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9 تقديم 

التاريخ االقتصادي ألفغانستان منذ التأسيس حتى عودة طالبان

17 تيرثانكار روي )Tirthankar Roy(               ترجمة: أحمد لطفي دهشان 

18 أواًل: التاريخ االقتصادي األفغاني في مرآة جنوب آسيا 

23 ثانًيا: أفغانستان الحديثة 

27 ثالًثا: عصر بدايات المشاريع التنموية )1919 - 1945( 

31 رابًعا: صعود وسقوط نموذج التحديث )1950 - 1978( 

38 خامًسا: الحرب األهلية وانهيار الدولة )1979 - 2001( 

41 سادًسا: المرحلة بين عامي )2002 - 2013(  

43 سابًعا: المرحلة بين عامي )2013 - 2020(  

46 الخاتمة 

طالبان في أفغانستان والنظام البيئي

)Leonid Savin( )Леонид Савин( ليونيد ساڤين

49 ترجمة: عادل إسماعيل 

50 أواًل: مفهوم النظام البيئي: طالبان نموذًجا 

52 ثانًيا: الجوانب التاريخية  

55 ثالًثا: طالبان وكارتل مخدرات! 

59 رابعًا: مسائل التلقين 

62 خامًسا: طالبان.. خادم وكيل ومعبر 

65 سادًسا: طالبان والتعقيدات اإلثنية 

67 الخاتمة 

تقييم حكم طالبان: ثبات األيديولوجيا واضطهاد المرأة

71 نور الهدا فرزام 

72 أواًل: تقييم حكم طالبان 

84 ثانًيا: المرأة في ظل حكم طالبان األول والثاني 

85 1. أوضاع المرأة األفغانية في حكم طالبان األول )1996 - 2001( 

87 2. أوضاع المرأة األفغانية في حكم طالبان الثاني )2021 - ( 

91 الخاتمة 

سقوط كاُبل... شهادة ميدانية وحوار مع نساء مخذوالت

95 صفاء صالح 

96 أواًل: سقوط كاُبل والهروب منها 

98 ثانًيا: الرحلة إلى أفغانستان 

99 ثالًثا: قوة طالبان.. القبلية ودعم باكستان وقلة التعليم 

100 رابًعا: هل تغيرت طالبان اليوم عن طالبان األمس؟ 
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102 خامًسا: تهديد شخصي بالقتل ولقاء مع »محبوبة سراج«  

105 سادًسا: ذبيح اهلل مجاهد: الفتيات سيتعلمن وفق تعليمات علمائنا  

107 سابًعا: شهادة مروة وسودابا وناشطات على قوائم االغتياالت  

114 ثامًنا: طالبان تنتقم من مّدعيات أصدرن أحكام بسجن عناصرها  

116 تاسًعا: بانشير روح المقاومة تضرب طالبان على يد حقاني 

تعامل حركة طالبان مع الشيعة والصوفية
121 مصطفى زهران 

124 أواًل: الواقع الشيعي في ظل الحكم الثاني لطالبان 

128 ثانًيا: طالبان والتصوف الطرقي في أفغانستان  

133 الخاتمة  

دبلوماسية حركة طالبان بعد عام من حكم أفغانستان
137 أحمد لطفي دهشان 

139 أواًل: العالقة المرتبكة بين طالبان وإسالم آباد 

146 ثانًيا: طالبان وبكين: األمن والثروات الطبيعية ومبادرة »الحزام والطريق« 
149 1. المصالح الصينية في أفغانستان 
152 2. مواقف طالبان تجاه الصين 

153 الخاتمة 

كيف تقرأ روسيا تغيير الحكومة في أفغانستان
)Sergey Vladimirovich Biryukov( )Сергей Владимирович Бирюков( سيرغي ڤاديميروڤيتش بيريوكوڤ
157 ترجمة: أحمد عتيق 

158 أواًل: بداية وصول طالبان إلى السلطة  

160 ثانًيا: بناء نظام جديد للسلطة في أفغانستان 

165 ثالًثا: أفغانستان: األزمة الحالية والتجربة التاريخية الدرامية  

173 رابًعا: التحديات أمام المجتمع والدولة األفغانية وسقوط كابل 

180 خامًسا: موقف روسيا: المغزى العام والتطور 

185 الخاتمة 

تأهيل وإعادة إدماج الحركات اإلرهابية في القوقاز ومخاطرها بعد عودة طالبان
               )Konstantin Petrovich Kurylev( )Константин Петрович Курылев( كونستانتين بتروڤيتش كوريليڤ
189 ترجمة: أحمد عتيق               محمد ظام 

190 أواًل: تطور الحركات اإلرهابية في شمال القوقاز 

197 ثانًيا: ظهور طالبان: تقاطع المصالح اإلقليمية والدولية 

200 ثالًثا: عالقة طالبان باإلرهابيين في شمال القوقاز 

208 رابًعا: المخاطر المحتملة على أوزبكستان 
210 1. الوضع من منظور أوزبكي 
212 2.  قضايا األمن في الواقع الجديد 

215 خامًسا: الواليات المتحدة تبحث عن حلفاء 
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كيف تنظر طاجيكستان ودول آسيا الوسطى إلى تحدي طالبان والفرص في أفغانستان
               )Фаридун Ибрагимович Усмонов( ) Faridun Ibragimovich Usmonov( فريدون إبراغيموڤيتش أوسمونوڤ

223 ترجمة: أحمد عتيق 

224 أواًل: االنسحاب األميركي وفشل مكافحة اإلرهاب 

226 ثانًيا: تحديات أمنية جديدة لبلدان آسيا الوسطى 

235 ثالًثا: تعاون اقتصادي أم ضغط اقتصادي؟ 

246 رابًعا: الصين والهند وروسيا ومصالحهم في أفغانستان 

254 الخاتمة 

النفوذ التركي في أفغانستان بعد عودة طالبان: حدود التأثير والتحديات
               )Агазаде Мирмехти Миркамил оглы( )Aghazada Mirmehdi Mirkamil ogly( آغازاد ميركاميل أوغلو
257 ترجمة: أحمد عتيق               محمد ظام 

258 أواًل: معايير االستراتيجية التركية في أفغانستان 

260 ثانًيا: لماذا تركيا في حاجة إلى أفغانستان؟ 

263 ثالًثا: هل هناك إمكانية لمقاومة نفوذ دول أخرى؟ 

265 الخاتمة 

سياسات الصين تجاه أفغانستان طالبان: المخاوف والمعضات
267 وانغ جين )Wang Jin(               ترجمة: عمر األيوبي 

268 أواًل: الفهم الصيني لالنسحاب األميركي 

272 ثانًيا: المخاوف الصينية بشأن أفغانستان 

275 ثالًثا: السياسات الصينية تجاه أفغانستان 

279 رابًعا: التحّديات التي تواجه الصين في أفغانستان 

285 الخاتمة 

طالبان الباكستانية واألفغانّية والخيارات المتاحة أمام باكستان
289 سهير الشربيني 

290 أواًل: تطور العمليات اإلرهابية في باكستان 

294 ثانًيا: أسباب تصاعد العمليات اإلرهابية في باكستان  
295 1.  صعود طالبان األفغانية واالرتباط األيديولوجي مع طالبان الباكستانية 
296 2.  فشل المفاوضات بين طالبان باكستان والحكومة الباكستانية 
298 3.  مقتل قيادي بارز لطالبان باكستان  

300 ثالًثا: محددات موقف الحكومة الباكستانية من تصعيد حركة باكستان  
300 1. أهمية طالبان األفغانية بالنسبة لباكستان 
301 2.  خشية من تفاقم الخالفات مع طالبان األفغانية 
304 3.  باكستان والمخاوف األمنية 

304 رابًعا: تصاعد اإلرهاب في باكستان والخيارات المتاحة  
304 1. السيناريو األول: االستمرار في السعي إلى تسوية سياسية مع طالبان باكستان وتقديم تنازالت 
306 2. السيناريو الثاني: الضغط العسكري على حركة طالبان باكستان  
307 3. السيناريو الثالث: استهداف طالبان باكستان واالنقسامات 

308 الخاتمة 
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القاعدة في شبه القارة الهندية: تقدير التهديدات في أعقاب استياء طالبان على أفغانستان
311 تور ريفسلوند هامنغ )Tore Refslund Hamming(     عبد السيد )Abdul sayed(       ترجمة: وحدة البحوث 

314 أواًل: تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية 

318 ثانًيا: باكستان وتشكيل تنظيم »قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية« 

322 ثالًثا: »تنظيم قاعدة الجهاد« في أفغانستان 

326 رابًعا: تنظيم »قاعدة الجهاد« في كشمير والهند 

335 خامًسا: تنظيم »قاعدة الجهاد« في بنغالديش وميانمار 
336 1. بنغالديش 
340 2. ميانمار 

343 سادًسا: تهديد »قاعدة الجهاد« بعد استيالء طالبان على السلطة 

345 الخاتمة 

بعد عام على حكم طالبان في أفغانستان ومقتل أيمن الظواهري: قراءة في ثاثة تقارير أميركية
349 ترجمة وإعداد: وحدة البحوث 

350 أواًل: بعد مقتل الظواهري ما الخطوة التالية للواليات المتحدة في أفغانستان؟ 
352 1. كيف تطور تعامل الواليات المتحدة مع نظام طالبان منذ توليها السلطة؟ 
353 2. كيف يغير مقتل أيمن الظواهري مسار السياسة األميركية تجاه أفغانستان في األشهر المقبلة؟ 
354 3. كيف تبدو االستراتيجية األميركية في أفغانستان على المدى الطويل؟ 

355 ثانًيا: بعد عام: طالبان تكرر حكمها القمعي، لكنها تكافح من أجل بناء دولة 
356 1. سياسات طالبان تحت رادار المراقبة 
359 2. دور األمير وقندهار 
363 3. بناء الدولة مقابل الصراع 
364 4. المركز والمحيط.. التوحيد واألمان والتحكم 
365 5. العالم الخارجي والتطلع إلى األمام 

368 ثالًثا: مقتل أيمن الظواهري: تحديات »الخالفة« والمقايضات وانعكاسات أخرى 
368 1. الشخصيات المرشحة للخالفة والمسألة اإليرانية 
372 2. االعتبارات المتعلقة بالجغرافيا والعرق واالستمرارية مقابل التغيير والرسائل والفرص والمخاطر 
376 3. الجوانب المتعلقة باألجيال األقل شهرة 
376 4. التداعيات على الحركة اإلرهابية العالمية 

سيف العدل وطموحات إحياء تنظيم القاعدة في أفغانستان
379 أحمد فؤاد 

380 أواًل: سيف العدل والمؤهالت القطبية لزعامة تنظيم القاعدة 

388 ثانًيا: نقاط ضعف سيف العدل  

389 ثالًثا: سيف العدل وسيناريو قيادة تنظيم القاعدة 
390 1. السيناريو األول: تجميد نشاط القيادة المركزية للقاعدة 
392 2. السيناريو الثاني: استمرار الالمركزية  
392 3. السيناريو الثالث: إعادة إحياء القيادة المركزية 

396 الخاتمة  

399 ذاكرة الكتاب 
421 ببليوغرافيا 
427 المشاركون في الكتاب 


