصــاد  النهــوض 
ــن  ــى تتمك ــاعدات، حت ــح واملس ــم املن ــا، وتقدي ــة له األجنبي
ــارة  ــاء تج ــة إلنه ــرادات إضافي ــى إي ــن الحصــول ع ــالد م الب

وزراعــة املخــدرات.

ويالحــظ أن املجتمــع الــدويل ســوف ينتظــر ثالثــة أشــهر 
قبــل منــح طالبــان االعــراف الــدويل، وذلــك للنظــر يف مــدى 
التــزام الحركــة بالجمهوريــة وإجــراء االنتخابــات، وكذلــك 

احــرام حقــوق اإلنســان واملــرأة 
والحــق يف التعبــر، ولذلــك، فــإن 
ــع  ــراً م ــاً كب ــدي تجاوب ــان تب طالب
االعــراف  لنيــل  الضغــوط  هــذه 

الــدويل. 

6- العفــو عــن الجميــع: أعلنــت 
ال  شــامل  عفــو  إصــدار  طالبــان 
ــان  ــني األفغ ــط املواطن ــن فق يتضم
الحكومــة  مــع  تعاملــوا  الذيــن 
املرجمــني  مثــل  األمريكيــة، 
وغرهــم، أو الجنــود الذيــن حاربــوا 
جميــع  كذلــك  ولكــن  الحركــة، 
األفغانيــة  الحكومــة  مســؤويل 
الســابقة، مبــن فيهــم الرئيــس أرشف 
غنــي، وأكــدت طالبــان أنــه ميكنهــم 
العــودة والعيــش يف أفغانســتان.

وعــى الرغــم مــن هــذا اإلجــراء 
الــذي يكشــف عــن وجــود تســامح 
ــاك  ــإن هن ــة، ف ــب الحرك ــن جان م
داخــل  مــن  تتواتــر  معلومــات 
أفغانســتان، تكشــف عكــس ذلــك، 
إذ إن هنــاك حديثــاً عــن بحــث طالبــان عــن أشــخاص بعينهم 
ــزين  ــرات وغ ــات ه ــات يف والي ــداول معلوم ــم، وت وتصفيته
وفريــاب وبلــخ تتحــدث عــن تصفيــة املدنيــني الذيــن انضمــوا 
ــان، كــا أن اتجــاه وســائل اإلعــالم  مليليشــيات مناوئــة لطالب
ــد  ــب التأك ــن الصع ــل م ــتان يجع ــادرة أفغانس ــة ملغ األجنبي
مــا إذا كانــت الحــوادث ســابقة الذكــر مجــرد حــوادث 

ــان. ــب طالب ــن جان ــدة م ــة متعم ــا سياس ــة، أم أنه منفصل

ــان يف  ــدت طالب ــرأة: أك ــوق امل ــى احــرام حق ــد ع 7- التأكي
ــم يف  ــل والتعل ــاء بالعم ــمح للنس ــه سيس ــي أن ــر صحف مؤمت
إطــار الريعــة اإلســالمية. وكانــت طالبــان متهمــة بارتــكاب 
ــا األوىل  ــرة حكمه ــالل ف ــاء خ ــد النس ــعة ض ــاوزات واس تج
)1996 – 2001(، غــر أن بعــض الســيدات كشــفت يف حديث 
ــن،  ــن األماك ــد م ــه يف العدي ــة أن ــون األجنبي ــوات التلفزي لقن
منــع مســلحوها النســاء مــن الذهــاب إىل العمــل، بينــا 
فضلــت نســاء آخريــات البقــاء يف املنــزل خوفــاً عــى حياتهــن.

سيناريوهات الحكومة اإلسالمية
يالحــظ أن مارســات طالبــان، حتــى اآلن، يف بعــض جوانبهــا، 
ــاً بــني األقــوال واألفعــال، عــى نحــو مــا ســلف  تعــاين تضارب
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سيناريوهات الحكومة األفغانية الجديدة في ظل حكم طالبان

توضيحــه، وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان ذلــك نابعــاً 
ــض  ــة تناق ــل الجاع ــخاص داخ ــة ألش ــات فردي ــن مارس م
توجهاتهــا العامــة، أم أن خطــاب الجاعــة يهــدف فقــط إىل 
طأمنــة الخــارج، يف الوقــت الــذي تنــرصف فيــه مارســتها إىل 
تكريــس ســيطرتها عــى كامــل الدولــة األفغانيــة. ومــع األخــذ 
يف االعتبــار هــذا العامــل، ميكــن القــول إن ســيناريوهات 

ــايل:  ــل يف الت ــتقبلية تتمث ــان املس ــة طالب حكوم

1- الســيناريو األول: حكومــة ذات متثيــل واســع: يتوقــع 
ــار يف املــدى  ــي هــذا الخي ــان عــى تبن أن تقــدم حركــة طالب
ــيق،  ــس التنس ــع مجل ــاوض م ــه إىل التف ــر، أي أن تتج القص
واالســتجابة لبعــض طلباتــه، ومحاولــة تأســيس مجلــس إلدارة 
أفغانســتان يضــم مكونــات مختلفــة، مبــا يف ذلــك أعضــاء مــن 

الحكومــة الســابقة. 

وتســعى طالبــان مــن خــالل ذلــك إىل نيــل االعــراف 
الــدويل، وهــو مــا يتضــح يف تطمينهــا هواجس القــوى الكرى، 
ــتان  ــل أفغانس ــدم تحوي ــيا، ع ــني وروس ــا للص ــل تأكيده مث
ــة  ــدول الغربي ــا لل ــة، وتعهده ــات اإلرهابي ــؤرة للجاع إىل ب
بالحفــاظ عــى حقــوق املــرأة، واإلعــالن عــن العفــو الشــامل 
ــوات  ــع الق ــني م ــابقة واملتعاون ــة الس ــي الحكوم ــن موظف ع
ــة  ــدة معني ــة جدي ــكيل لجن ــن تش ــا ع ــة، وإعالنه األمريكي
بـ”طأمنــة وســائل اإلعــالم وحــل مشــاكلها”، وهــي كلهــا 
مــؤرشات تكشــف عــن رغبــة الجاعــة يف نيــل االعــراف مــن 

ــدويل. ــع ال املجتم

ويحقــق هــذا الســيناريو عــدداً مــن الفوائــد لحركــة 
ــان، منهــا الحصــول عــى التمويــل الــدويل، إذ إن ثلثــي  طالب
إيــرادات الحكومــة األفغانيــة تعتمــد عــى املنح واملســاعدات 
الدوليــة. وكان مــن املقــرر أن تتســلم أفغانســتان حــوايل 440 
ــدوق  ــن صن ــوق الســحب الخاصــة م ــن حق ــون دوالر م ملي
ــدويل يف 23 أغســطس املــايض، وهــو مــا مل تحصــل  النقــد ال
ــراف دويل  ــى اع ــا ع ــدم حصوله ــبب ع ــان، بس ــه طالب علي
بعــد، كــا أن االحتياطــي النقــدي ألفغانســتان، والبالــغ 
حــوايل 9 مليــارات دوالر، موجــود خــارج البــالد يف بنــك 
االحتياطــي الفيــدرايل يف نيويــورك، وتــم تجميــده مــن قبــل 
الواليــات املتحــدة. وبالتــايل، فــإن التوصــل لتســوية سياســية، 
وتشــكيل حكومــة ذات متثيــل واســع ســوف يكــون رضوريــاً 
ــى  ــول ع ــني الحص ــار، وتأم ــاين املنه ــاد األفغ ــاذ االقتص إلنق

ــر. ــابقة الذك ــة س ــوارد املالي امل

ومــن املتوقــع أن تســتوعب هــذه الحكومــة شــخصيات، 
مثــل قلــب الديــن حكمتيــار، زعيــم الحــزب اإلســالمي، الذراع 

ــن  ــرب م السياســية لإلخــوان املســلمني يف أفغانســتان، واملق
باكســتان، غــر أنــه مــن املســتبعد أن تضــم قائــد األوزبــك، 
ــا  ــراً ألنه ــور، نظ ــد ن ــا محم ــتم، أو عط ــيد دوس ــد الرش عب
خاضــا حروبــاً مســتعرة ضــد طالبــان بعــد االحتــالل األمريــي 

ألفغانســتان.

ومــن جهــة أخــرى، فإنــه يتوقــع أن تســعى طالبــان 
الســتقطاب أحمــد مســعود، ابــن الزعيــم األفغــاين أحمد شــاه 
مســعود، قائــد املقاومــة ضــد طالبــان والســوفييت، وأمــر الله 
ــا  ــن تحصن ــابق، واللذي ــاين الس ــس األفغ ــب الرئي ــح، نائ صال
يف إقليــم بنجشــر، ويقــودان مقاومــة مســلحة ضــد طالبــان 
ــع  ــات م ــاك مفاوض ــأن هن ــعود ب ــرف مس ــد اع ــاك. وق هن

ــق نظــام عــادل.  ــان لخل طالب

ــذا  ــد ه ــة: يُع ــامية متطرف ــارة إس ــاين: إم ــيناريو الث 2- الس
الســيناريو األقــل احتــاالً، عــى املــدى القصــر، والــذي مــن 
ــا املتشــدد،  ــرة أخــرى نهجه ــان م ــة طالب ــى حرك ــه تتبن خالل
كــا كانــت يف عــام 1996، وتقــي األطــراف األخــرى كافــة، 
وتتفــرد بحكــم أفغانســتان، باإلضافــة إىل تحــول الدولــة 
لتكــون مــالذاً آمنــاً للجاعــات اإلرهابيــة، مثــل القاعــدة 
ــة  ــى الدول ــة ع ــة الدولي ــيفرض العزل ــا س ــو م ــش، وه وداع

ــة.  األفغاني

ويــرز هــذا الســيناريو يف ظــل ورود مزاعــم بشــأن اتبــاع 
حركــة طالبــان نهجهــا املتشــدد مــع املــرأة يف بعــض املناطــق 
ــا  ــن ترصيحاته ــم م ــل عــى الرغ ــا بالفع ــي تســيطر عليه الت
املؤيــدة لحقــوق املــرأة، عــالوة عــى تصفيتهــا بعــض العنارص 

املناوئــة لهــا، عــى الرغــم مــن إعالنهــا العفــو العــام.

ــان  ــن أن هــذا الســيناريو، ســيحرم طالب ــم م ــى الرغ وع
االعــراف الــدويل والحصــول عــى التمويــل، فإنهــا، يف النهايــة، 
ــة  ــت الحرك ــا، إذ حقق ــة به ــل الخاص ــادر التموي ــا مص لديه
إيــرادات تقــدر بحــوايل 464 مليــون دوالر عــن طريــق 
التعديــن املبــارش، أو فــرض رضائــب عــى عــال مناجــم 
النحــاس والكوبالــت والذهــب والحديــد والليثيــوم والــالزورد 
يف املناطــق التــي تســيطر عليهــا، باإلضافــة إىل حــوايل مليــار 
ــني، و160  ــون وامليثامفيتام ــارة األفي ــن تج ــار م ونصــف امللي
ــى  ــان ع ــا طالب ــي تفرضه ــاوات الت ــراء اإلت ــون دوالر ج ملي
املتاجــر، وأخــراً، عائــدات الرائــب التــي تفرضهــا مــن 

ــوار.    ــع دول الج ــتان م ــدود أفغانس ــى ح ــيطرتها ع س

ومــن جهــة أخــرى، فإنــه إذا أقدمــت الواليــات املتحــدة 
عــن  املاليــة  املســاعدات  قطــع  عــى  الغربيــة  والــدول 
أفغانســتان، فــإن طالبــان ســوف تكــون أمامهــا خيــارات 
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أخــرى، أبرزهــا الحصــول عــى دعــم مــادي مــن دول أخــرى، 
مصالــح  لبكــني  أن  وروســيا، خاصــة  الصــني  غــرار  عــى 

اقتصاديــة واســعة يف أفغانســتان.  

ــذا  ــوم ه ــة: يق ــرب أهلي ــدوث ح ــث: ح ــيناريو الثال 3- الس
الســيطرة  يف  طالبــان  إخفــاق  افــراض  عــى  الســيناريو 
ــة  ــرد مناوئ ــة مت ــروز حرك ــة، وب ــل األرايض األفغاني ــى كام ع
ــاً،  ــع تدريجي ــا، وتتوس ــن قمعه ــان ع ــز طالب ــم، تعج لحكمه
وتجــد دعــاً مــن إحــدى الــدول األجنبيــة. ولعــل أحــد 
املــؤرشات عــى إمكانيــة حــدوث مثــل هــذا الســيناريو، 
ــس  ــب الرئي ــعود، ونائ ــد مس ــكري، أحم ــد العس ــن القائ متك
األفغــاين الســابق، أمــر اللــه صالــح، مــن تعبئــة بعــض مقاتــي 
الجيــش األفغــاين الســابق، وبعــض العنــارص املناوئــة لطالبــان 
ــر الجبليــة، وذلــك متهيــداً إلعــادة  يف منطقــة وادي بنجش

ــان.  ــد طالب ــايل ض ــف الش ــكيل التحال تش

والجديــر بالذكــر أن القائــم بأعــال وزيــر الدفــاع يف 
الحكومــة املنهــارة، بســم اللــه محمــدي، قــد أعلــن أن 
ــالث  ــة الشــعبية” انتزعــت الســيطرة عــى ث ــوات املقاوم “ق
مناطــق يف واليــة بغــالن شــال البــالد مــن حركــة “طالبــان. 
ووفقــاً لهــذا الســيناريو، يتوقــع أن تفشــل طالبــان يف التوصــل 
معهــم لتســوية مقبولــة، أو إخضاعهــم عســكرياً، وهــو أمــر 
محتمــل بالنظــر إىل أن االتحــاد الســوفييتي، وكذلــك طالبــان 
خــالل الفــرة مــن 1996، وحتــى 2001، عجــزا عــن الســيطرة 
ــراً  ــك، نظ ــة الطاجي ــه أثني ــذي يقطن ــر، ال ــى وادي بنجش ع

ــرة.   ــوش الوع ــال هندوك ــلة جب ــه يف سلس لوقوع

ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، يقــع وادي بنجشــر يف وســط 

أفغانســتان، ومــن دون متكــن القــوات املناوئــة لطالبــان مــن 
توســيع ســيطرتها شــاالً باتجــاه الحــدود الدوليــة، وحصولهــا 
عــى دعــم خارجــي، فــإن الحركــة لــن تصمــد كثــراً، خاصــة 

أن طالبــان قــد أرســلت عنارصهــا ملحــارصة اإلقليــم.  

4- الســيناريو الرابــع: انقســام حركــة طالبــان: تتكــون طالبان 
ــبكة  ــع ش ــا م ــب تحالفه ــإىل جان ــة، ف ــات مختلف ــن جاع م
حقــاين، والتــي تهيمــن عســكرياً عــى العاصمــة كابــول، فــإن 
ــد توســعت يف الســنوات األخــرة، لتضــم  ــة نفســها، ق الحرك
قيــادات ممثلــة إلثنيــات، مثــل الطاجيــك واألوزبــك، وســوف 
يكــون لزامــاً عــى طالبان، إرضــاء مختلــف الفصائــل املنضوية 
تحتهــا باملناصــب، وذلــك لتجنــب حــدوث رصاع داخــي بــني 
مكوناتهــا الرئيســية. ويف حالــة إخفاقهــا يف القيــام بذلــك، فــإن 
فــرص تحقــق هــذا الســيناريو تــزداد. كــا يالحــظ أن هنــاك 
ــك  ــان، وذل ــل طالب ــة داخ ــرى متطرف ــة وأخ ــة معتدل أجنح
ــر. وتعتــر فــرص  ــاً للتوت االنقســام قــد يكــون مصــدراً إضافي

حــدوث هــذا الســيناريو بصفــة عامــة ضعيفــة. 

ــوات  ــب الخط ــدويل يرق ــع ال ــإن املجتم ــر، ف ويف التقدي
املســتقبلية لحركــة طالبــان، وكيفيــة إدارتهــا للدولــة األفغانية. 
ــم وجــه  ــان تســعى لتقدي وعــى الرغــم مــن أن حركــة طالب
ــة  ــة لحرك ــة العملي ــإن املارس ــاً، ف ــاً وخارجي ــدل، داخلي معت
طالبــان هــي الفيصــل األســايس يف تحديــد مــا إذا كانــت 
ــة يف فكرهــا وأســلوب حركتهــا، أم  شــهدت تغيــرات جوهري
أنهــا مجــرد تغيــرات شــكلية موجهــة لنيــل اعــراف املجتمــع 
ــا، يف  ــا ميكنه ــى أفغانســتان، مب ــز ســيطرتها ع ــدويل وتعزي ال
مرحلــة تاليــة، مــن فــرض منــط الحكــم الــذي تفضلــه، بغــض 

النظــر عــن توجهــات املجتمــع الــدويل.


