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مقدمة

نقدم إليكم من قسم التحليل يف مركز الدراسات االسرتاتيجية »األسبوعتحليل«يف هذه النرشة من 

ة انترشت واإلقليمية،  مناقشة تأييد حركة طالبان وفاة زعيمها املال عمر "قبل فرتة". ومنذ بضعة أيام األخ

ومع أن هذا الخرب أظهرته يف البداية تقارير بشأن وفاة املال عمر عىل نطاق واسع واملستوى العاملي. 

م كب إىل أن أصدر القرص  مجموعة منفصلة من طالبان، لكنه ومع مرور الوقت أصبح موضع اهت

ر.اخباأل هك وأيّد متحدث البيت األبيض هذبيانا أيّد فيه وفاة املال عمر، الرئايس األفغا 

هة أخرى ومع أن طالبان رفضت يف البداية وفاة زعيمها، واعترب الخرب دعاية ولعبة للعدو، لكنها من ج

عادت لتصدر بيان تأييد لوفاة املال عمر، وآخر لتعي املال أخرت محمد منصور خلفا له، لينوبه املولوي هيبت 

. ما هو مستقبل حركة طالبان بعد وفاة املال عمر؟ إىل أين حسب البيانهللا أخندزاده ورساج الدين حقا

بعد وفاته؟ وكيف يكون توافق أفراد الحركة عىل الزعيم الجديد؟ات السالم األفغانيةتتجه محادث

ونناقش يف القسم الثا من التحليل، سقوط مديريات ونقاط هامة يف يد طالبان باستمرار. فقط سيطرت 

اهي عوامل حركة طالبان عىل عدد من املديريات واملقار األمنية، في تواجه مناطق أخرى خطر السقوط. م

ت سقوط هذه املديريات، وماذا سيكون أثره عىل الوضع األمني الحايل للبلد.  هذه األمور واألسئلة 

، وإليكم التفاصيل:يف مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليميةمناقشتها 
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مفاوضات السالممستقبل وفاة زعيم طالبان و 

قبل بضعة أيام انترشت شائعة وفاة املال محمد عمر يف وسائل إعالم عاملية نقال عن الصحافة الباكستانية، 

وقال بعض املسؤول األفغان بأن املال محمد عمر تويف قبل عام يف مستشفى يف مدينة كراتيش 

الباكستانية.

الشائعات تحدثت الصحف الباكستانية عن مشاورات تجري لتعي خلف لزعيم طالبان وأن بعد انتشار هذه 

املولوي يعقوب بن املال عمر يكون من ب الخيارات.

؟  بعد ذلك أيّدت حركة طالبان رسميا يف بيان لها وفاة املال محمد عمر. هل تويف املال محمد عمر قبل عام

هذه املرحلة الحّساسة حيث من املقرر أن تجري محادثات سالم ب إن كان كذلك، فإن إعالن الخرب يف

الحكومة األفغانية وحركة طالبان بوساطة باكستانية، يكون مرتبطا مع املحادثات.
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وفاة زعيم طالبان

تسائلت وسائل إعالم مختلفة يف املاض أيضا قضية حياة أو حرية املال عمر. وقيل مرة إن املال عمر يقبع يف 

.السجون الباكستانية، ك وقيل بأنه لقي مرصعه إثر مرض

اء فيهبيان، 2015من يوليو 29يوم األربعاء الرئاسة األفغانية أصدرت و  تأكيد وفاة املال عمر زعيم ا ج

م، بناًء عىل معلومات  دقيقة. وقال مسؤول يف الحكومة األفغانية بأن خرب وفاة 2013طالبان شهر إبريل 

له عن مسؤول يف الحكومة الباكستانية.املال عمر وص

ر صحفي يوم األربعاء متحدث البيت األبيضواعترب أريك شولرتز من يوليو، تقارير وفاة املال 29يف مؤ

عمر "مؤثقة".

أنه لقي جاء يف البيانوأكّدت حركة طالبان مساء يوم الخميس وفاة زعيمها، ومن دون توقيت الوفاة، 

إثر مرض.مرصعه قبل فرتة 

تحديات أمام طالبان

وستجري محاوالت ستواجه حركة طالبان وخاصة مجلس الشورى القيادي بعد وفاة املال عمر مشاكل عدة، 

ة إلحداث الفرقة يف صف طالبان. كث

، يتوجب  بأي يتوىف زعيم تعي الخلف ألي من الناحية الرشعية ففي حال حدوث وفاة املال عمر قبل عام

أمر من قد تويف، وقرارات أخذت باسمه، وخاصة مالبسات وفاته، أسئلة تتحدى كفاح املسلمح بالإن، فدليل

ومع أن طالبان كتمت الخرب نظرا للمصلحة والحفاظ عىل وحدة الصف إال حركة طالبان بشكل خطر جدا.

ا. أنها أيّدت وفاة املال عمر أخ

ورى القيادة يف طالبان بيانا رفض بغموض مشاركة إسالم آباد، أصدرت ش-تزامنا مع املفاوضات يف مري

حركة تواجه خالفات داخلية أو ضغوطا من قبل الأناس نيابة عن طالبان فيها. وكان يبدو من الغموض أن 

الحكومة الباكستانية.

http://president.gov.af/fa/news/press-release-on-the-death-of-taliban-leader
http://www.theguardian.com/world/video/2015/jul/29/taliban-leader-mullah-mohammad-omar-death-credible-white-house-video
http://alemara1.org/?p=21882
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ن ذات تأث يف ترفض املصادر القريبة من طالبان أي خالف يف صفوف الحركة، لكن تعترب ضغوط باكستا

عملت يقال إن باكستان ويف الفرتة التي أرادت إجالس طالبان خلف طاولة الحوار أ . موقف طالبانتغي 

ة عليهم، م سبب إصدار بيان من قبل شورى القيادة يف الحركة رفضا ملفاوضات السالم يف  ضغوطا كث

إسالم آباد.

خلف املال عمر

بشأن تعي األم الجديد. وجاء يف بيان طالبان: "اجتمع أصدرت بيانافور تأيد الحركة وفاة املال عمر، 

، وهؤالء يحظون باالعتبار  ء البلد األفاضل والشيوخ الكرام لتعي األم مجلس الشورى القيادي مع عل

ع وبعد مشورات طويلة عينو لالرشعي ألهل الح ا الرفيق القريب والصاحب الويف والعقد، ويف اثر اجت

اً جديدا إلمارة أفغانستان اإلسالمية ".للمال محمد عمر مجاهد، ونائبه السابق (املال اخرت محمد منصور) أم

" اء يف البيان أيضا:  (هيبت هللا أخند زاده) الرئيس العام ملحاكم وج ك تم تعي شيخ الحديث املولوي 

) القائد الجهادي املعروف لإلمارة اإلسالمية ونجل اإلمارة اإلسالمية السابق،  (رساج الدين حقا واملال 

، نائب لإلمارة اإلسالمية".-حفظه هللا–الشخصية الجهادية املشهورة املولوي جالل الدين حقا 

ع  ء، واملشايخ، ومسؤولومع أن طالبان قالت يف البيان: "ويف نهاية االجت َ اإلمارة اإلسبايع العل المية أم

أخرت محمد منصور عىل السمع والطاعة، وبدوره فقد عاهد أم املؤمن أيضا عىل االلتزام الاملؤمن امل

"التوقعات املوجودة ذهبت بعدم اتصاف األم الجديد بـ"أم اللرشيعة اإلسالمية"، إال أن  .ملؤمن

الرجل الثقة لدى املال عمر، زعي للحركة واملال واستطاعت حركة طالبان بانتخاب املال أخرت محمد منصور، 

رساج الدين حقا نجل املولوي جالل الدين حقا نائبا له بأن تسد الباب عىل وجه االنقسام الداخيل.

ن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة املال  وتحاول الحركة أيضا بأن يبايع حلفائها من الدول املختلفة مثل أ

، وأن أخرت محمد منصور  ا لجميع املسلم ، وذلك ليتوفر الدليل لوصف املال أخرت محمد أم ا للمؤمن أم

يكون ذلك سدا اللتحاق عنارصها بداعش.

http://www.shahamat-farsi.com/?p=6477
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مستقبل مفاوضات السالم

ر بالنظر إىل من مرحلة حساسة. واآلن وبعد تأييد وفاة املال طالبان حركة ضغوط باكستان عىل طالبان، 

الباكستانية إن املفاوضات قالت وزارة الخارجيةومن هنا عمر تم إجراء محادثات السالم إىل أمد غ معلوم. 

التي كانت من املقرر إجرائها يوم الجمعة يف إسالم آباد تم تأجيلها بسبب وفاة املال عمر وحدوث الفوىض 

يف داخل الحركة.

يل إىل محادثات السالم، إال أن طالبان وتحت قيادة املال منصور  ومع القول بأن املال أخرت محمد منصور 

نائبا للمال عمر أكّدت ملرات عدة بأن صالحية املحادثات أمر مخول إىل مكتب الحركة يف قطر، لذلك ستكون 

رغبة املال منصور يف املحادثات عرب مكتب قطر.

رت التجربة بأن هذا املكتب هو مرجع ذو صالحية يف أخذ القرار السيايس. فإن إطالق ومن جهة أخرى أظه

نبية، منهم باو بركدال الجندي األمري إزاء خمسة سجناء لطالبان يف  رساح عدد من أتباع الدول األج

غيزي، وطيّار رويس تم أرسه بعد هبوط طوا ريء غوانتانامو، وإطالق رساح عدد من األتراك، وشخص ق

يف والية لوكر، كلها حدث بالتفاوض مع مكتب قطر وبقرار منه، وإن  تكن ملكتب قطر صالحية ملا تم 

االتفاق يف قطر ليتم إطالق الرساح يف أفغانستان.

http://www.darivoa.com/content/taliban-says-their-qatar-office-is-unaware-of-peace-talks/2886586.html
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سقوط املديريات وأثرها عىل الوضع األمني األفغا

ان عىل عدد من املديريات، وخالفامنذ بضعة شهور سيطرت املعارضة املسلحة يف عدة واليات أفغانست

للسنوات املاضية هناك حرب شديدة تدور يف أرجاء البلد. اتسعت رقعة الحرب من الواليات الجنوبية إىل 

لية، وبناًء عىل  والية خطرا أمنيا محدقا.19تواجه وزارة الداخلية األفغانيةالش

"حكومة الوحدة الوطنية"، الخاطئة مثل إحداث املليشيا، واإلدارة انب ذلك، فإن خطط  الناقصة، إىل ج

والحلقات غ املسؤولة يف والخالفات الداخلية، عدم وصول املوؤنة يف وقتها إىل القوات العسكرية، 

الرشطة والجيش، كلها أسباب لعب دورا يف احتدام املعركة.

ماهي العوامل التي تقف وراء سقوط املديريات واألوضاع األمنية الحالية؟ وماذا يكون أثرها عىل الوضع 

ي؟األمن

http://www.salamwatandar.com/pashto/readmore.aspx?id=2410
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املديريات الساقطة

عن 14مقارنة بـ سنة املاضية، ظهرت األخبار واسعة عن سقوط عدد من املديريات واملقار العسكرية. لو 

كننا القول رصاحة بأن  يف والية كندز، دشت أريشو شهاردرهمديريات مثل النظر يف األشهر املاضية 

، و ناوايف بادغيس، و جونديف رسبل، و كوهستاناتو  يف هلمند، نوزاديف بدخشان، و كانيف غز

يف بسايند وتيوره وجارسدهيف نورستان، سقطت واحدة تلو األخرى. وتواجه مديريات مثل ايكلو وانت و 

مديرياتدد من يف والية بكتيا، مع عسمكنيويف والية هلمند، و موىس قلعةو كج و سنكوالية غور، و 

خطر السقوط.تان وميدان وردك، وأورزكان ولوكروالية كونر وننكرهار ونورس

عوامل السقوط

هناك عوامل عدة محددة خلف سقوط املديريات يف األشهر املاضية، منها عوامل من صنيع املعارضة املسلحة 

: وأخرى من قبل الحكومة األفغانية. نرسد منها يف اآل

السياسية يف الحكومةالخالفات - 1

إن الخالفات السياسية يف "حكومة الوحدة الوطنية"، ألقت بظالل شاسعة عىل جميع مجريات األمور يف 

اء البلد. قبل تشكيل هذه الحكومة كانت هناك نزاعات عىل نتائج االنتخابات، ومنذ أن تم تشكيل  أرج

ركز بداية حول الحكومة االئتالفية ب أرشف غني وعبدهللا يخوض الطرفان  عراكا حادا يف جميع األمور، 

الحقب الوزارية ليصل اآلن إىل خطط الحكومة وبرامجها.

 يحصل الوزير املخول إليه أمن البلد واملواجهة مع التهديدات األمنية عىل تأييد الربملان، وليس للحكومة 

 ْ يف محلها، لتظهر إىل العلن خالفات ب موقف واحد تجاه األمور. وتبقى الخالفات ب الفريق الرئيسَي

الرئيس نفسه مع نائبه األول.

الشيوخ يف جلسة: "لألسف ليس للحكومة موقف واضح قال مساعد مجلسونظرا لهذه الخالفات الداخلية 

معينة، فقد سقطت الحكومة فريسة للخالفات الداخلية ور عدة، ليست لدى الحكومة سياسة تجاه أم

األهلية".

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/06/150621_k04_chardara_ghondoz_taliban
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/06/150622_k03_kundoz_dashtarchi_collapsed
http://www.khaama.com/persian/archives/28999
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/05/150510_k05_badghis_detrict_jovin
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150425_k05_ghazni_operation_nawa_district
http://jomhornews.com/doc/news/fa/66740/
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20150730/1090/2118.html?id=27160667
http://www.spogmairadio.af/tabsira/4688-2015-06-27-03-47-51
http://www.radiozohal.com/?p=280
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/16487-sangin-on-the-verge-of-collapse
http://www.nunn.asia/49111/%D8%AF-%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%86%DA%AB%DB%8C%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%AC%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%82/
http://c1elections.pajhwok.com/dr/node/20101
http://rohi.af/mobile/fullstory.php?id=6749
http://pa.azadiradio.org/archive/news/20150607/1092/1092.html?id=27057989
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ة املحلية واملسلحون غ املسؤولالرشط- 2

إن تواجد الرشطة املحلية واملسلح غ املسؤول هو من عوامل سقوط بعض املديريات. أحيانا تضامنا مع 

املسلح وأخيانا أخرى تضامنا من السكان مع املعارضة املسلحة بسبب التعامل اليسء معهم، سقطت 

املديريات.

وط منطقة "أقتاش"، إذا ّرصح السكان بأنهم تضايقوا من تعامل الرشطة املحلية وخ مثال عىل ذلك سق

.1واملليشيا، فساعدوا طالبان عىل السيطرة عىل منطقتهم

إن الرشطة املحلية دفعت منطقة إىل سيطرة طالبان، أو ساعدتها بطريقة غ تقارير أخرىوبناًء عىل 

مبارشة يف السيطرة.

عمليات رضب عضب- 3

لية ملجأ املجموعات املسلحة األجنبية يف 2014شهر يونيو قبل  م، كانت املناطق القبلية يف وزيرستان الش

ناحاملنطقة. بدأت باكستان بع "ج عىل "رضب عضب"" الجوي عمليات د الهجوم الذي حدث عىل مطار 

ت باكستان خط ّ لية، وبعد هجوم عسكري آخر عىل مدرسة تابعة للجيش غ تها يف مواجهة وزيرستان الش

اإلرهاب، ووسعت عملياتها إىل املناطق القبلية. استهدفت العمليات مخالفي باكستان، وخاصة الشيشان، 

يك، واألويغور، إال أن الهجوم عىل املدرسة العسكرية أثرت عىل سياسة باكستان ما  واألوزبيك، والطاج

جعلتها ترفع خطوات ضد جميع األجانب.

ة الباكستانية توجه كث من األجانب إىل أفغانستان، ومن هنا اشتدت املعارك يف وبناًء عىل هذه السياس

ان، وفارياب، ورسبل، ألن هذه الواليات تقع عىل الحدود مع  وزج واليات بدخشان، وتخار، وكندز، وج

انب األفغانية مجيء وتواجد األجوتؤكد وزارة الداخليةشينغيانغ، وطاجكستان، وأوزبكستان، وتركمنستان. 

يل أفغانستان، وأن املقاتل األجانب يريدون  بناء مالذات آمنة لهم يف أفغانستان وأن يفتحوا طريقا ب ش

ل. الجنوب والش

جيء هؤالء املقاتل يف املنطقة وهو ما سبب سيطرة حركة طالبان عىل عدد من  وقد تعزز تواجد طالبان 

املديريات.

الشميس.الهجري1394للعام 2504صحيفة "ويسا"، العدد 1

http://www.spogmairadio.af/spogmai-news/afghanistan/4646-2015-06-23-02-59-53
http://www.pashtovoa.com/content/interior-minister-says-around-three-thousands-foreign-fighters-are-fighting-in-afghanistan/2773955.html
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االتفاقية األمنية- 4

توقيع االتفاقية األمنية من عوامل تدهور الوضع األمني حاليا. وتعهد أرشف غني أثناء الحمالت ويُعترب 

وبعد حلفه االنتخابية لطالبان وللمقرب من طالبان بتأجيل توقيع االتفاقية األمنية قدر املستطاع، لكنه

ة بعزم، يف ساعة، وبدأت طالبا24طالبان بتوقيع االتفاقية خالل رئيسا للبلد بدد أمل  ن عملياتها املس

فصل الربيع.

ويف جلسة عقدتها مؤسسة "بكواش"، يف قطر اعتربت حركة طالبان االتفاقية األمنية عائقا أساسيا أمام 

لها: "لألسف كل تقدمت اإلمارة اإلسالمية نحو السالم، تتم عرقلة الطريق وقالت يف بيانعملية السالم، 

ية واالتفاقية األمنية".باسم االتفاقية االسرتاتيج

ضغوط باكستان عىل طالبان يف عملية السالم- 5

، ألنه رأى مفتاح  فور وصول أرشف غني إىل سدة الحكم حاول تحس العالقة مع الجانب الباكستا

كن جلب السالم األفغا يف يد باكستان،  نح تنازالت لباكستان وتقليص النفوذ الهندي يف البلد  وأنه 

باكستان لعملية السالم األفغانية.دعم 

وقد منح أرشف غني لباكستان تنازالت  تتوقعها باكستان من قبل أساسا، وتحاول باكستان حاليا أن تلعب 

دورا يف عملية السالم. ولكن من جهة أخرى ال تبدو طالبان راضية عن هذه السياسة التي نهجها أرشف 

لدى األفغان ما يؤكد اتباع طالبان للمخابرات الباكستانية، وأن غني، ألنهم يرون أن هذه السياسة تث 

لك زمام الحركة يف املفاوضات.  ومن أجل ذلك أكدت حركة طالبان مرارا بأن صالحية مفاوضات  باكستان 

تنع مكتب طالبان يف قطر من محادثات  ه. و السالم مخولة إىل مكتب الحركة السيايس يف قطر دون غ

اكستان  تظهر الحركة آلة يف يد املخابرات الباكستانية. ولذلك بدأت طالبان عملياتها يف السالم يف ب

. لك قرارها ولها حرية أخذ املوقف بعيدا عن التأث الباكستا فصل الربيع بكل عنف وشدة لتظهر أنها 

http://alemara1.org/?p=10653
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اإلدارة الناقصة- 6

اقصة للحكومة سببت سقوط عدد من عدد كث من أعضاء مجلس الشيوخ األفغا إن اإلدارة النيقول

: " تستطع الحكومة بسبب الخالفات الداخلية أن تبني سياسة هأنباملديريات يف يد طالبان. ويرى املجلس 

أمنية واضحة وال أن تحل األمن للبلد".

عدم وصول املساعدات يف وقتها إىل مناطق الحرب عامل آخر لسقوط املديريات.، إنوبرأي املسؤول

وينتقد أعضاء يف الربملان األفغا الحكومة األفغانية ويرون أن عدم إرسال املساعدات يف وقتها هو سبب 

سقوط عدد من املقار العسكرية واملديريات. ويؤكد صديق صديقي متحدث وزارة الداخلية وجود مشاكل يف 

يف وقتها أم -املساعدات–هذا املجال ويقول: "من دون شك توجد هناك مشكلة يف عنرص الوقت. هل تصل

إمكاناتنا وأن نصل إىل املناطق بشكل رسيع وأن هها، ونحاول بشكل عام أن نستغلال هي مشكلة نحن نواج

نحل املشكلة هناك".

ضعف القوة الجوية- 7

مع مرور فعدم تجهيز الجيش األفغا بالقوة الجوية من قبل املجتمع الدويل عامل آخر لسقوط املديريات. 

ة عىل توقيع االتفاقية األمنيةشهور  كنها من إحراز النجاح الجيش األفغا تدريب يتم بعد ، كث ا 

ضد املسلح يف كث من املناطق.

أثر سقوط املديريات

ويؤثر سقوط املديريات والنقاط الهامة يف البلد وسيطرة طالبان عليها عىل الوضع األمني بشكل تايل:

ثقة الشعب لتؤثر األوضاع األمنية الحالية سلبا عىل معنويات القوات األمنية، وتقلاألمنية:أوال، القوات 

عنهم.

عن يف التسعينيات من القرن املاض، يظهر أن الحكومة عندما فقدت ثقتها يف ثانيا، إحداث مليشيا: لو 

ل  قواتها توجهت نحو صناعة املليشيا. وهناك تقارير اآلن تتحدث عن استعدادات لصناعة املليشيا يف الش

بدال من تعزيز القوات الحكومية وتوسيعها.

http://pa.azadiradio.org/content/article/27058055.html
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ُد أجل الحرب إىل أمد أطول. وفي تكرر إحداث املليشيا عىل غرار التسعينيات َ ، فإنه لن يُنهي طالبان بل 

ل وجهة قومية وستذهب الجهود التي بُذلت يف القوات األمنية سدى. ستأخذ الحرب يف الش

استمرار سقوط املديريات واملقار العسكرية تحرض ثالثا، الحكومة األفغانية واملسلحون املخالفون:

هم وتجدد قدراتهم، وتقلل من الثقة الشعبية عىل الحكومة، تظهر الحكومة املسلح للحرب، ترفع معنويات

ة. ضعيفة وتضع أمام رشعيتها عالمة استفهام كب

وا عنيفا رابعا، حياة املواطن اليومية: ديد، تخلق ج سقوط املديريات وسيطرة الحكومة عليها من ج

اح واألموال.و عا خسائر يف األر للمواطن، وتحدث يف املديرات التي تدور رحى الحرب فيها رسي

تحاول الحكومة األفغانية أن تعلن يف الجلسة الثانية من املحادثات مع طالبان خامسا، عملية السالم:

هدنة، ولكن استمرار القتال ب الطرف ك هو اآلن وسقوط املديريات يف يد طالبان سيؤثر سلبا عىل 

وى من الحكومة فتفضل السالح عىل السالم مع الحكومة. ك عملية السالم، وترى حركة طالبان أنها أق

ويعزز سقوط املديريات موقف املخالف مع محادثات السالم يف الحكومة األفغانية.

النهاية

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590: املکتبهاتف

: تواصل مع املسؤول

،د. عبدالباقي  abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278: و اإلقليميةةیجیمرکز الدراسات االسرتاتریمدأم

drwahidm@gmail.com+)93(475757417: و اإلقليميةةیجیمرکز الدراسات االسرتاتنائبوحيدهللا  مصلح، . د

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487:مدير قسم األبحاث والنرشاتالند، حکمت هللا
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