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 ملخص

لتنظيمية كما هي؛ حيث يتكون من: شورى العلماء والمشايخ، ما يزال الهيكل التنظيمي لحركة طالبان وقيادتها الجديدة يحتفظ ببنيته ا

 والشورى القيادي، واألمير، ونوابه، واللجان العليا، واللجان المحلية، والقادة الميدانيين والمقاتلين؛ لكنه تعرض للضعف، وخسر بعًضا

بان قد تعرضت سابًقا لبعض التصدعات في من إمكاناته وقوته بسبب التصدعات واالنشقاقات؛ التي تعرضت لها الحركة؛ كانت طال

ا نسبي ًا؛  -التي وقعت بعد اإلعالن عن وفاته-حياة المال محمد عمر؛ لكنها لم تؤثر عليها كثيًرا، إال أن الخالفات األخيرة  كانت قوية جد ً

أن يكون لهذا التصدع تأثير سلبيٌّ على  حتى إنها وصلت وألول مرة إلى جبهات القتال حيث المقاتلين والقادة الميدانيين؛ ومن هنا يتوقع

بنية الحركة ومستقبلها وعلى جمهورها، كما سيضعف من موقفها في المفاوضات مع الحكومة األفغانية، أو مع سواها من الخصوم، 

اع المستجد الفرصة واألهم أنه سيتسبب في إراقة مزيد من الدماء؛ ولكن هذه المرة بين طالبان والمنشقين عنها، وربما يتيح هذا الصر

 أمام تنظيم الدولة اإلسالمية ليوسع من نفوذه في المنطقة.

 

داخل حركة حتى ظهرت الخالفات  2015يونيو/حزيران  30ما إن أعلنت حركة طالبان عن وفاة المال محمد عمر في 

طالبان؛ حيث خرجت مجموعة من قياداتها التاريخية إلى وسائل اإلعالم على غير عادتها ورفضت تعيين المال أختر محمد 

منصور أميًرا لها، ونادت بتعيين ابن المال محمد عمر المال محمد يعقوب أميًرا لحركة طالبان، ومذاك الحين والخالفات 

هو ما تتناوله هذه الورقة، السيما للوقوف على خلفياته، وآثاره المتوقعة على المشهد داخل الحركة في تفاعل مستمر، و

 األفغاني.

 

 ركة طالبان والجهات المؤثرة فيهاالتشكيل التنظيمي لح

 

تتكون حركة طالبان من جهتين أساسيتين مراكز صنع القرار، ثم البنية األساسية التنظيمية؛ وهي تضم تشكيالت 

 تقسيمها وفق اآلتي:بسيطة؛ ويمكن 

 مع أن العلماء والمشايخ ليسوا ضمن تشكيل رسمي لحركة طالبان؛ فإن دورهم محوري أوالً: العلماء والمشايخ :

 في الحركة، وظهر ذلك جلي ًا في التغلب على أزمة تعيين القيادة الجديدة بعد إعالن وفاة المال محمد عمر.

 )الجزيرة(
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 عضًوا، وينتشر أعضاؤه في  18قيادي حسب التصريحات الرسمية من : يتشكل الشورى الثانيًا: الشورى القيادي

 جميع أنحاء باكستان، وقد يتواجد بعضهم داخل أفغانستان أيًضا.

 في قرية "بند تيمور" مديرية  1968: ويشغل هذا المنصب حالي ًا المال أختر محمد منصور من مواليد ثالثًا: األمير

 ميوند، بوالية كندهار.

 ويشغل هذا المنصب حالي ًا كل من المال سراج الدين حقاني، والشيخ هيبة هللا.األمير رابًعا: نواب ، 

 (. 1لجنة، وكل منها بمنزلة وزارة في حركة طالبان) 12؛ النشطة منها في الحركة خامًسا: اللجان العليا 

 يات التي يتواجدون فيها ؛ خاصة في الواليات والمديرسادًسا: اللجان المحلية على مستوى الواليات والمديريات

 بقوة، ويرأس اللجان المذكورة محافظو الواليات ومسؤولو المديريات حسب الترتيب.

 (.2)سابًعا: القادة الميدانيون والمقاتلون 

هذه هي البنية األساسية لحركة طالبان، وهذه هي مراكز قوتها وصنع القرار فيها، ما يدعو للقول: إن الكتلة الكبرى داخل 

طالبان ما زالت مع المال أختر محمد منصور، رغم كل التصدع الذي تعرضت له الحركة، مع العلم أن بعض حركة 

 االنقسامات قد وقع قبل اإلعالن عن وفاة المال محمد عمر، وبعضها اآلخر حصل بعد اإلعالن عن الوفاة.

 

 التصدعات قبل إعالن وفاة المال محمد عمر

 

، حيث أصبحت معرضة 2001ة صعبة، من أهمها سقوط حكمها بسقوط كابل عام مرت حركة طالبان بمراحل تاريخي

لتصدعات كبيرة بفعل اإلغراء والتضييق؛ اللذين بلغا أشدهما حينها، وكانت أبواب المعتقالت مفتوحة على مصراعيها بل 

ي أن يغيب في غياهيب التصفيات الجسدية كانت على قدم وساق، وكان اتهام الشخص بكونه على صلة بحركة طالبان يكف

السيما بعد أن أدَّت -السجون األميركية لسنوات من غير أن يقدم لمحاكمة أو يعرض على مرجع قانوني، ثم خف التضييق 

في حين استمرت اإلغراءات بالمناصب  -هذه الممارسات بالحركة إلى لم شملها، وبمقاتليها إلى التجمع تحت لوائها

ل االستسالم للحكومة عن طريق المجلس األعلى للمصالحة الوطنية، وهذه السياسة ال تزال الحكومية وباألموال في مقاب

 مستمرة إلى يومنا هذا؛ وإن كانت تتعرض لبعض التغيير من حين آلخر.

 

وظهرت في هذه المرحلة عدة انشقاقات داخل الحركة؛ لكنها لم تترك أثًرا كبيًرا عليها؛ ألن أغلب المنشقين لم يكونوا من 

 المؤثرين في مراكز القوة داخل الحركة؛ ومن أهم تلك االنشقاقات: 

 

 مجموعة حركة االنقالب اإلسالمي .1

استسلمت هذه المجموعة لحكومة كرزاي، وكان من بين صفوفها شخصيات كبيرة ووزراء وقادة لحركة طالبان، وهم ممن 

 كان انضمامه للحركة باألساس لمصالح مادية.

 

 اجانالمال معتصم آغ .2

إثر خالف  2010من الشخصيات المهمة في حركة طالبان التي انشقت في تلك الفترة، المال معتصم آغاجان؛ وذلك في عام 

(، وكان ذلك تصدًعا كبيًرا نسبي ًا في حركة طالبان بعد نشأتها الثانية )أي ما بعد سقوط كابل(؛ ألن 3حول محادثات السالم)
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دهار مسقط رأس الحركة، وكان يتمتع بثقل كبير داخلها، أما خالفه األساسي مع قيادات الرجل كان له وزنه في والية قن

 حركة طالبان، فتمثل في اعتقاده أن الطريق األمثل لحل األزمة األفغانية هو المحادثات.

 

 الجبهة الفدائية .3

ة على موقع لها: أنها استقلت بأنشطتها أعلنت حركة تسمي نفسها "فدائي محاذ"؛ أي الجبهة الفدائية أو الجبهة االستشهادي

ا لم يقتصوا من قتلة المال داد هللا) ا بها "لـمَّ (، ولما بدأ المال أختر منصور ببيع 4عن حركة طالبان، واختارت طريقًا خاص ً

القضية األفغانية في قطر" )تقصد فتح المكتب السياسي لمحادثات السالم في الدوحة( "عارضته واستقلت عن حركة 

 (. 5طالبان تماًما")

 

بينما تقول مصادر مقربة من حركة طالبان أن الجبهة المذكورة هي عبارة عن شخص اسمه "نجيب هللا وردك" ومعه 

بعض أفراد أسرته، وأن له عالقات وطيدة باالستخبارات الباكستانية، ويعيش إلى اآلن تحت حمايتها، وقد تعرض الرجل 

(، ويبدو أن لهذه الجبهة تواجًدا 6)2014بلوشستان الباكستانية عام  المذكور لمحاولة اغتيال من قبل حركة طالبان في إقليم

 في الواليات الجنوبية والجنوبية الغربية، وأن المال منصور داد هللا شقيق المال داد هللا القائد الشهير لحركة طالبان يؤيدها.

 

 التصدعات بعد إعالن وفاة المال محمد عمر

 

ترة تعالت أصوات قوية من داخل الشورى القيادي لحركة طالبان ضد تعيين المال أختر بعد إعالن وفاة المال محمد عمر بف

محمد منصور زعيًما لحركة طالبان، وكان من أقواها المال محمد حسن رحماني، ومعه المال عبد الرزاق والمال عبد 

المال أختر محمد منصور، ودعوا  الجليل أيًضا، وقد ظهر هؤالء على وسائل إعالم أفغانية وغربية معترضين على تعيين

إلى مبايعة المال يعقوب ابن المال محمد عمر أميًرا لحركة طالبان بعد والده؛ خاصة أن أسرة المال محمد عمر كانت من 

معارضي المال أختر محمد منصور في بداية األمر، ولو استمرت على مخالفتها له لواجه معارضة أقوى مما هي عليه 

 اآلن.

 

(، فإن بعضها اآلخر سيالزم الحركة 7تعرضت الحركة لتصدعات على الرغم من نجاحها في الحد من بعضها)بهذا فقد 

وسيكون له تأثير على مستقبلها، ويمكن الوقوف عند بعضها؛ منها تصدع له طابع فردي وهو أقل خطورة، وآخر جماعي 

 وهو األشد خطًرا على الحركة:

 

 استقالة رئيس المكتب السياسي .1

ن أهم التصدعات التي تعرضت لها حركة طالبان هو استقالة محمد طيب آغا رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان؛ م

(، ولما أعلن عن وفاة المال محمد عمر استقال من منصبه 8الذي كان له الفضل في فتح القنوات مع العالم لحركة طالبان)

؛ وكان سبب استقالته حسب تصريحه 2015ن أغسطس/آب م 4كرئيس للمكتب السياسي لحركة طالبان في قطر في 

 لوسائل اإلعالم ما يلي:

  ًاعتبر أن إخفاء وفاة المال محمد عمر ألكثر من سنتين هو خطأ تاريخي، وأنه كان شخصي ًا يمثل ميتًا طوال أوال :

 الفترة المذكورة.
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 (، ويقول: "كان من المفروض أن يتم 9: إن تعيين قيادة حركة طالبان خارج أفغانستان خطأ تاريخي آخر)ثانيًا

تعيين القيادة في اجتماع داخل أفغانستان، وكل من تم تعيينه من الخارج كان مآله إلى الفشل". يشير بذلك إلى أن 

الحكومة األفغانية التي تم تعيينها في مدينة بون بألمانيا كانت فاشلة؛ فكذلك إذا تم تعيين قيادة حركة طالبان في 

 (.10تكون فاشلة كذلك)باكستان س

 

 لمجلس األعلى لإلمارة اإلسالميةا .2

"المجلس األعلى لإلمارة اإلسالمية" هو من أكبر المجموعات التي انشقت حتى اآلن عن حركة طالبان، )د إسالمي أمارت 

"شين دند" بوالية باجتماع عقدته في مديرية  2015من نوفمبر/تشرين الثاني  8عالي شورى(، أعلن عن نشأته رسمي ًا في 

هرات، وأعلن المال محمد رسول أميًرا عليها، في حين اختير: المال منصور داد هللا شقيق المال داد هللا القائد الشهير لحركة 

طالبان، والمال باز محمد حارث أحد قادة طالبان في جنوب غربي أفغانستان، والمال شير محمد بن المولوي منصور 

جهادية ضد االتحاد السوفيتي"حركة االنقالب اإلسالمي"(، نوابًا له في المجال العسكري والحربي؛ )زعيم أحد األحزاب ال

 (. 11كما اختير المال عبد المنان نيازي نائبًا لألمير في الشؤون السياسية وناطقًا رسمي ًا باسم الحركة الجديدة)

 

ختر محمد منصور أميًرا على طالبان، وتعتبر نفسها أما أهم أسباب االنشقاق فهو رفض هذه المجموعة اختيار المال أ

 حركة طالبان األصيلة، وتورد أسبابًا لموقفها أهمها:

  ًتتهم هذه المجموعة القيادة الجديدة لحركة طالبان بأنها ُعيِّنَْت من قِبَل االستخبارات الباكستانية؛ فقد صرح أوال :

كة طالبان توزع من قبل االستخبارات الباكستانية. وأضاف: المال منصور داد هللا بأن المناصب القيادية في حر

 إنه غادر باكستان ألن االستخبارات الباكستانية كانت تطالبه بأمور تتعارض مع مصالح أفغانستان.

 اتهم المال منصور داد هللا األمير الجديد لحركة طالبان بالخيانة والغدر وقال: إنه أخفى وفاة المال محمد ثانيًا :

لمدة سنتين، وكان يبلغ أفراد حركة طالبان بأوامر من االستخبارات الباكستانية باسم "فرامين"؛ أي قرارات عمر 

 المال محمد عمر.

 أن اختيار المال أختر محمد منصور أميًرا كان من قبل مجموعة صغيرة من أعضاء الشورى القيادي، ولم ثالثًا :

 (. 12ل الحل والعقد داخل أفغانستان)يتم تعيينه بصورة علنية من قبل العلماء وأه

من الواضح أن أغلب هذه المبررات تستحث وتحاكي مشاعر الكراهية المتنامية في صفوف مقاتلي حركة طالبان ضد 

( التي تشرف على الملف األفغاني بصفة خاصة، ويبدو أن الخالفات ISIباكستان عموًما؛ وضد استخباراتها العسكرية )

وة كانت موجودة في حياة المال محمد عمر ألسباب مختلفة، وبعضها كان ألسباب شخصية كما حصل التي ظهرت اآلن بق

مع المال منصور داد هللا، فهو يعتقد أنه ظلم من قبل قيادة حركة طالبان، ألن المال محمد عمر لما عزله عن قيادة الجبهة 

؛ وبقي رهن االعتقال إلى عام 2008ية وذلك عام التي كان يقودها ورجع إلى باكستان اعتقلته السلطات الباكستان

(، ويعتقد المال منصور داد هللا أن اعتقاله كان بإيعاز من قيادة حركة طالبان؛ أما المال محمد رسول فكان بينه 13)2014

صيات (، وقس على ذلك باقي الشخ14وبين قيادات حركة طالبان مشاكل قديمة، ولم يكن يذعن ألحد غير المال محمد عمر)

 التي اجتمعت في هذا الكيان الجديد. 
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 احتواء التصدع

 

لو بقي الخالف بين السياسين لكان األمر عادي ًا، ولما اهتمت به القيادة الجديدة لحركة طالبان كثيًرا؛ فهي مثالً لم تهتم كثيًرا 

كبيرة داخل حركة طالبان؛ لكن الستقالة المال معتصم آغا، ومحمد طيب آغا، مع أنهما كانا من الشخصيات السياسية ال

األمر مختلف مع مجموعة "المجلس األعلى لإلمارة اإلسالمية"؛ إذ إن التصدع وصل بسبب اختالفهم إلى جبهات القتال 

ا،  والقادة الميدانيين والمقاتلين العاديين؛ ومن هنا أولت القيادة الجديدة لحركة طالبان انشقاق هذه المجموعة اهتماًما خاص ً

لت إفشاله قبل شيوع خبره، وتمكنت إلى حد كبير من الحد من الخالف وحجم التصدع؛ الذي يمكن أن تتعرض له وحاو

 حركة طالبان، واستخدمت في سبيل ذلك طرقًا وأساليب متعددة للقضاء عليه؛ من أهمها:

 

من الشخصيات بالرجوع عن  : أرسلت قيادة حركة طالبان وفوًدا من العلماء والوجهاء إلقناع عددالدبلوماسية النشطة

قرار االنضمام إلى هذه المجموعة، ونجحت مع مجموعة كبيرة منهم، من أهمهم المال عبد المنان أخو المال محمد عمر 

وابنه المال محمد يعقوب، والمال حسن رحماني )توفي أثناء إعداد هذه الورقة(، والمال عبد الرزاق، والمال عبد الجليل، 

 (.15م ذاكر، وغيرهم)والمال عبد القيو

 

: حاولت حركة طالبان تحصين صفها الداخلي بتشكيل الوفود من العلماء والمشايخ إلقناع مقاتليها تحصين الصف الداخلي

والمنتمين إليها بأن ما جرى من إخفاء خبر وفاة المال محمد عمر، وتعيين المال محمد أختر منصور كان بالتشاور مع 

المصالح التي قدرها العلماء والمشايخ، وأن العلماء والمشايخ كانوا على علم بذلك وقد أقروه، وقد  العلماء والمشايخ، وألجل

 (.16نشطوا لهذا الغرض في كل المناسبات، الجنائز والوالئم واألفراح وغيرها)

 

ا، وكان التركيز فيها على : قام الكتاب المنتمون لحركة طالبان بكتابة مقاالت دعائية كثيرة جد ً الدعاية اإلعالمية المضادة

التقليل من شأن مجموعة "المجلس األعلى لإلمارة اإلسالمية"؛ فركزوا في هذه الكتابات على: أن هذه الفرقة قليلة العدد، 

تجمعها مصالح مادية، وأنه ال يوجد من بينها شخصيات مؤثرة، كما اتهمتها بالعالقة مع جهاز األمن األفغاني؛ بل وصلت 

د هذه المجموعة إلى حد اتهامها بالعالقة مع تنظيم الدولة اإلسالمية؛ وأنها جمعت حولها األوزبك )المنضمين بالدعاية ض

 (.17إلى تنظيم الدولة( الذين نزحوا من وزيرستان بسبب العمليات العسكرية للجيش الباكستاني)

 

موعة المنشقة )المجلس األعلى لإلمارة : حاولت القيادة الجديدة لطالبان أن تقضي على مقاتلي المجاستعمال القوة

(، 18اإلسالمية( ومراكزها العسكرية بالقوة والسالح لتجهضها قبل أن تعلن هذه األخيرة عن وجودها رسمي ًا؛ لكنها لم تفلح)

د أن وقال أحد قيادات مجموعة المال أختر محمد منصور في والية زابل: "هذا ما كنا نخافه، لقد نجح العدو في غايته، أرا

 (.19يشق الصف الطالباني ليقاتل بعضهم بعًضا وهذا ما يحدث اآلن")

 

ولكن هذا ال ينفي أن القيادة الجديدة لحركة طالبان قد استطاعت الحد من التصدع؛ وقد ساعدتها على ذلك أمور عدة؛ 

 منها:

  ًانستان وباكستان في الغالب إلى : وقوف العلماء والمشايخ إلى جانب القيادة الجديدة: لقد وقف العلماء من أفغأوال

جانب المال أختر محمد منصور في هذه القضية، وأيدوه بكل قوتهم في قضية الخالفات الداخلية بينهم، ونتيجة 

 لهذا التأييد والتدخل المؤثر رجع أغلب أعضاء الشورى القيادي إلى بيعة المال أختر منصور رغبة أو رهبة.
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 ء والتهديد: تملك القيادة الجديدة لحركة طالبان إمكانات واسعة لإلغراء والتهديد، : امتالك إمكانات اإلغراثانيًا

(، أما السياسيين، 20استفادت منها في تحجيم التصدع إلى حدٍّ كبير، فقامت بمقاتلة من خالفها من القادة الميدانيين)

تتدارك بذلك الخرق قبل أن فقد هددت بعضهم بالعزل عن المناصب القيادية، وأغرت بعضهم بمناصب أخرى، ل

 (.21يتسع عليها)

( أو يشارك في قيادتها منذ عام 22: كان المال أختر محمد منصور يقود حركة طالبان)إحكام السيطرة من قبل المال أختر

اقع ، وتمكن خالل هذه الفترة من إحكام سيطرته عليها، ووطد عالقاته بكل القادة الميدانيين فيها، كما نحى من المو2007

القيادية كلَّ َمْن كان يتوجس منه أنه سيعارضه، وأضف إلى هذا جميًعا الخبرة في القيادة ما هيأ له فرصة التعامل مع 

 معارضيه وتغيير مواقفهم.

 

 دور الخصوم في إذكاء الصراع

 

ال شك أن حركة طالبان هدف لجهات استخباراتية متعددة، ولن يتردد أي منها للوقيعة بها تحقيقًا ألهدافه بالمنطقة، ومن 

ذلك أن االستخبارات الباكستانية يعنيها استمرار الضغوط على الحكومة األفغانية لتحقيق مصالحها في النزاع الحدودي مع 

المياه، والعالقات الهندية األفغانية وغيرها، ويمكن لطالبان أن تكون إحدى وسائل أفغانستان على خط ديورند، وفي قضية 

الضغط هذه؛ كما لن تتردد االستخبارات األفغانية في السعي إلى إضعاف طالبان أو االستفادة من هذه األخيرة لدفع 

ي دعم مجموعة المال أختر محمد الضغوط الباكستانية عنها؛ ويبدو أن االستخبارات الباكستانية قد وجدت ضالتها ف

(؛ وذلك في حين وجدت االستخبارات األفغانية في تعزيز 23منصور، أو في إفساح المجال لها لتتصدر حركة طالبان)

حضور المجموعة المنشقة، مجموعة المال محمد رسول والمال منصور داد هللا، وسيلة إلضعاف القيادة الجديدة لطالبان 

السياق فتحت وسائل اإلعالم األفغانية واألجنبية الناطقة باللغات المحلية األفغانية صفحاتها وقنواتها  وشقِّ صفها. وفي هذا

لنشر أخبار الجماعة المنشقة ونشر المقابالت مع قياداتها؛ حتى إن وسائل اإلعالم التي مقرها كابول، قامت بتغطية 

جلس األعلى لإلمارة اإلسالمية"؛ وكأنها تغطي نشاطًا لمجموعة االجتماع الذي أعلن فيه المال محمد رسول عن تشكيل "الم

 من المجتمع المدني في كابول نفسها.

 

 تداعيات االنقسام

 

من المؤكد أن القيادة الجديدة لحركة طالبان بقيادة المال أختر محمد منصور ستستعمل كل إمكاناتها للقضاء على المجموعة 

االستعانة بالعلماء، واالستفادة من الدعاية اإلعالمية، ووسائل اإلغراء والتهديد، أو المنشقة؛ أو الحد من قوتها عن طريق 

 استعمال القوة ضد المعارضين.

 

إال أن الواقع يقول: إن الحركة كما يبدو، تجرب ألول مرة في تاريخها انقساًما حقيقي ًا في صفوفها، وأن مجموعة مؤثرة 

المناطق الجنوبية الغربية؛ خاصة في واليات زابل، وفراه، وبعض مناطق  انفصلت عنها، وهذه المجموعة ستتقوى في

هرات، والسبب أن كل من انشق عنها سابقًا كانوا من السياسيين، ولم يجدوا تأييًدا من القادة الميدانيين والمقاتلين؛ بينما 

سياسية المنشقة، وسيزداد األمر خطورة إذا تمكن يختلف األمر هذه المرة، فإن المقاتلين والقادة الميدانيين يؤيدون القيادات ال

 المال منصور داد هللا من استمالة قادة ميدانيين آخرين لتأييد فريقه المنشق.
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والجدير بالذكر أن أغلب االنقسامات السابقة حصلت قبل إعالن وفاة الزعيم المؤسس لحركة طالبان المال محمد عمر؛ الذي 

على أفراد حركة طالبان، وأن انتخابه كان مجمًعا على شرعيته في الحركة؛ وهو ما يفتقر كان يتمتع بسلطة روحية كبيرة 

إليه أمير حركة طالبان الحالي؛ ألن انتخابه لم يكن من عموم أفراد الحركة، ال بل هناك تشكيك في صحة انتخابه من قبل 

 الشورى القيادي نفسه.

 

، إذا ما بقي الوضع على حاله، وقويت ا لمجموعة المنشقة، فإن آثارها على القضية األفغانية ومستقبل حركة على كل ً

 طالبان ستكون كبيرة؛ منها:

  ًستزداد معاناة الشعب بتزايد المجموعات المسلحة نفسها، كما أن حركة طالبان لن تتمكَّن من محاسبة القادة أوال :

 لى الفريق المخالف، وهو سيحميه.الميدانيين والمقاتلين؛ ألنها كلما أرادت أن تحاسب شخًصا سينضم إ

 سيؤدي الخالف داخل طالبان إلى عرقلة محادثات المصالحة؛ ألن معارضي المصالحة في الطرف المقابل ثانيًا :

 سيتذرعون بتعدد المجموعات المقاتلة، وسيقولون مع من نتصالح؟

 ألنها كانت فيما سبق تتخذ موقفًا : سيقلل االختالف داخل حركة طالبان من أهميتها في محادثات الصلح؛ ثالثًا

بقبول المحادثات أو رفضها من موقع القوة والنفوذ، وكانت تعبِّر عن أكبر عدد من المقاتلين على أرض الواقع؛ 

سيعبر عن مجموعته من  -مسلح وعدده كثير نسبي ًا-أما بعد االختالف فلن يكون األمر كذلك؛ ألن كل فريق 

ا ال عن الجميع؛ وربما تتنافس فيما بينها في تقديم التنازالت ليكون كل منها الطرف المقاتلين فقط، وسيفاوض عنه

 األجدر بالتفاوض مع الحكومة األفغانية من سواه.

 سيؤدي النزاع إلى إراقة مزيد من الدماء والقتال بين الفريقين، وسيضيف أسبابًا أخرى لالنقسام داخل رابًعا:

بان بقيادة المال أختر محمد منصور ستحاول أن تقضي على هذه المجموعات المجتمع األفغاني؛ ألن حركة طال

عن طريق استعمال القوة؛ كما فعلت مع تنظيم الدولة، وقد بدأت تتهم الفريق المعارض باالنضمام لهذا األخير؛ 

 ليتسنى لها استعمال القوة ضده.

 عموًما؛ بل سيتخلى عنها بعض من مؤيديها؛  : سيؤدي النزاع داخل طالبان إلى تناقص الدعم الشعبي لهاخامًسا

 ألن الشعب جرب النزاعات الحزبية من قبل، وعانى منها كثيًرا.

 يمكن أن يستفيد تنظيم الدولة اإلسالمية من االنشقاق الذي أصاب طالبان لتوسعة نفوذه في المنطقة عن سادًسا :

 طريق التحالف مع فريق ضد آخر.

بان مقبلة على اشتداد االنقسام والتصدع، ويقوي من هذا االحتمال وصول الخالف إلى يبدو أن حركة طال وفي الختام

جبهات القتال والقادة الميدانيين والمقاتلين العاديين، وعدم وجود قيادة منتخبة يجمع الجميع على وجوب طاعتها ديني ًا كما 

تية عديدة تعمل على توسعة شقة الخالف بين كان الحال مع المال محمد عمر، وأضف إلى ذلك أن هناك أجهزة استخبار

الفريقين المتنازعين في الحركة؛ إال أن القيادة الجديدة لحركة طالبان ما زالت تملك الكتلة الكبرى من المنتسبين، ومن 

 اإلمكانات المتاحة التي تستطيع أن تستخدمه لتحجيم من التصدعات داخل الحركة والحد منهما.

_________________________________________ 

 مصباح هللا عبد الباقي: أكاديمي وباحث مختص بالشأن األفغاني *

 

 المراجع والهوامش

 اللجان النشطة هي: -1

اللجنة ( 3( اللجنة السياسية، وهي تشرف على جميع األمور السياسية. )2( اللجنة العسكرية العليا، وهي بمنزلة وزارة الحرب داخل حركة طالبان، وتعتبر أنشط وأهم لجنة عندهم. )1)

بان من ( اللجنة الثقافية واإلعالمية، ويرأسها حالي ًا أمير خان متقي وزير اإلعالم في حكومة طالبان، وتشرف على وسائل اإلعالم في حركة طال5( المحاكم والقضاء. )4الصحية. )

( لجنة التعليم والتربية 6ية والمحلية عن طريق الناطقين الرسميين باسم حركة طالبان. )المجالت وعدة مواقع على اإلنترنت، كما أنها تنظم عالقة حركة طالبان بوسائل اإلعالم العالم
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( لجنة 9( لجنة الحيلولة دون وقوع الضحايا من المدنيين. )8( لجنة الدعوة واإلرشاد؛ وهي تعمل في مجال دعوة الموظفين الحكوميين لالنضمام إلى حركة طالبان. )7والتعليم العالي.)

( اللجنة االقتصادية والمالية؛ وهي تجمع 12( لجنة التعامل مع المؤسسات العاملة في أفغانستان. )11( لجنة شؤون الشهداء واأليتام والمعاقين. )10سرى والمعتقلين. )شؤون األ

 جمع التبرعات.التبرعات وتنفقها على جميع اللجان، وقد أعلنت عن أرقام التليفونات وعناوين البريد اإللكترونية على صفحتها ل

من ديسمبر/كانون  16عة لحركة طالبان يوم راجع لتفصيل ذلك "مقابلة صحفية مع رئيس اللجنة االقتصادية والمالية لإلمارة اإلسالمية" المنشورة على صفحة اإلمارة اإلسالمية التاب

 ، أجرى الحوار: حبيب مجاهد: 2014األول 

-nterviwe/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8Ahttp://alemara1.org/alemarah/index.php/i

%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86  

 .2016من فبراير/شباط  15تاريخ الدخول 

 تان اإلسالمية:وبعدها، المنشورة على صفحة إمارة أفغانس 34راجع للتفصيل "الئحة المجاهدين" تحت عنوان: "الجزء السادس عن التشكيالت" مادة رقم  -2

 https://ia601702.us.archive.org/32/items/LaihaForMujahdin/222.pdf  

 .2016من فبراير/شباط  15، تاريخ الدخول 2010من مايو/أيار  29صدرت الالئحة المذكورة كما ورد في مقدمتها في 

ا في جبهة الشيخ جالل الدين حقاني، فباع أسيًرا أميركي ًا لالستخبارات الباكستانية، فتوطدت بذلك يقول المقربون من حركة طالبان: إن نجيب هللا وردك، كان مقاتالً عادي ً  -3

  2012من مارس/آذار  21آسيا(، عالقاته باالستخبارات الباكستانية. انظر: نظر محمد مطمئن، معتصم آغاجان والمساعي السياسية، بلغة البشتو المنشور على صفحة )نن تكي 

-w.nunn.asia/5096/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85http://ww

-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86

%D9%87%DA%85%D9%8A/  

 .2016من فبراير/شباط  15تاريخ الدخول 

المال محمد عمر وجرده من سالحه كان المال داد هللا قائًدا عسكري ًا أسطوري ًا لحركة طالبان، وكانوا يعتبرون مشاركته في أية معركة عالمة على انتصارهم فيها، عزله  -4

عد مجيء القوات األجنبية إلى أفغانستان شكل المال داد هللا في جنوب أفغانستان بعد أن اتهم بقتل المدنيين عند قيادته للعديد من المعارك في شمال أفغانستان أثناء فترة حكم طالبان، وب

القتال ضد القوات األجنبية، فقُتل في مواجهة مع )والية هلمند وزابل( جبهة قوية جمع فيها آالف المقاتلين، وكان ذلك قبل أن تتخذ القيادة السياسية والتاريخية لحركة طالبان قراًرا ب

مال منصور؛ الذي في مديرية "نهر سراج" بوالية هلمند. اتهم أتباعه بعض أفراد حركة طالبان بأنهم تآمروا على قتله، وتولى قيادة جبهته شقيقه األكبر ال 2007جنبية عام القوات األ

لمتهمين في مقتل شقيقه بصورة بشعة ومن غير حكم المحكمة فعزله المال ألحق اسم شقيقه لشهرته الكبيرة باسمه، فصار "المال منصور داد هللا". قام المال منصور داد هللا بقتل كل ا

حركة طالبان بالتهاون في أمر االقتصاص من قتلة  محمد عمر أيًضا؛ ومن ذاك اليوم اشتد الخالف بين أتباع المال داد هللا )الذين شكلوا فدائي محاذ(، وبين حركة طالبان ُمتَِّهمين قادة

 المال داد هللا. 

 على صفحتها الرسمية "حركة الجبهة الفدائية األفغانية اإلسالمية": 2016من يناير/كانون الثاني  11راجع "البيان الرسمي للجبهة الفدائية عن تشكيالتها" المنشور يوم  -5

-http://www.allfida.org/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8

%D8%AA-%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/  

 ؛ للعلم، إن الجبهة الفدائية هي أول من أذاع خبر وفاة المال محمد عمر العام الماضي.2016من فبراير/شباط  15تاريخ الدخول 

من  1غلجي بعنوان: "هل ستتكلل مساعي مال محمد حسن رحماني والجبهة الفدائية بالنجاح؟" المنشور على صفحة "زمن" المقربة من طالبان يوم راجع مقال هوسا  -6

 :2015أغسطس/آب 

http://zhman.net/?p=51533  

 .2016من فبراير/شباط  15تاريخ الدخول 

معارضين بالعودة ومبايعة المال أختر منصور؛ منهم: المال محمد حسن رحماني، وأسرة المال محمد عمر، وبالتالي استطاعت طالبان تدارك األمر، وأقنعت العديد من ال -7

 الحد من بعض الخالفات، وهو ما سيأتي بمزيد من البيان الحقًا. 

من أغسطس/آب  4ة طالبان، والمقال بلغة البشتو، المنشور يوم راجع مقال "من دبلوماسي طالبان في األيام الصعبة؟" المنشور على موقع نن تكي آسيا المقرب من حرك -8

 على العنوان التالي: 2015

-%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-http://www.nunn.asia/50295/%D8%AF

-%D9%88%D8%B1%DA%81%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%88

-%DA%85%D9%88%DA%A9-A7%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%88%D9%85%D8%

%D8%AF%DB%8C%D8%9F/  

 .2016من فبراير/شباط  12تاريخ الدخول 

ى خطابه األول في اليوم نفسه بين يشير إلى تعيين المال أختر محمد منصور أميًرا لحركة طالبان، الذي تم في اجتماع بإقليم بلوشستان داخل األراضي الباكستانية، كما ألق -9

ليوم نفسه إثر انتخابه أميًرا ن مؤيديه في باكستان. راجع الخطاب الصوتي لمال أختر محمد منصور الزعيم الجديد لحركة طالبان الذي ألقاه في جمع كبير من أتباعه في اجمع كبير م

 غير تاريخ للنشر على العنوان التالي:ه، المنشور على موقع األرشيف من 1436من شهر شوال المكرم عام  14لحركة طالبان مباشرة؛ وكان ذلك يوم الخميس 

full.mp3-https://ia601305.us.archive.org/30/items/AmirulMomenin_791/AmirulMomenin  

 وراجع كذلك موقع اإلمارة الموقع الرسمي لحركة طالبان على العنوان التالي: 

http://alemara1.org/?p=22058  

 .2016من فبراير/شباط  12تاريخ الدخول 

صوت أميركا باللغة  راجع مقال "طيب آغا: مال منصور اشتباهات تاريخي كرده است" )طيب آغا: لقد ارتكب المال منصور أخطاء تاريخية( المنشور على موقع إذاعة -10

 م على العنوان التالي:2016من مايو/أيار  4ه ش الموافق 13/5/1394الفارسية يوم 

qatar/2899316.html-taliban-afghanistanhttp://www.darivoa.com/content/  

 .2016من فبراير/شباط  12تاريخ الدخول  

 انظر الموقع اإللكتروني لهذه الحركة على الرابط أدناه: -11

http://alemara1.org/alemarah/index.php/interviwe/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://alemara1.org/alemarah/index.php/interviwe/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://ia601702.us.archive.org/32/items/LaihaForMujahdin/222.pdf
http://www.nunn.asia/5096/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%87%DA%85%D9%8A/
http://www.nunn.asia/5096/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%87%DA%85%D9%8A/
http://www.nunn.asia/5096/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%87%DA%85%D9%8A/
http://www.allfida.org/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B0-%D8%AF-%D8%AA/
http://www.allfida.org/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B0-%D8%AF-%D8%AA/
http://www.allfida.org/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B0-%D8%AF-%D8%AA/
http://zhman.net/?p=51533
http://zhman.net/?p=51533
http://www.nunn.asia/50295/%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%85%D9%88%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%9F/
http://www.nunn.asia/50295/%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%85%D9%88%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%9F/
http://www.nunn.asia/50295/%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%85%D9%88%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%9F/
http://www.nunn.asia/50295/%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%85%D9%88%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D8%9F/
https://ia601305.us.archive.org/30/items/AmirulMomenin_791/AmirulMomenin-full.mp3
https://ia601305.us.archive.org/30/items/AmirulMomenin_791/AmirulMomenin-full.mp3
http://alemara1.org/?p=22058
http://alemara1.org/?p=22058
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-taliban-qatar/2899316.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-taliban-qatar/2899316.html
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http://www.spinsaba.com  

 لف الواليات األفغانية.تنشر فيه المجموعة أخبار أنشطتها، وتنقل فيه أخبار انضمام شخصيات وقادة من حركة طالبان إليها، من مخت

من  17البان" المنشور يوم راجع تقرير إذاعة بي بي سي باللغة الفارسية بعنوان: "مال داد هللا: االستخبارات الباكستانية عينت المال أختر منصور زعيًما لحركة ط -12

 على موقعها: 2015سبتمبر/أيلول 

 50907_k05_taliban_ledear_dadulahhttp://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/09/1  

 .2016من فبراير/شباط  12تاريخ الدخول 

 .2014من فبراير/شباط  21راجع تقرير "المال منصور داد هللا وصل إلى أسرته" المنشور على صفحة بي بي سي بالبشتو يوم  -13

family-jointre-dadullah-http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2014/02/140221_mansoor  

 .2016من فبراير/شباط  9تاريخ الدخول 

من نوفمبر/تشرين  5وم راجع لذلك مقال نويد أحمد: )د مال محمد رسول د سيناريو حقيقت( "حقيقة سيناريو المال محمد رسول" المنشور على موقع "زمن" بالبشتو، ي -14

 : 2016الثاني 

http://zhman.net/?p=56980  

 2016من فبراير/شباط  11تاريخ الدخول 

، 2015من أغسطس/آب  6راجع لذلك تصريح حامد الحق بن المولوي سميع الحق رئيس جامعة حقانية في باكستان، المنشور على موقع إذاعة صوت أميركا يوم  -15

 بعنوان: "قرار تعيين القيادة الجديدة لحركة طالبان في الجامعة الحقانية".

.voadeewaradio.com/content/article/2903743.htmlhttp://www  

 2016من فبراير/شباط  10تاريخ الدخول 

محمد شريف، والمولوي يمكن مراجعة الخطب الصوتية لخمسة من المشايخ )وهم: المولوي هيبت هللا، المولوي نور محمد ثاقب، والمولوي خليفة دين محمد، والمولوي  -16

 ، على الموقع الرسمي لحركة طالبان. 2016من أغسطس/آب  23المال محمد عمر وتعيين المال أختر محمد منصور التي نشروها يوم محمد إسماعيل( حول وفاة 

http://alemara1.org/?p=25244  

 2016من فبراير/شباط  10تاريخ الدخول 

من  25لمنشور على الموقع الرسمي لحركة طالبان )اإلمارة اإلسالمية( بالبشتو، يوم راجع "تقرير وفد رفيع المستوى لإلمارة اإلسالمية بخصوص األوزبك الداعشيين" ا -17

 .2015نوفمبر/تشرين الثاني 

http://alemara1.org/?p=35240  

 2016من فبراير/شباط  13تاريخ الدخول 

 من الطرفين هناك، كما اشتبكا في مديرية شين دند بوالية هرات.اندلع قتال شديد بين الطرفين في عدة مديريات بوالية زابل، وقُتل أكثر من ثمانين شخًصا  -18

( "لقد سرى القتال بين فريقين من حركة طالبان إلى عدة مديريات" بلغة البشتو، یديته وغز ويحو ولسوال یدلو ترمنح نشت الويراجع تقريًرا بعنوان: )د طالبانو د دوو س -19

 على موقع أف نيوز على العنوان التالي.  2015من نوفمبر/تشرين الثاني  9المنشور يوم 

-%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-http://afnews.asia/%D8%AF

-%DA%89%D9%84%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%88

%DA%85%D9%88-%D9%86%DA%9A%D8%AA%DB%90-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%81/  

 2016من فبراير/شباط  13الدخول  تاريخ

 .2015من نوفمبر/تشرين الثاني  12راجع ألخبار القتال بين الفريقين صفحة "زمن"، نشر "خبر مقتل المال منصور داد هللا في هجوم حركة طالبان" في  -20

http://zhman.net/?p=57245  

 2016من فبراير/شباط  11الدخول  تاريخ

 .2016من يناير/كانون الثاني  11ذاعة الحرة بالبشتو بعنوان: "فصل قياديان مهمان بسبب رفضهما لقيادة المال منصور" المنشور في راجع تقرير اإل -21

http://pa.azadiradio.org/content/article/27474144.html  

 2016من فبراير/شباط  11تاريخ الدخول  

سالمية المال أختر محمد منصور حفظه هللا" المنشور على الصفحة الرسمية لحركة طالبان )شهامت( باللغة الفارسية، من دون راجع "التعريف باألمير الجديد لإلمارة اإل -22

 تاريخ النشر.

farsi.com/?p=9700-http://shahamat  

 2016من فبراير/شباط  10تاريخ الدخول  

األراضي الباكستانية؛ األمر الذي أثار حفيظة الشخصيات المهمة في حركة طالبان مثل محمد طيب آغا  مثل المولوي عبد الكبير وأمثاله، ومن هنا تم انتخابه داخل -23

 وغيره.

 

 انتهى

http://www.spinsaba.com/
http://www.spinsaba.com/
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http://afnews.asia/%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88-%DA%89%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%81-%D9%86%DA%9A%D8%AA%DB%90-%DA%85%D9%88/
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