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حركة طالبان وحتديات االلتزام باشتراطات املجتمع الدولي             رانيا مكرم

عقب نجاح حركة طالبان يف االستيالء عىل السلطة يف أفغانستان، وجهت جهودها نحو ترسيخ حكمها يف البالد، وانتزاع االعرتاف 
وتعرض  طالبان،  بحركة  الفردي  االعرتاف  من  الدولية  التحذيرات  توالت  حيث  أفغانستان؛  يف  السلطة  رأس  عىل  بوجودها  الدويل 
احلركة لعزلة دولية، إىل أن اجتهت وحدات املجتمع الدويل لوضع رشوط مسبقة لالعرتاف برشعية احلركة. يف املقابل، انتهجت احلركة 
سياسة برامجاتية هتدف إىل تغيري صورهتا الذهنية القديمة، عززهتا جمموعة من العوامل منها؛ رغبتها يف اسرتضاء الرأي العام الداخيل، 
بيانات وترصحيات تؤكد عىل احرتامها ملفي احلقوق  انعكست يف ما أطلقته من  الدويل جمدًدا،  الرغبة يف تكرار جتربة االنعزال  وعدم 
واحلريات وعىل عدم اتاحة أرايض أفغانستان حلركات إرهابية، إال أن ما حتقق من ذلك جمرد تغريات هامشية. ومع ذلك، هناك جمموعة 
من التحديات التي حتول بني التزام طالبان برشوط املجتمع الدويل وحصوله عىل االعرتاف الدويل بوجودها، منها إعالن أطراف دولية 

وإقليمية استعدادها للتعامل مع احلركة كالصني وروسيا، ومتوضع »داعش«  يف الداخل األفغاين. 
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اجتاهات املوقف العربي حيال عودة  طالبان                       د. حسن أبو طالب

طالبان بني عهدين .. حدود الثبات ومعوقات التغيير          أحمد عليبة 

متثل أفغانستان إشكالية سياسية وأمنية كربى للعديد من الدول العربية ويعود ذلك إىل الدور الداعم جلامعات »املجاهدين األفغان« يف 
مرحلة الوجود العسكري السوفيتي، وانعكاس انتصار تلك اجلامعات سلًبا عىل العديد من الدول العربية؛ بسبب ما ُعرف بـ »العائدون 
رد  عىل  غلبت  التي  الصامتة،  أو  املتحفظة  العربية  الدول  ملواقف  مفرًسا  عاماًل  التارخيية  اخلربة  تلك  اعتبار  ويمكن  أفغانستان«.   من 
أفغانستان يف منتصف شهر أغسطس2021؛ وذلك خشية أن تستمر طالبان يف احتضان  العريب بعد سيطرة حركة طالبان عىل  الفعل 
ثالثة  إىل  املواقف  تلك  انقسمت  وقد  العربية.  النظم  من  للعديد  مناهضة  تعد  والتي  للحدود،  العابرة  اجلهادية  اجلامعات  واستقطاب 
اجتاهات رئيسية؛ أوهلم، متثل يف إصدار بيانات رسمية شملت الرشوط التي جيب عىل حركة طالبان أن تلتزم هبا من أجل إقامة عالقات 
طبيعية مستقباًل معها. ثانيهم، فقد مثلته مواقف الدول التي أكتفت باملتابعة عن ُبعد. أما ثالثهم، فيمثله حركات اإلسالم السيايس، التي 

اعتربت االنسحاب األمريكي دلياًل عىل هزيمة االحتالل وانتصار لطالبان التي تراها حركة حترر وطني.

أنه ال  الرغم من  أفغانستان منذ منتصف أغسطس 2021، وعىل  ثار جداًل واسًعا حول مدى تغيري حركة طالبان عقب توليها حكم 
يزال من املبكر احلكم عىل إمكانية تغيري طالبان من عدمه، إال أنه يمكن اإلشارة إىل عدد من املحددات التي تشري إىل أن تغيري طالبان 
غري وارد يف أفضل السيناريوهات املستقبلية املمكن تصورها، من بينها؛ أن التحول اجلييل املحدود للحركة عىل مستوى القيادة، يكشف 
عن أن اجليل الذي ورث السلطة ُيعيد إنتاج نفس الطبعة التي كانت قائمة خالل احلكم األول حلركة طالبان. فضاًل عن منظور طالبان 
للسلطة، وعدم معرفة طبيعة النظام الذي قد تعتمده احلركة، وغياب األحزاب السياسية، وحتدي ملف األقليات، وهيمنة »البشتون« 
العرقية التي تنتمي إليها أغلبية احلركة. ومع أن الرهان عىل رغبة املجتمع يف تغيري الواقع يعد الضامن ملستقبل أفضل للبالد، إال أن هذا 
األمر أيًضا سيواجهه حتديات هائلة، منها؛ قبضة طالبان القوية، باإلضافة إىل تردي األوضاع العامة يف البالد، ويف املقدمة منها الوضعني 

االقتصادي واألمني.
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حركة طالبان ودول اجلوار .. حدود االختالف وفرص التعاون                         مروة أحمد سالم

أوضاع املرأة األفغانية حتت حكم طالبان                                هالة عبدالهادي

ُتعد عالقات أفغانستان مع الدول اإلقليمية املجاورة أحد حمددات بقاء حكومة طالبان؛ نظًرا لالرتباط اجلغرايف بني أفغانستان والدول 
املجاورة، ولكوهنا دولة حبيسة مما يفرض عليها التنسيق مع دول اجلوار العتبارات اقتصادية وأمنية. وُيمكن فهم واقع وآفاق عالقات 
احلركة  استطاعت  اللذان  والتارخيي  اجلغرايف  املحددين  أوهلام؛  رئيسيني،  عاملني  خالل  من  طالبان  حكم  حتت  اإلقليمية  أفغانستان 
بموجبهام توطيد صالت وثيقة ببعض القوى اإلقليمية املجاورة، حتى أصبحت سبًبا رئيسًيا يف استمرار احلركة، مقابل دخوهلا يف رصاع 
مع البعض اآلخر نتيجة التطرف والطابع املتشدد حلركة طالبان. ثانيهام؛ قدرة حركة طالبان عىل مواجهة عدة إشكاليات نابعة من حفاظها 
عىل التفسري املتشدد ملبادئ الرشيعة اإلسالمية يف ظل توليها حكم أفغانستان، أبرزها متكنها من انتزاع اعرتاف الدول اإلقليمية بحكومة 
طالبان األفغانية، والعمل عىل بناء عالقات إقليمية قوية لتعزيز نشاطها االقتصادي. وعىل الرغم مما تسجله املرحلة احلالية من عالقات 
حركة طالبان اإلقليمية من تغري نوعي باجتاه التعاون واالعرتاف هبا، إال أن املرحلة احلالية مازالت مرحلة »مبدئية« وال يمكن وصفها 

بالديمومة.

عىل الرغم من اإلرث الذي متتلكه أفغانستان للنساء األفغانيات، والذي يمتد ألكثر من قرن كامل يعود إىل عهد امللكة ثريا زوجة امللك 
األفغاين املتنور أمان اهلل، إال أن ذلك اإلرث صار مهدًدا بعد وصول طالبان للحكم عام 1996 التي حكمت أفغانستان بموجب تفسري 
متشدد للرشيعة اإلسالمية، حيث فقدت املرأة األفغانية كل إنجازاهتا التي سبق واكتسبتها. وعىل الرغم من اعتبار سقوط حكم حركة 
طالبان يف عام 2001 كان بمثابة فرصة للنساء من أجل  اسرتداد بعض احلقوق التي فقدهتا، حيث باتت املرأة أكثر وعًيا وبام تريد حتقيقه 
يف احلياة، كام تقلدت العديد من املناصب، إال أن عودة طالبان إىل السلطة مرة أخرى يف 15 أغسطس2021 أثار جمدًدا خماوف املرأة، 
التناقض بني ترصحيات احلركة الداعمة ملشاركة املرأة، وأفعاهلا عىل أرض  خاصة مع تاريخ طالبان يف قمع النساء والفتيات. وكذلك 
املرأة  إلغاء وزارة شئون  بتشكيلها يف سبتمرب 2021، فضاًل عن  التي قامت  املؤقتة  الواقع، حينام استبعدهتا بشكل كامل من احلكومة 

واستبداهلا بوزارة »األمر باملعروف والنهي عن املنكر«. 

٢٤

٣٢

طالبان والتنظيمات اإلرهابية .. احتماالت الصدام وحدود التعاون                أحمد كامل البحيري

تشهد الساحة األفغانية حالة رصاع مزدوج بني تنظيم داعش وحركة طالبان من ناحية، وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة من ناحية أخرى، 
وتتصاعد حالة املواجهة بني األطراف الثالثة؛ »داعش«، و»القاعدة«، و»طالبان«، وهو ما أخذ مساًرا عنيًفا مع االنسحاب األمريكي 
من أفغانستان يف أغسطس 2021. ومن املتوقع أن تشهد الساحة األفغانية نشاًطا مكثًفا لتنظيم داعش خالل املرحلة املقبلة عرب تكثيف 
التنظيم لعملياته اإلرهابية يف الداخل األفغاين، واملزيد من التصعيد ضد حركة طالبان لتحقيق العديد من األهداف يف مقدمتها؛ استعادة 
الزعامة والريادة يف ساحة التنظيامت املتطرفة، وحماولة خلق مناطق متركز بديلة أو إعادة التموضع يف مناطق جديدة. أما عىل صعيد حركة 
طالبان، فإهنا ستسعى نحو إعادة صياغة العالقة مع تنظيم القاعدة يف حماولة لكسب ثقة املجتمع الدويل،  ويف الوقت نفسه سوف حترص 
التصعيد عىل حالة االستقرار املستهدفة من قبل حركة طالبان. وكذلك  التهدئة مع تنظيم داعش، حتى ال يؤثر  عىل استخدام تكتيك 

إرسال رسائل للغرب والواليات املتحدة بقدرة احلركة عىل السيطرة عىل تنظيمي القاعدة وداعش يف الداخل األفغاين.
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