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مالحظات أولية على الحكومة
ميكــن إبــداء عــدد مــن املالحظــات عــى التشــكيل الحكومــي 

الــذي أعلنتــه حركــة طالبــان، وذلــك عــى النحــو التــايل: 

1- هيمنــة البشــتون عــى املناصــب الرئيســية: هيمنــت 
الحكومــة  يف  الرئيســية  املناصــب  عــى  البشــتون  إثنيــة 
األفغانيــة الجديــدة، يف حــن جــاء متثيــل الجامعــات العرقيــة 
األخــرى محــدوداً، إذ إن رئيــس الــوزراء املولــوي محمــد 
حســن أخونــد ونائبــه املــال عبدالغنــي بــرادر ووزراء الدفــاع 
والداخليــة والخارجيــة واإلعــالم والكهربــاء وامليــاه والتعليــم 
العــايل وشــؤون املهاجريــن، ورئيــس جهــاز االســتخبارات، 

ــتون.  ــن البش ــم م ــزي كله ــك املرك ــس البن ورئي

ــة  ــب اآلخــر، ينتمــي بعــض أعضــاء الحكوم ــى الجان وع
إىل األوزبــك، مثــل املــال عبدالســالم حنفــي، القائــم بأعــامل 
نائــب رئيــس الــوزراء، والطاجيــك، مثــل قــاري فصيــح الديــن، 
القائــم بأعــامل رئيــس األركان، وقــاري الديــن محمــد حنيــف، 
القائــم بأعــامل وزيــر االقتصــاد، غــر أنهــم يف املقابــل ينتمون 

ــان. فيــام تــم اســتبعاد  ــاً إىل حركــة طالب سياســياً وأيديولوجي
الشــيعة الهــزارة مــن أي مناصــب يف هــذه الحكومــة، يف 
ــداء  ــدة الع ــة الجدي ــة الحكوم ــتمرار مناصب ــى اس ــؤرش ع م

للشــيعة. 

ــظ أن  ــة: يالح ــرى كاف ــية األخ ــوى السياس ــتبعاد الق 2- اس
ــي  ــة الت ــا األولي ــن تعهداته ــت ع ــد تراجع ــان ق ــة طالب حرك
أعلنتهــا عــى لســان املــال عبدالغنــي بــردار، والــذي أعلــن أن 
طالبــان تســعى لتشــكيل “حكومــة شــاملة متثــل كل الشــعب 
األفغــاين”، إذ مل يتــم متثيــل أي مــن القــوى السياســية األخــرى 
يف أفغانســتان، فلــم يحصــل الرئيــس األفغــاين الســابق، حامــد 
ــة يف  ــة الوطني ــى للمصالح ــس األع ــس املجل ــرزاي، أو رئي ك
الحكومــة الســابقة، عبداللــه عبداللــه، عــى أي مناصــب 
يف  انخراطهــام  مــن  الرغــم  عــى  الجديــدة،  بالحكومــة 

ــان.  ــادة طالب ــع قي ــة م ــات مكثف محادث

ــل  ــرراً يف ظ ــون م ــد يك ــك ق ــن أن ذل ــم م ــى الرغ وع
ــم اســتبعاد قلــب  ــه ت انتامئهــام للحكومــة الســابقة، غــر أن
ــذراع  ــالمي، ال ــزب اإلس ــم الح ــك، زعي ــار كذل ــن حكمتي الدي

العدد 1334، 12 سبتمبر 2021  Future Briefs تقديرات المستقبل

كشــفت طالبــان فــي 7 ســبتمبر عــن قائمــة بأعضــاء حكومــة تصريــف األعمــال، والتــي ضمــت 33 شــخصًا، 
فيهــا أســماء رئيــس الــوزراء ونائبيــه والــوزراء ورؤســاء بعــض اإلدارات المســتقلة. وأكــدت طالبان أنها ســوف 
تكــون حكومــة انتقاليــة، وإن لــم توضــح موعــد اإلعــان عــن الحكومــة الدائمــة. وأجلــت حركــة طالبــان 
إعــان الحكومــة حتــى القضــاء علــى المقاومــة فــي بنجشــير، وهــي آخــر معاقــل المعارضــة المســلحة 
فــي أفغانســتان، بقيــادة أحمــد مســعود، والــذي دعــا بــدوره إلــى انتفاضــة جميــع األفغــان احتجاجــًا علــى 

ــان. ممارســات طالب

مؤشرات مقلقة:
دالالت أول حكومة تصريف أعمال يف عهد طالبان

ــدد 1334، 12 ســبتمبر 2021،  ــرات المســتقبل, الع ــان، تقدي ــد طالب ــف أعمــال فــي عه ــة تصري ــة: دالالت أول حكوم مؤشــرات مقلق
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل لألبح أبوظب
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ــتخبارات  ــن االس ــرب م ــلمن، واملق ــوان املس ــية لإلخ السياس
ــة  ــواً يف الحكوم ــن عض ــذي مل يك ــة، وال ــتانية والرتكي الباكس
الســابقة. ورمبــا يــؤرش ذلــك عــى قلــق الحركــة مــن القــوى 
السياســية كافــة التــي ترتبــط بعالقــات قويــة بــدول أخــرى، 
خاصــة أن حكمتيــار كان يحصــل عــى دعــم مــن وكالــة 
االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة يف فــرتة الثامنينيــات لقتــال 

ــوفييتي. ــاد الس االتح

وقــد يكــون التفســر اآلخــر املحتمــل لهــذا االســتبعاد هــو 
وجــود خالفــات داخليــة بــن الجنــاح املعتــدل داخــل الحركة، 
ــذا  ــى ه ــة ع ــي صدقي ــا يضف ــل م ــدد. ولع ــاح املتش والجن
التحليــل هــو زيــارة رئيــس وكالــة االســتخبارات الباكســتانية 
)ISI(، الجــرال فايــز حميــد، والتــي كان مــن ضمــن أهدافهــا 
هــو محاولــة إقنــاع طالبــان بتشــكيل حكومــة شــاملة، وذلــك 
ــارة  ــي الزي ــام، وه ــة أي ــا بثالث ــرة أعضاءه ــالن األخ ــل إع قب

التــي يبــدو أنهــا مل تنجــح كثــراً عــى هــذا املســتوى. 

وعــى الرغــم مــن أن تشــكيل حكومــة شــاملة كان مطلبــاً 
دوليــاً، فــإن إعــالن طالبــان حكومــة ترصيــف أعــامل، ســوف 
يســمح لهــا باســتيعاب بعــض املواقــف الدوليــة الناقــدة 
القتصــار تشــكيل الحكومــة عــى قيــادات طالبــان واملقربــن 
ــت  ــة، وليس ــة مؤقت ــا حكوم ــاس أنه ــى أس ــك ع ــم، وذل منه

دامئــة. 

3- ســيطرة قيــادة طالبــان عــى املناصــب الرئيســية: تكشــف 
القــراءة األوليــة إىل هيمنــة األشــخاص املرتبطــن باملــال محمــد 
عمــر عــى الحكومــة الجديــدة، وهــو مــا يتضــح يف أن املــال 
محمــد حســن أخونــد، رئيــس الحكومــة، كان مستشــاراً 
ــال  ــل امل ــان الراح ــة طالب ــس حرك ــن مؤس ــاً م ــياً مقرب سياس
ــد  ــال عب ــة، امل ــس الحكوم ــب رئي ــام أن نائ ــر، ك ــد عم محم
الغنــي بــردار، قــد تــوىل منصــب نائــب وزيــر الدفــاع خــالل 
حكــم املــال محمــد عمــر منــذ عــام 1996 حتــى عــام 2001. 
ــدة،  ــة الجدي ــاع يف الحكوم ــر الدف ــا محمــد يعقــوب، وزي أم
ــان  ــوي أمرخ ــّن املول ــام ع ــر. ك ــد عم ــال محم ــن امل ــو اب فه
ــب  ــابق منص ــغل يف الس ــة، وكان يش ــراً للخارجي ــي، وزي متق

ــان األوىل. ــة طالب ــالم يف حكوم ــر اإلع وزي

ــأن  ــات بش ــرت تكهن ــة: أث ــس الدول ــب رئي ــاب منص 4- غي
ــد  ــه أخون ــة الل ــان، هب ــة طالب ــي لحرك ــم الروح ــويل الزعي ت
زادة، منصــب رئيــس الدولــة، أو حتــى املرشــد األعــى للنظــام 
األفغــاين الجديــد، إال أن تشــكيلة الحكومــة الجديــدة مل تــر 
ــة.  ــس الدول ــب رئي ــيتوىل منص ــن س ــح م ــام مل توض ــه. ك إلي
ويالحــظ أنــه بالتزامــن مــع إعــالن أعضــاء الحكومــة، أعلنــت 
طالبــان تــرأس زاده الحركــة كأعــى ســلطة مطلقــة يف البــالد.

5- إدراج بعــض أعضــاء الحكومــة عــى قوائــم اإلرهــاب: يقع 
معظــم، إن مل يكــن جميــع، أعضــاء الحكومــة الجديــدة، مبــن 
فيهــم القائــم بأعــامل رئيــس الحكومــة نفســه، عــى قوائــم 
اإلرهــاب األمريكيــة واألوروبيــة. ولــذا طالــب محمــد نعيــم، 
املتحــدث باســم املكتــب الســيايس لحركــة طالبــان، الواليــات 

املتحــدة واملجتمــع الــدويل بــرورة رفــع أســامء قــادة حركــة 
ــة  ــوداء األممي ــم الس ــاب والقوائ ــم اإلره ــن قوائ ــان م طالب
ــد  ــاً ألح ــد تطبيق ــب يع ــذا املطل ــراً أن ه ــة، معت واألمريكي
ــان  ــة طالب ــن حرك ــا ب ــع عليه ــة املوقّ ــة الدوح ــود اتفاقي بن
والواليــات املتحــدة، التــي صــّدق عليهــا مجلــس األمــن ودول 

الجــوار.

ــن  ــدة املصنف ــة الجدي ــرز أعضــاء الحكوم ويالحــظ أن أب
ــاين،  ــن حق ــو رساج الدي ــة ه ــاب األمريكي ــم اإلره ــى قوائ ع
ــد  ــة. ويع ــوىل وزارة الداخلي ــذي ت ــاين، وال ــبكة حق ــم ش زعي
حقــاين مطلوبــاً مــن ِقبــل مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل 

ــدة”.  ــات املتح ــد الوالي ــة ض ــامت دولي ــي “لهج األمري

والجديــر بالذكــر أنــه يف اتفــاق الدوحــة طلبــت الواليــات 
املتحــدة مــن طالبــان فــك ارتباطهــا بالقاعــدة، يف حــن أنهــا 
مل تطلــب منهــا ذلــك فيــام يتعلــق بشــبكة حقــاين، واملعــروف 
ــدة،  ــم القاع ــع تنظي ــة م ــات وثيق ــع بعالق ــبكة تتمت أن الش
ــات  ــا اتهام ــل وتوجــه إليه ــن والســابقن، ب ــا الحالي وقياداته

جديــة بــأن لهــا عالقــات بداعــش خرســان. 

6- اســتبعاد النســاء مــن الحكومــة: مل يتــم متثيــل أي ســيدات 
يف الحكومــة الجديــدة، بــل إن وزارة شــؤون املــرأة، والتــي تم 
ــالل  ــي تشــكلت يف ظــل االحت ــات الت اســتحداثها يف الحكوم
ــه عشــية  ــا. ويالحــظ أن ــم حلّه ــد ت ــي ألفغانســتان ق األمري
إعــادة فتــح الجامعــات الخاصة يف أفغانســتان، جاء يف مرســوم 
ــات  ــى الطالب ــدة أن ع ــان الجدي ــة طالب ــن حكوم ــادر ع ص
ارتــداء عبــاءة ســوداء والنقــاب، وأن عليهــن متابعــة الدراســة 
ــن  ــل م ــزال أفض ــع الي ــو وض ــة، وه ــر مختلط ــوف غ يف صف
ــات  ــم للفتي ــي منعــت التعل ــان األوىل، والت ــرتة حكــم طالب ف

مــن األســاس.

7- عــودة وزارة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر: 
ــقوط  ــد س ــا بع ــم إلغائه ــد ت ــرة ق ــوزارة األخ ــظ أن ال يالح
حكومــة طالبــان األوىل يف عــام 2001، قبــل أن يتم اســتحداث 
“قســم أقــل قــوة” لهيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر عــام 2006، وســط ضغــوط مــن املحافظــن عــى 
الرئيــس األفغــاين حينهــا حامــد كــرزاي. ومــن املثــر لالهتــامم 
ــا  ــان برتجمته ــم طالب ــي مل تق ــدة الت ــوزارة الوحي أن هــذه ال
ــى  ــة ع ــكيل الحكوم ــان تش ــع بي ــد توزي ــة عن إىل اإلنجليزي
الصحافــة األجنبيــة، وهــو مــا يــؤرش إىل حــرص الحركــة عــى 
ــة أن  ــدويل، خاص ــع ال ــام املجتم ــا أم ــى صورته ــاظ ع الحف
ــوزارة كانــت تتمتــع بســمعة ســيئة بســبب قيامهــا  هــذه ال
بتطبيــق متطــرف للريعــة اإلســالمية، خــالل فــرتة حكومــة 

طالبــان األوىل. 

تحديات الحكومة الجديدة
ســتتوقف قــدرة طالبــان عــى حكــم الدولــة األفغانيــة عــى 
ــو  ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي ميك ــل، والت ــن العوام ــدد م ع

ــايل: الت
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دالالت أول حكومة تصريف أعمال في عهد طالبان

1- إدارة االقتصــادي األفغــاين: ســوف تحتــاج طالبــان لالنتقال 
مــن الحركــة املتمــردة إىل الدولــة أن تقــوم بتنظيــم األنشــطة 
االقتصاديــة الرئيســية، لــي تحصــل مــن خاللهــا عــى مــوارد 
ــاً  ــاً مختلف ــه وضع ــان تواج ــظ أن طالب ــة. ويالح إلدارة الدول
ــا يف التســعينات، فقــد كان الشــعب  ــاً عــن فــرتة حكمه متام
ــة  ــت ميزاني ــون نســمة، وكان ــدر بحــوايل 20 ملي ــاين يق األفغ
ــإن  ــا اآلن، ف ــف دوالر، أم ــان يف حــدود 100 أل حكومــة طالب
ــون نســمة،  ــدر بحــوايل 40 ملي ــاين يق ــداد الشــعب األفغ تع
ــوايل  ــكرية ح ــر العس ــرة غ ــة األخ ــة الحكوم ــت ميزاني وكان

ــار دوالر.  5.6 ملي

ــوايل 3  ــاك ح ــب إىل أن هن ــرات تذه ــظ أن التقدي ويالح
مليــارات دوالر مــن امليزانيــة األفغانيــة كانــت تضيــع بســبب 
ــوف  ــة س ــي أن الحرك ــا يعن ــو م ــات، وه ــاد واالختالس الفس
تكــون يف حاجــة إىل توفــر 2.6 مليــار دوالر، عــى األقــل، 

ــط.  ــة فق ــاع املدني إلدارة األوض

كــام ســوف يتوجــب عليهــا النظــر يف عــدد مــن األنشــطة 
ــيطرتها وأن  ــق س ــم يف مناط ــت تت ــي كان ــة الت ــر الرعي غ
ــع  ــان وقط ــة بدخش ــن يف والي ــل التعدي ــا، مث ــوم بتقنينه تق
األشــجار يف كونــار، وإذا كان تقنــن هــذه األمــور ال ميثــل 
ــل  ــة التعام ــر هــو يف كيفي ــإن التحــدي األك ــراً، ف ــاً كب تحدي

ــاج املخــدرات. ــع إنت م

ــان لحظــر زراعــة الخشــخاش،  ففــي حــال اتجهــت طالب
ــم  ــا لحك ــي تؤهله ــوارد املاليــة الت ــوف تفقــد امل ــا س فإنه
أفغانســتان، خاصــة يف ضــوء تجميــد الواليــات املتحــدة 
االحتياطــي النقــدي للبــالد، واملقــدر بحــوايل 9 مليــارات 
ــت  ــة كان ــة األفغاني ــة الدول ــن ميزاني ــام أن 75% م دوالر، ك
ــن  ــس م ــة، ولي ــدول الغربي ــن ال ــات م ــورة معون ــأيت يف ص ت
الواضــح كيــف ســتعوض طالبــان هــذه املــوارد املاليــة، 
ــل  ــوى أخــرى، مث ــع ق ــات م ــة عالق ــى إقام ــح ع ــا مل تنفت م
ــات  ــن العالق ــد أدىن م ــى ح ــاظ ع ــن الحف ــالً ع ــن، فض الص
ــام أن  ــاً. ك ــة متام ــات الدولي ــع الغــرب لعــدم قطــع املعون م
ــي  ــوف تعن ــة س ــاع االقتصادي ــة يف إدارة األوض ــاح الحرك نج
منــع تحــول أفغانســتان إىل دولــة فاشــلة، تفتــح البــاب أمــام 

ــدة.  ــة جدي ــرب أهلي ــدالع ح ــي، وان ــل أجنب تدخ

2- هــروب الكفــاءات الوطنيــة: ترتــب عــى ســيطرة طالبــان 
عــى كامــل أفغانســتان هــروب العديــد مــن الكفــاءات 
الوطنيــة والتكنوقــراط، وليــس مــن الواضــح تداعيــات ذلــك 
عــى قــدرة طالبــان عــى تقديــم الخدمــات األساســية، مثــل 
توصيــل الكهربــاء أو امليــاه، وكــذا معالجــة القضايــا املعقــدة، 
ــاالت  ــة ح ــكيل أو معالج ــاد ال ــات االقتص ــع سياس ــل وض مث

ــاف. الجف

ــاعدات  ــراط واملس ــة إىل التكنوق ــتحتاج الحرك ــك س ولذل
األجنبيــة مــن خــالل املنظــامت غــر الحكوميــة لضــامن 
ــض  ــأن بع ــر بش ــع ورود تقاري ــن م ــات، ولك ــم الخدم تقدي
العمليــات االنتقاميــة التــي تقــوم بهــا الحركــة، فقــد يواصــل 

ــرار. ــراط الف التكنوق

3- انقســام حركــة طالبــان: قــد يــأيت التهديــد األكــر أهميــة 
لنظــام طالبــان مــن داخلهــا، إذ إن الحركــة تضــم عــدداً كبــراً 
مــن القــوى والحــركات والقبائــل. وســوف تحتــاج قيــادة 
طالبــان إىل إرضــاء هــذه الجامعــات، سياســياً واقتصاديــاً، مــن 

أجــل ضــامن والئهــم. 

وقّدمــت الحركــة وعــوداً بحظــر زراعــة الخشــخاش، ولكن 
قــد يرتتــب عــى هــذا األمــر تداعيــات ســلبية يف ظــل اعتــامد 
ــى  ــان ع ــة لطالب ــة الداعم ــح االجتامعي ــن الرائ ــد م العدي
هــذه الزراعــة، بــل إن مثــل هــذا الحظــر ســيقيض عــى دخــل 
القيــادات الوســطى مــن حركــة طالبــان، ومقاتليهــا، كــام أن 
ــاء احتاللهــا أفغانســتان قــد تراجعــت  ــات املتحــدة أثن الوالي
عــن جهودهــا ملكافحــة زراعــة األفيــون، حتــى ال تخــر دعــم 

القــوى املجتمعيــة األفغانيــة لصالــح طالبــان.

ــدويل: ســيتعن عــى  4- الحصــول عــى اعــراف املجتمــع ال
منضبطــة  بصــورة  التــرصف  الجديــدة  طالبــان  حكومــة 
ــى  ــل ع ــدويل، وأن تحص ــرتاف ال ــب االع ــل أن تكس ــن أج م
املســاعدات الدوليــة، وكذلــك احتياطــي البنــك املركــزي 
األفغــاين يف واشــنطن، باإلضافــة إىل الدخــول يف عالقــات 
ــات  ــامل. ويف حــن أن الوالي ــع دول الع ــة م ــة وتجاري اقتصادي
املتحــدة والــدول الغربيــة تتعامــل مــع طالبــان، حتــى اآلن، 
فإنهــا مل متنحهــا االعــرتف بعــد، يف حــن اتجهــت دول أخــرى 

ــن.  ــيا والص ــرار روس ــى غ ــة، ع ــرتاف بالحرك لالع
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