تقديرات المستقبل Future Briefs

نكوص طالبان:
هل سرتتد احلركة إىل ممارسات فرتة التسعينيات يف أفغانستان؟
العدد  07 ،1362أكتوبر 2021

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
ـداال مقارنــة بفتــرة حكمهــا الســابقة.
أطلقتهــا بشــأن انتهاجهــا سياســات أكثــر اعتـ ً

أبرز مؤشرات التشدد
عــى الرغــم مــن اســتجابة طالبــان إىل الضغــوط الدوليــة ،إىل
حــد مــا ،بشــأن رضورة شــمولية الحكومــة ،والتــي تبلــورت
مــن خــال توســيع املشــاركة يف الحكومــة مــن خــال تعيــن
شــخصية مــن املقيمــن يف واليــة بنشــجري شــال رشق البــاد
قامئ ـاً بأعــال وزيــر التجــارة ،كــا تــم اختيــار نائــب لــوزارة
الصحــة مــن أقليــة اله ـزارة ،فــإن الحركــة تواجــه انتقــادات
حــادة بشــأن عودتهــا لبعــض املامرســات املتشــددة ،والتــي
تعرقــل حصولهــا عــى اعـراف املجتمــع الــدويل ،وهــي كاآليت:
 -1العــودة لتطبيــق الحــدود :أوضــح القائــد الســابق لهيئــة
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف حركــة طالبــان،
واملســؤول حاليـاً عــن قطــاع الســجون ،املــا نــور الديــن ترايب،
أن العقوبــات القاســية ،مثــل اإلعدامــات وبــر األعضــاء ســيتم
تطبيقهــا مــرة أخــرى يف أفغانســتان ،مضيفـاً أن عمليــات بــر
األعضــاء لتطبيــق الحــدود مهمــة لتحقيــق األمــن.

 -2العــودة للمامرســات املتشــددة :منعــت هيئــة األمــر
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر التابعــة لحركــة طالبــان يف
واليــة هلمنــد جنــوب أفغانســتان ،وكذلك يف العاصمــة كابول،
صالونــات تصفيــف الشــعر يف املنطقــة مــن تقديــم خدمــة
حلــق ،أو تقصــر اللحيــة لروادهــا مــن الرجــال .وبــر ّرت الهيئة
هــذه الخطــوة انطالق ـاً مــن أن تصفيــف الشــعر يتنــاىف مــع
أحــكام الرشيعــة اإلســامية وقــررت معاقبــة املخالفــن عــى
غ ـرار مــا كان عليــه حكــم طالبــان إبــان فــرة التســعينيات.
وعلّــق بعــض مســؤويل الحركــة يف وقــت ســابق أربــع
جثــث يف الســاحة املركزيــة يف مدينــة هــرات الغربيــة يف
أواخــر ســبتمرب ،ثــم نقلــوا ثــاث جثــث إىل أجـزاء أخــرى مــن
املدينــة لعرضهــا عــى العامــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،أوضــح
قائــد رشطــة يف منطقــة هــرات ،ضيــاء الحــق جــايل ،أن
عنــارص حركــة طالبــان أنقــذوا أبـاً وابنــه كان قــد اختطفهــا
أربعــة مختطفــن بعــد تبــادل إلطــاق النــار ،وأن الخاطفــن
قــد قُتلــوا يف تبــادل إلطــاق النــار.

نكــوص طالبــان :هــل ســترتد الحركــة إلــى ممارســات فتــرة التســعينيات فــي أفغانســتان؟ ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد 07 ،1362
أكتوبــر  ،2021أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وأوضــح أحــد أعضــاء الحركــة أن الهــدف مــن هــذه
املامرســات هــو تحذيــر جميــع املجرمــن بأنهــم ليســوا بأمان.
وأثــارت هــذه املامرســات انتقــادات مــن قبــل الواليــات
رصح املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة
املتحــدة ،فقــد ّ
األمريكيــة ،نيــد برايــس ،إىل وقــوف اإلدارة األمريكيــة بحــزم
مــع املجتمــع الــدويل ملحاســبة مرتكبــي هــذه االنتهــاكات.
 -3فــرض 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 غــر مســمى مــن دخــول املؤسســة ،ســواء
كمعلــات أو طالبــات ،مضيفــاً بأنــه لــن يُســمح للنســاء
بالقــدوم إىل الجامعــات أو العمــل مــا مل يتــم توفــر بيئــة
إســامية حقيقيــة للجميــع.
وباإلضافــة إىل مــا ســبق ،منعــت الحكومــة الجديــدة
النســاء مــن العــودة إىل أماكــن العمــل ،متذرعــة مبخــاوف
أمنيــة ،رغــم أن املســؤولني وصفــوا ذلــك بــأن هــذا اإلجــراء
مؤقــت ،ولكــن يف حقيقــة األمــر ،مل ترتاجــع عــن القــرار حتــى
اآلن.
كــا قــام قــادة طالبــان مؤخــرا ً بتعيــن حكومــة مؤلفــة
فقــط مــن الرجــال ،فضـاً 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  ،2021كان هناك أكرث
مــن  150مؤسســة للتعليــم العــايل ،والتــي قامــت بتعليــم مــا
يقــرب مــن نصــف مليــون طالــب ،حــوايل ثلثهــم مــن النســاء.
واعتــر الكثــرون بــأن هــذه مــؤرشات الرتــداد الحركــة
إىل مامرســاتها 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 متام ـاً خــال هــذه الفــرة.
وجــاءت هــذه املامرســات الســلبية عــى الرغــم مــن
وعــود املســؤولني مــن حركــة طالبــان ،عنــد توليهــم الحكــم،
بــذل قصــارى جهدهــم بــأن حكمهــم هــذه املــرة ســيكون
أفضــل للنســاء ،الــايئ سيســمح لهــن بالدراســة والعمــل
وحتــى املشــاركة يف الحكومــة.
تحديات الحكومة األفغانية
تتمثــل أبــرز التحديــات التــي تواجــه حكومــة طالبــان
الجديــدة يف التــايل:
 -1تهديــدات داعــش خراســان :أعلنــت الحركــة تدمريهــا
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خليــة تابعــة لتنظيــم داعــش يف شــال كابــول يــوم  4أكتوبــر،
فقــد أشــارت الحركــة إىل قيــام وحــدة خاصــة منهــا بقتــل
جميــع عنــارص التنظيــم .وتــأيت تلــك الخطــوة خاصــة بعــد
إعــان التنظيــم مســؤوليته عــن هجــات وقعــت عــى
أهــداف تابعــة لحركــة طالبــان ،ســواء يف منطقــة ننجرهــار
أو منطقــة بــروان.
وعــى ســبيل املثــال ،شــهدت واليــة كونــر رشق البــاد
مقتــل  3مــن مســلحي الحركــة يف نهايــة ســبتمرب ،باإلضافة إىل
مقتــل  4مــن مقاتــي حركــة طالبــان وإصابــة خمســة آخرين،
نتيجــة هجــوم لتنظيــم داعــش يف مدينــة شــاريكار عاصمــة
واليــة بــروان يف بدايــة شــهر أكتوبــر .وانطالق ـاً مــا ســبق،
يُشــكل هــذا التنظيــم عائق ـاً أمــام الحركــة إلثبــات قدرتهــا
عــى الحفــاظ عــى أمــن واســتقرار الدولــة ضــد التنظيــات
اإلرهابيــة.
ولكــن عــى الجانــب اآلخــر ،فــإن طالبــان قــد تســعى
لتوظيــف محاربتهــا للتنظيــم باعتبارهــا مجــاالً للتعــاون مــع
الــدول الغربيــة التــي تبــدي مخــاوف مــن التنظيــم املتطــرف،
خاصــة لجهــة محاولتــه تجنيــد متطرفــن يف أوروبــا عــر
الفضــاء الســيرباين ،ودفعهــم لتنظيــم عمليــات إرهابيــة.
 -2حجــب االعــراف الــدويل :يــردد املجتمــع الــدويل بشــأن
االعــراف بحكومــة طالبــان .فقــد أوضــح االتحــاد األورويب
أن الســبيل الوحيــد لحصــول أفغانســتان عــى مســاعدات
التنميــة الدوليــة ،واســتئناف العالقــات مــع الحركــة تتوقــف
عــى مــدى التزامهــا بالــروط ،والتــي يــأيت مــن ضمنهــا
احــرام حقــوق اإلنســان.
وعــى الرغــم مــن عــدم اعــراف الصــن وروســيا برشعيــة
الحكومــة ،فإنهــا تتخــذان موقف ـاً معتــدالً مقارنــة بالــدول
الغربيــة ،فقــد دعــت الصــن لرفــع العقوبــات االقتصاديــة
عــن أفغانســتان وإتاحــة الحكومــة الجديــدة للوصــول إىل
احتياطيــات النقــد األجنبــي املجمــدة مبليــارات الــدوالرات.
رصح وزيــر الخارجيــة الصينــي بأنــه يتعــن
ويف هــذا الســياقّ ،
عــى املؤسســات املاليــة متعــددة األطــراف ،مبــا يف ذلــك البنك
الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل ،إتاحــة اإلقــراض للبــاد،
للتخفيــف مــن معانــاة الشــعب األفغــاين ورفــع العقوبــات
أحاديــة الجانــب.
كــا اتفــق الرئيســان الــرويس فالدميــر 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.

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 أمــرا ً بالــغ األهميــة
بالنســبة للحكومــة ألنهــا تســعى إىل الحصول عىل مســاعدات
التنميــة الدوليــة ،فضـاً عــن اإلفــراج عــن احتياطاتهــا النقدية
املجمــدة ،والتــي تٌقــدر بقيمــة  9.5مليــار دوالر ،مــن أجــل
دعــم اقتصــاد البــاد املنهــك .ويف هــذا الصــدد ،أوضحــت
الحركــة أن اإليــرادات الحاليــة للبــاد مــن الجــارك كافيــة
فقــط لدفــع رواتــب موظفــي الحكومــة.
 -3تنامــي األزمــة االقتصاديــة :أوقفــت الــدول املانحــة ،مبــا
يف ذلــك الواليــات املتحــدة ،صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك
الــدويل التمويــل ألفغانســتان ،حيــث متثــل املســاعدات
الخارجيــة أكــر مــن  %40مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .كــا
يشــهد األفغــان بالفعــل زيــادات مقلقــة يف األســعار ،حيــث
ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة بنســبة تتجــاوز  %50منــذ
اســتيالء حركــة طالبــان عــى الســلطة يف أغســطس ،مــع
احتــال حــدوث نقــص يف الســلع خــال األشــهر املقبلــة.
ومــا يزيــد األمــر حــدة احتامليــة حــدوث موجــة جفــاف
شــديدة مــن املتوقــع أن تحــد مــن املعــروض مــن املحاصيــل
الحيويــة ،مثــل القمــح .ويف هــذا الصــدد ،أوضــح برنامــج
الغــذاء العاملــي التابــع لألمــم املتحــدة أن  14مليــون أفغــاين،
أو ثلــث الســكان ،يعانــون بالفعــل الجــوع .ومــن املتوقــع أن
ينكمــش الناتــج املحــي اإلجــايل ألفغانســتان مــا بــن %10
و %20يف العامــن املقبلــن ،وذلــك طبق ـاً لتقديــرات فيتــش
ســوليونز.
 -4انقســامات حركــة طالبــان :بــدأت التناقضــات يف الظهــور
بــن األجيــال املختلفــة لحركــة طالبــان .فقــد أصبــح الجيــل
الجديــد يشـكّل جــزءا ً كبــرا ً مــن صفــوف حركــة طالبــان ،يف
بلــد يبلــغ متوســط العمــر فيــه  18عامـاً .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 ،رافضـاً وجــود حلــول وســط مــع أعــداء الحركــة.
وغالبـاً مــا يعــارض مقاتــي الشــباب بالحركــة املبــادرات،
التــي ق ّدمهــا قــادة طالبــان األكــر ســناً الذيــن تعهــدوا بنظــام

أكــر اعتــداالً مــن خــال العفــو عــن املعارضــن الســابقني،
باإلضافــة إىل منــح حقــوق محــدودة للنســاء ،لذلــك كثــرا ً مــا
تناقضــت وعــود قــادة الحركــة مــع ترصفــات املســلحني عــى
األرض.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن قــادة حركــة طالبــان ،الذيــن
عــادوا مؤخــرا ً بعــد عقــود يف املنفــى يف باكســتان أو قطــر،
تواجــه تحديــاً فيــا يتعلــق بالقــدرة عــى الســيطرة عــى
جيــل الشــباب ،حيــث ســتكون محــاوالت إرضائهــم أمــرا ً
حيويــاً لضــان وحــدة الحكومــة األفغانيــة واســتمراريتها.
وميكــن االســتدالل عــى هــذه التناقضــات مــن خــال
ترصيحــات القائــم بأعــال وزيــر الدفــاع يف حركــة طالبــان
املــا محمــد يعقــوب ،الــذي أوضــح بــأن بعــض مقاتليهــا قــد
قامــوا بتنفيــذ عمليــات قتــل انتقاميــة عــى الرغــم مــن إعالن
الحركــة عفــوا ً عامـاً عــن الجميــع بعــد ســيطرتها عــى كابول.
وأشــار يعقــوب إىل أن هــذه الحــوادث متثــل ترصفــات
شــخصية ،مشــرا ً إىل أنــه ال يحــق ألي مــن مقاتــي الحركــة
انتهــاك العفــو .وجــاءت تلك الترصيحــات عقــب ورود تقارير
أن طالبــان أعدمــت مدنيــن وجنــودا ً بعــد استســامهم.
 -5هجــرة العقــول :تواجــه حكومــة طالبــان الجديــدة هجــرة
للعقــول ،فوفق ـاً لبعــض التقديــرات ،فــإن أكــر مــن نصــف
أســاتذة البــاد تركــوا وظائفهــم .فقــد ذكــر أحــد أعضــاء
مجلــس إدارة جامعــة كابــول أن الجامعــة فقــدت ربــع أعضاء
هيئــة التدريــس فيهــا ،مضيف ـاً أنــه يف بعــض األقســام ،مثــل
اللغــة اإلســبانية والفرنســية ،فلــم يعــد هنــاك محــارضون .وال
تقتــر هجــرة رأس املــال عــى جامعــة كابــول .ففــي جامعــة
ه ـرات ،غــرب أفغانســتان ،بقــي ســتة فقــط مــن أصــل 15
أســتاذا ً 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 الربجامتيــة للحصــول عــى اع ـراف
املجتمــع الــدويل ،أو التشــبث بسياســاتها املتشــددة ،والتــي
تعنــي فقــدان الرشعيــة الدوليــة ،ومــن ثــم صعوبــة مواجهــة
التحديــات الجســيمة التــي تواجههــا الحكومــة الجديــدة.
لذلــك ،اليــزال املجتمــع الــدويل يرتقــب بدقــة وبحــذر
ســلوكيات الحكومــة الجديــدة ،لتحديــد مســتقبل عالقتهــا
معهــا.
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مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.

تقديرات المستقبل

تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة
عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز ،وهــي:
التحــوالت السياســية ،واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة ،والتطــورات
التكنولوجيــة ،والتفاعــات املجتمعيــة.
ﺹ.ﺏ 111414 .ﺃﺑﻮﻇﺒﻰ  -إ.ع.م.
هاتف+971 24444513 :
فاكس+971 24444732 :
بريد إلكترونيinfo@futureuae.com :
www.futureuae.com
يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط
التاليhttps://bit.ly/3gc65aG :
ISSN: 2789-5041
ISSN: 2789-5033

المحرر المسؤول :د .شادي عبدالوهاب منصور

