
استطالع

حكم أفغانستانإىل " طالبان"عودة حركة 

رأي الخرباء واملتخصصني



.لإلناث% 28مقابل 72%بلغت نسبة الخرباء الذكور املشاركني يف االستطالع ❑

.من الجنسيات العربية% 48يف مقابل % 52بلغت نسبة الخرباء من الجنسيات األجنبية ❑

ملن املهتملني إىل % 27يف مقابلل % 73إىل ( االنسحاب األمرييك وعودة طالبان للحكم)وصلت نسبة الخرباء املهتمني مبتابعة األحداث األخرية يف أفغانستان ❑

.حد ما

من هلالالء يعتقلدون % 72من الخرباء أن عودة طالبان إىل حكم أفغانستان سيكون لها تأثري عىل املنطقة العربية واإلسالمية مع اإلشارة إىل أن % 97يعتقد ❑

.أن نتيجة هذا التأثري ستكون سلبية

ملن هلالالء يلرون أن % 25من الخرباء املشاركني يف االستطالع أنه سيكون تقارب بني حركة طالبان وجامعة اإلخوان املسللمني ملع اإلشلارة إىل أن % 80يرى ❑

.هذا التقارب سيكون كبري

من هالالء يلرون % 86من الخرباء أن نشاط الجامعات املتطرفة يف العامل سيتأثر بعودة حركة طالبان إىل الحكم يف أفغانستان مع اإلشارة إىل أن % 92يتوقع ❑

.أن نشاط الجامعات املتطرفة سيزيد نتيجة لذلك

.من الخرباء عودة نشاط تنظيم القاعدة داخل أفغانستان بعد حكم طالبان% 72يتوقع ❑

.وطالبات بأنها ستكون عالقة عداء ورصاع( والية خرسان)من الخرباء إىل مستقبل العالقات بني تنظيم داعش % 59ينظر ❑

سيكون أكرث انفتاحاً عىل العامل الخارجي –2001–1996يف الوضع الحايل مقارنة بفرتة حكمها خالل –طالبان ألفغانستانمن الخرباء أن حكم % 51يتوقع ❑

.ومتشدداً نحو املجتمع املحيل

.بعد حكم أفغانستان(حقوق األقليات واملرأة وغريها)حقوق املدنية للمن الخرباء أن حركة طالبان لن تويل أي اهتامم % 52يتوقع ❑

.من الخرباء حالة من عدم االستقرار والرصاعات التي ستطبع مستقبل أفغانستان بعد حكم طالبان لها% 66يتوقع ❑

امللخص التنفيذي



" ترينلدز"ويسلتهد .حكلم أفغانسلتانإىل " طالبلان"عودة حركة –تريندز للبحوث واالستشارات ضمن سلسلة االستطالعات التي يجريها، استطالعاً حول مركز نّفذ 

حكلم إىل " طالبلان"علودة حركلةتلأثري مبلا ككنله ملن قيلا الشلالون السياسلية الدوليلةوجهات نظر وآراء نخبة من الخرباء واملتخصصلني يف بهذا االستطالع استقراء 

.عىل أفغانستان واملجتمع الدويلأفغانستان

يف التطوراتخريآ بعة مبتااملستجوبني مدى اهتامم تساؤالت حول طرح عدةهذا التأثري، وذلك من خاللويتضمن استطالع الرأي العديد من األسئلة التي تحاول قيا  

.نطقة العربية واإلسالميةأفغانستان عىل املإىل حكم " طالبان"وهل هناك تأثري لعودة ، (االنسحاب األمرييك وعودة طالبان للحكم)أفغانستان 

يتأثر ذا ملا كلان سل، وإ وجامعة اإلخوان املسلمني،"طالبان"سيكون هناك تقارب بني حركة إذا ما كان رأيهم  بخصوصآراء املشاركني فيه حولكذلكويقيس االستطالع

ل أفغانستان بعلد حكلم عودة نشاط تنظيم القاعدة داخيتساءل االستطالع عن كام . حكم يف أفغانستانإىل ال" طالبان"نشاط الجامعات املتطرفة يف العامل بعودة حركة 

غانسلتان يف الوضلع كيف سيكون حكم طالبان ألف، وكذلك "طالبان"و( والية خراسان)مستقبل العالقات بني تنظيم داعش من وجهة نظر الخرباء، وكيف يرون " طالبان"

.2001–1996الحايل مقارنة بفرتة حكمها خالل 

، (يلات وامللرأة وغريهلاحقوق األقل)أن تويل اهتامماً أكرب للحقوق املدنية "طالبان"من حركة ويلقي االستطالع الضوء، عالوة عىل هذا، عىل ما إذا كان الخرباء  يتوقعون 

".  طالبان"وكيف يرون مستقبل أفغانستان يف ظل حكم 

املقدمة



:يهد  االستطالع إىل

.  (االنسحاب األمرييك وعودة طالبان للحكم)مبتابعة األحداث األخرية يف أفغانستان مدى االهتامممعرفة ❑

.نطقة العربية واإلسالميةأفغانستان عىل املإىل حكم " طالبان"تحديد تأثري عودة ❑

.وجامعة اإلخوان املسلمني"طالبان"سيكون هناك تقارب بني حركة معرفة إذا ما ❑

.اءمن وجهة نظر الخرب حكم يف أفغانستانإىل ال" طالبان"تأثر نشاط الجامعات املتطرفة يف العامل بعودة حركة تحديد مدى ❑

".طالبان"داخل أفغانستان بعد حكم سيعود إىل نشاطهتنظيم القاعدةمعرفة إذا ما كان ❑

".طالبان"و( والية خراسان)مستقبل العالقات بني تنظيم داعش معرفة ماهية ❑

.2001–1996ألفغانستان يف الوضع الحايل مقارنة بفرتة حكمها خالل "طالبان"حكم معرفة طبيعة ❑

.(حقوق األقليات واملرأة وغريها)حقوق املدنية بال" طالبان"معرفة مدى اهتامم حركة ❑

.موماً ع،"طالبان"حكم يف ظلستقبل أفغانستان توقع م❑

األهدا 



املنهجية

تحديد عينة االستطالع

دفة ملن تتكون عينة االستطالع املسته

يةخرباء يف الشالون السياسية الدول

تصميم االستامرة

رتونيلاً إلكاالستطالع تم تصميم استامرة

دز ترينلمركزمن خالل برنامج خاص بل

للبحوث واالستشارات

العينةاختيار

إىل عينلة تم استخدام أسلوب عينة كرة الثلج نظراً لصلعوبة الوصلول
ع إىل االستطالع املستهدفة، حيل  تلم إرسلال رابلص خلاص باالسلتطال 

،شلاراتترينلدز للبحلوث واالستمركلزقواعد البيانات املتوافرة لدى 
ينلة وطُلب من هالالء إرسال الرابص إىل أشخاص آخرين ضمن فئات ع

.االستطالع املستهدفة

جمع البيانات

تلللم اعلللتامد الطريقلللة اإللكرتونيلللة يف جملللع
املوقلع البيانات، حي  تم نشلر االستبيان علىل

ترينللللدز للبحللللوث مركللللزاإللكللللرتو  لللللل 
.واالستشارات

.استمر جمع البيانات أسبوعني

الزمنية لالستطالعالفرتة
تحليل البيانات

حصلا  تم تحليل البيانات باسلتخدام الربنلامج اإل 

SPSSوExcel ألغللراا التللدقيع ومعالجللة
م البيانات، ومنله تلم اسلتخرال الجلداول والرسلو 

.البيانية وإعداد التقرير اإلحصا 
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مهتم إىل حدٍّ ما مهتم

مبتابعللة األحللداثخللرباء مهتمللني 10مللن كللل 7
.األخرية يف أفغانستان
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ذكر

أنثى

مهتم إىل حدٍّ ما مهتم

األمرييك االنسحاب)مبتابعة األحداث األخرية يف أفغانستان االهتامم

(حكمإىل ال"طالبان"وعودة 

الخللرباء مللن الللذكور واإلنللاث لللديهم نسللب االهللتامم 
ونللة نفسللها بخصللوص مللا يحللدث يف أفغانسللتان يف ا  

% 72لللذكور و% 73األخرية من أحداث بنسبة بلغلت 
.لإلناث
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مهتم إىل حدٍّ ما مهتم

ان للدى نسبة االهلتامم مبتابعلة األحلداث يف أفغانسلت
  البللاحثني األجانللب أعللىل مللن البللاحثني العللرب حيلل

%.64مقابل % 81بلغت 
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تأثري كبري تأثري متوسص
تأثري إىل حد ما ال يوجد تأثري

ة من الخرباء بوجد تلأثري لعلودة حركل% 97يعتقد 
نطقللة إىل الحكللم يف أفغانسللتان عللىل امل" طالبللان"

من هالالء أن هذا % 72العربية واإلسالمية، ويالكد 
.سهاالتأثري سيكون سلبياً عىل املنطقة نف
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تأثري كبري تأثري متوسص

تأثري إىل حد ما ال يوجد تأثري

العربية نطقةأفغانستان عىل املطالبان إىل حكم حركةتأثري عودة

واإلسالمية
قلدون الغالبية العظمى من الخرباء الذكور واإلناث يعت

اإلسلالمية  عىل املنطقة العربيلة و " طالبان"بتأثري حكم 
يكون يف حني أن اإلناث لديهن اعتقاد أن هذا التأثري سل

.للذكور% 36مقابل % 66كبري بواقع 
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تأثري كبري تأثري متوسص

تأثري إىل حد ما ال يوجد تأثري

" نطالبلا"من الخرباء العرب أن تلأثري حكلم % 45يرى 
.  يةسيكون كبرياً عىل املنطقة العربية واإلسالم
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كبري متوسص إىل حدٍّ ما ال

تقارب بني حركة طالبان وجامعة اإلخوان املسلمنيال
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كبري متوسص إىل حدٍّ ما ال
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كبري متوسص إىل حدٍّ ما ال

نصللف الخللرباء يعتقللدون أن نشللاط الجامعللات 
 نتيجلة علودة املتطرفة يف العامل سيتأثر بشكل كبري

، فليام يلرى %92للحكم من أصلل " طالبان"حركة 
.رأن هذا النشاط سيزيد نتيجة لهذا التأث% 86
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كبري متوسص إىل حدٍّ ما ال

بان للحكم ر نشاط الجامعات املتطرفة يف العامل بعودة حركة طالتأثُ 

يف أفغانستان
الخللرباء مللن االنللاث يعتقللدن أن نشللاط الجامعللات 

البللان املتطرفللة سلليتأثر بشللكل كبللري نتيجللة عللودة ط
للخرباء % 47، مقابل %58للحكم يف أفغانستان بنسبة 

. الذكور
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كبري متوسص إىل حدٍّ ما ال

ة خللرباء الجنسلليات العربيللة ينظللرون اىل عللودة حركلل
بلري علىل طالبان للحكم يف أفغانستان سليالثر بشلكل ك
%.56نشاط الجامعات املتطرفة يف العامل بنسبة 
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%28

نعم ال

أن تنظليم القاعلدة 10خلرباء ملن أصلل 7يعتقد 
م سيعود إىل نشلاطه داخلل أفغانسلتان بعلد حكل

".طالبان"
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%75

%29

%25

ذكر

أنثى

نعم ال

انعودة نشاط تنظيم القاعدة داخل أفغانستان بعد حكم طالب

ملن % 75من الخرباء الذكور و% 71يعتقد عىل التوايل 
اطه الخرباء اإلناث أن تنظليم القاعلدة سليعود إىل نشل

.  داخل أفغانستان
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الجنسيات العربية

الجنسيات االجنبية

نعم ال

من الجنسليات األجنبيلة أن % 79يعتقد الخرباء بواقع 
تان، تنظيم القاعدة سليعود إىل نشلاطه داخلل أفغانسل

. من الجنسيات العربية% 64وياليدهم يف ذلك 



عداء ورصاع

تعاون

تعايش وعدم تدخل
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قة بني من الخرباء ينظرون إىل مستقبل العال % 59
قلة عىل أنهلا سلتكون عال " طالبان"تنظيم داعش و
.عداء ورصاع
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عداء ورصاع تعاون تعايش وعدم تدخل

"انطالب"و( والية خراسان)مستقبل العالقات بني تنظيم داعش 

من الخلرباء اللذكور أن العالقلة بلني داعلش% 65يرى 
ة، ستكون عالقلة علداء ورصاع علىل السللط" طالبان"و

. من اإلناث% 43وياليدهم يف ذلك 

الجنسيات العربية

الجنسيات األجنبية

%53

%64

%21

%16

%26

%20

عداء ورصاع تعاون تعايش وعدم تدخل

رون إىل الخرباء من الجنسيات األجنبيلة والعربيلة ينظل
بار أنهلا عىل اعت" طالبان"مستقبل العالقة بني داعش و

% 53سللتنطبع بالعللداء والرصللاع بنسللبة تللرتاوح بللني
.عىل التوايل% 64و
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متشدداً نحو العامل الخارجي واملجتمع املحيل

أكرث انفتاحاً عىل العامل الخارجي ونحو املجتمع املحيل
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أكرث انفتاحاً عىل العامل الخارجي ومتشدداً نحو املجتمع املحيل

متشدداً نحو العامل الخارجي واملجتمع املحيل

ة حكمها ألفغانستان يف الوضع الحايل مقارنة بفرت "طالبان"حكم 

2001–1996خالل 
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اهتامم كبري اهتامم متوسص
اهتامم إىل حدٍّ ما ال يوجد اهتامم

كللة أكللرث مللن نصللف الخللرباء غللري متفللا لني بللأن حر 
سللتويل الحقللوق املدنيللة أي اهللتامم يف" طالبللان"
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اهتامم كبري اهتامم متوسص اهتامم إىل حدٍّ ما ال يوجد اهتامم

رأة حقوق األقليات وامل)حقوق املدنية بال"طالبان"حركة اهتامم 
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اهتامم كبري اهتامم متوسص اهتامم إىل حدٍّ ما ال يوجد اهتامم

ال يعتقللد البللاحثون مللن اإلنللاث أن تهللتم حركللة 
لغللت بللالحقوق املدنيللة لدفللراد بنسللبة ب" طالبللان"

.للذكور% 47، مقابل 63%

حركلة توافع بلني البلاحثني العلرب واألجانلب يف أن
اهتامم يف طالبان لن تويلي الحقوق املدنية لدفراد أي

للبللاحثني العللرب % 50حكمهللا ألفغانسللتان بنسللبة 
.لدجانب% 53و
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استقرار ومنو وتطور عدم استقرار ورصاعات

استمرار الوضع الحايل

من الخرباء حالة ملن علدم االسلتقرار % 66يتوقع 
ورصاعلللات ملسلللتقبل أفغانسلللتان بعلللد حكلللم 

".طالبان"
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ذكر

أنثى

استقرار ومنو وتطور عدم استقرار ورصاعات

استمرار الوضع الحايل

"طالبان"ستقبل أفغانستان بعد حكم م
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الجنسيات العربية

الجنسيات االجنبية

استقرار ومنو وتطور عدم استقرار ورصاعات

استمرار الوضع الحايل

ال فقللص مللن البللاحثني الللذكور مسللتقب% 12يتوقللع 
.مستقرا ألفغانستان تنمو وتطور فيه

احثنيالبمنتشاؤمأكرثاألجانبالباحثنيانطباع
عونيتوقحي أفغانستان،مستقبلحولالعرب
%71بواقعفيهرصاعاتنشوبالبلداستقرارعدم
.العربللباحثني%61مقابل


