
 

 

 

طالبان: الهيكل واالستراتيجية واألجندة  

 والتهديد اإلرهابي الدولي 
 

 

 

 أجمل سهيل

 

 

 

 

 2022أكتوبر  32تقرير رقم 

 

 



2 
 

طالبان: الهيكل واالستراتيجية واألجندة والتهديد 

 اإلرهابي الدولي

 

 نبذة عن المؤلف:

 

وجامعة ميريالند    ،جامعة اليدن في هولنداسهيل، الحاصل على دراسات اإلرهاب والتطرف من  أجمل  يعمل  

استخباراتياا محلالا  المتحدة،  الواليات  اتصال    ،في  على  يزال  وال  اإلرهاب.  مكافحة  في  ا  مع    وخبيرا جيد 

األطراف السياسية في بالده، سواء أولئك الموجودين فعلياا في أفغانستان أو أولئك الذين يعملون من الخارج،  

 ثاقبة للوضع الجيوسياسي المعقد للغاية في أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا. ما يتيح له تقديم رؤى

، حيث يدير ملفات  تحالف مكافحة المخدرات واإلرهاب في ألمانياسهيل مؤسس مشارك ورئيس مشارك في  

 االستخبارات ومكافحة اإلرهاب.   

تحليالت   الع  ت عرض  في  والسهيل  المطبوعة  الدولية  اإلعالم  وسائل  من  اوية.  مرئ ديد  على يمكن    الطالع 

  http://www.ajmalsohail.comشبكة اإلنترنت: على موقعه الشخصي على كتاباته  ه وتتحليال 

(، ترّشح  2021- 2001الجمهورية المنتخبة )يذكر أن سهيل من مواليد أفغانستان. وخالل فترة الحكومات  

عام   ومنذ  البرلمانية.  لالنتخابات  اإلصالح 2013مرتين  أجل  من  يواصل جهوده  لكنه  ألمانيا،  في  يقيم   ،

ا بعد اإلطاحة بالحكومة المنتخبة وعودة ثيوقراطية    ،الديمقراطي في أفغانستان، مهمة أصبحت أكثر إلحاحا

 طالبان.

 

 الغالف: مصدر صورة 

 2021أغسطس،  17اليوم التالي للسقوط، نيويورك تايمز، 

 collapse.html-afghanistan-https://www.nytimes.com/2021/08/17/briefing/taliban 

 

 

 

 

 

 

 

 عين أوروبية على التطرف 

 

 

https://cnt-alliance.org/
http://www.ajmalsohail.com/
https://www.nytimes.com/2021/08/17/briefing/taliban-afghanistan-collapse.html
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 مقدمة

لفهم سبب تصرف الحركة الجهادية بالطريقة    مهم جداا  أمر  وهو  إلى وصف هيكل طالبان،    ا التقريرسعى هذ ي

في المستقبل   عاملوكيف ستت ،2021ف بها منذ أن استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس تصرّ تالتي 

المؤسسات   مع بين  والدينامية  الفصائل،  بين  التفاعل  إن  الدولي.  للمجتمع  البالغ  االهتمام  ذات  القضايا 

د الرؤى األيديولوجية واالستراتيجية داخل حركة طالبان التي  "الرسمية" و"غير الرسمية"، هي التي تحدّ  

لجهاديون اآلن. ولشرح هذه الصورة المعقدة، يستند  ه سياسات الدولة التي يسيطر عليها ا وتوجّ   ،تهيمن عليها

من المصادر التي زرعت على مدى سنوات عديدة، من الغربيين واألفغان، في   التقرير التالي إلى شبكات  

مختلف المؤسسات الحكومية أو العاملين فيها، في الماضي والحاضر، الذين يجب أن يظلوا مجهولي الهوية  

 . من أجل سالمتهم

ن داخل هيكلها. العنصر األول هو  ين محدد ي ة عنصر حركدقيقة، يظهر أن لدى ال  ص طالبان بطريقة  عند فح

داخل   العليا  الهيئة  اإلسالمية.  اإلمارة  باسم  والمعروفة  الرسمية،  طالبان  لحكومة  الجامد  الهرمي  الهيكل 

، الذي يشغل ةبة هللا أخوند زادة. ويقود أخوند زاد بقيادة الشيخ ه  ،"شورى كويتا "اإلمارة اإلسالمية هي  

، بما في ذلك رئيس الوزراء، اإلمارة اإلسالميةمنصب المرشد األعلى للحكومة، الوزارات الرئيسة في  

سم د هيكل الطالبان، العنصر الحاوالدفاع، والداخلية، والمالية، والعدل، واإلعالم. والعنصر اآلخر الذي يحدّ  

   لفهم طبيعتها األساسية، هو الجانب الجامع للمنظمة.

مجموعة محددة لها مؤسسات وسلطات محددة، وفي الوقت نفسه حركة أكثر هي  طالبان  فإن حركة  ،  وهكذا

التابعة    "شورى كويتا ". وباإلضافة إلى قيادة  في كنفها  عمومية تستطيع جماعات مختلفة ومتميزة أن تعمل

. التقرير  تكشفهايسسم طالبان، سالطالبان والموالين لها، هناك ثالث مجموعات إضافية رئيسة تعمل تحت  

الرئيس منذ إعادة تشكيل  طالبان    كيانثم هناك تجمعات، بعضها منقسم إلى فصائل، تعمل تحت إشراف  

 . اإلمارة اإلسالمية

الحكومي  ت  ذاع،  نأفغانستا نة"  ب  ل  إعادة "ط  مع   الهيكل  أن  إلى  داخل اإلمارة اإلسالمية تشير  شائعات من 

ا عن حركة طالبان. وكانت الفكرة أن  التي كانت منفصلة تقليديا   ،القبلية  ات الجديد سيضم عناصر من القياد 

حظ أي  التلم    غير أنههذه الشمولية من شأنها أن تضمن االستقرار الطويل األجل لنظام اإلمارة اإلسالمية.  

 المة على وجود هيكل شامل.ع

ا منذ ظهورها كجماعة    أسلوب ر  تغيّ يلم   إنشاء    إلى  تهدف  1994جهادية متمردة في عام    عمل طالبان كثيرا

، شرعت طالبان في  2021دولة ثيوقراطية إسالمية في أفغانستان. منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس  

ترسيخ سيطرتها وسلطتها المطلقة، وهي مسؤولة عن العديد من الهجمات العنيفة لقمع المقاومة واجتثاث  

ا  ذ هذا القمع بطرائق مختلفة،  المعارضين. وتنفّ  المتظاهرين، ومداهمات المنازل    من نشر المسلحين ضد بدءا

 والشركات، إلى استمالة المؤسسات المجتمعية المختلفة. 

وتفتقر  عزلة شديدة  اني  طالبان، دولة تع  ةد ياقتحت  أفغانستان  أضحت  وبصرف النظر عن نواياها القمعية،  

استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين  عجز عن  في مجال اإلدارة المؤسسية الحديثة؛ وضعيفة  كفاءة: قدرات  لل

الزراعية  ما الموارد  سي   ال)للدولة الخبرة لالستفادة من الموارد الطبيعية  في  نقص  والمجتمع األفغاني؛ حياة  

عاجزة   هاالتجارة ومصادر اإليرادات، ولكن  تعزيزلعالقات الخارجية لإلى اوالمعادن الطبيعية(؛ والحاجة  

 . بسبب التهديدات التي تمثلها للمجتمع الدولي ت إقامة مثل هذه العالقاعن 

دائرة صغيرة من الجهات الفاعلة في جنوب فإن  مجموعة واسعة من الفصائل داخل طالبان،  في حين توجد  و

. وبصرف النظر  ، هي من تحتكر السلطة السياسية والعسكريةغرب أفغانستان، خاصة من والية قندهار

شيوخ  من أربعة  يتألف    ةبأخوند زاد   فريق استشاري خاص يوجد  ة،  حركالرسمية للعن الهيئات اإلدارية  

قرار   كّل  أهل الحل والعقد في    هممتشددين، يسيطرون بحكم األمر الواقع على اإلمارة اإلسالمية بأكملها، و 

 .ي تخذ  أجنبي وداخلي
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فما زالت ا للمنطقة وخارجها،  ا كبيرا ا أمنيا تهديدا   مثلا للسلم واألمن الدوليين، وتل تهديدا ال تزال طالبان تشكّ 

طالبان تستضيف مجموعة متنوعة من الجماعات الجهادية الدولية. كما أن الصراعات الداخلية على السلطة  

في ا مصدر محتمل لعدم االستقرار السياسي  وشيوخ المنطقة الجنوبية الغربية، هي أيضا   ،بين شبكة حقاني

   مجتمع الدولي. تي يواجهها الال ت مشكالالقد يضيف إلى األمر الذي ، علبالففاشلة شبه دولة 

عابرة للحدود،  أيديولوجية كبير لتأثير وكالة استخبارات  بشكل  أن طالبان تخضع آخر يتمثل في  تعقيد ثمة و

 هي االستخبارات الباكستانية.
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 الهيكل التنظيمي لطالبان

يحدّ  لدى   بارزان جداا  الصارم لحكومة    األولدان هيكلها.  طالبان، كمنظمة، عنصران  الهرمي  الهيكل  هو 

قمة الهيئة السياسية لطالبان    يتربع علىطلق على نفسها رسمياا اسم اإلمارة اإلسالمية.  طالبان الرسمية، التي ت  

بة هللا أخوند زادة. ، الذي يقوده اآلن الشيخ ه1مجلس شورى رحباري، الذي ي طلق عليه عادة شورى كويتا

.  2وداخل حكومة طالبان، أخوند زادة هو رسمياا "المرشد األعلى" في جميع المسائل السياسية والعسكرية 

 ارية لها سلطات اسميّة، منها: توجد مناصب وز "شورى كويتا "وتحته وتحت 

  .على جميع الوزارات األخرىيشرف رئيس الوزراء: رئيس تنفيذي  •

   .السياسة الداخلية واألمنتختص بوزارة الداخلية:  •

 . شرف على الشؤون العسكريةتوزارة الدفاع:  •

   .بقضايا الميزانية ةوزارة المالية: مكلف  •

   .وأنظمتهادير المحاكم  توزارة العدل:  •

ومعلومات الخدمة العامة، ولكن في الممارسة العملية    ،ا عن اإلعالمرسميا  ة: مسؤول اإلعالم وزارة  •

  .الذراع الدعائية للدولة

في حين هو الملمح الشامل لها، ف -العنصر الحاسم لفهم طبيعتها األساسية- الذي يحدد هيكلهاالعنصر الثاني 

مجموعات    جمع  تستطيع بموجبهاجامعة  حركة    الها مؤسسات وسلطات محددة، فإنه  هي حركةأن طالبان  

   العمل.وتتيح لها القدرة على  ،مختلفة ومتميزة

وأولئك الموالين لها، هناك ثالث مجموعات إضافية    "شورى كويتا"باإلضافة إلى القيادة الرئيسة لطالبان في  

   تعمل تحت اسم طالبان: 

، الذي ظهر ألول مرة في مقاطعة قندهار. زعيم هذه المجموعة شخصية معروفة  تياوالالحزب   ▪

في حركة طالبان، ي عرف باسم الدكتور أنور، هو في األصل من والية أوروزجان. حافظ أنور على  

قيادة العليا لطالبان لما يقرب من ثالثة عقود بما في ذلك الزعيم المؤسس، المال  وثيقة مع ال  عالقات  

جنسي(، أطيح    مخالفات أخالقية )تنطوي على انحراف    همحمد عمر. وبعد اكتشاف أدلة على ارتكاب

 وبعد لى الفرار إلى باكستان.  اضطر إو  ،بأنور من منصبه في اللجنة المدنية لطالبان في أوروزجان

للعودة إلى أفغانستان، ومنذ  سانحة  ، وجد أنور الفرصة  2021انسحاب الناتو من أفغانستان في عام  

ا من المقاتلين كغفيعدداا  ذلك الحين حشد   ا. وتشير  را مؤيدين داخل حكومة اإلمارة اإلسالمية أيضا

 التقارير إلى أن مركز نفوذه في الوقت الحاضر هو قندهار.

 

رال تادين خان، رئيس الشرطة السابق لمقاطعة قندهار. كان خان لسنوات ، برئاسة الجنفصيل خان ▪

نفوذا أحد   الشخصيات  أفغانستانأكثر  في  هذ   ،ا  على  فيها  نفوذ  الا  وحافظ  كانت  التي  الفترة  طوال 

 لى  ع. جاء دعمه الشعبي من براعته اإلدارية، فضالا ولةضد وجود الناتو في الد حارب  طالبان ت

زي. خالل الفترة التي كانت فيها أفغانستان تحت حكومة حامد  االعائلية من خالل قبيلته أشك  صالت ال

بلوشستانوخلفائه، نظّ   ،كرزاي المنتخبة وتشير    ،م خان تدريب مجموعة كبيرة من المقاتلين في 

يزال تقارير أن خان ال  الكد  تؤو   .3هذه المجموعة جمع خان قواته الحاليةخالل  المصادر إلى أنه من  

ا  وثيقة مع جماعات المقاومة المناهضة لطالبان، بما في ذلك تلك المرتبطة رسميا   يحتفظ بعالقات  

كل جماعة من هذه الجماعات قيادتها الخاصة، وأتباعها موالون للجماعة  لدى  و  .4بالتحالف الشمالي

لج  ،أوالا  التجارية  التعاقدات  الخاصة من  منها شبكتها  ولكل  ثانياا.  لطالبان  المركزية    لب وللسلطة 

اإليرادات الخاصة، مع ممارسة السلطة الرسمية في واحدة أو أكثر من وزارات اإلمارة اإلسالمية،  

ا على المجموعة الثالثة  وضعال سحب سواء على مستوى المقاطعات أو الوزارات. وين  . نفسه أيضا
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إضافة إلى دور  ، بقيادة سراج الدين حقاني، نجل مؤسس الشبكة، جالل الدين حقاني.  شبكة حقاني ▪

الدين في طالبان فإنه  سراج  القاعدة،  تنظيم  في  استخدام  5عضو  إلى  الماضي  في  علناا  دعا  وقد   ،

االنتحارية  لالستخبارات  6التفجيرات  تابعة  وحدة  األساس  في  هي  حقاني  شبكة  العسكرية . 

ا نقدي  ، التي توفّ 7الباكستانية ، ولديها مؤسسة تجارية ضخمة في  ا خارجي  ا ولوجستي  ر لها دعما ا هائالا

ا ألمستقل. و و غنية وقوية جماعة  جميع أنحاء أفغانستان، ما يجعلها  ن سراج الدين يشغل حالياا  نظرا

على قطاع األمن    من  هي  لة، حيث ت  رسمية هائ  منصب وزير الداخلية، فإن شبكة حقاني تتمتع بسلطة  

في   ]تلالذي ق  [  ح لها، على سبيل المثال، حماية أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري اتأالداخلي، ما  

 . 8كابول 
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 فصائل طالبان المنشقة

منذ إعادة   ،طالبان الرئيسةعالوة على الجماعات المذكورة أعاله، هناك فصيالن على األقل انشقا عن هيئة  

 : المال عبد القيوم ذاكربقيادة  فصيل ذاكراألول  . مارة اإلسالميةتشكيل اإل

القادة العسكريين في طالبان  أحد كان المال ذاكر   وثيقة مع مؤسس طالبان المال   عالقات  بفظ  ت حاو  ،أعرق 

رقى  ت،  2001الحق المال محمد يعقوب عمر. خالل غزو الناتو ألفغانستان في عام    وابنه في وقت    ،عمر

. وبالفعل، أثناء 9ووصل في النهاية إلى منصب القائد العسكري العام  ،ذاكر الرتب العليا في قوات طالبان

، أجبرته مواقفه  2014، اكتسب ذاكر سمعة كمتشدد داخل قيادة طالبان. وبحلول عام  ب صمنال  اهذ في  خدمته  

على التنحي عن    10عالقاته مع إيران  وفي ظّل  المتطرفة، بما في ذلك تردده في التفاوض مع القوى الغربية،  

 في الشؤون العسكرية.  انشطا  ادورا يمارس  ظل   ومع ذلكمنصبه، 

ة، سرعان ما أصيب ذاكر بخيبة أمل من قيادة اإلمارة اإلسالمية بسبب قضايا  بعد عودة طالبان إلى السلط 

، انشق ذاكر 2021مثل استعدادها للتعاون مع القوى األجنبية والتفاوض مع الواليات المتحدة. في سبتمبر  

يشغل حالياا  علناا إلى والية خراسان التابعة لتنظيم داعش في منطقة قندهار، لكن أقنعه أمير خان متقي، الذي  

. ومع ذلك، بحلول أوائل نوفمبر،  11منصب وزير خارجية اإلمارة اإلسالمية، بالعودة إلى حظيرة طالبان

،  "شورى كويتا"تخلى ذاكر مرة أخرى عن طالبان، بعد أن شهد المزيد من السلوك نفسه من جانب قيادة  

 . 12الذي دفعه لالنشقاق في المرة األولىالعامل ذاته ة، حركالتي ينظر إليها على أنها تتنازل عن مبادئ ال

ويتمركز حالياا    ،السابقة، شّكل ذاكر مجموعته الخاصة من المقاتلين  في ظل الوالء الكامل للعديد من قواته

د ذاكر مرة  ، تعهّ 13في مقاطعة هلمند. الطبيعة الدقيقة لفصيل ذاكر موضع خالف. ووفقاا لبعض المصادر

لوالية خراسان الكامل  بالوالء  أخرى   ،أخرى  لتقارير  ووفقاا  معها.  بالتنسيق  ذاكر 14ويعمل  فإن جماعة   ،

امستقل أي والء لطالبان أو لوالية خراسان. في أي من السيناريوهين، ال يزال ذاكر يتمتع    يس لديهاول  ،ة تماما

نشر رجاله    بنفوذ   على  القدرة  ولديه  لقواته  في   بشكل  هائل  المتمثل  الرئيس  هدفه  تحقيق  أجل  من  مستقل 

وجذب  ،إضعاف قيادة طالبان الحالية وتقويضها. ويواصل ذاكر تنظيم مسيرات مناهضة لطالبان في هلمند 

 المزيد من المقاتلين إلى فصيله. 

دادهللا، القائد    ، االبن األكبر للمال منصورمحمود دادهللا، الذي يرأسه  هللافصيل دادأما المجموعة الثانية فهي  

 العسكري البارز السابق لطالبان في جنوب أفغانستان. 

نشأ استياء محمود دادهللا من القيادة العليا لطالبان مع وفاة عمه، المال دادهللا أخوند سيئ السمعة، قائد القوات 

قسوة في    تنفيذيينالمسؤولين الكونه أحد أكثر    لى عالجنوبية لطالبان، الذي كان منافساا للمال عمر، فضالا 

  تفاقم ب في  ، ما تسب  200716. قتل أخوند في عملية للقوات الخاصة التابعة لحلف الناتو في عام  15طالبان

ح أتا  ،وسط  حّل  جرى التوصل إلى    ."شورى كويتا "موجودة مسبقاا بين الموالين ألخوند وكانت  توترات  

وقتل منصور    .17بدالا منه  القوات الجنوبية لطالبانقائد  أن يتولى منصب  لشقيق أخوند األصغر منصور دادهللا  

. وحتى اليوم، تؤكد القيادة 2015في نهاية المطاف في اشتباكات مع مقاتلين موالين لشورى كويتا في عام  

العليا لطالبان أن منصور كان يتعاون مع داعش وقت وفاته. وفي اآلونة األخيرة، ظهرت تقارير تفيد بأن  

. وتتركز المجموعة  18ن والده والموالين لعمه نة مكوّ مجموعته الخاصة المناهضة لطالبان الم    أّسسمحمود  

    . 19والية خراسان ا إلى أن فصيل داد هللا يتعاون مع  . وتشير التقارير أيضا ولةلد في ا ات الجنوبية قاطعفي الم

 

أن   مالحظة  مكان  األهمية  ثمة  من  العام هناك  الهيكل  داخل  من  إضافية  فصائل  بظهور  تفيد  مصادر 

وعملياتها  20للطالبان المتميزة  مصالحها  على  الفصائل  هذه  تحافظ  األخرى،  المجموعات  غرار  وعلى   .

، مسؤول رفيع  المال عبدالمنان نيازيتحت قيادة    فصيل نيازي التجارية. وتشمل مجموعتان من هذا القبيل  
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كان من الصعب   . ومع ذلك،مجموعة المال نصرهللا، و 21المستوى شارك في خالفة القيادة بعد وفاة المال عمر

 والتأكد منها، بما في ذلك قيادتها وعضويتها.  ،استيضاح تفاصيل هذه المجموعات الجديدة

اليوم  تعدد   أفغانستان  داخل  طالبان  األساسية  يشير  فصائل  الهشاشة  اإلى  تعانيها  اإلسالميةإلالتي  . مارة 

مستقل عن قيادة طالبان )أو   بشكل  تعمل وفي الوقت ذاته ا من الحكومة،  ا جزءا فالفصائل التي ال تزال رسميا 

لتنفيذ برامجه واستراتيجياته    "شورى كويتا"حواجز بيروقراطية ولوجستية أمام مجلس    مثلمعادية لها(، ت

في فموضوع أمن الحدود.    تحديات البين هذه  في مجاالت تتراوح من السياسة االقتصادية إلى األمن. من  

ل  من الحدود التي يسه    ،بوالية خراسانوتلك المرتبطة بتنظيم    ،ات المناهضة لطالبانحين تستفيد الجماع

حكام  يعمل بال كلل إل  " شورى كويتا "ح لها بنقل الرجال والمواد عبر المنطقة، فإن مجلس  تياختراقها، التي ت

    الحدود.على  يةمن سيطرة األال

خطيرة    تحديات    ،ا عن الحكومةالتي فصلت نفسها تماما   ،طالبانل الجماعات المنشقة عن  تمثّ  إضافة إلى ذلك،  

الكاملة على مناطق جغرافية م السيطرة  المستقلة وقدرتها على ممارسة  الحكومة  ة خاصة في  حدد لسيادة 

وف  هذه الفصائل المنشقة، فإنها سوجود  المناطق الجنوبية من هلمند وقندهار. وعالوة على ذلك، إذا استمر  

 اإلمارة اإلسالمية   لىعالضغط    اقمد كبيرة من القيادة المركزية لطالبان من أجل محاربتها، ما يفموار  تستهلك

 بالفعل.  المنهكة

ا، فإن وجود   حول قدرة القيادة ضعان عالمات استفهام  المستدام ي  اطالبان ونموهعن    ةالمنشقالفصائل  وأخيرا

 بالتزامات    "شورى كويتا"مجلس  تعّهد  األجنبية. وحتى عندما ي  دولالمركزية على تقديم وعود والتزامات لل

ما فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة سيّ   ة، فمن غير الواضح أن بإمكانه تنفيذ مثل هذه االلتزامات، النيّ ال  ةحسن

تي ترعاها  داخل أفغانستان الالبني ة التحت ي ة    مشروعات المتعلقة بالتنقل عبر الحدود، واألمن الداخلي، وحماية  

 خارجية.  دول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 ؟ لماذا لن تكون حكومة طالبان شاملة

ت شائعات من داخل صفوف اإلمارة اإلسالمية  ر  س،  2021بمجرد عودة طالبان إلى السلطة في صيف عام  

تشير إلى أن الهيكل الحكومي الجديد في أفغانستان سيضم عناصر من القيادات القبلية التي كانت منفصلة  

في  -ومن المرجح أن يساعد - في حين كان من المفترض أن يساعد هذا الشمولوتقليدياا عن حركة طالبان. 

ال توجد حالياا مثل هذه العناصر القبلية داخل  فجل لنظام اإلمارة اإلسالمية،  الحفاظ على االستقرار طويل األ

، وفي المقام األول خارجيةة العنيالمألطراف  حكومة طالبان. والسبب في ذلك يكمن في المصالح السياسية ل

ه  يةباكستانالمصالح  ال وقد  االسم  ي  .  وكالة  التسعينيات  فترة  في  إنشائها  منذ  طالبان  على  تخبارات  نت 

وكان لها حرية عملياتية    ،على حكومة طالبان في المرة األولى  ، التي مارست نفوذاا هائالا وسلطةا 22الباكستانية

لها   ،طالباناسميّة في  الفصائل: ذلك أن وجود عناصر  وجود  شبه كاملة في أفغانستان. الفرق هذه المرة هو  

ا ألن باكستان تحتفظ حالياا بنفوذ    د النفوذ  يهدّ    ،صلة ضئيلة أو معدومة بقيادة طالبان هائل    الباكستاني. ونظرا

الحكومية   اإلدارة  في  والدعم  المباشرة  المساعدة  مثل  أساليب  خالل  من  الوليدة  اإلسالمية  اإلمارة  على 

ن جلب أي قوات إضافية ذات طبيعة مستقلة، مثل  األساسية، فليس أمام قادة طالبان خيار سوى االمتناع ع 

 هذه الفصائل القبلية. 

، والصين راعية باكستان،  23، أي إيران وروسيامارة اإلسالميةرعاة آخرين لإل  ه يوجد تجدر اإلشارة إلى أن

النتيجة المعاكسة   للقبائل من أجل إذ  باكستان في هذه القضية.  ليفضلون  تتطلب مصالحهم إشراك ممثلين 

وتقليل فرص المنظمات األسوأ في تحقيق موطئ قدم    يةطالبانالالتخفيف من حدة الميول المتطرفة للفصائل 

. فعلى سبيل المثال، تخشى الصين من أن الجماعات اإلرهابية التركية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولةلها في الد 

طالبان تواصل  هجمات    التي  لتنظيم  األفغانية  األراضي  تستخدم  سوف  الصينية  إيواءها،  األراضي   ،في 

المزيد من السلطة في أيدي الجماعات غير التابعة  وجود  . ومن هذا المنظور، فإن  24والتدرب عليها وشنها 

ني  ل من فرص وصول الجماعات التي يمكن أن تهدد نظام الحزب الشيوعي الصي لطالبان من شأنه أن يقلّ  

  .، إلى األراضي والموارد من أفغانستان
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 أسلوب العمل: مقارنة طالبان بالجماعات اإلسالموية األخرى 

واضح يتمثل في إنشاء دولة ثيوقراطية إسالمية في أفغانستان، وتتقاسم    بهدف    1994ست طالبان في عام  تأسّ 

الشبه األكثر أهمية هو التكتيكات  وجه  العديد من أوجه التشابه مع الجماعات اإلسالموية والجهادية األخرى.  

طالبان  التي تستخدمها قيادة طالبان لترسيخ سيطرتها وسلطتها. ومنذ استعادة السلطة في أفغانستان، كانت  

ذ الحركة هذه الهجمات  مسؤولة عن العديد من الهجمات العنيفة لقمع المقاومة واجتثاث المعارضين. وتنفّ 

المنازل    بطرق   ومداهمة  المظاهرات،  لمهاجمة  مسلحين  نشر  شيوعاا  األكثر  الطرق  بين  من  مختلفة. 

تي لوحظت، ي حتجز األفراد على المؤسسات المجتمعية. وفي العديد من الحاالت الطرة  والشركات، والسي

ي   بالذين  يرتبطون  أو  المعارضة،  على  يحّرضون  أنهم  في  مع  الشتبه  يتعاونون  أو  المعارضة،  جماعات 

 مسلحة أخرى في البالد، وي عدمون بطريقة علنية. منظمات  

النشطة.  اإلمارة اإلسالمية ذو شقين: األول سحق المعارضة  بها    القمعية التي تقومالغرض من هذه األعمال  

 والثاني، من المفارقات بالنظر إلى االحتجاج على هذه االنتهاكات، خلق الوعي الدولي بأن طالبان مستعدة 

 قادرة على تأكيد سلطتها في البالد.   -واألهم من ذلك-

 عن شاركون في نشر المعلومات  ذين ين اليالصحفي هي فئة  أهم المجموعات المستهدفة في أفغانستان    ىحد إ

  202125نوفمبر    حوادث مثل مقتل أربع صحفيات في مزار الشريف في أوائللعل  دولي. و  النظام على نطاق  

 الضوء على نوع التكتيكات التي تستخدمها طالبان باستمرار.تسلّط 

الهدف العام    أبرزها فييكمن    ،ية األخرىوهناك فروق رئيسة بين طالبان والجماعات اإلسالمفومع ذلك،  

كحركة. الحدود  فل  لطالبان  على  تقتصر  فآفاقها  جوهرية:  عالمية  تطلعات  الوقت،  هذا  في  لطالبان،  يس 

ا لوجود  الجغرافية ألفغانستان   ، ال تزال طالبان تؤوي تنظيم  تمنعها من تجاوز حدودها  محددات نظرا . أوالا

إلى األبد  الدينية في 26القاعدة وستحافظ على هذه السياسة  السلطات  تتحدث  الخطابية،  الناحية  ثانياا، من   .

بعبارات   باستمرار  كجزء    طالبان  طالبان  حركة  إلى  مشيرة  ذلك،   عالمية،  ومع  اإلسالمية.  "األمة"  من 

نهاية المطاف نحو تعزيز سيطرتها السياسية في أفغانستان. وهذا يتناقض   هافإجراءات العملية موّجهة في 

ا مع تنظيم   ا للحدود الوطنية، وي  تناقضاا صارخا نفسه في    رىمثل داعش، الذي كان وال يزال مشروعاا عابرا

   .27حالة حرب مع طالبان والقاعدة

بالصراع مع الحكومات   يولوجي هو أن طالبان ليست مهتمةا أحد االختالفات العملية لهذا االختالف األيد 

 األجنبية، بل إنها تسعى أحياناا للحصول على دعمها. 
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 عالقات طالبان الخارجية

ت  لطالبان  اإلقصائية  السياسية  ويتفاقم    ت  مشكالفي    تسبب األجندة  ألفغانستان،  نتيجة  رهيبة  عزلة  الوضع 

ما    ت الكفاءة األساسية في المجاالت الرئيسة للحكومة الحديثة. ومن بين هذه المشكالالنظام، ألنه يفتقر إلى  

   يلي: 

 عدم الكفاءة في اإلدارة المؤسسية الحديثة؛  ▪

 عدم القدرة على استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين المجتمع األفغاني؛   ▪

يأتي على رأسها الموارد انستان ) االفتقار إلى الخبرة الالزمة لالستفادة من الموارد الطبيعية ألفغ ▪

 الطبيعية(؛ المعادن الزراعية و

مثل    بناء  غير قادرة علىلكنها  التجارة ومصادر اإليرادات،    تعزيزالحاجة إلى العالقات الخارجية ل ▪

 من قبل النظام.  جسيم هذه العالقات ألن الدول األخرى تشعر بتهديد  

هذه االحتياجات    كّل    قليص بة من طالبان إلى أن القيادة تفضل ت مقرّ ر تقارير من مصادر  يشتفي هذا السياق،  

في ، في هذا الوقت،  . ومع ذلك، فإن معظم الدول المتقدمة النمو غير راغبة  28من خالل التعاون مع الغرب 

المستمرة مع تنظيم القاعدة إلى سجلها   ة طالبانمن عالقتتراوح  مختلفة،    التعامل مباشرة مع طالبان ألسباب  

تتمثل  أخرى للتعاون الدولي،    السيئ في مجال حقوق اإلنسان. وقد دفع ذلك طالبان إلى البحث عن قنوات  

   يين.والمتشددين اإلسالم  في

  كبير في العالم  تجدر اإلشارة إلى أنه كان ي نظر إلى انسحاب حلف الناتو من أفغانستان في أغسطس إلى حدّ  

ما عّزز بدوره مكانة اإلمارة اإلسالمية في أعين    ،اإلسالمي على أنه انتصار لطالبان على الغزاة الغربيين 

  الجماعات اإلسالموية. وفي الوقت الحالي، تتمثل األصول الدبلوماسية الرئيسة لإلمارة اإلسالمية في عدد  

كبير من المتشددين اإلسالمويين، كثير منهم مرتبطون بتنظيم القاعدة، في الشرق األوسط وآسيا والمحيط  

هذه الجماعات حزب التحرير األوزبكي، وكتيبة التوحيد والجهاد )النشطة للغاية في سوريا(،   الهادئ. وتشمل

ال  وجماعة في  والجماعة اإلسالمية  الوسطى،  آسيا  في  البخاري  ودول  اإلمام  في    فلبين وسنغافورة  أخرى 

 المحيط الهادئ، وحماس في قطاع غزة، وحركة الشباب، فرع القاعدة في الصومال. 

ا من استراتيجية    -مع هذه الجماعات والتأثير عليها اآلن-لقد أصبحت العالقات  بناءا على ما سبق،   ا مهما جزءا

ن للجماعات المذكورة أعاله في أفغانستا   اكبيرا   اوجودا طالبان الطويلة األجل، وقد أظهرت المصادر أن هناك  

ومن األمثلة البارزة على ذلك وجود أمين الحق، رئيس األمن السابق ألسامة بن الدن، الذي هرب   .29اليوم 

نان إلى  الحق  عاد  العمل في كشمير،  بعد عقدين من  الباكستانية.  المخابرات  بمساعدة  باكستان  اهار  جإلى 

ا لتعزيز عمليات القاعدة في   ، نجل أبو أحمد الكويتي،  بيد الرحمن الكويتيع  ل  سمح. وبالمثل،  الدولةمؤخرا

الحق، فإن رار أمين  . وعلى غ30ا بدخول أفغانستان ، مؤخرا 2011الذي قتل مع بن الدن في باكستان في عام  

  لتنظيم القاعدة في الدولة.البني ة التحت ي ة مواصلة بناء  يعتزم  يالكويت 

حيوية لإلمارة اإلسالمية. ومن الناحية    أصوالا يتيح العالقات مع الجماعات المسلحة العابرة للحدود الوطنية  

ا لالستثمار والمشاركة في تدفقات اإليرادات التي تسيطر  لطالبان فرصا هذه الجماعات توفر    العملية، فإن

عليها هذه الجماعات. ومن المزايا العملية األخرى المساعدة التي تقدمها هذه الجماعات لطالبان في تطوير  

منظمات مثل حماس والقاعدة شبكات تجارية مزدهرة من خالل  ذلك أن لدى  ا.  التجارة الدولية مع جيرانه

 ا مربحة للمنتجات األفغانية. أسواقا تمثّل مراكز تجارية مهمة في تركيا والخليج، 

من الناحية االستراتيجية، ت عد العالقات مع الجماعات المسلحة بديالا للتعاون مع الواليات المتحدة وحلفائها،  

ض عالقاتها مع هذه الجماعات لبان محاولة الضغط على الغرب من خالل اإلشارة إلى أنها ستخفّ  وتتيح لطا

 الخطيرة )وكلها منظمات إرهابية معروفة( إذا قدم الغرب الموارد التي تطلبها طالبان.
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 مركز قيادة طالبان في قندهار

والعسكرية في أفغانستان يسيطر عليها عناصر ، فإن جميع الشؤون السياسية  31وفقاا لمصادر استخباراتية

 رجالا مقره في الجزء الجنوبي الغربي من أفغانستان، خاصة والية قندهار.     24  يتآلف من  طالبان في مجلس  

، أصبحت قندهار العاصمة  في الدولة  السلطةمقاليد  عادت طالبان  است، عندما  2021أغسطس    15في أعقاب  

أ الحاالت  بعض  وفي  والخارجية  الثانية،  الداخلية  القرارات  جميع  ت رسل  إذ  كابول،  قبل  حتى  أهمية  كثر 

 . قبل تنفيذهاحكومة طالبان إلى إقليم قندهار أوالا للموافقة عليها المتعلقة ب

ر الكثير هنا منذ آخر مرة سيطرت فيها طالبان على  وكما هو الحال في العديد من المناطق األخرى، لم يتغيّ 

ا مثل "العاصمة ( بقيادة المال عمر، كانت قندهار أيضا 2001- 1996خالل نظام طالبان األول )   أفغانستان.

 . 32الثانية" ألفغانستان 

ن في المجلس  ةبة هللا أخوند زادبعض الشخصيات المهيمنة إلى جانب "المرشد األعلى" ه   24من  الُمكوَّ

  ومقره في الجنوب الغربي تشمل:  رجالً 

    مولوي محمد يوسف وفا

 

موال  ي   وهو  قندهار،  مقاطعة  حاكم  وفا،  أمين  الحاج  باسم  أيضاا  الباكستانية   عرف  االستخبارات  ،  لوكالة 

 في مجلس قندهار.  ةا باستثناء أخوند زاد الشخص األكثر نفوذا و

 حديث مولوي حبيب هللا آغا الشيخ 

  
 

في قرية فاخ بختو في منطقة شوالي كوت في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة   1955ولد آغا في عام  

مواصلة  ثم ذهب إلى باكستان ل  ،وأكمل تعليمه اإلسالمي االبتدائي في قريته  ،د من قبيلة سيّ   ينحدرقندهار.  

ال في  دينيالتعليم  لطالبان  حكومة  أول  في  الروحي  والزعيم  عمر  للمال  الخاص  المستشار  كان  فترة . 

 .ا من أخوند زادةب جدا قرّ وم. التسعينيات 
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 الشيخ مولوي أختر محمد زعفراني 

 

ا في قندهار. يبلغ زعفراني من العمر   24المؤلف من    ةزعفراني هو نائب رئيس مجلس أخوند زاد  عضوا

ا  50حوالي   وهو من مواليد مقاطعة قندهار. خالل نظام طالبان األول، كان لديهم مجلس ي سمى "إتفاق"   ،عاما

في المدرسة الجهادية في والية قندهار. ثم أصبح شيخ الحديث مولوي زعفراني نائب الحاكم مولوي محمد 

، استسلم زعفراني  2001ر في فترة التسعينيات. في البداية، بعد تحرير أفغانستان في عام  حسن في قندها

وقت    ،للحكومة وفي  قندهار.  مقاطعة  في  دينية  مدرسة  في  مدرساا  رئيساا    وأصبح  زعفراني  ع يّن  الحق، 

حتى   كذلك  وظل  قندهار،  في  الدين  علماء  أصبح   15لمجلس  المنتخبة،  الحكومة  سقوط  بعد    أغسطس. 

 .33زعفراني نائباا في المجلس الجنوبي الغربي ألخوند زادة

 مولوي عبد الهادي صاحب 

 

صاحب هو المدير المالي واإلداري لمجلس قندهار في أخوند زادة، ويقدم المشورة بشأن الشؤون العسكرية.  

  ى وصل إلفي منطقة بانجواي في مقاطعة قندهار. وقد أكمل تعليمه الديني حتى  1967ولد صاحب في عام  

فة. ومع ذلك، ر الفواكه المجفّ شيخ الحديث، وينتمي إلى عائلة تجارية، وجميع أفراد األسرة هم من تجادرجة  

ا خالل نظام  ودعم طالبان ماليا   ،وأنفق كل أمواله على تدريب مقاتلي طالبان  ،أدار ظهره لألعمال التجارية

ا مدرسة دينية  ا للمال عمر. ولديه حاليا ا شخصيا ا حارسا طالبان األول. درس الدين في باكستان وعمل أحيانا 

 أينو مينا في مقاطعة قندهار. ة الحق في بلدة ي سمى جمعكبيرة ت  
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 الفريق االستشاري الخاص للمرشد األعلى لطالبان المكون من أربعة رجال 

كّونة من أربعة رجال "المرشد    يتبع  ،يوجد هيكل مواز  آخر داخل نظام طالبان هو اللجنة "االستشارية" الم 

القول الفصل في كل    ةصاحب   ها هللا أخوند زادة. وفي حين أنها مسماة باللجنة "االستشارية"، فإن  األعلى" هبة

القول: إن كل هؤالء الرجال في  عن    غني  قرار تتخذه اإلمارة اإلسالمية، على الصعيد الداخلي والخارج. و 

، بما في  الوضعيةا، ويرفضون جميع القوانين  دا أكثر فصائل طالبان تشد   ينتمون إلىاللجنة "االستشارية"  

مع استثناء واحد ملحوظ    ،عام إقامة عالقات مع الدول األجنبية  بشكل  ذلك القوانين الدولية، وال يفضلون  

ا في اللجنة  ا رسميا باكستان. مولوي محمد يوسف وفا، حاكم قندهار المذكور أعاله، ليس عضوا   هو  للغاية

االستخبارات  لوكالة  خادم  وأول  بشأنها،  تتداول  التي  القرارات  تنسيق  في  يشارك  لكنه  "االستشارية"، 

   هم: ؛الرجال األربعة في المجلس "االستشاري"  .34الباكستانية في الرتب العليا في طالبان

 الشيخ مولوي جان محمد مدني  

سياتشوي في مقاطعة زهاري بمقاطعة قندهار. وقد في قرية    1954ولد مدني، ابن محمد أكرم، في عام  

 في ج  . تخر  ولةالدينية االبتدائية والمتوسطة في العديد من المساجد والمدارس الدينية في الد مراحل  درس ال

التحق بكلية الشريعة في الجامعة  ثم . 1978، "الجامعة الجهادية" سيئة السمعة، في عام ةحقاني الدار العلوم 

الجهاد  فترة  إلى أفغانستان. وخالل  عاد  ،  1987بعد تخرجه في عام  و .  1981لمدينة المنورة عام  اإلسالمية با

 ( ألفغانستان  السوفياتي  االحتالل  الجزء 1989-1979ضد  في  التعليم  قسم  رئيس  نائب  منصب  شغل   ،)

 ة اإلسالمية. يمنظمة الجمعفي الجنوبي الغربي 

تحت إشراف وزارة التعليم، أصبح المدير العام للتعليم الشرعي في المنطقة وفي حكومة طالبان في المنفى،  

، في السفارة األفغانية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  لامعقائم باأل الالجنوبية الغربية. وشغل منصب  

لا ومؤلفا ا مؤسسا كان عضوا وورئيس قسم وزارة الخارجية في مقاطعة قندهار.   جلة  ملنسخة العربية من  ا 

ا فيما ا عضوا ، وكان مؤخرا 2001ألفغانستان في عام    الناتو  في األيام األولى بعد تحرير حلف  "الصمود "

ا المستشار الخاص  سمى بالمكتب السياسي لطالبان الذي تظاهر بالتفاوض على السالم في قطر. وهو حاليا ي  

  في قندهار. ةألخوند زاد 

 شيخ الحديث محمد عمر جان 

ا ا دينيا وهو من سكان منطقة مايوند في مقاطعة قندهار. وكان مستشارا   ،اعاما   55  زهاءمن العمر  جان  يبلغ  

ثم    ،للمال عمر خالل نظام طالبان األول. أمضى السنوات السبع األولى بعد تحرير أفغانستان في باكستان

صل إلى هناك بمساعدة أحمد عاد إلى قندهار للمساعدة في شن الحملة اإلرهابية، ومن المثير لالهتمام أنه و 

 . 35والي خان كرزاي، شقيق الرئيس األفغاني آنذاك حامد كرزاي

 الشيخ مولوي محمد عيسى  

من العمر  عيسى  هللا في كاشالق. يبلغ    كان عيسى مسؤوالا عن فرع دار الشريعة في مدرسة الشيخ هبة

ا  60حوالي   باا من موالنا فضل الرحمن، زعيم حزب  وقضى معظم وقته في باكستان. وي عد صديقاا مقرّ   ،عاما

 . 36والمؤسس الروحي لحركة طالبان  ،علماء اإلسالمجمعية 

 الشيخ مولوي كمال زاده 

ا، وهو من مواليد منطقة داند في مقاطعة قندهار.  60أو  57يبلغ كمال زاده من العمر   عاما
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 طالبان للسلم واألمن الدولي تهديد 

بقدر ما   ،ا للمنطقة وخارجهاا أمنيا ل تهديدا ، يشكّ 2021في عام  لى السلطة  إوصل  نظام طالبان الثاني، الذي  

ي التسعينيات.  شكّ كان  فترة  في  األول  النظام  أن  ل  أفغانستان  ذلك  الجماعات تستضيف  طالبان  من  العديد 

األويغور والطاجيك واألوزبك والتركمان واألكراد -  المقاتلون األجانب بالفعلالجهادية الدولية، وقد دخل  

  .37األجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية والشرقية من أفغانستان -والعرب 

لت باداخشان ونورستان وخوست وكونار وتورا بورا في إقليم نانجرهار مرة أخرى إلى مراكز لتنظيم  تحوّ 

و الالقاعدة  التركستانيله    ابعةتالجماعات  اإلسالمي  الحزب  باكستان  ،مثل  طالبان  حماية    ،وحركة  تحت 

إضافة إلى ذلك، .  38طالبان، في حين شهدت المناطق الواقعة خارج سيطرة طالبان ازدهار والية خراسان

لب لت العشرات من مراكز التدريب العسكري للمقاتلين الجهاديين  عّ  ف   اإلسالمويين األجانب والمحليين، وج 

علمين   الم  أفغانستان، مثل  إلى  الذين جاءوا  للمقاتلين  المجاالت  التدريب في مختلف  لتقديم  مدربون أجانب 

المصريين في مجال صنع األلغام وإزالتها، والمدربين المسلمين الصينيين في مجال النزاعات المسلحة الذين  

  .39ة خاصةقتالي سون تكتيكات  دّر  ي  

عالوة على ذلك، في مجاالت التدريب الصحي، يتولى تدريب المرشدين الهنود واليابانيين منظمات أجنبية  

مختلفة، مثل معهد نداء جنيف، الذي يتعاون مع مقاتلي طالبان في أفغانستان منذ فترة طويلة. وترّحب حركة  

ا بأي  وتقاتل بهدف إنهاء الكفر في العالم.   ،د إلى فكرة جهاديةجماعة أجنبية تستن  ةطالبان األفغانية ترحيباا حارا

استيال أعقاب  حّولت  ئها  في  السلطة،  من  طالبان  على  في    30أكثر  الحديثة  التعليم  مراكز  من  المائة  في 

 ، . يقود هذه المعاهد العلمية مباشرة كل من دار علوم كراتشي الباكستانية40أفغانستان إلى معاهد دينية جهادية

من أجل في الجامعات  % من طالب التربية اإلسالمية من المدارس  40أكثر من  ودخل  لعلوم الحقانية.  ودار ا

مال  في مناصب الالتربية اإلسالمية    ون معلميّ في المدارس والجامعات، ع  والحصول على التعليم الحديث.  

ا ل  عد . وهذا ي  بدالا من المحاضرين المحترفين في التعليم الحديث   قاريالحافظ والو لطالب في المؤسسات ظلما

المترتبة على  ن اآلثار الضارة  وما من شك في أالتعليم الحديث.  الجهاد بدالا من  تعاليم    ونلقن يحيث    ،التعليمية

 . ستظهر قريباا تربية األطفال على الكراهية والتعصب 

 ،، تحديداا وزير دفاعها محمد يعقوب مجاهد على تعزيزها  طالبانعمل  كثر خطورة التي تمن بين التهديدات األ

الجهاديين األجانب إلى شمال أفغانستان، هي المنطقة  تهريب  ي محاولة  هووزير الداخلية سراج الدين حقاني،  

  في الفرص اللوجستية أكبر،  بها   توجد ، ولكن لطالبانالسياسية ضحالة  قواعد  ال أكثرتاريخياا  كانت ت عد  التي  

 وبعد ذلك روسيا وأوروبا.  ،الحدود إلى آسيا الوسطىظل وجود 

إلى  تسعى  ألنها  الغالب  في  أجنبية،  إرهابية  جماعات  تؤوي  أنها  حقيقة  إلخفاء  جهوداا  طالبان  بذلت  لقد 

ية الدولية في  مع تزايد وضوح أن طالبان لن ت منح الشرع غير أنه  مال.  الدولي والعتراف  اال الحصول على  

وقت   أصبحت    أي  المساعدات الحركة  قريب،  من  وغيرها  التدريب  معسكرات  توفير  في  أكثر صراحة 

للجماعات الجهادية الدولية في أجزاء مختلفة من أفغانستان. وقد شوهدت طالبان في دعايتها الخاصة وهي  

سلم هؤالء الجهاديين  الجهادية األجنبية، وت  عطى بعد ذلك للجماعات  تجمع الزكاة بعد صالة الجمعة، التي ت  

تركتها القوات الخاصة  التي  و  ،عليها من الحكومة التي سقطت ولت  التي است  ،ا األسلحة الخفيفة األكثر تقدما 

 . 41األمريكية وراءها 
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 الصراع الداخلي في حكومة طالبان 

مجالس الشيوخ المذكورة أعاله في قندهار التي  توجد انقسامات داخلية داخل الطالبان، في المقام األول بين 

وبين شبكة حقاني. وبرز مصدر رئيس للتوتر بين   ،ةتقدم المشورة إلى "المرشد األعلى" هبة هللا أخوند زاد 

خالل المحادثات السياسية في الدوحة. وفي حين أن "المفاوضات"    ،وشبكة حقاني  ،المجالس الجنوبية الغربية

ا غير مقبولبعض المتشددين  ل  نت بالنسبةها كاإنفكانت خدعة،   التوترات منذ عودة طالبان  هذه  ، وتفاقمت  أمرا

 إلى السلطة.

للقتال    1980تحت قيادة جالل الدين حقاني في عام    ،رات الباكستانيةاخبستاال  على يد ست شبكة حقاني  تأسّ 

بتها في أفغانستان.  من وحدات المجاهدين التي تقاوم االتحاد السوفيتي والحكومة الشيوعية التي نصّ  كواحدة  

، وسقوط الحكومة الشيوعية بعد أشهر، اندلعت حرب أهلية 1991بعد انهيار االتحاد السوفيتي في ديسمبر  

ت ضد المجاهدين، متهمة  ، قاتل1994بين فصائل المجاهدين. عندما ظهرت طالبان في أفغانستان في عام  

والفوضى. بالفساد  وكالة   إياهم  بمساعدة  أفغانستان،  من  واسعة  مناطق  غزو  في  طالبان  بدأت  وعندما 

الباكستانية، انضمت شبكة حقاني المجاهدين -   االستخبارات  رسل جالل  أإلى طالبان.    -على عكس معظم 

مقاتل    7,000و   4,000 خان بابار، ما بين  الدين حقاني، بالتعاون مع وزير الداخلية الباكستاني نصر هللا

  في ة علماء اإلسالم  يتها جمعشيّد جديد، معظمهم من الطالب المهاجرين األفغان من المدارس الدينية التي  

وموالنا    ،موالنا فضل الرحمنعلى يد  ن األفغان أمور الجهاد  ون هؤالء المهاجروفي باكستان، لق  .  42باكستان 

 وفي دار العلوم الشهيرة في كراتشي.  ،في دار العلوم الحقانية ،أنور الحق

رات  اخبست تعاون مؤسس طالبان المال عمر وجالل الدين حقاني بسالسة تحت رعاية الجيش الباكستاني واال

إلى باكستان.    ة بعد تحرير أفغانستان، عندما طردت طالبانعالق. وقد نشأت هذه ال2001الباكستانية حتى عام  

والمال   ،، كانت هناك خالفات بين فصيلين، أحدهما تجمع حول المال عبد الغني برادر"شورى كويتا"داخل  

أختر محمد منصور، واآلخر تجمع حول المال عمر والمال داد هللا أخوند، ثم كانت هناك تعقيدات حول كيفية  

ا منذ عودة طالبان إلى السلطة في شبكة حقاني. وقد ازدادت هذه الخالفات سوءا مع    "شورى كويتا"تعامل  

    .2021عام  

عاد االنقسام القديم بين المتشددين الجهاديين والعناصر  ،  البالد   في مجالس طالبان في قندهار وجنوب غرب 

اآلن فإن  أما  د المتشددين.  وق يالتسعينيات، كان المال عمر هو الذي  فترة  ماتية إلى الظهور. في  جاألكثر برا

مبادئ أيديولوجية طالبان  تحقيق ل نفسه س  كّر  يو ،ليس لديه مصلحة في اكتساب الشرعية الدولية ةأخوند زاد 

ويمكنه االعتماد على والء معظم    ،تطبيق الشريعة اإلسالمية في أفغانستانينصب على  وتركيزه الوحيد  

أوامره إلطاعة  طالبان  الروحية.    ،قواعد  سلطته  حول  الدينية  معتقداتهم  يقود وبسبب  برادر  يزال  ال 

ا أكبر للعالقات الدولية وتعطي وزنا   ،سة في الخارجالبراجماتيين. هذه مجموعة لديها بعض الخبرة في السيا

    والدبلوماسية مع الدول األجنبية.

ة، قوي ، كانت هناك بعض الشائعات الالدولة  جنوب غرب في    ،طالبانفيما يتعلق بالعالقة بين حقاني ومجلس  

الشخصيين اثنين من حراسه  وقتلوا  برادر  أن مسلحي حقاني أصابوا  استيالء    ،مثل  فترة وجيزة من  بعد 

. وأياا كانت حقيقة ذلك، فمن الصحيح أن العالقة بين شبكة حقاني ومجالس طالبان في  43طالبان على السلطة 

ا.أفغانستان جنوب غرب   أصبحت أكثر توترا

ولية  حق الفتيات في الذهاب إلى المدرسة، وشم-  فيما يتعلق بجميع القضايا الكبرى المطروحة أمام أفغانستان

والتعاون للتكامل  اإلقليمية  والمبادرات  الحدود االقتصادي  الحكومة،  عبر  األجانب  الجهاديين  ووجود   ،

فإن االنقسام داخل قيادة طالبان هو    -لحصول على الشرعية الدوليةإلى االوطنية في أفغانستان، والسعي  

  في الجنوب الغربي وحقاني باليد العلياالمتشددون  يتمتع  ،  اآلنفي صنع القرار. وحتى  والمهم    الرئيسالعامل  

   .في اتخاذ القرار

 



18 
 

 تواطؤ طالبان مع جماعات إرهابية دولية

 

-   هذا التنظيمو،  تنظيم القاعدةبمساعدة من    2021عادت طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس  

في  ذ لا المتحدة  الواليات  في  القاتلة  الهجمات  نفّذ  استيالء  هو    -2001سبتمبر    11ي  الرئيس من  المستفيد 

تحت   1988-1987سه "العرب األفغان" في باكستان في تنظيم القاعدة، الذي أسّ لدى طالبان على السلطة. 

ا  أربعة عشر فرعاا    قرابةقيادة أسامة بن الدن،   عشرات    لى ، فضالا ع44ا في جميع أنحاء العالم رئيسا مباشرا

 مقاتل نشط.  50,000لى حوالي الفروع غير المباشرة، التي يصل قوامها إ

إلى   طالبان  عادت  أن  بعد  أفغانستان  في  استقرت  التي  الثانية  طالبان  هي    حكمالس دّة  المجموعة  حركة 

، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من أفغانستان. ظهرت حركة طالبان باكستان الباكستانية

محسود. وي قدّر عدد مقاتلي حركة طالبان الباكستانية بنحو  تحت قيادة بيت هللا    2007في وزيرستان في عام  

 مقاتل.  5,000

أو حركة تركستان الشرقية اإلسالمية، التي يقع مقرها    الحزب اإلسالمي التركستاني المجموعة الثالثة هي  

الرئيس في مقاطعة بدخشان ونورستان. وفي حين أن المجموعة تضم بين صفوفها الطاجيك واألوزبك، فإن 

فاروقي،   التركستاني هو أسلم  الحزب اإلسالمي  أفرادها من األويغور الصينيين. زعيم  الذي رغم  معظم 

ما وكاالت األمن في  سيّ   متكررة عن وفاته إلى وكاالت االستخبارات، وال   حياته، وصلت تقاريرغموض  

حاليا 45طاجيكستان التركستاني  اإلسالمي  الحزب  ولدى  حوالي  .  وفقا   1,600إلى    1,100ا  ولكن  ا  مقاتل، 

 مقاتل.   2,000لبعض المعلومات االستخباراتية، ارتفع عدد المقاتلين إلى أكثر من 

بعد وصول   ،عت وجودها في أفغانستان، التي وسّ حركة اإلسالمية في أوزبكستانالالمجموعة الرابعة هي  

  ، نشطة تحت قيادة توهير يولدوش  1988طالبان إلى السلطة للمرة الثانية. أصبحت الحركة اإلسالمية في عام  

 ا نشطون. مقاتل، نصفهم تقريبا  3,500زهاء  ا ولديها حاليا 

، التي تتركز في المقاطعات الجنوبية الشرقية من  جماعة عسكر طيبة الباكستانية المجموعة الخامسة هي  

رهار. أصبحت جماعة عسكر طيبة نشطة ألول مرة في عام  جاانستان، خاصة في خوست وكونار وننأفغ

تحت السيطرة المباشرة لوكالة االستخبارات الباكستانية. زعيم هذه المجموعة، حافظ محمد سعيد،   1986

كشمير، ولكن في  ة  ر العديد من الفظائع في الهند، خاصدبّ   ،هو عميل قديم لوكالة االستخبارات الباكستانية

 رات الباكستانية، بما في ذلك أفغانستان.  اخب ستستخدم أينما احتاجت إليها االعسكر طيبة ت  

، وهي  جيش محمدالمجموعة السادسة التي يوجد لديها حالياا مراكز تدريب سريّة في محافظة خوست هي  

تحت    2000جماعة جيش محمد في عام    برز نشاطجبهة مباشرة أخرى تابعة لالستخبارات الباكستانية.  

بالتعاون مع المنظمات الجهادية في   ،قيادة موالنا مسعود أزهر، حيث نفّذت أنشطة مدّمرة في بنجالديش

عود أزهر، زعيم هذه الجماعة، ، فإن موالنا مس46غرب بنجالديش والهند. ووفقاا للمعلومات االستخباراتية 

بن الدن، ومنّظ    تربطه عالقات   القاعدة، أسامة  تنظيم  الدفاعية وثيقة مع عبد هللا، نجل مؤسس  الشؤون  م 

ويعيش حالياا في قرية شارخي في   2022للقاعدة. وبدعوة من عبد هللا، جاء إلى مقاطعة خوست في فبراير 

 ين أفغانستان وباكستان. مقاطعة خوست على طول المناطق الحدودية ب

التي -  لدى طالبان أيضاا صالت بالعديد من الجماعات اإلسالموية خارج أفغانستان. إحدى هذه الجماعات 

تحت قيادة أبو محمد الجوالني. وفي أن    هيئة تحرير الشام في سورياهي    -من نواح  كثيرة   تشبه طالبان

بعض الفروق بين هيئة وجود  ، و غير واضحة  شام وطالبانالروابط المادية القائمة بين هيئة تحرير الطبيعة  

 .48، فمن الواضح أنها متوائمة أيديولوجياا واستراتيجياا47تحرير الشام وطالبان

، التي  الجماعات الجهادية البنغاليةبين طالبان ومختلف    متانةتوجد روابط مادية أكثر  عالوة على ما سبق،  

ست  عد حركة الجهاد اإلسالمي، التي تأسّ قادتها إلى إقليم خوست للمشاركة في االجتماعات. وت    بعض    عي  د  
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عام   بن   1985في  في  المجاهدين  وجماعة  خليل،  الرحمن  عام  -  الديش جويرأسها فضل  منذ  نشطت  التي 

هذه الجماعات، من األمثلة البارزة على الجماعات المرتبطة بطالبان. تعمل    -اال بهايجتحت قيادة بان  1998

هاءالتي تضم  التمويل موارد توفير الديش، وجآالف مقاتل، في المقام األول على زعزعة استقرار بن 10 ز 

 . 49استراتيجي في أفغانستان عمق  اد جإيو
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 البعد الباكستاني 

 

البريطانية تأمل   والمخابرات  األمريكية  المركزية  المخابرات  وكالة  مثل  االستخبارات،  وكاالت  بعض 

(SIS/MI6)  شكل تأمين  في  طالبان    ،  مع  التعاون  أشكال  امن  في  بهدف  األسوأ  الجهاديين  مع  لتعامل 

 من المرجح أن تتحطم هذه اآلمال.  غير أنه  . داعش-ووالية خراسانمثل القاعدة  ،أفغانستان

بنفوذ   تتمتع  التي  االستخبارات  طالبانم  ي  ه  م    وكالة  على  بالفعل،  وخانق  بل  االستخبارات    ،ن،  وكالة  هي 

ونظامه    ،. يصر الجيش الباكستاني50طالبان أنفسهم "األفعى السوداء"أعضاء  ها بعض  صفالباكستانية، التي ي

في   2021في عام  قد نجحا  ، وةق يصد   ةهادي ماعة جعلى وضع أفغانستان تحت سيطرة ج  ،االستخباراتي

ا في تجنب العقوبات الدولية، السياسية وغيرها، لدعم  السلطة، لكن باكستان ترغب أيضا   إلىإعادة طالبان  

   .51الجماعات اإلرهابية، لذلك تحاول إخفاء يدها

كجهة    -وقد بدأت بالفعل-  للمجتمع الدولي والدول المجاورة  في تقديم نفسها  باكستانستشرع  نتيجة لذلك،  

القبلية على  من قبيل اال  ذ غارات  فاعلة في مكافحة اإلرهاب في أفغانستان، وستنفّ   ستعراض في المناطق 

وستزعم  52الحدود  الد   عال    الباكستانية بصوت  اإلعالمية    وسائل.  لإلرهاب   ولةأن  الوقت 53ضحية  وفي   . 

الباكستانية   ا فينفسه، ستواصل وكالة االستخبارات  من خالل وحدات سيّما    النظام طالبان،    التحكم سرا

واصل اإلشراف على معسكرات تدريب الجهاديين لمختلف الجماعات التي  وست ،54النخبة مثل شبكة حقاني 

،  "الحرب على اإلرهاب "تعود اآلن إلى أفغانستان؛ وستحاول، كما فعلت على مدى عقدين من الزمن خالل  

الغرب   المزيد من    استستخدمهأموال    ،مكافحة اإلرهاب تحت ذريعة  انتزاع األموال من  لتمويل  بعد ذلك 

 اإلرهاب. 
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 الخاتمة

 

م   أفغانستان  في  ل  في ظلبالفعل،    أزومالوضع  القوي  الوطنية.  الوجود  للحدود  العابرة  الجهادية  لجماعات 

التي تمر عبر أفغانستان   ،والخطوط التجارية ةالجغرافيالطبيعة وجود بعض العوامل المتمثلة في ن ويبدو أ

 ، : فمن الواضح أن باكستان، خاصة المناطق الحدوديةالوضععني أنه ال يمكن احتواء  ي  ،والدول المجاورة لها

آسيا الوسطى والشرق  وبقية جنوب آسيا،  تأثر  لعملية "الطلبنة"، ومن هناك ست  خضعمثل وزيرستان، ست

 أبعد من ذلك بالتداعيات. مناطق األوسط، وفي نهاية المطاف 

اإلرهاب أو  على    اعسكريا   اتدريبا كان  ، سواء  في أفغانستان  الجهاديون من جميع أنحاء العالم يتلقون التدريب 

طالبان في  ظلّت  فغان، وإذا  األلجيل األطفال  م  ي قد  "التدريب" األيديولوجي  وهذا  .  تلقينأيديولوجياا في شكل ال

ا، ينبغي التذكير بأن مثلا.  أيضا مقبل  لجيل الل  همقدّ  تس  افإنه  ،السلطة خمس سنوات  استغرق  هذا الوضع    وختاما

ما كان  م  بكثير    "صغر"أ غير أن العالم أضحى اآلن    ،ةسابقفي المرة السبتمبر    11هجمات  إلى    قود ليفقط  

       .2001عام  في   عليه
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