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أبرز مؤشرات التشدد
عــى الرغــم مــن اســتجابة طالبــان إىل الضغــوط الدوليــة، إىل 
ــورت  ــي تبل ــة، والت ــا، بشــأن رضورة شــمولية الحكوم حــد م
مــن خــال توســيع املشــاركة يف الحكومــة مــن خــال تعيــن 
شــخصية مــن املقيمــن يف واليــة بنشــجري شــال رشق البــاد 
قامئــاً بأعــال وزيــر التجــارة، كــا تــم اختيــار نائــب لــوزارة 
ــإن الحركــة تواجــه انتقــادات  ــة الهــزارة، ف الصحــة مــن أقلي
ــي  ــا لبعــض املارســات املتشــددة، والت حــادة بشــأن عودته
تعرقــل حصولهــا عــى اعــراف املجتمــع الــدويل، وهــي كاآليت:

1- العــودة لتطبيــق الحــدود: أوضــح القائــد الســابق لهيئــة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف حركــة طالبــان، 
واملســؤول حاليــاً عــن قطــاع الســجون، املــا نــور الديــن ترايب، 
أن العقوبــات القاســية، مثــل اإلعدامــات وبــر األعضــاء ســيتم 
تطبيقهــا مــرة أخــرى يف أفغانســتان، مضيفــاً أن عمليــات بــر 

األعضــاء لتطبيــق الحــدود مهمــة لتحقيــق األمــن.

2- العــودة للمامرســات املتشــددة: منعــت هيئــة األمــر 
ــان يف  ــة طالب ــة لحرك ــر التابع ــن املنك ــي ع ــروف والنه باملع
واليــة هلمنــد جنــوب أفغانســتان، وكذلك يف العاصمــة كابول، 
ــم خدمــة  ــة مــن تقدي ــف الشــعر يف املنطق ــات تصفي صالون
حلــق، أو تقصــري اللحيــة لروادهــا مــن الرجــال. وبــررّت الهيئة 
هــذه الخطــوة انطاقــاً مــن أن تصفيــف الشــعر يتنــاىف مــع 
أحــكام الرشيعــة اإلســامية وقــررت معاقبــة املخالفــن عــى 
غــرار مــا كان عليــه حكــم طالبــان إبــان فــرة التســعينيات.

ــع  ــابق أرب ــت س ــة يف وق ــؤويل الحرك ــض مس ــق بع وعلّ
جثــث يف الســاحة املركزيــة يف مدينــة هــرات الغربيــة يف 
أواخــر ســبتمرب، ثــم نقلــوا ثــاث جثــث إىل أجــزاء أخــرى مــن 
ــة أخــرى، أوضــح  ــا عــى العامــة. ومــن ناحي ــة لعرضه املدين
قائــد رشطــة يف منطقــة هــرات، ضيــاء الحــق جــايل، أن 
عنــارص حركــة طالبــان أنقــذوا أبــاً وابنــه كان قــد اختطفهــا 
أربعــة مختطفــن بعــد تبــادل إلطــاق النــار، وأن الخاطفــن 

ــار. ــادل إلطــاق الن ــوا يف تب ــد قُتل ق
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اليــزال المجتمــع الدولــي يشــعر بمخــاوف متصاعــدة إزاء حكومــة طالبــان الجديــدة، خاصــة فــي ضــوء العديد 
مــن الممارســات المتشــددة التــي انتهجتهــا الحركــة فــي الفتــرة األخيــرة، والتــي أعــادت إلــى األذهــان 
احتماليــة العــودة إلــى النســخة القديمــة مــن حركــة طالبــان علــى غــرار مــا حــدث فــي فتــرة التســعينيات. 
فقــد أثيــرت انتقــادات دوليــة تجــاه الحركــة لتشــبثها ببعــض الممارســات علــى الرغــم مــن الوعــود التــي 

ــة بفتــرة حكمهــا الســابقة. ــر اعتــدااًل مقارن أطلقتهــا بشــأن انتهاجهــا سياســات أكث

ــرات المســتقبل, العــدد 1362، 07  ــرة التســعينيات فــي أفغانســتان؟، تقدي ــان: هــل ســترتد الحركــة إلــى ممارســات فت نكــوص طالب
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح ــر 2021، أبوظب أكتوب
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نكوص طالبان:
هل سرتتد احلركة إىل ممارسات فرتة التسعينيات يف أفغانستان؟
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وأوضــح أحــد أعضــاء الحركــة أن الهــدف مــن هــذه 
املارســات هــو تحذيــر جميــع املجرمــن بأنهــم ليســوا بأمان. 
وأثــارت هــذه املارســات انتقــادات مــن قبــل الواليــات 
الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  رّصح  فقــد  املتحــدة، 
األمريكيــة، نيــد برايــس، إىل وقــوف اإلدارة األمريكيــة بحــزم 
ــاكات. ــي هــذه االنته ــبة مرتكب ــدويل ملحاس ــع ال ــع املجتم م

3- فــرض القيــود عــى النســاء: وضعــت حركــة طالبــان املزيد 
مــن القيــود عــى النســاء األفغانيــات، فقــد أعلــن املستشــار 
الجديــد لحركــة طالبــان يف جامعــة كابــول بأنــه ســيتم منــع 
النســاء إىل أجــل غــري مســمى مــن دخــول املؤسســة، ســواء 
كمعلــات أو طالبــات، مضيفــاً بأنــه لــن يُســمح للنســاء 
ــة  ــري بيئ ــم توف ــا مل يت ــل م ــات أو العم ــدوم إىل الجامع بالق

ــع.  ــة للجمي إســامية حقيقي

وباإلضافــة إىل مــا ســبق، منعــت الحكومــة الجديــدة 
ــاوف  ــة مبخ ــل، متذرع ــن العم ــودة إىل أماك ــن الع ــاء م النس
أمنيــة، رغــم أن املســؤولن وصفــوا ذلــك بــأن هــذا اإلجــراء 
مؤقــت، ولكــن يف حقيقــة األمــر، مل تراجــع عــن القــرار حتــى 

اآلن. 

ــان مؤخــراً بتعيــن حكومــة مؤلفــة  كــا قــام قــادة طالب
فقــط مــن الرجــال، فضــاً عــن إلغائهــا وزارة شــؤون املــرأة. 
وتــزداد املخــاوف بــأن تخــر النســاء األفغانيــات حقوقهــن 
يف االندمــاج يف الحيــاة العامــة مــن خــال التعليــم والعمــل. 
ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه بحلــول عــام 2021، كان هناك أكرث 
مــن 150 مؤسســة للتعليــم العــايل، والتــي قامــت بتعليــم مــا 
يقــرب مــن نصــف مليــون طالــب، حــوايل ثلثهــم مــن النســاء.

ــداد الحركــة  ــأن هــذه مــؤرشات الرت واعتــرب الكثــريون ب
إىل مارســاتها الســابقة أثنــاء ســيطرتها خــال البــاد خــال 
التســعينيات، إذ مل يكــن يســمح للمــرأة بالخــروج لألماكــن 
العامــة، إال إذا كانــت برفقــة محــرم رجــل، يف حــن تتعــرض 
للــرب بســبب عصيانهــا القواعــد املفروضــة عليهــا. كــا تــم 

إبعادهــا عــن املدرســة متامــاً خــال هــذه الفــرة.

وجــاءت هــذه املارســات الســلبية عــى الرغــم مــن 
وعــود املســؤولن مــن حركــة طالبــان، عنــد توليهــم الحكــم، 
ــرة ســيكون  ــم هــذه امل ــأن حكمه ــذل قصــارى جهدهــم ب ب
أفضــل للنســاء، الــايئ سيســمح لهــن بالدراســة والعمــل 

ــة. ــاركة يف الحكوم ــى املش وحت

تحديات الحكومة األفغانية
التــي تواجــه حكومــة طالبــان  التحديــات  أبــرز  تتمثــل 

التــايل:   يف  الجديــدة 

ــا  ــة تدمريه ــت الحرك ــان: أعلن ــش خراس ــدات داع 1- تهدي

خليــة تابعــة لتنظيــم داعــش يف شــال كابــول يــوم 4 أكتوبــر، 
ــل  ــا بقت ــام وحــدة خاصــة منه ــة إىل قي ــد أشــارت الحرك فق
ــك الخطــوة خاصــة بعــد  ــأيت تل ــم. وت ــارص التنظي ــع عن جمي
إعــان التنظيــم مســؤوليته عــن هجــات وقعــت عــى 
ــان، ســواء يف منطقــة ننجرهــار  أهــداف تابعــة لحركــة طالب

ــروان.  ــة ب أو منطق

ــاد  ــر رشق الب ــة كون ــهدت والي ــال، ش ــبيل املث ــى س وع
مقتــل 3 مــن مســلحي الحركــة يف نهايــة ســبتمرب، باإلضافة إىل 
مقتــل 4 مــن مقاتــي حركــة طالبــان وإصابــة خمســة آخرين، 
ــة شــاريكار عاصمــة  نتيجــة هجــوم لتنظيــم داعــش يف مدين
ــاً مــا ســبق،  ــر. وانطاق ــة شــهر أكتوب ــروان يف بداي ــة ب والي
ــا  ــات قدرته ــام الحركــة إلثب ــاً أم ــم عائق ــكل هــذا التنظي يُش
عــى الحفــاظ عــى أمــن واســتقرار الدولــة ضــد التنظيــات 

اإلرهابيــة. 

ــعى  ــد تس ــان ق ــإن طالب ــر، ف ــب اآلخ ــى الجان ــن ع ولك
لتوظيــف محاربتهــا للتنظيــم باعتبارهــا مجــاالً للتعــاون مــع 
الــدول الغربيــة التــي تبــدي مخــاوف مــن التنظيــم املتطــرف، 
خاصــة لجهــة محاولتــه تجنيــد متطرفــن يف أوروبــا عــرب 

ــة.  ــات إرهابي ــم عملي ــم لتنظي الفضــاء الســيرباين، ودفعه

2- حجــب االعــراف الــدويل: يــردد املجتمــع الــدويل بشــأن 
ــاد األورويب  ــح االتح ــد أوض ــان. فق ــة طالب ــراف بحكوم االع
ــاعدات  ــى مس ــتان ع ــول أفغانس ــد لحص ــبيل الوحي أن الس
التنميــة الدوليــة، واســتئناف العاقــات مــع الحركــة تتوقــف 
ــا  ــن ضمنه ــأيت م ــي ي ــرشوط، والت ــا بال ــدى التزامه ــى م ع

ــوق اإلنســان. احــرام حق

وعــى الرغــم مــن عــدم اعــراف الصــن وروســيا برشعيــة 
ــدول  ــة بال ــدالً مقارن الحكومــة، فإنهــا تتخــذان موقفــاً معت
ــة  ــات االقتصادي ــع العقوب ــن لرف ــت الص ــد دع ــة، فق الغربي
ــول إىل  ــدة للوص ــة الجدي ــة الحكوم ــتان وإتاح ــن أفغانس ع
ــدوالرات.  ــارات ال ــات النقــد األجنبــي املجمــدة مبلي احتياطي
ويف هــذا الســياق، رّصح وزيــر الخارجيــة الصينــي بأنــه يتعــن 
عــى املؤسســات املاليــة متعــددة األطــراف، مبــا يف ذلــك البنك 
ــاد،  ــراض للب ــة اإلق ــدويل، إتاح ــد ال ــدوق النق ــدويل وصن ال
ــات  ــع العقوب ــاة الشــعب األفغــاين ورف ــف مــن معان للتخفي

ــة الجانــب. أحادي

كــا اتفــق الرئيســان الــرويس فادميــري بوتــن، والصينــي 
يش جــن بيــج عــى تبــادل املعلومــات االســتخباراتية وإجــراء 
محادثــات منتظمــة بشــأن أفغانســتان يف جهــد مشــرك 
لدعــم االســتقرار، لذلــك يســعى الجانبــان إىل عقــد محادثــات 
منتظمــة مــع حركــة طالبــان، وذلــك مــن خــال زيــارة كابــول 

للتباحــث مــع قــادة الحركــة.
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هل سترتد الحركة إلى ممارسات فترة التسعينيات في أفغانستان؟

كــا تجــرى الحركــة محادثــات مــع باكســتان وقطــر 
للعمــل مــن خــال القنــوات الدبلوماســية مــن أجــل الحصول 
عــى اعــراف دويل. ويُعــد هــذا االعــراف أمــراً بالــغ األهميــة 
بالنســبة للحكومــة ألنهــا تســعى إىل الحصول عى مســاعدات 
التنميــة الدوليــة، فضــاً عــن اإلفــراج عــن احتياطاتهــا النقدية 
ــار دوالر، مــن أجــل  ــدر بقيمــة 9.5 ملي ــي تٌق املجمــدة، والت
ــت  ــدد، أوضح ــذا الص ــك. ويف ه ــاد املنه ــاد الب ــم اقتص دع
ــة  ــاد مــن الجــارك كافي ــة للب ــرادات الحالي الحركــة أن اإلي

فقــط لدفــع رواتــب موظفــي الحكومــة.

3- تنامــي األزمــة االقتصاديــة: أوقفــت الــدول املانحــة، مبــا 
يف ذلــك الواليــات املتحــدة، صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك 
املســاعدات  متثــل  التمويــل ألفغانســتان، حيــث  الــدويل 
الخارجيــة أكــرث مــن 40% مــن الناتــج املحــي اإلجــايل. كــا 
ــادات مقلقــة يف األســعار، حيــث  يشــهد األفغــان بالفعــل زي
ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة بنســبة تتجــاوز 50% منــذ 
اســتياء حركــة طالبــان عــى الســلطة يف أغســطس، مــع 

ــة.  ــال حــدوث نقــص يف الســلع خــال األشــهر املقبل احت

ومــا يزيــد األمــر حــدة احتاليــة حــدوث موجــة جفــاف 
شــديدة مــن املتوقــع أن تحــد مــن املعــروض مــن املحاصيــل 
ــج  ــح برنام ــدد، أوض ــذا الص ــح. ويف ه ــل القم ــة، مث الحيوي
الغــذاء العاملــي التابــع لألمــم املتحــدة أن 14 مليــون أفغــاين، 
أو ثلــث الســكان، يعانــون بالفعــل الجــوع. ومــن املتوقــع أن 
ينكمــش الناتــج املحــي اإلجــايل ألفغانســتان مــا بــن %10 
ــش  ــرات فيت ــاً لتقدي ــك طبق ــن، وذل و20% يف العامــن املقبل

ســوليونز.

4- انقســامات حركــة طالبــان: بــدأت التناقضــات يف الظهــور 
بــن األجيــال املختلفــة لحركــة طالبــان. فقــد أصبــح الجيــل 
الجديــد يشــّكل جــزءاً كبــرياً مــن صفــوف حركــة طالبــان، يف 
بلــد يبلــغ متوســط العمــر فيــه 18 عامــاً. ويُعــد هــذا الجيــل 
أصغــر مــن أن يتذكــر متــى حكــم اإلســاميون ألول مــرة يف 
التســعينيات، حاملــن رؤى مثاليــة ملــا يريــدون أن تبــدو عليه 
اإلمــارة اإلســامية الجديــدة يف أفغانســتان. فقــد أشــار أحــد 
املقاتلــن الشــباب بالحركــة إىل رغبتــه يف إقامــة نظام إســامي 

خالــص، رافضــاً وجــود حلــول وســط مــع أعــداء الحركــة.

وغالبــاً مــا يعــارض مقاتــي الشــباب بالحركــة املبــادرات، 
التــي قّدمهــا قــادة طالبــان األكــرب ســناً الذيــن تعهــدوا بنظــام 

ــن املعارضــن الســابقن،  ــو ع ــن خــال العف ــداالً م ــرث اعت أك
باإلضافــة إىل منــح حقــوق محــدودة للنســاء، لذلــك كثــرياً مــا 
تناقضــت وعــود قــادة الحركــة مــع ترصفــات املســلحن عــى 

األرض.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن قــادة حركــة طالبــان، الذيــن 
ــود يف املنفــى يف باكســتان أو قطــر،  ــادوا مؤخــراً بعــد عق ع
ــى  ــيطرة ع ــى الس ــدرة ع ــق بالق ــا يتعل ــاً في ــه تحدي تواج
ــراً  ــم أم ــاوالت إرضائه ــتكون مح ــث س ــباب، حي ــل الش جي
ــتمراريتها.  ــة واس ــة األفغاني ــدة الحكوم ــان وح ــاً لض حيوي

ــال  ــن خ ــات م ــذه التناقض ــى ه ــتدالل ع ــن االس وميك
ــان  ــاع يف حركــة طالب ــر الدف ــم بأعــال وزي ترصيحــات القائ
املــا محمــد يعقــوب، الــذي أوضــح بــأن بعــض مقاتليهــا قــد 
قامــوا بتنفيــذ عمليــات قتــل انتقاميــة عــى الرغــم مــن إعان 
الحركــة عفــواً عامــاً عــن الجميــع بعــد ســيطرتها عــى كابول. 
وأشــار يعقــوب إىل أن هــذه الحــوادث متثــل ترصفــات 
ــه ال يحــق ألي مــن مقاتــي الحركــة  شــخصية، مشــرياً إىل أن
انتهــاك العفــو. وجــاءت تلك الترصيحــات عقــب ورود تقارير 

أن طالبــان أعدمــت مدنيــن وجنــوداً بعــد استســامهم.

5- هجــرة العقــول: تواجــه حكومــة طالبــان الجديــدة هجــرة 
ــإن أكــرث مــن نصــف  ــرات، ف ــاً لبعــض التقدي للعقــول، فوفق
ــاء  ــد أعض ــر أح ــد ذك ــم. فق ــوا وظائفه ــاد ترك ــاتذة الب أس
مجلــس إدارة جامعــة كابــول أن الجامعــة فقــدت ربــع أعضاء 
هيئــة التدريــس فيهــا، مضيفــاً أنــه يف بعــض األقســام، مثــل 
اللغــة اإلســبانية والفرنســية، فلــم يعــد هنــاك محــارضون. وال 
تقتــرص هجــرة رأس املــال عــى جامعــة كابــول. ففــي جامعــة 
هــريات، غــرب أفغانســتان، بقــي ســتة فقــط مــن أصــل 15 

أســتاذاً يف كليــة الصحافــة.

ويف الختــام، ميكــن القــول إنــه بــات مــن املؤكــد أن 
الحركــة تواجــه معضلــة يف غايــة التعقيــد، والتــي تتلخــص يف 
التأرجــح مــا بــن تبنيهــا الربجاتيــة للحصــول عــى اعــراف 
ــي  ــدويل، أو التشــبث بسياســاتها املتشــددة، والت املجتمــع ال
تعنــي فقــدان الرشعيــة الدوليــة، ومــن ثــم صعوبــة مواجهــة 
ــدة.  ــة الجدي ــا الحكوم ــي تواجهه ــيمة الت ــات الجس التحدي
وبحــذر  بدقــة  يرقــب  الــدويل  املجتمــع  اليــزال  لذلــك، 
ــا  ــتقبل عاقته ــد مس ــدة، لتحدي ــة الجدي ــلوكيات الحكوم س

ــا. معه
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