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 عامها األول تحت حكم اإلمارة األسالمية خاللاألوضاع األفغانية 

 مقدمة
مىض عام عىل تويل اإلمارة اإلسالمية زمام الحكم وسقوط النظام الجمهوري بأفغانستان والذي كان مدعوما من قِبل 

وبعد انتظار لنحو الواليات املتحدة. يف الخامس عرش من أغسطس بالعام املايض دخلت قوات طالبان مدينة كابل 
أسبوعني سيطرت القوات املذكورة عىل محافظة بنجشري وأعلنت انتهاء الحرب يف أفغانستان. حينها أعلنت اإلمارة 

لخارجية بالبلد مع تغيريات طفيفة يف أنظمتها كام أن ُجّل اإلسالمية عن حكومتها التي تدير الشؤون الداخلية وا
 ألعضاء حركة طالبان. املناصب الرفيعة بالحكومة قد ُمنحت

املواطنني األفغان وأحدثا الكثري من  يف حياةسقوط الحكومة السابقة وتأسيس الحكومة الجديدة تحوال كبريا أحدث 
النتائج اإليجابية والسلبية عىل حياتهم والتي شملت الجانب السيايس واالقتصادي واالجتامعي واألمني، وكان من 
أبرز هذه النتائج عىل مستوى العامل عودة أفغانستان إىل الحالة السياسية املُهمشة وتفاقم الفقر واألزمة اإلنسانية بها 

. يف الوقت ذاته صاحَب هذه املشاكل االجتامعية مثل قضية املنع من تعليم وعمل املرأة وغري ذلك من القضايا وبعض
التحوالت آثار إيجابية كبرية منها عىل سبيل املثال توقف الحرب الدامية التي استمرت عقدين من الزمن وحقن دماء 

 ت.املواطنني الذين كانوا يتساقطون ضحايا كل يوم باملئا
كيف ميكن تقييم هذا التحول الكبري بعد مرور سنة كاملة؟ ما هي الفرص والتحديات والعقبات الهامة يف املجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية؟ وإىل أي اتجاه يسري البلد يف هذه امليادين؟ سنحاول الوصول إىل 

 يف ظل الحكومة الحالية. إجابات عن هذه األسئلة من خالل تقييم العام األول
 

 الوضع السيايس
عىل الصعيد السيايس واجهت أفغانستان خالل هذا العام صعوبات وتحديات عديدة عىل املستويني الداخيل والدويل 

انتهاء حرب العرشين  سنلحظالتحول الحاصل يف البلد  يفالنظر  أمعناإذا  إيجابية. وجوانبكام كانت هناك إنجازات 
العقوبات  خلقتوتحولها إىل سلطة مركزية إىل حد كبري؛ ولكن يف الوقت ذاته  عاما واضمحالل ظاهرة ُجزر السلطة

تحديات وعقبات جديدة  أفغانستان بهامتر  والعزلة السياسية التياملفروضة من املجتمع الدويل عىل اإلمارة اإلسالمية 
ييل سنشري إىل بعض تلك القضايا التي كان لها تأثريها عىل الوضع السيايس األفغاين  أمام الشعب األفغاين. فيام

 خالل عاٍم مىض.
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خالل هذا العام كان أكرب تحدٍّ أمام أفغانستان وتحديدا أمام حكومة اإلمارة اإلسالمية هو عدم االعرتاف الرسمي بهذه 
بعض الدول اإلسالمية قد تعرتف باإلمارة  لحكومة قّدرت أنالحكومة الجديدة. مع أن التنبؤات يف بداية تشكيل هذه ا

. يجدر بالذكر أيضا بها ولكن مع مرور عام كامل مل تُبِد أي دولة استعدادها لالعرتاف الرسمي اإلسالمية بشكل رسمي
 أن السلطات الروسية قد رصحت عدة مرات بأن االعرتاف الرسمي بحكومة طالبان أمر محتمل.

مع أنه مل تعرتف أي دولة باإلمارة اإلسالمية اعرتافا رسميا إال أن بعض الدول قد سلكت سبيل التعامل مع طالبان منذ 
بعض الوفود  لك سافرتذ فضال عنالبداية كام أن بعض الدول استضافت عىل أراضيها دبلوماسيي اإلمارة اإلسالمية. 

ندويب املجتمع الدويل شاركت يف اللقاء مبول عديدة وباإلضافة إىل اإلمارة اإلسالمية إىل دقبل رفيعة املستوى من 
، 2022من يناير لعام  24و 23، منها مؤمتر أوسلو بالرنويج املنعقد يف بشأن القضية األفغانيةاملؤمترات الدولية املنعقدة 

أوزبكستان حيث شارك فيه وفد يوليو لهذا العام بطشقند عاصمة /26وكذلك املؤمتر الدويل حول أفغانستان واملنعقد يف 
كام أن عددا من الدول أبقت  ،رفيع املستوى من اإلمارة اإلسالمية برئاسة وزير الخارجية األفغاين أمري خان متقي

 سفاراتها مفتوحة يف كابل ودوٌل أخرى أعادت فتح سفاراتها بعد أن أُغلقت ملدة مؤقتة.
باإلمارة اإلسالمية بحكم األمر الواقع  من االعرتافأنه نوع طالبان ب يُفهم من التعامل اآلخذ تدريجيا يف االتساع مع

. من جانٍب يرى بعض املحللون أن دوال مثل أمريكا تسببت يف املنع من االعرتاف (de facto)أو ما يسمى بحكومة 
بحكومة اإلمارة اإلسالمية، ومن جانٍب آخر أدت بعض أعامل طالبان وخصوصا ما يتعلق  (de jure)القانوين املُعلن 

إىل تقلص ثقة املجتمع الدويل يف اإلمارة اإلسالمية. باإلضافة إىل قضية األخرى  القراراتوبعض  املرأةبتعليم وعمل 
بالداخل تحديات  تاإلسالمية ُوجدالرشعية الدولية وعدم االعرتاف الرسمي من املجتمع الدويل بحكومة اإلمارة 

 .لحصولها عىل االعرتاف الدويلوأوجه قصور عديدة تسببت يف وضع عقبات أخرى أمام رشعية الحكومة 
أهم تحدٍّ عىل املستوى الداخيل هو الغموض واإلبهام حيال نوع نظام الحكم واملصري السيايس للبلد. الحكومة املسؤولة 

زالت قامئة. مع أن السلطات قد أدلت ببعض  يف شهر سبمترب من العام املايض ماالتي أعلنت حكمها وسيطرتها 
عن هذه القضية الكبار إال أن صمت املسؤولني  الترصيحات يف البداية حيال الدستور وما يرتبط به من خطوات قانونية

املستقبل السيايس للبلد. قد استمر عىل حاله ومع مرور عام كامل عىل هذا النظام مل يُعلن أي موقف رسمي حيال 
شـ سيُعتمد للتنفيذ عىل املدى القصري  1343مارة طالبان بأن دستور عام يف أغسطس من العام املايض أعلنت إو 

وستُشكل لجنة لتسويد دستور جديد ولكن مل تُتخذ أي خطوات حيال ذلك ويُتصور بأن هذه القضية ال تُعد ملّحة أصال 
ألجل الحصول  – باللويا جريغاأو ما يُدعى  –ات تدعو إلقامة مجلس الشعب الشامل هناك نداء لدى السلطات. كانت

وتثبيت الحالة القانونية للحكومة، وقد نُفذ يشٌء من ذلك بدعوة العلامء ملجلس الشورى يف كابل، عىل الرشعية 
رى واستخدمته إلضفاء الرشعية ويُتصور أن طالبان قد عقدت االجتامع املذكور عىل أنه هو املجلس الوطني األعىل للشو 

عىل الحكومة الحالية مع أن جميع املدعوين إىل املجلس كانوا من أعضاء اإلمارة اإلسالمية أو من أنصارها، كام أن 
 املشاركني مل يبحثوا يف القضايا الوطنية.
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مصالحة  املبادرة إىلخالل العام املايض هي  أهم مطالبة قدمتها الجهات املعارضة لإلمارة اإلسالمية واملجتمع الدويل
وطنية شاملة وتشكيل حكومة مستوعبة متثل كافة الشعب األفغاين. يف هذا السياق كانت إجابة طالبان املتكررة هي 
أن الشعب األفغاين ال يرغب يف عودة املسؤولني الفاسدين التابعني للنظام السابق وأمثالهم من دعاة القومية 

. واألقاليمكام أن النظام الحايل هو نظام مستوعب لكافة الفئات ويعمل به مواطنون من جميع  العرقيات  والعنرصية،
ولطلب عودة الشخصيات السياسية  باإلضافة إىل ذلك شكلت اإلمارة اإلسالمية لجنة لتقليص املعارضات واالنتقادات

إال أن النقد القائم يف هذا  ،لني بالنظام السابقإىل البلد حيث عاد إىل أفغانستان أكرث من مئة شخص من املسؤو 
ومنهم  –املشار إليه  الوطنيالصدد هو أن طالبان ال تسمح بأي نشاط سيايس كام أن العلامء واملسؤولني يف االجتامع 

مة رصحوا بأنهم لن يسمحوا مبنح أي سلطة للمسؤولني بالحكو  –قائد اإلمارة اإلسالمية الشيخ هبة الله أخوند زاده 
 السابقة حيث إن ذلك سيُعد إعزازا لهم.

العام املنرصم أن اإلمارة اإلسالمية ال تسمح بأي شكل من أشكال العمل السيايس كام أنها ال  قد أثبتبشكل عام 
تعتمد عىل أي شخٍص من غري حركة طالبان للعمل يف املناصب القيادية العليا، وألجل هذا تم إلغاء قسم األحزاب 

لعب أي دور سيايس بالبلد وخصوصا الرئيس  السياسية من وزارة العدل وُعزل القادة واملسؤولون من النظام السابق عن
الذي  لبدين حكمتيارقالله وأمري الحزب اإلسالمي  السابق حامد كرزاي ورئيس مجلس املصالحة الوطنية الدكتور عبد

 بقي يف كابل منذ البداية.

عىل  عزلة سياسيةإذا أردنا أن نقيم الوضع السيايس للبلد خالل هذا العام ميكننا القول بأن أفغانستان مرت بحالة 
الصعيد الدويل كام أن هناك عوامل بررت لدول العامل استمرار سياستها يف تهميش أفغانستان وساعدت عىل بقاء 

عامل طالبان مع بعض قضايا حقوق املرأة، ومع ذلك فإن تعامل هذه الحالة مثل استهداف قائد تنظيم القاعدة بكابل وت
كان عىل الصعيد الداخيل و . التهميش الكاملبعض الدول مع طالبان ولّد بصيصا من األمل وأخرج البلد من حالة 

يث التحدي املُقلق لجميع األفغان هو الغموض حيال مستقبل النظام السيايس بالبلد وحالة اإلبهام حني يأيت الحد
عن دور عامة املواطنني يف العملية السياسية واملشاركة يف صنع القرارات املتعلقة باملصري السيايس؛ ومع ذلك فإن 

 عودة بعض السياسيني إىل أفغانستان اعتُربت خطوة واعدة وبرشت بتقليص الخالفات مع النظام الحاكم.
 

 الوضع االقتصادي
املاضيني كان يعتمد بالكلية عىل املساعدات الدولية ومع حصول التحول السيايس االقتصاد األفغاين خالل العقدين 

نستان املرصفية يف البلد قبل عام توقفت هذه املساعدات ومن جانب آخر جمدت الواليات املتحدة األمريكية ثروات أفغا
فغان واجهوا خالل هذا العام البلد خالل هذا العام بتحديات ومخاوف اقتصادية صعبة. مع أن األ  وألجل هذا كله مر

صعوبات وتحديات اقتصادية كثرية إأل أن هناك خطوات وتطورات اقتصادية بالبلد حالت دون وقع االنهيار االقتصادي 
 الكامل.
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املخاوف االقتصادية األهم خالل العام املايض كانت ناشئة من العقوبات الدولية املفروضة عىل اإلمارة اإلسالمية 
رصفية املجمدة لدى الواليات املتحدة األمريكية وبعض املؤسسات الدولية. مع أن العقوبات االقتصادية والرثوات امل

حيث أصدرت وزارة الخزانة األمريكية تصاريح  املاضی العام خاللاملفروضة عىل أفغانستان قد خفت وطأتها شيئا فشيئا 
ورة بشكل عام وتجميد الرثوات املرصفية األفغانية بشكل سهلت التعامل املايل مع أفغانستان إال أن العقوبات املذك

خاص كان لها أثر سلبي عميق عىل االقتصاد األفغاين، فمن جانب تسبب الوضع املذكور يف قلة السيولة املالية يف 
فراد البلد ومن جانٍب آخر بات استخراج األموال النقدية املحدودة من املصارف أمرا صعبا لقلة السيولة مام عرض األ 

 والرشكات لتحديات كبرية.
اإلمارة اإلسالمية رغم الكثري من املساعي مل تقدر خالل هذا العام عىل فك التجميد عن الرثوات املرصفية املجمدة. 

زادت األمل يف فرص فك التجميد عن  مع أن اآلونة األخرية قد شهدت اتفاقات بني الجانبني األفغاين واألمرييك
ال أن السلطات األمريكية عقب استهداف زعيم القاعدة مبدينة كابل قد أكدت مجددا عىل عدم األموال املذكورة إ 

برزت تقارير مؤخرا تفيد بأن املحاكم األمريكية رفضت املطالب التي تدعو  وبالعكساستعدادها لفك األموال املجمدة. 
 سبتمرب. 11لدفع الغرامات من األموال املذكورة إىل ذوي ضحايا أحداث 

الدعم املحدود املقدم من املجتمع الدويل ألفغانستان قد استمر طيلة العام وخفف من وطأة األزمة االقتصادية وتسبب 
يف حفظ النظام املرصيف األفغاين من االنهيار الكامل؛ إال أن التصور االقتصادي  –بجانب بعض العوامل األخرى  –

أفغانستان املرصفية لوحدها ال تكفي للحفاظ عىل  تجميد عن أموالالعام يفيد بأن املساعدات اإلنسانية وحتى فك ال
االقتصاد األفغاين واملنع من وقوع أزمة إنسانية عىل املدى الطويل. هذه األسباب حدت باملندوب الخاص لهيئة األمم 

 2022يناير//19بتاريخ  املتحدة بأفغانستان ديبورا الينز ألن يقول يف "املؤمتر االقتصادي األول ألفغانستان" واملنعقد
إن املساعدات اإلنسانية ال متثل حال طويل املدى وأن من الرضوري العمل عىل إيجاد حل جذري لألزمة االقتصادية 

 بأفغانستان.
القضية البارزة األخرى خالل العام املايض هي قيمة العملة األفغانية مقابل الدوالر حيث كان لها تأثري مبارش عىل 

وأسعار السعل األساسية يف األسواق. العملة األفغانية بعد تسلم اإلمارة اإلسالمية للحكم باتت  األفغان نيحياة املواطن
أفغاين ملدة مؤقتة مام تسبب يف ارتفاع أسعار السلع  100تخرس قيمتها مقابل الدوالر حتى بلغ سعر الدوالر الواحد مبلغ 

مهدت للعملة األفغانية أن تحافظ ببطء عىل  ل اإلمارة اإلسالميةاألساسية إال أن خطوات عاجلة قد اتُّخذت من قِب
مليون دوالر يف األسواق ألجل ثبات  14إىل  13ثبات قيمتها. خالل األشهر املاضية كان مرصف أفغانستان يضخ مبلغ 

 90و  88ثابتا بني  قيمة العملة األفغانية، وهذا األمر باإلضافة إىل عوامل أخرى أبقى سعر الدوالر بالعملة األفغانية
أفغاين. وقد تم كل هذا يف وقت اشتداد الحرب بني روسيا وأوكرانيا وغري ذلك من التحديات التي رفعت من قيمة 

 الدوالر وجعلت العملة املحلية بدول املنطقة تخرس قيمتها مقابل الدوالر.
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وطنية. مع أن بعض التقارير املنشورة عىل املستوى الحكومي تسبب تقليص الفساد اإلداري يف زيادة اإليرادات ال
تحيك وقوع فساد يف بعض اإلدارات مثل إدارة الجوازات إال أن الجهاز اإلداري بشكل عام شهد تقلصا كبريا يف 

املؤمتر املنعقد حيال إنجازاتها نسبة الفساد، وألجل هذا زادت اإليرادات ببعض اإلدارات املهمة. رصحت وزارة املالية ب
مليار أفغاين. وزارة البرتول واملعادن تحيك جمعها إليرادات أسبوعية ترتاوح  151ة قد جمعت إيرادات تبلغ بأن الحكوم

مليار  13.2مليون دوالر كام رصحت قيادة هذه الوزارة ضمن تقريرها حيال إنجازاتها بأنها أودعت مبلغ  400و  200بني 
 غري قابل للمقارنة مع إيرادات هذه الوزارة بفرتة الحكومة السابقة.أفغاين بخزانة الحكومة خالل العام املايض مام يُعد 

مليار أفغاين  6.9يف السياق ذاته رصحت وزارة االتصاالت والتكنولوجيا بجمعها إيرادات خالل العام املايض بلغت نحو 
ذكرت يف تقريرها بأنها أودعت مليار أفغاين. وزارة النقل كذلك  1.2مام زاد عىل إيراد الوزارة بالحكومة السابقة مببلغ 

 مليار أفغاين. وكذلك زادت اإليرادات ببقية اإلدارات بسبب املنع من ظاهرة الفساد. 4.5بخزانة الدولة مبلغ 
هـ شـ للمرة األوىل من امليزانية الوطنية  1401من جانٍب آخر عىل املستوى الحكومي تم إعداد واعتامد ميزانية عام 

مليار أفغاين من هذا املبلغ امليزانيَة العادية كام أن  203مليار أفغاين. يُشكل مبلغ  231ال مبلغ الخالصة حيث بلغت إجام
مليار  44مليار أفغاين قد ُخصص للميزانية التنموية. وفق ترصيح وزير املالية هناك كرس يف امليزانية مبقدار  28مبلغ 

ل نهاية العام من خالل األنظمة املالية املطروحة. هذه امليزانية أفغاين إال أن الوزارة تعتزم الوصول إىل أهدافها بحلو 
تقارب نصف ميزانية الدولة بالحكومات السابقة حيث كانت أجزاء كبرية من امليزانية يف السابق تُخصص للحروب. 

ا للميزانية العادية مليار أفغاين منها مخصص 311مليار أفغاين حيث كان مبلغ  473هـ شـ بلغت نحو 1400ميزانية البلد عام 
باملئة من ميزانيات الحكومة خالل األعوام املاضية كانت ترد  75مليار للميزانية التنموية. نحو  161كام ُخصص مبلغ 

 وخصوصا من قِبل الواليات املتحدة األمريكية. من املساعدات الدولية
مة االقتصادية بأفغانستان وأنذرت بقرب خالل العام املايض أعلنت مؤسسات دولية مختلفة عن مخاوفها حيال األز 

وقوع مأساة إنسانية بالبلد وناشدت برضورة تقديم املساعدات لتجتنب البالد الوقوع يف أزمة إنسانية حادة. عىل سبيل 
 (FAO)ومنظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة  (WFP)املثال أعلنت إدارة برنامج الغذاء العاملي بهيئة األمم املتحدة 

يف أفغانستان يُعانون من  -وهم يُشكلون نصف سكان البلد تقريبا –مليون شخصا  20يف العارش من مايو بأن نحو 
املجاعة. أفاد التقرير كذلك بأن املساعدات اإلنسانية املُقدمة يف فصل الشتاء قد حالت إىل حد كبري دون وقوع أزمة 

 ة اقتصادية صعبة.أن الشعب األفغاين مع ذلك يواجه حالإنسانية إال 
إذا أردنا أن نقيم الحالة االقتصادية خالل العام املايض بشكل عام سنلحظ أن األزمة اإلنسانية واالقتصادية الحاصلة 
بعد أغسطس من العام املايض بقيت تحت السيطرة إىل حد ما وخاصة أن العملة األفغانية قدرت عىل أن تحفظ قيمتها 

أسعار السلع األساسية باألسواق. أحد أسباب هذا الثبات هو ضخ اإلغاثات اإلنسانية إىل مام كان له أثر إيجايب عىل 
أفغانستان. وقد متت هذه السيطرة النسبية عىل األوضاع يف حني تأثر أفغانستان خالل األشهر املاضية بحرب روسيا 

 وأوكرانيا حيث ارتفعت جراءها أسعار السلع األساسية والنفط والغاز.
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 األمنيالوضع 
الوضع األمني خالل العام املايض ميكننا القول بأن الحرب الدامية التي استمرت عرشين سنة قد  إذا أردنا أن نقيم

توقفت كام أن دماء األفغان التي كانت تسيل من املئات يوميا قد ُحقنت بالكامل يف بعض املناطق كام قلت نسبة 
جايب يف التحول الحاصل يف وقوع ضحايا الحرب يف مناطق أخرى. مع أن هذه النقطة تشكل أكرب جانب إي

أفغانستان إال أن الحرب واالضطراب األمني مل يتوقفا بشكل كامل يف البلد، وخاصة استهداف املدنيني وأماكن 
العبادة من قِبل تنظيم داعش حيث إن هذا األمر شكل تحديا كبريا أمام اإلمارة اإلسالمية والشعب األفغاين بشكل 

 عام.

ة للمساعدة يف أفغانستان )يوناما( التي تسجل عدد الضحايا املدنيني يف أفغانستان كل عام بعثة األمم املتحدرصحت 
بأنه عىل الرغم من تقليل املواجهات املسلحة وتحسن الوضع األمني  2022يوليو//20يف تقريرها الصادر بتاريخ  2009منذ 

قتيل  700، منهم 2021شخص مدين ما بني قتيل وجريح يف مدة عرشة أشهر بعد منتصف أغسطس/ 2106 نحوسقط 
معدل سقوط  باملقارنة معتُعد هذه األرقام قليلة جريح، ومعظم هؤالء الضحايا سقطوا جراء هجامت داعش.  1406و
جرحى وقتىل يف  5183أفاد وقوع  2021م ضحايا يف األعوام السابقة. تقرير يوناما حول األشهر الست األوىل من عاال

 شخص.  3254شخص كام أن عدد الجرحى وصل إىل  1659النصف األول فقط من ذلك العام، بلغ عدد القتىل منهم 
مع أن املتحدث باسم اإلمارة اإلسالمية ذبيح الله مجاهد اعترب التقرير دعائيا ورّد ما فيه من أرقام إال أن العام املايض 

وتفجريات متفرقة أدت إىل وقوع خسائر كبرية. كام أن البلد شهد استهدافات قليلة مشابهة لنظرياتها  شهد هجامت
إال أن هذه الخسائر إىل حد  يف العهد السابق، وُوجدت معارضات مسلحة ببعض الواليات صحبتها خسائر عديدة،

 كبري طُويت ضمن تعتيم الحكومة.

الكربى التي نفذتها داعش سنجد أن هذا التنظيم دبر هجامت دامية خالل إذا ألقينا نظرة عىل عدد من الهجامت 
األشهر التالية لتحول منتصف أغسطس، إال أن تنظيم داعش يف الفرتات األخرية قد ُهزم إىل حد كبري كام أن 

ناطق من داعش واملستهدفة للمدنيني طالت الشيعة وامل ةهجامته قد قلّت بشكل ملحوظ. معظم الهجامت املُدبر 
 2022أبريل//19املأهولة بالسكان الشيعيني. شهر أبريل من هذا العام كان هو األكرث دموية يف هذا الجانب. يف تاريخ 

قتىل وأكرث من خمسني جريحا. بعد هذا الحدث  9)دشت برجي( وسقط جراءها  بضاحيةُشنت هجمة عىل مدرسة 
أكرث من أربعني شخصا وجرح أكرث من تسعني  مقتلسفر عن بيومني تم استهداف املصلني يف مدينة مزار رشيف مام أ 

أبريل حصل تفجري يف حرضة صوفية مبديرية إمام صاحب يف محافظة كندوز /22شخصا. بعد ذلك بيوم يف تاريخ 
بعد هذه األحداث   شخصا. 60شخصا. وفق تقارير أخرى حصد هذا التفجري أرواح  43شخصا وُجرح  33وقُتل فيه 

طفال.  50أبريل بأن آخر أسبوع شهد مقتل أكرث من /25رصحت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( يف تاريخ 
استُشهد فيه عىل  بتفجري دامٍ  مبنطقة دار األمان بكابل للصوفيةمن نفس الشهر استُهدف مسجد  29وهكذا يف تاريخ 
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أشخاص  10لنوا عن عدد أقل من القتىل وقالوا إن التفجري تسبب يف مقتل شخصا. مع أن املسؤولني أع 50األقل 
 جريحا. 78قتيال و 66آخرين؛ إال أن وكالة رويرتز اإلخبارية نقلت عن مسؤويل القطاع الصحي سقوط  30وجرح 

ة من يف هذا الشهر حصلت هجامت أخرى يف مناطق مأهولة من غري عرقية الهزاره، وتسببت يف وقوع أعداد كبري 
آخرون يف تفجري مبدينة هرات،  22الضحايا. عىل سبيل املثال يف اليوم األول من أبريل قُتل خمسة أشخصا وجرح 

وقد قيل بأن هذا التفجري وقع يف ضاحية يقطنها الشيعة. كام حصل تفجري يف الثالث من أبريل بسوق الرصافة 
فى الطوارئ تم نقل خمسني جريحا إىل املستشفى. املشهور باسم )رساي شهزاده( ووفق ترصيحات مسؤولني مستش

بعد ثالثة أيام وتحديدا يف السادس من أبريل حصل تفجري مبسجد )بُل خشتي( وقت صالة الظهر ووفق و 
كذلك استهدف مهاجمون من الشهر ذاته  27عرشة أشخاص. يف تاريخ  اإلحصائيات الرسمية ُجرح به أكرث من

 وأردوهم قتىل بالطلق الناري.حيث أنزلوهم من السيارة  مبدينة سمنجان الشامليةمجهولون خمسة عامٍل مبنجم فحم 
حصلت تفجريات دامية أخرى مثل أحداث شهر أبريل وأسفرت عن وقوع الكثري من الضحايا. عىل سبيل املثال حصل 

أجنبيا. يف  13م شخصا فيه 182أغسطس باملطار خالل عمليات اإلجالء وقُتل فيه عىل األقل  26تفجري يف تاريخ 
مبصىل   املنعقدو  عزاء والدة املتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد مجلسحصلت هجمة عىل  2021أكتوبر//3تاريخ 

من أكتوبر  15و  8أشخاص وُجرح أكرث من عرشين شخصا. ويف تاريخ  8بكابل وحسب التقارير قُتل فيه  األعياد
 200مدين وُجرح نحو  100وقُتل بها نحو  حصلت هجامت دامية استهدفت مساجد الشيعة مبحافظات كندوز وقندهار

شخصا وُجرح أكرث من  47هار قُتل آخرون، ويف تفجري قند 143شخصا وُجرح  46شخص. يف حدث والية كندوز قُتل 
شن تنظيم داعش هجوما مسلحا عىل مستشفى )رسدار داود خان( وسقط جراءه  2021نوفمرب//2شخصا. يف تاريخ  70

جريحا. وكان ضمن القتىل أحد قادة طالبان الشيخ حمد الله نوروزي الذي كان  50قتيال وأكرث من  23عىل األقل 
 العاصمة ل. الشيخ نوروزي هو أول من دخل القرص الرئايس عقب دخول طالبان إىليرأس كتيبة قوات الدفاع بكاب

 طاولة الرئيس األفغاين السابق. خلفكابل وأول من جلس 

هناك جوانب أخرى جديرة بالذكر عند تقييم الوضع األمني خالل العام املايض. يف بعض املناطق نشطت معارضات 
أن الخسائر الناجمة عن القتال معها كانت تحت تعتيم مستمر. الحدث مسلحة عديدة تحت مسميات مختلفة إال 

الذي يدل عىل تحكم الواليات املتحدة  2022أغسطس//2األمني الهام اآلخر هو استهداف قائدة تنظيم القاعدة بتاريخ 
الظن أن الطائرات واستمرار التهديد الحاصل لألفغان من قِبلهم ويغلب عىل  الفضاء الجوي األفغانيةاألمريكية عىل 

األمريكية دون طيار تدخل أفغانستان عرب جو باكستان. لذا طلب وزير الدفاع املفوض باإلمارة اإلسالمية حني عرضه 
تقرير الوزارة السنوي من الجهات الباكستانية أن ال تستخدم جوها ضد أفغانستان. الحدث املهم اآلخر الذي وقع 

تانية غارات عىل أرض أفغانستان، األمر الذي كان كفيال بتعقيد العالقة بني هو شن الطائرات الباكسبشهر أبريل 
طفال. تم التنديد بهذه الهجمة من قِبل وزير  20الدولتني وقد سقط جراء القصف خمسون شخصا عىل األقل، بينهم 

لن يتكرر إذا وقعت هجامت الدفاع بأشد العبارات ورصح بأنه سيتسامح هذه املرة ألجل املصالح الوطنية إال أن تسامحه 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 10 |           392/تحليل األسبوع

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

أخرى عىل أرايض أفغانستان. كذلك صدرت تقارير حول حصول اشتباكات عىل الحدود مع إيران وقد تم حسم 
 معظمها من خالل دبلوماسيي الطرفني.

إذا أردنا أن نخلص إىل نتائج يف تقييمنا للوضع األمني للبلد خالل العام املايض فسنجد أن هذه السنة شهدت توقف 
طريف النزاع طيلة عقدين تقريبا. إال أن هجامت  أرواح املدنيني واملئات من كانت تحصد يوميالحرب الدامية التي ا

وأنشطة داعش واملعارضات املسلحة لإلمارة تحت مسميات مختلفة تسببت يف وقوع خسائر مكلفة يف صفوف الشعب 
كرست شوكة داعش   ألوضاع شيئا فشيئا وبعد أناألفغاين. اإلمارة اإلسالمية قدرت عىل أن تسيطر عىل هذه ا

استطاعت أن تخمد جذوة املعارضة املسلحة وميكن التمثيل عىل ذلك بقتل قائد املعارضة من عرقية الهزارة )مهدي 
وكبح القوات التابعة له. كذلك يظهر أن املعارضة املسلحة مبحافظة بنجشري واملحافظات الواقعة شامل كابل  مجاهد(
 ت خسائر كبرية ومل تعد قادرة عىل إحراز أي تقدم ميداين ملحوظ.قد تكبد

 

 الوضع االجتامعي
عىل الصعيد االجتامعي كانت هناك عدة قضايا بارزة لفتت األنظار عىل مستوى محيل ودويل واسع من أبرزها هجرة 

تعليم وعمل املرأة والبنات األفغان إىل الخارج بأعداد كبرية واملخاوف حيال وضع حقوق اإلنسان بالداخل وقضايا 
ووضع حرية التعبري. يف الوقت ذاته مع قدوم اإلمارة اإلسالمية زالت الكثري من املشاكل الُخلقية والثقافية التي ُوجدت 
خالل العقدين املاضيني وخصوصا الربامج والنرشات اإلعالمية املخالفة للرشيعة اإلسالمية والثقافة األفغانية التي 

 من قِبل قنوات إعالمية مدعومة من األجانب.كانت تُنرش 
مع التحول الحاصل يف أغسطس املايض سعى الكثري من األفغان للخروج من البلد بسبب العطالة وبعض املشاكل 

مواطن أفغاين من  124000االجتامعية األخرى. خالل ستة أسابيع فقط من سقوط الحكومة السابقة هاجر نحو 
جوا من اليأس يف تسبب سابيع هاجر كذلك عرشات اآلالف خل العام املايض. هذا األمر أفغانستان، وبعد تلك األ 

املجتمع كام أنه أحدث فراغا يف عملية إعادة بناء وتأهيل أفغانستان عىل املدى الطويل، وذلك لفقد البلِد الكثري من 
 املثقفني واملتخصصني.

سخط واسع داخيل وخارجي وتُعد هذه القضية لتوسطة والثانوية من جانٍب آخر تسبب إغالق مدارس البنات باملراحل امل
مسؤولو اإلمارة اإلسالمية أكدوا واحدا  من القضايا التي حالت دون اعرتاف املجتمع الدويل رسميا بحكومة طالبان.

ىل آليات ن عتلو اآلخر أنهم ليسوا مخالفني لتعليم البنات ولذا سمحوا للطالبات بالدراسة يف الجامعات وأنهم يعملو 
أن تحل الصعوبات واملشاكل التي تعرتض طريق تعليم البنات يف املدارس.  إال أن مرور وأنظمة مناسبة من شأنها 

روا حتى اآلن عىل حسمه. سنة عىل هذه القضية يدل عىل أن هناك خالفا بني قادة طالبان حيال تعليم البنات ومل يقد
مخالفته للموقف الحايل تجاه تعليم  عن ياالنائب السيايس لوزير الخارجية شري محمد عباس ستانكز  لهذا أعرب

 ارة اإلسالميةاإلم يف حديث له قائال:  2022مايو//22البنات وطالب بفتح املدارس. رصح شري محمد عباس مرة بتاريخ 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 11 |           392/تحليل األسبوع

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

أين يُفرتض أن تتعلم النساء يف  امنحوهن حقوقهن.حقوقهن. حاليا ال يوجد تعليم أصال بأفغانستان.  النساءمل متنح 
ظل الرشيعة واإلسالم؟ من الواضح أن املكان املناسب لتعليمهن هو املدرسة". وفق ترصيحه يجب عىل الحكومة أن 

 متنع الفساد، ال أن تهمل حقوق فئة واسعة خوفاً من الفساد.
الدويل حيال حقوق اإلنسان وخاصة حقوق املرأة ودورها باإلضافة إىل ذلك كانت هناك مخاوف واسعة عىل املستوى 

يف املجتمع وحقها يف العمل. علت نربة هذه املخاوف حني أصدرت وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر قرارا بفرض 
. يف هذا القرار طُلب من النساء أن ال يخرجن من البيت لغري رضورة، وأن يسرتن 2022مايو//7الحجاب بتاريخ 

يف حال مخالفة هذا القانون يُستدعى ويل املرأة وقد  وجوههن ما عدا العينني إذا احتجن للحديث مع غري املحارم.
يصل األمر به للمحكمة أو حتى إىل السجن. هناك مبحث يف هذا املجال وهو أن منط الحجاب أمر ُمختلف فيه. 

وفق املذهب الحنفي وأن طالبان تفرس مسائل  هناك علامء يرون أن وجه املرأة وكفيها ال يدخل ضمن الحجاب
 الحجاب بنوع من التشدد.

قرار الحجاب اإلجباري الصادر من اإلمارة اإلسالمية أثار ردات فعل دولية واسعة وقد ُعد مخالفة ملا التزمت به طالبان 
ت التلفازية أن يلبسن الكاممات من وعود. علت نربة هذه الردود حني طالبت وزارة األمر باملعروف جميع املذيعات بالقنوا

أصدر مجلس األمن مبنظمة األمم املتحدة بيانا يطالب فيه بأن  2022مايو//23حني عرض الربامج واألخبار. يف تاريخ 
أعضاء مجلس "تعكس اإلمارة اإلسالمية سياستها فورا" حيال القيود املوضوعة عىل النساء األفغان مؤخرا. باتفاق 

عرشة( رصح البيان بأن واضعيه قلقون إزاء القيود املفروضة عىل تعلم وعمل وحرية سفر النساء  األمن )الدول الخمس
ومشاركتهم الكاملة واملعادلة للرجل يف شؤون الحياة العامة. يف الوقت ذاته يظهر أن قرارات منع املرأة من الرتدد 

ريهن. يبدو أن الحساسيات كثرية وبارزة حيال والسفر قد تخلق مشاكل عديدة وخصوصا للنساء االيت ال عائل لألرس غ
قضايا املرأة ألن هذا امللف خالل العقدين املاضيني شهد الكثري من اإلفراط والتفريط كام ُوجهت املرأة إىل اتجاهات 

 لهذا نجد أن أعضاء طالبان حساسون تجاه هذه القضية. ،ومرامي تخالف مذهب األفغان وثقافتهم
تم احتجاز املراسلني وبعض الناشطني  األمورالقضية االجتامعية األخرى هي قضية حرية التعبري. يف الكثري من 

املدنيني، كام تم قمع أي نوع من املظاهرات والحراكات املدنية. هذا األمر أوجد مخاوف عديدة وهو بنحو ما يُظهر 
ادة اإلمارة اإلسالمية يفيد منع انتقاد املسؤولني در قرار من قياملجتمع عىل أنه يعيش تحت قبضة االستبداد. حتى إنه ص

قدون لهذه القرارات: إن مل تكن هناك مظاهرات الحكوميني دون مربر بل يُعّد مستوجبا للعقوبة التعزيرية. يتساءل املنت
اطنون باملشاكل أو حراكات مدنية تنتقد الحكومة فكيف سيوصل الشعُب رسالته إىل املسؤولني؟ وكيف سيعلم املو 

 املتعلقة بالشأن العام؟ هذا يف حني أنه مل تُعرض أي آلية بديلة لتوصيل الشكاوي.
وبالتايل إن أردنا أن نقيم الوضع االجتامعي خالل العام املايض ميكننا القول بأن بعض املشاكل االجتامعية قد زالت مثل 

و نحوها، أما ما سوى ذلك فإن الوضع االجتامعي مل يكن يف حالة الهابطة وما ينح التلفزيونيةالسفور والنرشات والربامج 
 جيدة، وألجل عوامل مختلفة هناك يأس اجتامعي هائل تسبب يف إقدام الكثري من املواطنني عىل الخروج من البلد.
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 املسارات املتوقعة
وليا، وذلك ألن داخليا ود أهم مشكلة يف الجانب السيايس خالل العام املايض هي رشعية النظامالوضع السيايس: 

التايل اإلمارة اإلسالمية مل يُعرتف بها من أي دولة كام أنها مل تخُط أي خطوة تجاه الحصول عىل رشعية داخلية، وب
هناك مساران لهذه القضية. املسار األول هو أن تستمر طالبان بتشكيلتها الحكومية الحالية وسياستها وإبهامها حيال 

وستزداد املعارضات الداخلية. املسار املحتمل  العزلةاملقبل، ويف تلك الصورة ستسري نحو مزيد من  حتى العامأنظمتها 
أن تشكل لجنة لتدوين الدستور وأن بانسيابية ولينا يف بعض الجوانب وخاصة الثاين هو أن تُبدي اإلمارة اإلسالمية 

ضية تعليم البنات وأن تُظهر للعامة دورهم املتاح يف تكشف الستار عن نوع النظام واملصري السيايس للبلد، وأن تحل ق
العملية السياسية وأن تتفاهم مع الجهات الدولية حول بعض القضايا، ويف هذه الحالة لن يقل معدل املعارضة الداخلية 
فحسب وإمنا ستستعد بعض الدول لالعرتاف الرسمي بحكومة اإلمارة اإلسالمية، وذلك ألنه مل تساند أي حكومة 

املعارضة املسلحة لإلمارة اإلسالمية. حسب الظاهر يبدو أن قادة اإلمارة اإلسالمية يتبنون  –لحسن الحظ  –حتى اآلن 
موقفا صارما تجاه املجتمع الدويل وذلك لشكهم يف مطالبات املجتمع الدويل. لهذا قال قائد اإلمارة اإلسالمية الشيخ 

جتمع الدويل، حتى ولو استخدموا القنبلة النووية". امل هبة الله أخوندزاده يف لقائه بالعلامء يف كابل: "ال نقبل مطالبات
 لذا عىل األرجح لن تتغري طبيعة عالقات اإلمارة اإلسالمية يف طابعها السيايس ببقية دول العامل.

إن مصري البلد من الناحية االقتصادية يعتمد بالكلية عىل الوضع السيايس، حيث إن اإلمارة الوضع االقتصادي: 
ا قدرت عىل إقناع املجتمع الدويل وحصلت عىل االعرتاف الرسمي من بعض الدول أو عىل األقل زادت اإلسالمية إذ

ن ذلك لن يُنتج فك التجميد عن أموال البلد فحسب وإمنا سيجر إيف االتفاقيات والتفاهامت مع الدول األخرى ف
األمر الذي سيؤثر بشكل مبارش عىل الوضع  أيضا إىل إنهاء أو تقليص العقوبات االقتصادية املفروضة عىل أفغانستان،

االقتصادي بالبلد ومنط الحالة املعيشية لدى الشعب كافة. يف الجانب االقتصادي يبدو أن األوضاع عىل أي صورة 
لن تسري باتجاه التدهور الفادح، حيث إن العام املايض أثبت قدرة اإلمارة اإلسالمية عىل السيطرة عىل األزمة إىل حد 

نسانية التي استؤنفت بعد توقفها. باإلضافة إىل ذلك فإن رغم فرض العقوبات الدولية وتوقف املساعدات اإل ملحوظ 
 ساعد عىل تسيري الحالة االقتصادية بالبلد نحو التحسن. كبريإنهاء الفساد اإلداري أو عىل األقل تقليله إىل حد 

انب األمني يبدو أن العام املقبل يسري باتجاه حالة أكرث أمنا من العام املايض، حيث إن الحكومة يف الجالوضع األمني: 
يف العام املايض كانت جديدة التأسيس وكانت قواتها غري منظمة كام أن الحكومة كانت تواجه تحديات كثرية. فيام 

ملعارضة املسلحة، كام أن اإلمارة اإلسالمية ورثت أنه ال توجد أي دولة تدعم ا  -لحسن الحظ  –يتعلق بأمن البلد نرى 
كل مع مرور إمكانيات تسليحاتية كبرية من النظام السابق ويُلحظ أيضا أن أجهزة األمن والدفاع املدين تنتظم أكرث 

يوم. يبدو أن الساحة األفغانية ستكون آمنة الجانب من التهديدات األمنية الخطرية التي تُعرض استقرار البلد 
 ضطرابات عنيفة.ال 
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الحالة االجتامعية املتوقعة تبدو دون التطلعات بفارق كبري، وذلك ألن الوضع االجتامعي يتأثر الوضع االجتامعي: 
حكومة اإلمارة اإلسالمية  تركيزمبارشة بالسياسات املتشددة التي تفرضها اإلمارة اإلسالمية. يف هذا الصدد يُعتقد أن 

إمكانية زيادة القيود عىل الحريات االجتامعية حتى إن هناك تصورات ترى بأن الحكومة عىل قضايا املرأة يدل عىل 
ألجل عدم شهودهم صالة الجامعة؛ وذلك ألن العام ستعود إىل سابق شأنها إبان حكمها السابق حيث يُجلد األفراد 

لنهي عن املنكر أصدرت بعض القرارات املايض يف أوائله مل يشهد قوانني وقيودا صارمة إال أن وزارة األمر باملعروف وا
التي غريت األوضاع االجتامعية. يف هذا الصدد يظهر أن قضية تعليم البنات يف املرحلتني املتوسطة والثانوية إن مل 
تُحل فلن يعقب ذلك زيادة االستياء املحيل فحسب وإمنا سيخلق تحديات متزايدة أمام حكم طالبان. يف آخر بياناتها 

األول من طالبان حتى العام حیال اکتامل  عفو الدولية من املجتمع الدويل أن تتخذ خطوات عاجلةال منظمة طلبت
توقف اإلمارة اإلسالمية هتكها لحقوق اإلنسان. أضافت منظمة العفو أيضا أن طالبان قد انتهكت الحقوق اإلنسانية 

قتلت الكثري من األفغان. وهكذا يظهر أن ردود األساسية بصورة ُممنهجة وقيدت حرية التعبري واعتقلت وعذبت وحتى 
األفعال الدولية تجاه بعض قرارات اإلمارة اإلسالمية قد تزداد حدة يوما بيوم مام يُحتمل أن يخلق تحديات متزايدة 

 أمام حكومة اإلمارة اإلسالمية.

 

 

 

 

 
 

 

. يقوم 2009( هي مؤسسة بحثية مستقلة وغري حكومية تأسست يف كابل عام CSRSمركز الدراسات االسرتاتیجية واإلقليمية )
 .املركز بتعزيز البحوث املوجهة نحو السياسات عن طريق إجراء بحوث موثوقة وغري منحازة تتعلق بأفغانستان واملنطقة

 :التواصل معنا
 info@csrskabul.com - csrskabul@gmail.com الربيد اإللکرتوين: 

 www.csrskabul.com - www.csrskabul.net  :املوقع
 +93786009699 رقم االتصال:

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/

