
 

  



 سلوك طالبان لتشكيل الدولة الجديدة 

 مقابلة مع األستاذ مصطفى حامد

 

بعد االنسحاب األمرييك من أفغانستان مثة تساؤالت كث�ة تطرح عىل وسائل اإلعالم غالبًا عن شكل الحكم  

االقتصاد املدمر األفغا� الجديد وكيف ستتعامل طالبان مع قضايا شائكة من مخلفات االحتالل األمرييك، مثل  

. للحصول عىل صورة أوضح لهذه  والتحديات األمنية، وتنوع املكونات، وتحديات االنت�ءات القبلية وغ�ها

هو (أبو الوليد املرصي) و   األستاذ مصطفى حامدمقابلة مع    أجرى مركز االتحاد لألبحاث والتطوير،  األجوبة

صحفي   طالبانكاتب  حركة  مع  واسعة  بعالقات  مجموعة    يتميّز  عىل  كتبال   منوله  مافا    ويرشف  موقع 

 . يسالسيا

تحدث األستاذ مصطفى حامد عن مجموعة من القضايا املهمة في� يتعلق باألدوار القبلية والداخلية الجديدة  

وخاص اإلقليمية،  األدوار  فهي  األهمية  البالغة  املسألة  أما  أفغانستان،  عنه  يف  تحّدث  الذي  باكستان  دور  ة 

األستاذ مصطفى بأنه يتمحور حول إثارة الفنت ب� القبائل واملذاهب األفغانية، ودورها اللوجستي يف انتقال 

قوات داعش إىل أفغانستان. وكذلك دور قلب الدين حكمتيار يف استخدام داعش. أما عن الدور اإلرسائييل، 

بينها وب� تركيا وروسيا وباكستان في� يتعلق بأط�عها يف أفغانستان.  فقد تحّدث األستاذ عن تنسيق جاري  

اإلمارة  لتجربة  تقييم  إىل  باإلضافة  عليها،  الضوء  وتسليط  التدقيق  من  املزيد  إىل  تحتاج  األدوار  هذه  كل 

 لله. ) يف تعامل طالبان مع القوميات األخرى، سنجادلها يف مقابالت أخرى إن شاء ا2001- 1996اإلسالمية (

 وفي� ييل نص املقابلة: 

 

% من الشعب األفغا� يعا� من الفقر، 90بحسب تقرير نرشه معهد بروكينغ للدراسات فإن نحو  سؤال:   

العقدين املاضي� عىل  30و أفغانستان يف  اقتصاد  الغذايئ، إىل ذلك فقد اعتمد  انعدام األمن  % يعانون من 

سيطرة ط قبيل  توقفت  كب�،  بشكل  للحكومةاملساعدات  أموال  بعد حجز  خاصة  كابل،  هو   .البان عىل  ما 

 للشعب األفغا�؟ شكل االقتصاد الذي تركته الواليات املتحدة
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وحتى اليوم. إشارتان   األمرييكأفغانستان منذ الغزو  يفتقود الطريق إىل فهم أفضل ملا يحدث  هامة،شارات إ ثالث 

إشارة أخرى    ويف   ."نحن مل نذهب إىل أفغانستان من أجل بناء أمة"األوىل:    يف منه� أطلقه� الرئيس "بايدن"، قال  

 . "إن أفغانستان لن تتوحد ولن تُبنى"قال 

ألفغانستان    األمرييك   االحتاللبعد  "مصادر روسية من أنه    اشتكت   سنوات عندماعطيت قبله� بعدة  إشارة ثالثة أُ 

نحن مل نذهب إىل أفغانستان من أجل  ". وفي� يشبه الرد قال األمريكيون  "تضاعف إنتاج اله�وين فيها أربع� ضعفاً 

 . "مكافحة املخدرات

 ، وهو: االحتاللواضح أن أمريكا ذهبت إىل غزو أفغانستان لتحقيق ما تأكد خالل سنوات 

 ا). دينيً ا ـ ـ ثقافيً  ااجت�عيً  ــ تدم� األمة األفغانية (ماديا ـ 

 املجزأة. وتخريب بنيان كافة املكونات  أفغانستان، ــ تجزئة 

 ا (بدخل ال يقل عن ترليون دوالر سنويا).تجارة اله�وين دوليً  احتكارــ  

 محاور: وألجل تحقيق تلك األهداف اإلسرتاتيجية للغزو سارت أمريكا عىل عدة 

  إىل حاجة دامئة    يففتظل    الدولة.بحيث يعجز متاما عن اإليفاء بأبسط متطلبات    الوطني  االقتصادأوال ـ تخريب  

هذا رغم أن أفغانستان واحدة من أغنى دول    وأصدقائه األوروبي� والخليجي�.  االحتاللمن    اقتصاديةمساعدات  

 حديد والفحم والنفط والغاز. سرتاتيجية الالزمة للصناعة مثل النحاس والوالخامات اال  النادرة،العامل باملعادن 

ركيزة يُعتَد بها، فال زراعة وال صناعة وال تجارة ذات وزن سوى تجارة األفيون،    األفغا�  لالقتصاد   االحتاللمل يرتك  

وهذا هو أيضاً حال أمريكا مع تجارة اله�وين، فال    ميزانية الدولة،  يفال متر بقنوات رسمية وال تصب عائداتها    وهي

الخشخاش. وهو مبلغ   زارعي ودخل حكومة كابل هو من رضائب عىل الفالح�    . أرقام امليزانية  يف ها  تظهر عائدات

 الحكومة. تافه للغاية ولكنه �ثل نسبة محرتمة من ميزانية  

  يف لسياسي� وقادة امليليشيات والقبائل متثل أرقاما هائلة لكنها أيضا ال تظهر أيضاً ل  االحتالليدفعها    التيالرشاوى  

ـ أما  أر  الخارجية  البنوك  امليزانية. ك� أن معظمها يذهب إىل  بها    يفقام  الدولة، لتشييد    أرايضالداخل فيشرتون 

 (البوتيكات).  االستفزازيةالبنايات الفخمة واألسواق 

  وإضعاف الكتلة القبلية البشتونية بالتعاون مع  داخلها،وشق القبائل من    القوميات،ثانيا ـ تخريب العالقات ب�  

 األفغا�.الش�ل  يفباكستان ـ والتمهيد لتقسيم البلد عىل أسس عرقية خاصة  



ب� السنة والشيعة بتعاون باكستان ونظام كابول وتركيا املهيمنة عىل الدواعش والتحرك    الطائفيوتسع� الرصاع  

 . يالجهاد السلفي

باإلجراءات اإلدارية    التقليدي  الدينيأفغانستان وإضعاف اإلسالم، وخنق التعليم    يف ثالثا ـ رضب الثقافة التقليدية  

  التقليديتعترب حاضنة لإلسالم  التي وبرضبات الط�ان، والغارات بالقوات املنقولة جوا والغارات عىل القرى النائية 

ن عرشات الصحف واملجالت ومحطات  هائل مكون م  إعالمي، عرب نشاط  االحتاللجلبها    التي وترويج الثقافة الوافدة  

 للدين والعادات األفغانية.  املضادةاإلذاعة والتلفزيون. ونرش أجهزة اإلنرتنت والهواتف املحمولة وبرامجها 

هدف ذلك التعليم   ا.واجت�عيً ا  تدم� أفغانستان ثقافيً   يف ، يقوم بأهم األدوار  االحتاللأىت به    الذيرابعا ـ التعليم  

ب�    والعالقات  االجت�عيةأو الحياة    االعتقاد ، سواء ىف  النواحيكل    يفورضب املفاهيم اإلسالمية    غربية، النرش الثقافة  

 الجنس�. 

 

 

 كيف سيتم التعامل مع هذا االقتصاد الذي خلّفته اإلدارة األمريكية؟ سؤال: 

عجلة طريق الحرير مبشاريعها املتنوعة،    إال عندما تدور   االقتصاديةللمعضلة    جذري  ال �كن أن يكون هناك حّل 

 كب�. اقتصاديتحسن تؤدي إىل  وبالتايلستخلق فرص عمل كث�ة جدا،  التي

الواسعة قارياً، من بحر الص�    حركته الص� وإيران، مع إمكانية    يف الج�ان    اقتصاديات عىل    األفغا�   االقتصاد   وانفتاح 

 إىل خليج فارس. 

حاجة إىل املزيد من دعم عنارص    يفيحظى بأغلبية أصوات مجلس الشورى. ولكنه    اإلسرتاتيجي   االنتقالذا  يبدو أن ه

املطروح مع طريق    الجذريالشورى ما زالت مرتددة أو حتى معارضة. ولكن أغلبية الشورى تس� نحو التغي�    يف

 الحرير. 

 

األزمة   لعالج  املبارشة  اإلجراءات  تخرج عن  االقتصاديةهناك عدد من  وال    اقتصاد   يف   االستمرار ، وجميعها مؤقت 

مرحلة    يف مرحلتها الحالية (الثانية) تواجه صعوبات مل تكن موجودة    يف ل معونات الغرب. ألن اإلمارة  متهافت، يتسوّ 

نفقات إدارية   وبالتايلحكمها األوىل. فاإلمارة األوىل مل يكن لديها إال موروث قليل للغاية من أجهزة النظام السابق، 

 حدود قدرة تحمل رجال القبائل األشداء املتقشف�.  يف  االقتصاديةن الدعم القبيل من ضبط األزمات قليلة. ومتكّ



أكرب للخارج    إعالمي مع تأث�    سابقاً،جديدة وسلع مل تكن معروفة    استهالكاط  �أنرش    يف  االحتاللمع مالحظة تأث�   

عىل الداخل. وال ننىس طبقة املتغرب� الجدد وقدرتهم الرشائية العالية وإقبالهم النَِهم عىل سلع الرفاهية الجديدة  

أمنى مل   ل أخالقية وتدهور. فمحاوالت الشباب من الجنس� تقليد تلك الطبقة، خلق مشاكاالستهاليكوإرسافهم  

 .  االحتالليكن معهودا قبل  

.  الدويلتحفظ به اإلمارة حرجاً من التشنيع    والذياملتضخم الفاسد وقليل الفائدة    اإلداريوهناك معضلة الجهاز  

اإلمارة بال فائدة بل مع مخاطر كامنة من تآمرها مع أسيادها    بقيت عىل صدر  التي وباملثل جزء من أجهزة القمع  

 السابق�. 

فهناك إجراءات �كن أن تؤدى إىل تحسن   االقتصاديالجانب  يفمجال اإلدارة. أما   يفيحتاج األمر إىل قرارات ثورية 

مشكلتها أعقد، كونها ملكية ألفراد    والتيخاصة اليورانيوم واألحجار الكر�ة  ،  ، مثل مصادرة فورية للمناجمجزيئ

 الدولة.   أرايضيوم املوجود عىل من القبائل داخل جبالهم. بعكس اليوران

كأموال سائلة ـ ومعظمها تم تهريبه إىل الخارج ـ    االحتاللعهد    يف كدسها كث�ون    التيومصادرة الرثوات الحرام  

   وخونة.ولكن هناك كمية كب�ة من األصول عىل هيئة عقارات �تلكها مجرمون ومهربون 

املليارات   بعرشات  تقدر  بغنائم  اإلمارة  تفعله  ما سوف  املعروف  وأرسار حربية    يفومن غ�  واملعدات.  األسلحة 

 يارات كث�ة. ثم أرسى حرب من أصناف حساسة. كلها قابلة للبيع مبل واستخبارية

. لهذا فإن مطالب  التعايف  يف   االقتصاديإىل أن يبدأ الوضع    القبيل عىل الدعم    االعت�د مرة أخرى إىل حتمية    نعود وهنا  

افية  كلها مطالب حقوقية وثق  والتي األعىل عىل املطالبات الصاخبة املسنودة دوليا لتلك الطبقة املتغربة،    هيالقبائل  

  اكتناز مكنهم من    الذيهو الضامن لوجود املتغرب�. وهو    االحتاليل  االقتصادي، حيث أن الوضع  االقتصاد وال متس  

 وتهريب املليارات. 

 

 مليون دوالر كانت قامئة منذ أيام االحتالل؟ 100بقيمة هل صحيح أن هناك استث�رات صينية سؤال: 

هناك   خدعوا    استث�رات كان  األمريكان  ولكن  عددها).  حقيقة  معلوم  (غ�  الدوالرات  مبالي�    الصيني�، صينية 

كب�ة للغاية، بحيث أقنعت الصيني� بقبول    اقتصادية  امتيازاتمنحوهم    وعودهم. فقدوباألحرى خانوهم وأخلفوا  

الخامات    استيالء من ضمن معانيه    والذي  أفغانستان،   يف   األمرييك   لالحتاللالوضع الخط�   أمريكا عىل أكرب كنوز 

 التكنولوجيا املتطورة.   يف تتحكم  التي النادرة، 



لرضب مواقع  ،  والدولة  االحتاللمن    عسكريبإسناد    ،قطعان من الدواعش واملجرم� املحلي�  ناألمريكاثم أطلق  

دفعها لهم األمريكيون. وخرس الصينيون    التيعمل الرشكات الصينية، حتى هربوا جميعا تارك� خلفهم كافة الرشاوى  

 يشء. كل 

 

  األفغانية؟هل من املعقول أن األمريكان مل يرسقوا شيئا من املعادن سؤال: 

األمريكان يتميزون    ولكن   ،سيطرتهمف� بالك والبلد كلها تحت    االحتاللفقد كانوا يرسقونها قبل    معقول.بالطبع غ�  

 إىل ، من الحرب وصوالً ء يشكل    يفالكب� عىل القطاع الخاص    وباعت�دهمباملرونة ورسعة التكيف مع املتغ�ات  

وقت الجهاد ضد السوفييت كانت هناك  فمنذ    أفراد. فمعظم رسقات املعادن تقوم بها رشكات ومغامرون    املناجم.

عىل رجال القبائل البسطاء،    باالحتيال ينهبون مناجم املاس واألحجار الكر�ة والذهب،  �شبكات من اللصوص الدولي

ولكنها رخيصة   ،بيشاور يتلقون البضائع ويشرتونها فورا بأسعار أفضل  يفلقاء مبالغ تافهة للغاية. وكان التجار اليهود  

 الحقيقي. سبة للسعر جدا بالن

والية هلمند كغنيمة حرب، وهبها لهم األمريكان مقابل تنازالت إنجليزية    يفاإلنجليز تعاملوا مع مناجم اليورانيوم   

وضع اليورانيوم تحت سيطرته    الربيطا�العامل). الجيش    يفاألفيون (هلمند عاصمة إنتاجه    يفمؤملة من حصتهم  

أن اإلنجليز ضغطوا خام اليورانيوم عىل شكل مكعبات، ثم نقلوها إىل بالدهم   ألهايلاوجلب املعدات الالزمة. ويقول  

 هلمند. يف (شورآب)  يفجوا من قاعدتهم الجوية  

 

توقعات الحرب األهلية يف أفغانستان تتصدر التحليالت الخاصة مبستقبل البالد، حيث االقتتال   تزالال  سؤال:  

تتعارض مع  التي  الدولية  واإلرادات  السيايس،  الفراغ  حدته  من  يزيد  القبيل  االنت�ء  بسبب  األفغاني�  ب� 

 ت وتخطيها لبناء الدولة؟ طموحات القبائل، واألذرع الخارجية، هل ستتمكن طالبان من إدارة هذه الرصاعا

اآلن عدة مالي� من   يشكلونالتعليم    خريجيلدينا  بذاتها ومرتبطة    االحتاليل،  قامئة  ا  ثقافيً   باالحتاللطبقة شبه 

  ، أفغانستان ليس رصاع القبائل والقوميات واملذاهب   يف   األسايسومل يكد يذكر أحد أن الرصاع    ا.وسياسيً   اواقتصاديً 

 قد يدهش البعض أن يعلموا بقدرة األفغان عىل تخطى تلك املشكالت بسهولة نسبية. و 

تأييدها. فكانت    واكتساب بالقبائل وحل مشاكلها    االتصال عىل    استثنائيةإن لحركة طالبان قدرة    االحتاللويعلم  

شكلتها السعودية بيد مدير مخابراتها   التي) وحكومة املجاهدين ربا�أسقاط حكم ( يفسندهم األكرب  هيالقبائل 

  هي فالقبائل    السوفيتي.ومن قبله    األمرييك  االحتاللالفيصل (ودفرت شيكاته) ك� قال ذات يوم. وكذلك هز�ة    تريك

 القوة األفغانية الرادعة. 



األخطر    هي  الخالصة  اإلسالم    يف أن الرصاع  الضاربة    التقليديأفغانستان سيكون ب�  املجتمع    يفوثقافته  جذور 

، وثقافتها الغربية، واألقرب نفسياً إىل  ااقتصاديً ومذاهبه)، وب� (الطبقة الجديدة) املميزة    هقوميات(بجميع    األفغا�

اً واحتفلت بهم الدوائر الغربية علناً. بدون أرقام محددة ألن  إىل املسيحية جهر   ارتدواالحركة التبش�ية. وبينهم من 

 ا. رسيً نشاط التنرص كان  

زوجة أرشف غنى الرئيس    وهيألفغانستان/    الواقعيالرئيس    / غنى)    (روال  ةاللبناني  التنص� السيدةوقادت حركة  

الغامض مع دخول طالبان إىل كابل، ورمبا قبله   اختفائهاأفغانستان قبل    يفالرجل األول للموساد    هي  "روال"  الرسمي.

 بقليل.

  التي مطار كابول، بهدف الفرار عىل منت الطائرات األمريكية    يف الجديدة أعلنت عن نفسها بشكل درامي    الطبقة 

ن مل  يليس خوفا من طالبان، الذ  وعجالتها.تحمل قوات ومدني� غربي� وجواسيس أفغان. فتعلقوا بأذيال الطائرات  

  االحتالل سوهم بأذى حتى ذلك الوقت. ولكن الطبقة الجديدة (من املتغرب� األفغان) مل يتصوروا حياتهم بدون  �

تجمعات من هؤالء املتغرب�    وهي"  املد�خلقهم كطبقة، ورباهم ورزقهم من الدوالرات، وأنشأ لهم " املجتمع    الذي

عيدة عن اإلسالم، وتكون بديال عن الهياكل القبلية عميقة  وب  لالحتاللجديدة موالية    اجت�عيةهدفها صياغة قوالب  

الجذور ثابتة التقاليد املندمجة باإلسالم. ومع ذلك فبعيدا عن القشور الحديثة داخل املدن ـ فال وجود لهذا املجتمع  

رـ بل يوجد فقط املجتمع القبيل.  املد�  املَُزوَّ

ك املتغرب�  الجديدة من  الطبقة  أن  إىل  األساسية  ونش� هنا  املحلية  األداة  القمع    يفاإلدارة ك�    يف ،  لالحتاللانوا 

  األمرييك   ي إىل تشكيالت الجيش الرس   انضموبعضهم    واالستخبارات. . فمنهم كبار ضباط الجيش  واألمني  العسكري

 دربها وأدارها ضباط من املخابرات األمريكية واإلرسائيلية.  التي  واالغتيالأفغانستان، ومجموعات التخريب  يف

منطقة    يفأحداث مستقبلية. بعضها خارج أفغانستان خاصة    يفمن املتوقع أن يكون للمتغرب� األفغان دور كب�  

ث� منهم بشكل الك  وارتباط،  االحتاللتدريبهم وخرباتهم القتالية خالل فرتة    باعتبار  املتحدة،الخليج وأوروبا والواليات  

عىل خطى سياسة   أفغانستان. تلك البالد. والكث� منهم سيعاد تصديرهم مرة أخرى إىل    استخبارات   بأجهزةثابت  

   .بإرشاف إرسائيل والخليج إيرانإيران. واملعتقد أن بعضهم يعمل بالفعل ضد  يفخلق  مجاهديأمريكا مع 

 

 

 



 املتغرب�؟إذن هو رصاع القبائل ضد سؤال: 

حدود اإلمكان عىل يد عل�ء الدين وكرباء القوم، وشباب    يف هناك مشاكل قبلية ـ كب�ة وصغ�ة ـ ولكن حلها دوما  

 مكوناتها. فهؤالء هم  طالبان،بواسطة حركة   أي املجاهدين.

  احرتام   يف وال    للدين،رتك  الفهم املش  يف القبيلة وال    يفعدم وجود أرضية لهم ال    هيتواجه مترد املتغرب�    التي املشكلة  

 إىل كبار السن والعل�ء، وتقدير املجاهدين أبناء القبائل.  االست�عتحتم  التيالتقاليد 

خداع قبائلهم ك�    يفلهذا فإن أفراد تلك الطبقة لن يقاتلوا ضد نظام طالبان ضمن األطر القبلية، فقد أثبتوا فشال  

عطا    ابنالش�ل، وهم من األوزبك. وحدث مع    يف   مدووستء  بنش� مع أحمد مسعود، وحدث مع أبنا  يفحدث  

 أيضاً. محمد من الطاجيك. وغ�هم من البشتون 

الرسية    �املتغربطبقة   للمجموعات  التنظيمية  األطر  ضمن  مخابرات    التي ستقاتل    / األمرييك  االحتالل أنشأتها 

من أهدافها تأليب القبائل عىل بعضها البعض، ورضب السنة والشيعة ببعضه�، ثم   التي املجموعات  أي ، اإلرسائييل 

وعد فيتحقق  ودولية،  إقليمية  تدخالت  أمام  الباب  لتفتح  ومذهبية،  قبلية  أهلية  حرب  بأنها  "بايدن"    القول 

 ". االقتصاديبـأفغانستان غ� موحدة يسودها الخراب والتخلف "

 األهداف.تركيا يعملون ضمن ذات األطر ولنفس   تهماستقدميالحظ أن الدواعش الذين 

 

 ماذا عن العالقة ب� القبائل والدولة؟ سؤال: 

 أفغانستان، وما حولها من دول.   يفمن املعضالت  هي العالقة ب� القبائل والدولة 

وسط آسيا ـ تحطمت أو ضعفت كث�ا ـ عندما �ت الدول املحيطة بها وتحولت إىل إمرباطوريات قوية.   يف فالقبائل 

وعانت القبائل األفغانية من نفس املأساة، إذ وقعت ب� إمرباطوريت� قويت� ه� روسيا القيرصية (ثم املاركسية)  

ب. القبائل األفغانية متاسكت إىل حد كب� قياساً إىل  الجنو   يف الش�ل، واإلمرباطورية الربيطانية (ثم األمريكية)    يف

جنوبها الذين ضم اإلنجليز أراضيهم إىل الهند (باكستان حاليا). فقد أدركت   يف  نالبشتو ش�لها، أو  يفالقبائل  باقي

 ها مرهون بوحدتها. ءقبائل أفغانستان أن بقا

العالقة ب� (التنظي�ت الجهادية) والقبائل كانت    ومل تطحنهم الحملة األمريكية.  الروس، لهذا مل يطحنهم هجوم  

قدرات التنظي�ت    باختالف  اختلفتوأدت أحياناً إىل دمار كب� للطرف�. فتجارب القبائل    والتعاون.تجمع ب� الرصاع  



أخرى.  النتائج من قبيلة إىل اختالفمعاً عىل السوفييت رغم  انترصواح�قتها أو حكمتها. وىف النهاية   يفالجهادية، 

الحاضنة الوحيدة للجهاد، بعكس حالة الجهاد ضد    هيالجهاد ضد األمريكان. فكانت القبلية    يف هذا أيضاً    وحدث

 الخارجية. كرثت فيه التدخالت  الذيالسوفييت 

وأظنها    أحد. كانت تجربة فريدة مل يهتم بها    }2001ـ    1996تجربة القبائل مع اإلمارة اإلسالمية األوىل {الواقع أن  

كانت متازجا ب� القبلية القوية،    التيو   جديد.ستكون منطلقاً للتجربة القادمة ب� القبائل وإمارتهم العائدة من  

وب� مرشوع الدولة املبتدئة (اإلمارة األوىل)، فنتج عنه� كيانا وقف صلباً أمام تسلل العدوان من الخارج إىل الداخل.  

العاملية   الحرب  �وذجً   التي ولوال  لتنتج  التجربة  لتطورت  عليهم،  أمريكا  الجامعة  شنتها  (للدولة  فريداً  إنسانياً  ا 

 ائل) أو القبائل املتكتلة حول مرشوعها الخاص للدولة. للقب

أو    سيايس، ولن يكون هناك فراغ    السابقة،الحظ تلك التجربة عن قرب يدرك أن اإلمارة ستواصل تجربتها    والذي

الدفاع واألمن ـ حيث �كن للقبلية سد الثغرات بدون أزمات    يف معاناة من ضعف أجهزة الدولةـ  وأجهزتها السيادية  

بأقل قدر من التكاليف املالية أو الخربات اإلدارية املستوردة من مجتمعات غ� قبلية. ك� فعلت/ بدون نجاح  و 

 األمريكي�. ثم دولة املحتل�  الروس، يذكر/ دولة الشيوع� 

نتحدث عن مجتمع    املشكالت    مالئيك ال  واملنافسة    واالخرتاقاتأو خاٍل من  و  أ  بالقبليةتستقوى    التي واألحقاد 

والقابلية للحل. لكن التدخالت الخارجية تجعل األمثان املدفوعة    االحت�لحدود    يفولكن    ذلك،سيكون كل    باملذهب.

 أكرث فداحة.  االستقرارمن أجل 

 

 ؟ تجربة القبائل مع اإلمارة اإلسالمية األوىلما هي مالمح هذه التجربة أي سؤال: 

تجرى قبيلة معينة شورى منفصلة، لبحث مشكلة مع اإلمارة أو مسؤوليها التنفيذي�، وتسفر الشورى عن    مثًال، رمبا

موقف موحد، يذهب به وفد من القبيلة ملفاوضة اإلمارة حوله والتوصل معها إىل قرار. ومل يحدث ملرة واحدة أن  

 تدخلت اإلمارة للتأث� عىل قرارات شورى القبائل.  

القبائل مثل    ك� مل يحدث أن القبيلة مخالف ملصلحة باقي  إذا كان قرار  أدى خالف معها إىل صدام مسلح. إال 

مسائل مثل قطع الطريق أو القتل أو حقوق  يف و تجاوز القبيلة عىل أحد األحكام الرشعية أاملساس بوحدة الدولة. 

 املرأة. 



ع تجاوزات بحق بعض قادة املجاهدين يف  وحدث أن منعت قبيلة كربى قوات طالبان من املرور بأراضيها، لوقو

 القبيلة. تشاورت القبيلة عدة أيام حتى استقر األمر عىل مقرتحات قبلتها االمارة وانتهت املشكلة وفتحوا الطريق.  

هناك اتفاق ثابت ب� االمارة والقبائل عىل عدم إيواء املجرم� أو املحكوم� بأحكام رشعية يف القصاص أو الرسقة.  

إجبار القبيلة املخالفة عىل االنصياع، ولو باستخدام القوة ضدها. وكان لذلك   يفالقبائل مبساندة اإلمارة    وتعهدت

 إقرار األمن يف مناطق مل تكن تعرف معنى األمان.  يفأثراً هائال  

 امل�اث  من ضمن االتفاقات كان تطبيق قرارات املحاكم الرشعية بالنسبة للتجاوزات عىل الحقوق الرشعية للنساء يف 

والزواج وامللكية وغ�ها. وذلك ألول مرة يف معظم املناطق القبلية التي متكنت النساء فيها من االستعانة بالقضاء.  

 فإن اإلمارة ـ والقبائل ـ وقفت جميًعا خلف تحقيق العدالة لهن طبقا ألحكام القضاء الرشعي. 

دى االمارة يف فرتة حكمها األوىل القدرة عىل دفع رواتب  ك� أن القبائل تحمل اإلمارة فوق األكتاف، إذ مل يكن ل

ملوظفيها، كباراً وصغاراً. فكانت القبائل تتكفل باإلسناد املايل ألبنائها املتطوع� للعمل املجا� مع اإلمارة يف أي مجال  

 كان باعتبار ذلك واجب ديني. 

م الفردية ورواتبهم. وكل قرية ترسل عدًدا من أبنائها  أهم مظاهر الدعم القبيل كان إمداد اإلمارة باملقاتل� بأسلحته

للقتال إىل جانب اإلمارة التي كانت تتكفل بنقلهم وإطعامهم وإمدادهم بالذخائر واألسلحة الثقيلة. فلم تكن هناك  

 رواتب ثابتة وال تجنيد إجباري. 

لإلمارة حتى تتمكن من إدارة الحرب وشؤون ك� قبلت القبائل قرار العل�ء بعدم توزيع الغنائم عىل املقاتل� وتركها  

الدولة. وذلك أمر عس� جًدا عىل رجال القبائل، ولكنها الطاعة ألوامر الرشيعة عندما تأيت من قنواتها املعرتف بها،  

 خاصة من منصب مثل (أم� املؤمن�) الذي يحظى برهبة واحرتام.

 

الواليات املتحدة  سؤال:   بقايا  أفغانستان، من شخصيات سياسية وازنة وقبائل كانت ماذا عن  األمريكية يف 

التعاطي   عىل  هؤالء  يؤثر  أن  �كن  مدى  أي  إىل  املد�،  املجتمع  إىل  باإلضافة  أفغاني�  ورأس�لي�  موالية، 

 السيايس لطالبان وكيف ستتعاطى طالبان معهم؟

التعاتحدثنا أن   بالقبائل، سوف يظل ضمن قوان�  إذا    وتحت  القبيلمل  كل ما يتعلق    اعتمدت السيطرة، خاصة 

  والرأس�ليون، أما السياسيون    تحت راية اإلسالم واألعراف القبلية الراسخة.  السلميأكرثية القبائل صيغة التعاون  



  يف ولكن   لالستقرار،عنارص مقاتلة. سيكون ذلك مقلقاً  واستئجارفسيظل هؤالء يعملون عرب الحدود بإرسال األموال 

 محدود ولفرتات مؤقتة.  غرايفجنطاق 

 

 ماذا عن املالي� من املتغرب� الذين تحدثت عنهم؟ سؤال: 

ا،  هاجروا إليها سابقً   التيمدارس الغرب أو عادوا يحملون جنسيات الدول الغربية    يف   املتغربون هم من تلقوا تعليً� 

اإلعالم    يفعملوا    الهيئات الغربية من سفارات ورشكات وهيئات إغاثية، أو  يفإضافة إىل الذين تنرصوا، والذين عملوا  

إىل    انضمواخطرهم من عملوا كجواسيس من املستوى الحق�، أو  أ و   االحتالل.، أو قدموا خدمات لجيوش  الحكومي

 أسسها املوساد واملخابرات األمريكية.   تيال ،اوتدريبيً ا امليليشيات رفيعة املستوى تعليميً 

مليون  4إىل  2ا يرتاوح ب� وثقافيً  ااقتصاديً  باالحتاللاملرتبطة  املتغربةتعداد تلك الطبقة  إن بعض التقديرات تقول 

ا  نصف مليون خالل عرشين عامً إىل شخص. لكن من حمل السالح وقاتل من ب� هؤالء املثقف� املتغرب� قد يصل 

الباق� سواء بقوا  االحتاللمن   لحمل السالح والتعرض    يكفي أفغانستان أو غادروها ليس لديهم دافع    يف. وأكرث 

 للقتل. 

املجرم�   عملوا    ي�،العادأما عن  أن    يفومن  بكث� و�كن  أكرب  فأعدادهم  والقبَليَّة  الحكومية  امليليشيات  أجهزة 

 يعودوا إىل حمل السالح إذا تلقوا عائدا ماليا مناسباً، وقدر أقل من املخاطر. 

 

 ماذا عن دور داعش؟ سؤال: 

عنارص    كانت أمريكا ترسل لهمسابق� أو جواسيس)    تأو ميلشياعىل القتال (سواء متغرب�    االحتالللتحفيز عمالء  

خارجية منظمة إلشعال مناطق هامة (بدأت من جالل آباد رشق البالد). وألجل املعنويات يكون للدواعش العقائدي�  

ع� من املقاتل�: نوع قادم من  لنو   إجراميكوسام    داعش �نح  اسمتقريبا، فأصبح    انقرضواوهؤالء    خاصة.أهمية  

التابع للزعيم    ،باكستان الدين حكمتيارق  اإلخوا�  اإلسالميخاصة معسكر شمشتو  كان ضمن ج�عة   الذي،  لب 

ونوع آخر من الدواعش تحرضه الطائرات الرتكية من سوريا وتركيا، وتهبط   صغ�ة خاصة، تدير الدواعش من كابل.

مطار جالل آباد رشق أفغانستان قبل رحيل األمريكان عنها. بل    يفكانت تهبط بهم  باكستان أو أوزبكستان. و   يفبهم  

 "صوت الرشيعة". اسماملطار، تحت  يفكان للدواعش إذاعة تعمل من داخل القاعدة الجوية األمريكية  

 



كيفية تويل يف أغسطس آب املايض رصح قائد يف حركة طالبان بأنه "من السابق ألوانه التحدث عن  سؤال:  

الحركة الحكم يف أفغانستان"، هل مثة رؤية ومنطلقات فكرية (رشعية أو مدنية) واضحة يف صنع القرارات 

 السياسية؟ 

ا داخل اإلمارة اإلسالمية  وتحديدً   طالبان.الطبع رؤية ومنطلقات رشعية وأخرى مدنية لصنع القرار داخل حركة  بهناك  

 متارس الحكم.  وهي

  12، واملكون من القيادياإلمارة مببدأ الشورى، داخل مجلس الشورى    التزمت}  2001ـ    1996وىل {من واقع تجربها األ 

 الحرب السوفيتية إصابات جسيمة.   يفعضو من املؤسس� وجميعهم من قدامى املجاهدين، ومعظمهم أصيب    15ـ  

تشاور مع القبائل املعنية ـ وبغ�  منطقة أو والية معينة، تُلزِم اإلمارة نفسها بال  يف وىف حالة وقوع أحداث خط�ة  

بالشورى ىف املسائل   االلتزامفمن أساسيات العالقة ب� اإلمارة والقبائل هو  لهم.قرارات ملزمة  أيذلك قد ال تكون 

 الهامة.

القضية    اتساعإذا كانت املشكلة كب�ة ـ عىل مستوى عدة واليات أو حتى الدولة كلها ـ تتسع قاعدة الشورى حسب   

 التشاور. موضع

جلسة شورى    ،"املؤمن�  "أم�هبة الله    مولويعقد قائد اإلمارة  ،  عند فتح كابل وهروب األمريكي�  املثال:عىل سبيل  

قندهار، ضمت مئات من قادة القبائل والقادة العسكري� امليداني�. وكانت القضايا املطروحة عىل أعىل    يفموسعة  

شملت جوهر النظام  ،  فتلك نتيجة ثانوية ملشاورات أوسع  الحكومة.درجات األهمية ـ ومل تكن مقصوره عىل تشكيل  

  االحتالل وضغوط معسكر    واملتضادة، عقدة  والعالقات الخارجية امل  الحكومة،وتشكيل    والشورى،  الحكم،وطريقة  

وأتباعها   أمريكا  وباكستان  يف بقيادة  الخليج  ودول  وتركيا  الحرير    االقتصاد، واملوقف من معضلة  ،  أوروبا  وطريق 

ومن اإلدارة القد�ة وقياداتها ومسألة العفو عنهم أو    املتغربة،واملوقف من الطبقة    وإيران،والعالقات مع الص�  

 الخ.   .محاسبتهم.

القوميات واملناطق والقبائل، وب� مبدأ   التقاسم ب�  الحكومة بخالصة آراء متعارضة ب� مبدأ  حتى جاء تشكيل 

 الحكومة.  يفوليس تقاسم املناصب   واالجت�عيةبالخدمة الدينية  االلتزام

شورة سهلة وال رسيعة.  هذا الطيف الواسع من املشكالت الشائكة ـ والطيف الواسع من املشاورين ال تكون امل  يف

هبة الله عليها حكومة مؤقته. حيث البد من وجود    مولويلهذا أطلق    معلقة.زالت مستمرة، وبعض القضايا    لهذا ما

 الكامل عىل جميع القضايا.  االتفاقحكومة رغم عدم 



سيتم    الطبيعيومن   القضايا  من  الكث�  ل   اعت�د أن  باإلج�ع.  وليس  األصوات  بأغلبية  لها  تتعدد  حلول  قد  هذا 

، حتى لو صدر  الشخيصوليس الترصيح    الرسمييكون للترصيح    واالعتبارالترصيحات بالنسبة للموضوع الواحد.  

 الحكومة.  ول يفؤ عن شخص مس

وكيفية   ببعضها،  عالقاتها  وتحديد  الحكم  لنظام  مؤسسات  إنشاء  املطروحة  القضايا  الشورى  اختيارومن    ، أعضاء 

 .  األجنبيالحاكم (أم� املؤمن�) طبقا لضوابط متنع توارث املنصب، وال تؤدى إىل رصاعات، ومتنع النفوذ    اختياروكيفية  

 

باسم حركة طالبان، سهيل شاه�سؤال:   ، إن الحركة تجري محادثات بهدف تشكيل حكومة  قال املتحدث 

 شاملة ومنفتحة يف أفغانستان. ماذا يقصد بالشاملة واملنفتحة؟ وهل تستطيع طالبان إدارة حكومة تعددية؟

ناطًقا رسميًا للمكتب   الكث� من اآلراء    يفلإلمارة املقيم    السيايسبالنسبة للسيد سهيل شاه�، كان  الدوحة. وله 

والترصيحات املث�ة للجدل والدهشة. ومن األفضل دوما التغايض عن معظمها لعدم تأث�ها عىل سياقات العمل 

 فهو يخاطب يف األساس الرأي الرسمي للحكومة القطرية، وإلثارة إعجاب اإلعالم الدويل.   السيايس أو العسكري لإلمارة.

ا من الجهاد. وفيها  عامً   20رة هو أن حركة طالبان هي املمثل الواقعي والرشعي لشعبها طوال  الرأي الثابت لإلما  

 اندمجت كافة القبائل واملذاهب، من السنة والشيعة ـ وحتى مواطن� من السيخ تعاونوا مع املجاهدين. 

 

انًا ومتضاربة أحيانًا  أين ستقف طالبان من تجاذبات روسيا والص� اللت� متلكان مصالح متوافقة أحي سؤال: 

يف أفغانستان، ومن املعروف أيًضا أن لدى إيران والهند وباكستان نفوذ عىل الجبهات األفغانية، ومن املتوقع 

 أن تدخل تركيا أيًضا، ولكل منهم آليات ووسائل للتأث� عىل س� األوضاع يف هذا البلد؟

طقة. وقد تحركت الص� بقوة وجرأة صوب أفغانستان (اإلمارة  روسيا والص�، من الدول الهامة جًدا واملؤثرة يف املن

 اإلسالمية)، وىف اتجاه إيران (الجمهورية اإلسالمية)، يف ظروف حرجة ومخاطر تفرضها أمريكا عىل الجميع. 

وىف نفس الوقت يجرى تقارب كب� ب� (اإلمارة) السنية ـ و(الجمهورية) الشيعة ـ فأثار ذلك رعب الروس وتخيلوا  

 جتياحا إسالميا آلسيا الوسطى بنوع جديد من اإلسالم يتخطى معضالت خلقها الغرب عىل مدى قرون. ا

فتكوَّن اتحاد مضاد لإلمارة، حركته إرسائيل، وجمعت فيه الروس واألتراك ملقاومة زحف إسالمي تخيلوه قادًما من  

 أفغانستان تجاه آسيا الوسطى.



خاصة سوريا وفلسط� ـ روسيا تبدو فيه الطرف األضعف لعدة أسباب منها ذلك االتحاد �تد إىل الرشق األوسط ـ 

قدرة إرسائيل عىل (تدم�ها) يف سوق الطاقة، بعد أن استحوذت عىل مشيخات الخليج ومواردها للطاقة، مبا سيجعلها  

ر األول للغاز يف العامل عرب ميناء حيفا. وابتلعت جزًء كب�اً من غاز رشق املتوسط  عىل حساب مرص وقربص    املَُصدِّ

 واليونان ورمبا ليبيا أيضا. 

روسيا ستوقع نفسها يف ورطة تاريخية إذا أشعلت رصاًعا مع املسلم�، وتعاونت مع إرسائيل يف مشاريع اغتصاب  

يب  األنهار اإلسالمية يف آسيا الوسطى (سيحون وجيحون) وصوال إىل نهر النيل. وتَُعوِّل إرسائيل عليها يف مترير خط أناب

السالم الذي ينقل مياه سيحون وجيحون، ونقلها من تركيا عرب سوريا إىل إرسائيل. وحراسة منابع مياه النهرين لصالح 

 إرسائيل يف آسيا الوسطى، عىل حساب نصيب أفغانستان من املياه.

 إيران ال مشكلة لديها مع اإلمارة اإلسالمية، فهي يف نفس الجبهة مع األفغان والص�.

تأث� خط� يف أفغانستان خاصة يف تحريك قوى االنفصال لدى األوزبك األفغان، مع سهولة حركتها يف  تركيا    لها 

جمهوريات آسيا الوسطى باالتفاق مع موسكو وبوساطة أمريكية وإرسائيلية. وتركيا قادرة عىل جلب الدواعش إىل  

 أفغانستان مبا فيهم الدواعش اإليجور. 

الهند لها نفوذ أضعفه رحيل االحتالل األمرييك، واالفتقار إىل اتصال أريض مع أفغانستان. وهي تبذل مجهود لرتتيب   

 أوراقها من جديد مع الطالبان. بين� روسيا تجتهد يف حرق أوراقها معهم بسفه بالغ. 

مية. ليس اآلن فقط بل منذ استيالء  أما باكستان فهي أشد األخطار وأقرب األرضار عىل أفغانستان وإمارتها اإلسال  

 . وقد يكون ذلك مفاجئا لكث�ين، نظراً لشيوع األكاذيب األمريكية /الباكستانية. 1996طالبان عىل كابل عام 

فالباكستانيون خائفون من عودة اإلمارة اإلسالمية و�وذجها اإلسالمي غ� األمرييك. لهذا نفذوا مبشورة اإلرسائيلي�  

 يدي مزدوج عىل حدودهم مع أفغانستان وإيران. بناء سياج حد

 إنهم يف إسالم آباد خائفون، عىل قدر الخوف املوجود يف موسكو من طالبان.

البلد،   عليه  يقوم  اقتصاد  عدم وجود  عىل  اعت�ًدا  الجيوش.  عن  بديال  باالقتصاد  أفغانستان  احتالل  أمريكا  تريد 

 وحاجتها الدامئة إىل معونات خارجية.

الفشل االقتصادي أهم أدوات أمريكا إلفشال تجربة طالبان واإلمارة اإلسالمية. وض�ن مبدأ (بايدن) بعدم الس�ح  

 ألفغانستان باالتحاد أو بناء نفسها. ك� أعدت لها برامج للحروب الداخلية والحركات االنفصالية. 



التي رتبها األمريكان لتبدأ مع خروجهم من    ناهيك عن حاجة أفغانستان العاجلة إىل طعام، فهي عىل وشك املجاعة

البلد، وتنفجر مع فصل الشتاء. وتدعم ذلك مبقاطعة دولية وتجميد أرصدة أفغانستان يف الخارج، مع حملة عداء  

 دولية لتشويه السمعة وإثارة الشكوك وعزل طالبان وكأنهم وباء أو خطر داهم يهدد العامل. 

باالقت االحتالل  أن  أمريكا  أبدى  وتتوقع  احتالل  أي  والتقسيم.  التفكك  إىل  وسيقود  مسلح،  جهاد  يقابله  لن  صاد 

  / األمريكية  للمخابرات  ثابتاً  ومستقراً  األفيون،  وزراعة  والبؤس  للفوىض  دامئة  ساحة  إىل  وتحويلها  ألفغانستان 

 اإلرسائيلية، للقفز منها والعبث باألمن داخل إيران والص�. 

قنبلة إسرتاتيجية كربى يف املنطقة باالنض�م إىل مبادرة الص� لبناء طريق الحرير  طالبان بدأت بالفعل يف تفج�  

الجديد (مبادرة حزام واحد وطريق واحد). يربط بالطرق الربية وسكك الحديد وخطوط نقل الطاقة، واملشاريع  

 االقتصادية ب� الدول الثالث أفغانستان وإيران والص�. 

جيواسرتاتيجى يف املنطقة والعامل. يرتتب عليه تغي� كامل يف مكانة أفغانستان    وهو ليس مجرد طريق، بل زلزال 

 الجيوسياسية، وَمْعلَم غاية األهمية لنظام عاملي قادم. تحارب أمريكا وعاملها كله من أجل منع قيامه. 

 


