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اأحمد  ال�سوري  الباحث  ر�ؤية  توثيق  الكتاب  هذا  يحاول 
الأفغاين،  باجلهاد  ي�سمى  ما  ع�سر  الأ�ل  لع�سرين:  زيدان  موفق 
�الثاين ع�سر طالبان )1996 - 2001(، زعم اأنه بناها على يوميات 

�مذكرات منذ منت�سف الثمانينيات من القرن املن�سرم.

( باحث اأردين متخ�س�ص يف مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ع�سو هيئة التحرير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث.  (
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التجارب  الكتاب  تناول  اأنها مثلث برمودا للإمرباطوريات،  اأفغان�ستان  اأثبتت 
والثانية   ،)1842  -1839( بني  الأ�ىل  التجربة  جاءت  التي  فيها  الربيطانية 
ال�سوفيتي  االحتاد  جتربة  عن  حتدث  ثم   .)1919( والثالثة   ،)1880  -1878(
كتابه  اأن  املوؤلف  وزعم  االأمريكية )2001- 2021(،  التجربة  ثم   ،)1989 -1979(

اأ�سبه ما يكون بكتاب تاريخي ع�سكري الأفغان�ستان! 

انقلب  اإلى  امليلد  من  االإ�سلمية  »احلركة  ف�سول:  �سبعة  يف  الكتاب  جاء 
�سنوات  ال�سوفيتي..  و»الغزو  االنقلبات«،  على  والرد  االإ�سلمية  و»احلركة  داود«، 
العبثية«،  واحلرب  و»كاُبل  كاُبل«،  �سقوط  اإلى  ال�سوفيتي  االن�سحاب  و»من  اجلمر«، 

و»طالبان والزحف ال�سريع«، و»الن�سر االأمريكي بالقف�ص الطالباين«.

الفصل األول: الحركة اإلسالمية من الميالد إلى انقالب 
داود

 -1983( عامي  بني  باك�ستان  يف  اإقامته  فرتة  الف�سل  هذا  يف  الكاتب  تناول 
بي�ساور  يف  احلقانية  اجلامعة  راأ�سها  وعلى  الدينية  املدار�س  على  وتردده   ،)2015
والبنورية يف كرات�سي، اللتني �سكلتا احلوا�سن االأ�سا�سية والرئي�سة ملا ي�سمى »اجلهاد 
االأفغاين« ومن بعده اإمارة طالبان االإ�سالمية، ح�سب اإفادته. وي�سري هنا اإلى ما لعبته 
قبل ذلك املدار�س الديوبندية يف �سبه القارة الهندية، والتي ي�سفها بـ»اأمهما احلنون«، 

اأيام االحتالل الربيطاين للمنطقة الذي دام )250( عامًا. 

يركز املوؤلف على املدار�ص الدينية، داخلًيا وخارجًيا، باعتبارها النواة احلقيقية 
االأفغانية.  للحركة  �سة  املوؤ�سِّ القيادات  جت  خرَّ والتي  االأفغانية،  االإ�سلمية  للحركة 
التعليم  يق�سم  والتحفز.  والظهور  الكمون  م�سارات  وفق  التجربة  هذه  عن  متحدًثا 
ه بالعلماء االأفغان ممن  االأفغاين اإلى تعليم خارجي واآخر داخلي، اأما اخلارجي فخ�سّ
فمعظم   ،1917 االأول(  )ت�سرين  اأكتوبر  يف  ال�سيوعية  الثورة  قبل  بخارى  يف  در�سوا 
اأولئك در�سوا يف مدر�سة ديوبند الهندية قبل انف�سال باك�ستان عنها عام 1947. ثم 
اأما  ال�سعودية.  االإ�سالمية يف  واجلامعة  االأزهر مب�سر،  اإلى جامعة  انتقلت وجهتهم 
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الق�سم الثاين يف الق�سم الديني الداخلي االأفغاين، فق�ّسمه اإلى ق�سمني؛ تعليم ديني 
حكومي، واآخر غري حكومي يتمثل يف الكتاتيب واملدار�س الدينية، التي ي�سرف عليها 
املل الذي يقوم بتعليم القرية املبادئ االأولية للإ�سلم، ويفرق بينه وبني املولوي، وهي 
درجة يحوز عليها بعد تخرجه يف مدر�سة دينية يق�سدها اأهل العلم يف ثالث �سنوات 
1900 بحوايل  اأعدادهم عام  اأن يكون قا�سًيا. وقّدرت  يف الفن الذي يريده، تخّوله 

)600( مولوي.

واالأجوبة  احللول  تقدمي  عن  وعجزه  الديني«  »التعليم  حتديات  الكتاب  تناول 
وغريهما.  واللينينية  كاملارك�سية  اجلديدة  الفكرية  املذاهب  تطرحه  ملا  الع�سرية 
باأنه عبارة عن غرفة -اأو غرفتني- ملحقة بامل�سجد تت�سع ملا  الُكّتاب الواحد  ي�سف 
بني خم�سة اإلى ع�سرين طالًبا. ي�سم منهجه النحو وال�سرف والبيان والبالغة والفقه 
والتف�سري واأ�سول احلديث واأ�سول الفقه. مل تكن املدار�ص الدينية حتى القرن التا�سع 
ع�سر، ب�سكلها الالحق قد تبلورت يف اأفغان�ستان، لت�ستقي اأمنوذج املدار�س النظامية 
من بغداد التي افتتحتها عام 1066 بهدف ترقية التعليم، وفقا للمدر�سة ال�سنية يف 

مواجهة الدعاية ال�سيعية -على حد زعمه.

وثقب  احلديدية،  وقب�سته  خان  عبدالرحمن  االأمري  حماوالت  املوؤلف  يتناول 
من  كاأكرث  املوؤلف  لها  اأ�سار  التي  املولوية،  الظاهرة  على  لل�سيطرة  وجهوده  نظره 
جهوده يف التنوير والتثقيف، وذلك من خالل اإن�سائه املبكر ملدر�سة امللكية الدينية، 
العلماء  من  واإقامته جلنة  وملكه،  ويوطد حكمه  يثبت  املولويني مبا  لتثقيف  وال�سعي 
تخترب كل املولويني ليوا�سل تقدمي املال والعلوات، وحظر دخول املولويني االأجانب 

اإلى اأفغان�ستان.

احلكم  �سطوة  عن  بعيدة  اأهلية  دينية  مدار�س  هناك  كانت  الكتاتيب  مبوازاة 
واحلكومة، تدر�ص املناهج نف�سها التي تعود يف اأ�سل تدري�سها اإلى املدر�سة النظامية 

يف بغداد، ولكن احلكومة مل تعرتف بها.
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رواد  عقلية  ت�سكيل  يف  دوًرا  لعبت  فقد  احلكومية،  الدينية  املدار�س  اأما 
احلركة االإ�سلمية االأفغانية، مثل: مدر�سة اأبي حنيفة يف بغمان قرب كاُبل، التي 
تخرج فيها اأمثال: غالم حممد نيازي، وعبد رب الر�سول �سياف، وبرهان الدين رباين. 
اأفغان�ستان،  ال�سريف �سمايل  التي تخرج فيها ذبيح اهلل يف مزار  االأ�سدية  واملدر�سة 
بوالية  هدا  قرية  الواقعة يف  املدار�س  ومدر�سة جنم  واآخرون.  تونا  عبدالقادر  ومعه 
ننجرهار قرب مدينة جالل اآباد عا�سمة الوالية، ومن اأبرز من در�س اأو دّر�س اأو اأدار 
هذه املدر�سة، �سلطان عزيز الذي عمل وزيًرا للرتبية يف حكومة حكمتيار، وهو من 
قادة ما عرف االحتاد االإ�سالمي الذي تزعمه عبد رب الر�سول �سياف. وغريها من 
املدار�س كدار العلوم املحمدية يف قندهار، واملدر�سة الروحانية يف جارديز، ومدر�سة 
فخر املدار�س، ومدر�سة اجلامعية يف هريات غرب اأفغان�ستان، ومدر�سة تخار�ستان، 
يف  �ساهي  ظاهر  ومدر�سة  بكتيا،  يف  الروحانية  العلوم  ودار  فارياب،  يف  م�سلم  واأبو 
املدار�س  هذه  بع�س  اأن  اإلى  املوؤلف  يزعم  اأفغان�ستان.  �سمايل  فارياب  والية  ميمنة 

اأحرقها ال�سيوعيون كمدر�سة نور املدار�س.

اأما املدار�ص احلكومية الع�سرية، في�سري املوؤلف اإلى اأنها لعبت هي اأي�سًا دوًرا 
يف دعم ما ي�سميه »احلركة االإ�سالمية« االأفغانية و»تاأ�سي�سها«، وُينَظر كثريًا اإلى االأمري 
حبيب اهلل على اأنه باين التعليم الع�سري الذي بداأه عام 1904، الذي ا�ستبعد فكرة 
الفكرة  ف�سّرع  اهلل  اأمان  اأما جنله  البالد،  توحيد مركزية  املولوية يف  على  االعتماد 
بتاأثره بوالده، ثم بكمال اأتاتورك الذي األغى عام 1924 اخلالفة. لكن املوؤلف يقول: 
اإن جده عبدالرحمن خان كان -بال �سك- هو من بذر بذرة التعليم الع�سري، و�سقاها 

من بعده حبيب اهلل ورعاها الحًقا اأمان اهلل. 

العربية(  واملعاهد  وباك�ستان  الهند  التعليم اخلارجي )يف  املوؤلف على  يعرج   
واأثره. يف الهند كان من خالل مدر�سة ديوبند، التي تاأ�س�ست عام 1862 والتي عرفت 
ورفعت  حينه،  يف  الربيطاين  لال�ستعمار  املعادية  بتوجهاتها  وا�ستهرت  العلوم،  بدار 
�سعار التم�سك بالدين والت�سلب يف املذهب احلنفي، والدفاع عن ال�سنة النبوية، وكان 
خيل،  كودي  عبداملجيد  ومنهم  الحًقا،  اأفغان�ستان  علماء  كبار  خريجيها  �سمن  من 
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حكمتيار،  الدين  قلب  بزعامة  االأفغاين  االإ�سالمي  احلزب  يف  الق�ساء  �سلك  رئي�س 
واملولوي عبدال�سايف، و�سعيد االأفغاين. اأما يف باك�ستان، في�سري اإلى القرب اجلغرايف 
العلوم فيها، فكانت  االأفغان  الطلبة  بتلقي  لعبه ذلك  والعرقي، وما  واللغوي  والقبلي 
عبداحلق  املولوي  اإدارتها  ووا�سل   1947 عام  تاأ�س�ست  -التي  احلقانية  املدر�سة 
2018 يف بيته،  حتى عام 1988، ويديرها من بعده ابنه �سميع احلق الذي ُقِتل عام 
الذي كان جزًءا من املدر�سة- مالًذا لهم، ويراه �سبًبا يف ت�سمية ما ي�سفها الكاتب 
باأهم �سبكة اأفغانية مقا�مة للوجود »الغربي« بقيادة الأمريكيني، ب�سبكة 

حقاين. 

ي�سري املوؤلف اإلى اأن املدر�سة احلقانية لعبت الدور االأبرز يف رفد اأفغان�ستان 
بلو�س�ستان ومدار�س  الدينية يف  املدار�س  بينما لعبت  بالعلماء واملقاتلني،  ب�سكل عام 
كرات�سي الدور االأبرز يف تعليم االأفغان، يف ع�سري ما اأ�سماهما بـ»اجلهاد« واالإمارة 

»الطالبانية«. 

يف  االأزهر  جامع  دور  اإلى  م�سرًيا  العربية،  املعاهد  دور  اإلى  الكتاب  يتطرق 
ا�ستقطاب الطلبة من العامل العربي واالإ�سالمي، ليذكر حالة الطالب االأفغاين غالم 
لقنته  التي  مب�سر،  امل�سلمني  االإخوان  حركة  وتلقفته  جنمه،  ملع  الذي  نيازي  حممد 
اأفكارها يف ذروة ن�ساطها يومها، ليتولى بعد عودته اإلى كاُبل عمادة كلية ال�سريعة ثم 
رئا�سة اجلامعة، حيث لعب الحقا دوًرا بارًزا يف تاأ�سي�س احلركة االإ�سالمية االأفغانية، 
ويعدد  امل�سلمني،  االإخوان  بفكر  اأغلبهم  تاأثر  االأفغان  من  اآخرين  طالب  اإلى  وي�سري 

منهم املوؤلف عبد رب الر�سول �سياف، ومو�سى توانا.

االإخوان  جماعة  تركته  الذي  لديه  امل�ستح�سن  االأثر  يربز  اأن  املوؤلف  يحاول 
امل�سلمني على املوؤ�س�سني الالحقني للحركة االإ�سالمية االأفغانية، وما �سيلعبونه تالًيا يف 
دحر االإمرباطوريات، وجناح التجربة بعد مرحلة الكمون، فيكرر املوؤلف ذكر غالم 

نيازي ويعيد االإ�سارة جمدًدا اإلى تاأثره بحركة االإخوان امل�سلمني.
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عود على ذي بدء، ي�سري املوؤلف اإلى االأحزاب ال�سيا�سية، وما مثلته فرتة رئي�س 
الوزراء االأفغاين �ساه حممود )1946- 1953( وما اأ�سماه هنا بع�سر التنوير االأفغاين، 

نظًرا لربوز ظاهرة االأحزاب ال�سيا�سية االأفغانية.

ينقل املوؤلف اجلدل الذي دار حول من هم موؤ�س�سو احلركة االإ�سالمية االأفغانية، 
وي�ستعني برواية قلب الدين حكمتيار الذي اأخرب املوؤلف باأن:

ادعيا  رباين  الدين  وبرهان  �سياف  الر�سول  رب  »عبد   
عميد  نيازي  حممد  غالم  مع  احلركة  اأ�س�سا  اللذان  هما  اأنهما 
كلية ال�سريعة اآنذاك، على الرغم من اأن نيازي مل يكن من اأبناء 
املوؤ�س�سني،  اأحد  يار،  ن�سرت  الدين  �سيف  اإن  وحتى  احلركة، 
اأخربين يف ال�سجن عن طريق ر�سالة مكتوبة.. باأن غالم نيازي 
ال يزال على راأيه يف تاأييد احلركة عن بعد، وكنت قراأت ر�سالة 
اأن رباين تزعم احلركة عام 1962، ونيازي ال يزال يف ال�سجن، 
فهل يعقل اأن يعني �سخ�ٌس زعيًما حلركة وموؤ�س�سها حي يرزق؟!« 

وينقل رواية اأخرى عن هذا ال�سجال من خالل القا�سي جني اهلل، من قيادات 
احلزب االإ�سالمي االأفغاين، الذي �سكك املوؤلف ب�سدقها، باإ�سارته اإلى اأن ال�سهادة 

التي قدمها القا�سي جاءت بعد خالف جني اهلل مع حكمتيار وتوتر عالقاته معه. 

اخل�سوم،  وخالفات  بع�سهم،  يف  االأقران  جرح  بند  حتت  �سهادته  و�سع  وقد 
ويرى القا�سي اأن غالم نيازي هو موؤ�س�س »احلركة االإ�سالمية االأفغانية«. واأن حكمتيار 
من ال�سف الثاين ولي�س االأول للموؤ�س�سني. ويدعمه يف هذا الراأي عبدالقدير كرياب 
الذي تراأ�س لفرتة طويلة اللجنة ال�سيا�سية يف احلزب االإ�سالمي االأفغاين، قائاًل: اإن 
موؤ�س�ص »احلركة االإ�سلمية« االأفغانية هو عبدالرحيم نيازي من جيل ال�سباب، وهي 

رواية حكمتيار. 
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اأ�سار املوؤلف اإلى �سهادة حاولت التوفيق بني الروايتني على ل�سان حممد يا�سر، 
االإ�سالمي بزعامة عبد رب  االإعالمية يف االحتاد  اللجنة  رئي�س  �سغل من�سب  الذي 
1969، فهي بداية  اإن بداية احلركة عام  الذين يقولون:  الر�سول �سياف، فيتفق مع 
احلركة العلنية، كما اتفق مع الذين يقولون: اإن بدء احلركة كان منذ 1954، وهذه 
هي بداية املرحلة ال�سرية. ثم يتناول املوؤلف رواية ن�سيم نيازي جنل غالم نيازي، حلو 
ا�ستقبال والده للزوار يف منزله، بعد عودته من عمله الذي كان يرتكز على اجلامعة 
االأفغانية، وتكمن  اأحد قادة اجلمعية  له عبدالرحيم  اأ�سار  وي�ستطرد مبا  واملحاماة، 
روايته باأنه يخالف رواية زعيمه رباين، ويوؤكد رواية خ�سمه حكمتيار. اأما يف مقابلته 
ثًرا اأال ينحاز لطرف دون  مع اأحمد �ساه م�سعود، فيقول املوؤلف: اإن رده كان عمومًيا موؤْ

اآخر.

ي�سري الكاتب اإلى اأن حركة االإخوان امل�سلمني واجلماعة االإ�سالمية الباك�ستانية 
لعبتا دوًرا اإلهامًيا للحركة االأفغانية، من اأمثال: ب�سر اهلل طرزي، و�سيد عامل بخاري، 
قبلها  عما  احلكم  نفي  تفيد  التي  و»لكن«  املوؤلف  ي�سيف  اأن  قبل  بك،  واإبراهيم 
لتاأثري االإخوان امل�سلمني امل�سريني الدور االأ�سا�سي يف  واإثباته ملا بعدها، »ولكن ظل 
قدح ال�سرارة، لتتلقف الراية من بعدها اجلماعة االإ�سالمية الباك�ستانية«، وي�سيف 
»اعتقل هارون املجددي، عم �سبغة اهلل جمددي، من قبل نظام جمال عبدالنا�سر يف 

ال�ستينيات بتهمة االنتماء للجماعة«. 

ي�سري اإلى اأنه:

امل�سلمني،  لالإخوان  منتميان  م�سريان  هناك  »كان 
اأبي حنيفة بكاُبل وهما: جمال عمار،  ويدر�سان يف معهد االإمام 
نقل  ويف  االإلهام،  هذا  يف  دوًرا  لعبا  حيث  عطوار،  وعبداالأحد 

التجربة التنظيمية املبكرة اإلى اأفغان�ستان«.

ي�سري املوؤلف اإلى ا�ستبعاد مو�سى توانا يف مذكراته، العامل اخلارجي يف تطوير 
احلركة:
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اأبناء هذه االأجماد موقف املدافع  اأن يقف   »... فال غرو 
عن دينهم يف هذا القرن، دون اأن يكونوا قد تاأثروا بغريهم من 
االأحزاب االإ�سلمية، ومل نكن تابعني لغرينا منذ اأول اأيامنا بهذا 
االإخوان  اأع�ساء  بع�س  كان  وقد  اخلطر،  البالغ  العظيم  االأمر 
العلوم  مدر�سة  يف  يدر�سون  وغريه،  عمار  جمال  مثل  امل�سلمني 
ال�سرعية التي اختري لها ا�سم )مدر�سة االإمام اأبي حنيفة( خلل 
الع�سرينيات من القرن الهجري، اإال اأنهم ما كانوا يجروؤون على 
املالكة  باالأ�سرة  املت�سلة  املدر�سة  اإدارة  الأن  حترك؛  باأي  القيام 

كانت متنع قيام االأحزاب الدينية وغري الدينية«.

االإخواين كان فكرًيا:  التاأثري  اأن  اأحمد زي يرى  �ساه  اأحمد  اأن  املوؤلف  ي�سيف 
»كان لدرا�سة االأ�ستاذ نيازي وتوانا وجان حممد يف م�سر، وعالقتهم بحركة االإخوان 
ات�سايل  خالل  ومن  معلوماتي  وبح�سب  ون�ساطهم،  تفكريهم  على  تاأثري  امل�سلمني، 
باالإخوة، فاإنه مل يكن لهم عالقة تنظيمية مع االإخوان يف م�سر يف تلك الفرتة، بل 

كان تاأثريهم عليهم تاأثرًيا فكرًيا«. 

يعلق املوؤلف حول ذلك، باأنه لعل ما يدعم هذا هو اأن حركة االإخوان امل�سلمني 
اقت�سر عملها  واإمنا  العربي،  العامل غري  الالحق يف  وال  املبكر،  التمدد  اإلى  ت�سع  مل 
على الدعوي خارج العامل العربي، بينما ركزت عملها التنظيمي العملي داخل العامل 
العربي، ورمبا لوجود اجلماعة االإ�سالمية الباك�ستانية وزعيمها اأبي االأعلى املودودي 
على حدود اأفغان�ستان، ومكانته الفكرية التي توازي مكانة املفكرين االإخوان االأوائل، 
وهو ما ان�سحب على احلركة االإ�سالمية يف تركيا وماليزيا واإندوني�سيا؛ اإذ خلت هذه 
املناطق حملية خال�سة  تلك  للجماعة، وظلت جماعات  كلها من مندوبيات  املناطق 

-كما زعم املوؤلف.

حكمتيار،  الدين  قلب  االأفغاين  االإ�سالمي  احلزب  زعيم  راأي  املوؤلف  يتناول 
�اقت�سر الأمر  بامتياز،  اأفغانية  كانت  االأفغانية  االإ�سلمية  اأن احلركة  يرى  الذي 
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من  حتديًدا  �القادمة  �لغريهم،  لالإخوان  املرتجمة  الكتب  تلقي  على 
اإيران ب�سبب حركة الرتجمة هناك اإىل اللغة الفار�سية التي يت�ساطرها 
تاأثرت  اأفغان�ستان  يف  االإ�سلمية  احلركة  »اإن  فيقول:  الإيرانيني،  مع  الأفغان 
باحلركات االإ�سالمية ب�سكل عام، هذا مع عدم وجود ات�سال منظم بها«. يعلق املوؤلف 
على ذلك فيقول: »لكن املتابع حلركة الرتجمة االأفغانية، يجد ترجمة مبكرة الأعمال 
زعماء االإخوان، فقد ترجم ال�سيخ يون�س خال�س مبكًرا كتاب العدالة االجتماعية يف 
اإقامته  االإ�سلم ل�سيد قطب عام 1960، وترجم االأ�ستاذ برهان الدين رباين خالل 
مب�سر يف الفرتة الواقعة بني )1966- 1968( اأجزاًء من تف�سري )يف ظالل القراآن( 
الحًقا،  الرتجمة  وتتابعت  الطريق(،  يف  )معامل  كتابه  ا  اأي�سً وترجم  قطب،  ل�سيد 
فو�سلت ذروة ازدهارها خالل فرتة الهجرة واجلهاد االأفغاين، واحتكاكات احلركة 
االإ�سلمية االأفغانية مع احلركات االإ�سلمية العاملية، وحتديًدا بباك�ستان التي تت�ساطر 

واإياها لغة الب�ستو، حيث ينتمي حوايل اأربعني مليون باك�ستاين للعرقية الب�ستونية«.

-1918( ال�سنانريي  كمال  حممد  االإخواين  القيادي  اأن  اإلى  املوؤلف  ي�سري 
1981( يعد من اأوائل االإخوان الذين قدموا اإلى اأفغان�ستان وتعاونوا مع االأفغان، وينقل 
املوؤلف اإ�سارة عبداهلل عزام لل�سنانريي يف مقال له حول ذلك، ن�سر يف جملة »البنيان 

املر�سو�ص« يف العدد الرابع ال�سادر عام 1985. 

واجلماعة  اأفغان�ستان  اإ�سالميي  بني  العالقة  اإلى  ذلك  بعد  املوؤلف  ينتقل 
االإ�سلمية الباك�ستانية. ويقول يف هذا الق�سم: اإن باك�ستان ا�ستقبلت عدًدا كبرًيا من 
الطلبة االأفغان، وحتديًدا يف مدار�سها الدينية ومعاهدها وجامعاتها، ولعب الت�ساطر 
اأمري  نائب  اأحمد،  خور�سيد  عن  وينقل  العالقة،  تلك  تعزيز  يف  مهًما  دوًرا  اللغوي 
اجلماعة االإ�سالمية الباك�ستانية، الذي حظي بعالقات وثيقة ومتينة مع قادة اجلهاد 

االأفغاين قوله: 

»اإن تاأثري احلركة االإ�سلمية الباك�ستانية على اأفغان�ستان 
بدءًا مع اأوائل عام 1940 عندما قام �ساب اأفغاين يدعى عبدالغني 
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برتجمة ر�سالة دينيات لالإمام اأبي االأعلى املودودي للغة الفار�سية، 
ون�سرت هذه الر�سالة بني �سفوف ال�سباب االأفغاين، وقام الحقا 
تلقوا تعليمهم وتدري�سهم يف باك�ستان برتجمة كتب  اأفغان  طلبة 
ح�سني  القا�سي  بني  وطيدة  عالقة  هناك  كانت  فقد  املودودي، 
وموؤ�س�سي  الباك�ستانية،  االإ�سالمية  اجلماعة  زعيم  اأحمد، 
�ساه،  علي  مراد  زار  حيث  اأفغان�ستان،  يف  االإ�سالمية  احلركة 
اأحمد  م�سوؤول اجلماعة يف بي�ساور الحًقا والتقى وقا�سي ح�سني 
قادة اجلماعات االإ�سالمية االأفغانية يف كاُبل، خالل حكم امللك 
االأفغاين ال�سابق ظاهر �ساه، وقد التقى الحًقا كل من عبدالرحيم 

نيازي وبرهان الدين رباين مع االأ�ستاذ اأبي االأعلى املودودي«.

ي�سري املوؤلف اإلى تذكر القا�سي ح�سني اأحمد زياراته اإلى كاُبل فيقول: 

يف  االإ�سالمية  احلركة  مع  �سلة  على  كانت  »اجلماعة 
لالجتماع  كاُبل  اإلى  اأ�سافر  وكنت   ،1970 عام  منذ  اأفغان�ستان 
باالإخوة هناك، وكنا نتبادل اخلربات يف اأمور الد�ستور، والتقيت 
واملهند�س  الرحمن،  حبيب  واملهند�س  رباين  بال�سيخ  وقتها 
وقتها  حكـمتيار  املهند�س  وكان  �سياف،  ال�سيخ  نائب  �ساه  اأحمد 
يف  اجلميع  وكان  بيننا،  فيما  املرا�سالت  وا�ستمرت  ال�سجن،  يف 
حركة واحدة ا�سمها حركة ال�سباب امل�سلم، وكنا على ات�سال مع 

حكـمتيار يف ال�سجن«.

يعك�س اأحمد �ساه اأحمد زي الرواية االأفغانية عن لقاء بغمان، فيقول: 

اأبي  مبعوث  اأحمد،  ح�سني  القا�سي  قام   1971 عام  »يف 
االأعلى املودودي �سابًقا، وزعيم اجلماعة االإ�سالمية الباك�ستانية 
احلركة  اأو�ساع  على  للتعرف  اأفغان�ستان  اإلى  بزيارة  حالًيا، 
التي  بغمان  اإلى  زيارته  يف  رافقته  وهناك  االأفغانية،  االإ�سالمية 
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باالإخوة:  التقى  كما  عطي�س،  رباين  غالم  باالأ�ستاذ  فيها  التقى 
منهاج الدين، وعبداالأحد ع�سرتي، وذو الفقار غفور، الذي يعد 
من اأن�سط ال�سباب، وهدف القا�سي ح�سني اأحمد من زيارته اإلى 
والباك�ستانيني،  االأفغان  االإخوة  بني  واأخوية  ودية  علقات  اإقامة 
ونقل �سورة واقعية عن احلركة االإ�سالمية االأفغانية اإلى اجلماعة 

االإ�سلمية«.

يورد املوؤلف ما �سعر به كبار قادة احلركة االإ�سلمية من خطر يحدق بهم جراء 
تهور  ثمن  يدفعون  يجعلهم  قد  ما  وهو  التاأ�سي�سي،  املجل�س  مب�سروع  ال�سباب  ذهاب 
ال�سباب وحما�سهم، مما قد يفوتهم القطار متامًا على م�ستوى تنظيم يت�سع ويتمدد، 
التهوري  ال�سباب  حترك  على  للطريق  قطعًا  للحركة  كـيان  عن  لالإعالن  فاأ�سرعوا 
احلما�سي بنظرهم، وهو ما قد يت�سبب يف اأن يدفع اجلميع ثمن حتركات �سبابية غري 

حم�سوبة، ا�ستنبطها املوؤلف من مذكرات اأحمد �ساه اأحمد زي، بقوله فيها: 

»جاءين ذات اأم�سية االأ�ستاذ �سياف، واأبلغني عن ا�ستقبال بع�س االإخوة القادمني 
�ساه  الدين، وحممد  و�سيف  للدرا�سة يف اجلامعة، وهم: حكـمتيار،  قندوز  والية  من 
وغريهم، فذهبت اإلى �سكنهم، وقابلت بع�سهم وكان االأخ حكـمتيار يف ال�سوق، ي�سرتي 
بع�س احلاجيات، فعرفتهم على نف�سي، وكانوا قد �سمعوا با�سمي من قبل، ثم خرجت 
بعدها مظاهرة اإ�سالمية، وحكـمتيار يخطب بها، كان الذي رتب هذه املظاهرة هوؤالء 
االإخوة القادمون من قندوز، واأذكر قول االأخ �سيف الدين ن�سرت يار للمتظاهرين: 
اإذا كان لل�سيوعيني لينني ��ستالني فعندنا �سيد قطب �املود�دي، �التقيت 
مع الأخ �سيف الدين بعد املظاهرة �ن�سحته بعدم ذكر الأ�سماء، �لنتم�سك 
م�ساكل  �لدينا  بالإخوان،  ي�سفوننا  ال�سيوعيني  �اأن  خا�سة  بالإ�سالم، 
عديدة يف اجلامعة ��ستعرفونها مع مر�ر الأيام، فوافقني على راأيي. �يف 
مظاهرة اأخرى قام حكـمتيار خطيًبا �ف�سح ممار�سات نظام دا�د، فكلفني 
�اإبالغه بعدم  نيازي ��سيد ترجمان باللتقاء بحكـمتيار  الإخوة غالم 
اأ� ذكر �سخ�سيات معينة فقبل كالمي، �عقب  دا�د،  ل�سخ�سية  التعر�س 
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اإن ال�سباب ل يتبعوننا اإذا مل نف�سح ال�سخ�سيات العميلة«. يعلق  بقوله: 
املوؤلف، باأن حكـمتيار و�سع -على ما يبدو- ك�سب ال�سباب واحلا�سنة ال�سبابية �سمن 

اأولوياته عرب ف�سح النظام و�سدنته واأعمدته، واأ�ساف يقول يف ذكرياته: 

مهاجمة  و�سع  على  املوؤ�س�سني  نحن  بيننا  فيما  »اتفقنا 
ت�سبق  مرتبة  يف  اأولوياتنا،  �سلم  على  احلاكم  والنظام  الدولة 
مهاجمة لل�سيوعيني، وبهذا فقط ن�ستقطب ال�سباب اإلى �سفوفنا«.

يرى املوؤلف اأن مثل هذه التحركات ال�سبابية دفعت الكبار اإلى التعجيل باالإعالن 
عن اإطارهم التنظيمي لقطع الطريق على حتركات ال�سباب التي قد حترجهم وحترج 
ت�سكيل  عن  واأعلن  النظام،  ا�ستهداف  وتاأجيل  ال�سيوعيني  ا�ستهداف  يف  م�سروعهم 
الدين  فيه برهان  للحركة عام 1972، اختري  اإطار حركي مع د�ستور ونظام داخلي 
رباين رئي�سا لـ»اجلمعية االإ�سالمية«، وهو اال�سم الذي مت اإطالقه على التجمع اجلديد، 

ويتحدث عن تلك املرحلة مو�سى توانا: 

»اخرتنا ا�سم اجلمعية لكونها قريبة من ا�سم جماعة االإخوان امل�سلمني وجماعة 
اإ�سالميي باك�ستان، وذلك للتمييز بينها وبني هاتني املنظمتني االإ�سالميتني العامليتني 

يف الوقت ذاته«.

يقول املوؤلف اإن ا�سم »جوانان م�سلمان« اأي ال�سباب امل�سلم، اأطلقه جيل ال�سباب 
من طلبة اجلامعة على جتمعهم لكن دون اإطار تنظيمي حمدد، ود�ستور ونظام داخلي 
حينذاك  رباين  برئا�سة  االإ�سالمية  اجلمعية  اعتمدته  الذي  الد�ستور  ون�س  ينظمه، 
اجلمعية  يف  االأع�ساء  لرتبية  اأولية  خاليا  تكوين  على  املوؤ�س�سني-  م�سادر  -بح�سب 
تربية دينية علمية ت�سهرهم يف بوتقة التنظيم وتوؤهلهم للعمل امل�ستقبلي، وكان توانا 
م�سوؤوال عن تربية هذه اخلاليا فاختري لتدري�س العقيدة، وتعهد اأع�ساء اجلمعية يف 
تلك الفرتة كتابيًا بالعمل الإعالء كلمة اهلل والت�سدي الأعداء دين اهلل، وطاعة االأوامر 
يف املن�سط واملكره، وعدم اإف�ساء االأ�سرار باأي حال من االأحوال، وال اأعلم اأحدا امتنع 

عن هذا التعهد، وال اأدري حتى االآن مكان وجود هذه االأوراق.
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اإلى  ويزيد نور اهلل عماد على مو�سى توانا فيقول: »كنت اأ�سعى لدفع ال�سباب 
»بعد  وي�سيف:  واحد«،  تكتل  يف  وح�سدها  للطاقات  جمعا  اجلديد،  التجمع  دخول 
ا�ستعداد  على  اأنه  بنتيجة  خرجنا  رباين،  باالأ�ستاذ  والتقائنا  االجتماع  من  رجوعنا 
لذلك،  ا�ستعدادهم  اجلميع  فاأبدى  ال�سورى،  جمل�س  يف  االإخوة  واأبلغنا  معنا،  للعمل 
كانوا  اأن  بعد  وعلنية،  مبا�سرة  ب�سورة  للعمل  وع�سرتي  و�سياف  رباين  بذلك  واندفع 
تعيني  مت  فقد  هذا،  التاريخي  لالجتماع  ووفقا  �ستار«.  وراء  من  يعملون  ال�سابق  يف 
رباين رئي�سا للجمعية، وعبد رب الر�سول �سياف اأميًنا عاًما، ومو�سى توانا م�سوؤوال عن 
الرتبية، و�سيف الدين ن�سرت بار م�سوؤواًل عن اجلناح الن�سوي، ونور اهلل عماد عن 
الع�سكري،  الرحمن م�سوؤواًل عن اجلناح  واملهند�س حبيب  واملوظفني،  املعلمني  جناح 

وخلفه الحقًا عام 1974 املهند�س قلب الدين حكمتيار.

ي�سري حممد اإ�سحاق، رئي�س حترير ن�سرة اإجنليزية تابعة للجمعية االإ�سالمية، 
اإلى اأن خالفًا برز بني حكمتيار ورباين، حيث مل يقبل االأخري اأن يدفع بامل�سايخ اإلى 
يف  ي�ساركوا  مل  املولوية  اأن  اإ�سحاق  ويوؤكد  احلركة،  �سد  لي�ستعديهم  الدولة  �سفوف 
با�ستثناء   ،1978 )ني�سان(  اأبريل  يف  ال�سيوعي  االنقالب  قبل  االإ�سالمي  العمل 
�سيد  كتب  لرتجمة  مبكًرا  تفطن  الذي  خال�س،  يون�س  حممد  املولوي 
مثل:  الأفغانية  ال�سرقية  �الوليات  نور�سان  مولوية  �كذلك  قطب، 
كونار، �ننجرهار، �لغمان، بالإ�سافة اإىل املولوي في�ساين ال�سويف الذي 
افتتح مكتبة يف بويل خ�ستي، لكن مت اإعدامه مبكًرا من قبل حممد دا�د 

عام 1975.

من  تزكية  انتزاع  على  حر�سوا  االإ�سلمية  احلركة  قادة  اأن  املوؤلف  ي�سيف 
املجتمع  و�سط  االأمميني  برموزها  االأمر  تعلق  حني  وحتديدًا  لتحركاتهم،  املولويني 
االأفغاين من اأمثال: ح�سن البنا، و�سيد قطب، واملودودي، ويدلل على ذلك املهند�س 
»عدت من جامعة  بقوله:  رباين  بزعامة  االإ�سالمية  للجمعية  املنتمي  عبدالرحيم 
كاُبل اإىل قريتنا يف ال�سمال الأفغاين، �يف جعبتي كتب �سيد قطب، �غريه 
حلظت  �عندما  الباك�ستانية،  الإ�سالمية  �اجلماعة  الإخوان  قادة  من 
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دعاية �سيئة بداأت تن�سج �سدي ب�سبب هذه الكتب، اجتهت لأحد املولوية 
�اأظهرت له بع�س كتابات �سيد التي خمنت اأنها �ستعجبه، فكان ذلك، ووقف 
الذي  واإن  مني،  واأعلم  اأف�سل  هو  قطب  �سيد  اإن  وقال:  العامة،  بني  خطيًبا  املولوي 
يعار�سه اإمنا هو كافر، وانت�سرت احلادثة و�سط البلدة بني النا�س، �بد�ؤ�ا يحبون 
اأموًرا  علينا  �سهل  مما  فكره،  اإىل  الداعني  احلركة  ��سباب  قطب،  �سيد 
كثرية يف التحرك ��سط النا�س«. ي�ستكمل املوؤلف ويقول: اإن احلركة االإ�سالمية 
املجتمع  اإلى  الدخول  ومفتاح  املولوية  امل�ساجد؛ معقل  نحو  تقدمها  وا�سلت  االأفغانية 

ذاته من اأجل ك�سبه.

للحركة  والظهور  الكمون  مرحلتي  مثلت  االأحداث  تلك  اأن  املوؤلف  اعترب 
تعمل  كانت  خم�سة  ن�ساطات  يف  يجمعها  التي  التحفز،  مبرحلة  ليتبعها  االإ�سالمية، 
من خللها احلركة على الرتويج لنف�سها، كاحلفلت واملهرجانات خلل املنا�سبات 
واملجلت،  وال�سحف  الليلية  واملن�سورات  واالحتجاجات،  واملظاهرات  املتعددة، 
االأعلى  واأبي  �سيد قطب،  كتب  )املتمثل يف  االإ�سالمي  للكتاب  الرتويج  اإلى  باالإ�سافة 
املودودي »ر�سالة دينيات«، وكتب ح�سن البنا وحممد قطب، ومهدي بتزركان، وناظم 
يف  لي�سهب  كاُبل،  جامعة  يف  الطلبة  انتخابات  يف  وامل�ساركة  ال�سريازي(،  مكارم 
حديثه عن كل مظهر من هذه الن�ساطات. ووا�سلت احلركة متددها، و�سكلت رابطة 
للن�ساء التي طرحها حبيب الرحمن؛ للعب دور يف �سياغة عقلية االأطفال وال�سباب، 
وجعلها خمرية احلركة م�ستقباًل، مما ي�سرع يف ت�سكيل الراأي العام ل�سالح احلركة 
ياأتي الحًقا  ثم  الطريق على احلركة وجهودها.  الذي �سيخت�سر  واالأمر  االإ�سالمية، 
على مرحلة االنق�سا�س كما جاء يف الف�سل الثاين، واملتمثل ببدء اجلهاد االأفغاين 
وثوراته  العربي  الربيع  له  افتقر  الذي  االأمر  وهو  معهم.  واجلماعات  الدول  بوقوف 

-ح�سب تعبري املوؤلف-.
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الفصل الثاني: الحركة اإلسالمية والرد على االنقالبات

حتدث املوؤلف يف هذا الف�سل عن احلركة االإ�سلمية وردة فعلها على انقلب 
االأول  حتالف  بعد   ،)1973  -1933( �ساه  ظاهر  امللك  عمه  ابن  على  داود  حممد 
ون�سف  قرنني  بعد  اأفغان�ستان  يف  امللكي  النظام  حقبة  بذلك  منهًيا  ال�سيوعيني،  مع 
قادة  فرار  الف�سل  هذا  يف  املوؤلف  ي�ستعر�س  كما  به.  احلكم  من   )1973  -1747(
احلركة االإ�سالمية اإلى باك�ستان، ثم عودتهم اإليها جمدًدا، والقيام بعمليات ع�سكرية، 
وقيامها بثالث عمليات انقالب فا�سلة، ويف 1978 انقلب ال�سيوعيون على حكم داود، 

ُمنهني بذلك حكم »ال�ساللة امللكية«.

بعد انقالب داود على ابن عمه، غريت احلركة االإ�سالمية ا�سرتاتيجيتها و�سرعت 
باللجوء اإلى العمل ال�سري الذي بداأ بعد ثالثة اأ�سهر من االنقالب، وحتديًدا يف اأكتوبر 
ومهرجاناتها.  ومظاهراتها  اجلماهريي  عملها  فاأوقفت   ،1973 الثاين(  )ت�سرين 
وتخلت عن االأ�ساليب القدمية يف ا�ستقطاب االأتباع، فلجاأت اإلى تعيني اأمراء لها يف 
الواليات االأفغانية البعيدة عن العا�سمة. ويف هذه الفرتة انق�سمت احلركة االإ�سالمية 
بني نظريتني: نظرية مت�سددة بزعامة ال�سباب، يقودهم قلب الدين حكمتيار، وحبيب 
الدين  برهان  يتزعمها  باملعتدلة  و�سفها  واأخرى  واآخرون،  عمر  وحممد  الرحمن، 
فكانت  معلًنا،  يكن  االنق�سام مل  اإن  املوؤلف:  يقول  �سياف.  الر�سول  وعبد رب  رباين، 
نظرية الفريق الأ�ل تعتمد على اإطالق العمل الع�سكري والبدء باالغتياالت، بينما 
راأى الفريق الثاين عدم التعجل بالعمل الع�سكري، قامت احلركة باغتيال مري اأكرب 

خيرب، اأحد منظري احلزب ال�سيوعي االأفغاين، بعد �سنوات من االنقلب. 

ملحاولة  جناح  فر�سة  بامللكية  االإطاحة  من  الدويل  التململ  يف  احلركة  راأت 
ك�سفها،  يتم  اأن  قبل   ،1974 )�سباط(  فرباير  يف  تنفيذها  املقرر  من  كان  انقالبية 
الر�سول  رب  وعبد  الرحمن،  حبيب  اأمثال:  من  قادتها  باعتقال  باهًظا  ثمًنا  ودفعت 
اآخر  وعدد  عطي�س،  رباين  وغالم  توانا،  وعبدالقادر  نيازي،  حممد  وغالم  �سياف، 
من الرعيل االأول. واأطلق داود على اإثرها حملة اعتقاالت يف �سفوف احلركة، وتراوح 
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عدد معتقليها بني )600- 1100( معتقل. يف حني قدرها اآخرون باأنها جتاوزت )4( 
اآالف �سخ�س.

يف املحاولة الثانية، يف �سيف 1974، ت�سربت املعلومات حول خطة النقالب، 
ي�سري املوؤلف اإلى �سابط مد�سو�س مل ي�سمه ومل يكت�سفوه يف املحاولة االأولى وال الثانية. 
ومع ف�سل هذه املحاولة اأوعز حكمتيار اإلى توزيع ال�سباب على الواليات االأفغانية، والبدء 
يف حملة اغتياالت لقادة ال�سيوعيني باالأطراف النائية عن �سلطة احلكم املركزي. ومع 
اإىل باك�ستان.  اإىل الهجرة  احلركة  ا جلاأت عنا�سر  اأي�سً املحاولتني  تلك  ف�سل 
يرى الكاتب اأن ما خفف عن هوؤالء ال�سباب يف هجرتهم اإلى جنوب باك�ستان، ميزة 
الت�ساطر العرقي واملذهبي واللغوي، بالإ�سافة اإىل �جود اجلماعة الإ�سالمية 
بقيادة اأبي الأعلى املود�دي، الذي �سكلت كتبه مرجًعا للحركة الأفغانية 

التي تربت عليها، فكان ملهًما لها منذ ن�ساأتها.

اأحمد«  »خور�سيد  ل�سنوات  االإ�سالمية  اأمري اجلماعة  نائب  رواية  املوؤلف  ينقل 
يف لقائه مبكتب االأخري و�سط العا�سمة الباك�ستانية اإ�سالم اآباد، عن العالقات التي 

بينهم وبني احلركة االإ�سلمية يف اأفغان�ستان:

اأن  بعد  ال�ستينيات،  اإلى  يعود  اأفغان�ستان  االإخوة يف  وبني  بيننا  العلقة  »قرار 
الهند�سة بجامعة كاُبل، حيث كان حكمتيار  اأنف�سهم، وحتديًدا يف كلية  االإخوة  نظم 
ا نيازي ورباين، وقد ا�ستلهم تنظيمهم الوليد يومها  من النا�سطني اآنذاك، ومعه اأي�سً
وكذلك  املودودي،  االإمام  فكر  امل�سلم،  ال�سباب  اأي  م�سلمان،  جوانا  با�سم  املعروف 
ح�سن البنا، و�سيد قطب، وازداد الرتابط بيننا عرب زيارات قام بها القا�سي ح�سني 
اأحمد موفد االإمام املودودي، ومعه مراد علي �ساه الذي غدا اأمري اجلماعة يف بي�ساور 
الحًقا« وي�ستكمل خور�سيد حديثه عن الدعم الذي قدمته جماعته للحركة االإ�سالمية 
االأفغانية. ويف هذه املرحلة من الدعم الذي تلقته احلركة، و�سعها املوؤلف حتت م�سمى 

»مرحلة االنق�سا�س« ملا �سيحظى به االأفغان الحًقا من تاأييد ودعم.
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ي�سري املوؤلف اإلى اأن حممد زمان مزمل، اأحد قيادات احلزب االإ�سالمي بزعامة 
حكمتيار، اأكد اأن االت�سال بني مولوي حبيب الرحمن واحلكومة الباك�ستانية كان عرب 
اجلماعة االإ�سالمية، وحتديًدا املودودي، الذي زكى رباين لبوتو، لكن االأخري مل يقبل 
بتزكية من مناف�سه ال�سيا�سي، وكان حكمتيار قد بداأ التوا�سل مع اجلي�س الباك�ستاين 
قبل جميء رباين، لتيقن حكمتيار اأن املودودي لن مينحه ميزة التوا�سل مع اجلي�س، 
املودودي  اإن  اإذ  ا،  �سنًّ اأكرب منه  رباين ك�سخ�سية علمية  الدين  برهان  يف ظل وجود 
كان يرى اأن الزعامة والقيادة ال�سرعية ال بد اأن تاأتي بعد �سن االأربعني، اأما علقة 
يريد  فبوتو  �سعفه،  نقطة  فهي  االإ�سالمية  احلركات  خلفه  ومن  املودودي  مع  رباين 
�سخ�سية ال عالقة لها مع خ�سومه ومناف�سيه احلزبيني من اأمثال اجلماعة االإ�سالمية 
وغريها، ويبدو اأن هذا االإرث الحق حكمتيار حتى وفاة املودودي عام 1979. لكن مع 
الباك�ستاين،  اجلي�س  كحال  حكمتيار  خليار  االإ�سالمية  اجلماعة  مالت  الوقت  مرور 
تعزز مع و�سول القا�سي ح�سني اأحمد لزعامة اجلماعة، ال �سيما وعرقيته الب�ستونية 
التي جتمعه مع حكمتيار. اأما تنظيم االإخوان امل�سلمني الدويل، فظل على ما كان عليه 
املودودي من تف�سيل رباين و�سياف على حكمتيار، وي�سري املوؤلف اإلى اأن االأخري عانى 

الكثري من هذه العالقة االنحيازية طوال اجلهاد االأفغاين.

مع بداية عام 1975، وتدفق ن�سطاء احلركة االإ�سالمية االأفغانية، بداأ اجلميع 
القطبني  �سم  اجتماع  ويف  االأفغانية،  االإ�سالمية  للحركة  اجلديد  اال�سم  يتداولون 
رباين وحكمتيار، اقرتح برهان الدين رباين ا�سم »النه�سة االإ�سالمية«، وبعد نقا�سات 
م�ستفي�سة اأقر احلا�سرون ا�سًما قدمه حكمتيار وهو )احلزب االإ�سالمي(. وعلى اأجندة 
االجتماع قدم ا�ستفتاء عن اإعالن العمل الع�سكري يف اأفغان�ستان، فكان راأي حكمتيار 
وال�سباب معه اإعالنه وامل�سارعة فيه، بينما راأى رباين الرتيث، وقد �سوت ثمانية من 
الع�سكري،  العمل  باإعالن  راأي حكمتيار  ل�سالح  م�سارًكا  اأ�سل )11(  من  امل�ساركني 
�سد  ال�ساملة  امل�سلحة  املواجهة  وبداأت  الدعوي.  للعمل  رباين  مع  ثالثة  �سوت  بينما 
حكومة حممد داود بدعم من حكومة خ�سمه ذو الفقار علي بوتو، والذي كان لبالده 
ثاأر تاريخي معه �سخ�سًيا، منذ توليه احلكومة اأيام ظاهر �ساه بني )1953- 1963(، 
وت�ساعف  الباك�ستانيني،  وب�ستون�ستان  بلو�س�ستان  اإقليمي  يف  االنف�ساليني  دعم  حني 
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الثاأر اليوم بعد تعاونه مع ال�سيوعيني ومو�سكو، ف�سل عن تعاونه مع الهند.

يقول املوؤلف: اإن قرار العمل امل�سلح كان -على ما يبدو- قد اتخذ بني حكمتيار 
واجلي�س الباك�ستاين يف اأغ�سط�س )اآب( 1974، بعد اأن وجد اجلي�س يف حما�س ال�سباب 
الباك�ستاين  اجلي�س  ففتح  داود.  حممد  لتاأديب  ذهبية  فر�سة  القتال  يف  ورغبتهم 
م�ستودعاته ومراكز تدريبه، واقت�سرت تدريبات اجلي�س الباك�ستاين يف البداية على 
املتفجرات وعمليات الن�سف والتخريب والتفخيخ وتكتيكات حرب الع�سابات، وزودوا 
ا�ستولت  الهندية لنفي �سبهة دعمها وت�سليحها، يف حال  باالأ�سلحة  االأفغاين  ال�سباب 

احلكومة االأفغانية على هذه االأ�سلحة.

انق�سعت العمليات الع�سكرية التي كانت مبثابة جر�س اإنذار للحكومة االأفغانية، 
عن تعاظم ثقة احلكم الباك�ستاين بال�سباب االأفغاين اجلهادي، لكن وبعد انك�ساف 
بانقالبهم  ا�ستعجلوا  االنقالب،  عملية  على  ي�ساعدون  الذين  ال�سباط  اأ�سماء  اأحد 
وف�سلت اخلطة، وف�سلت معها املحاولة الثالثة للحركة يف انقالبها، كما خ�سرت احلركة 
بهذه املواجهات التي �سميت مبواجهات عام 1975 اأكرث من )1600( �ساب، ودفعت 
املعركة هذه اإلى تقارب بني بوتو وداود. فلم مينعها تربيد اجلبهات ب�سبب تقارب داود 
وبوتو من ا�ستمرار ن�ساطاتها يف مع�سكرات التدريب بدعم باك�ستاين، وا�ستمر و�سع 
رئي�س  حكومة  على  احلق  �سياء  حممد  اجلرنال  انقالب  حتى  ال�سكل  بهذا  احلركة 

الوزراء الباك�ستاين ذو الفقار علي بوتو عام 1977. 

مير املوؤلف يف نهاية عام 1977 على اأول �سدام م�سلح بني اجلمعية االإ�سالمية 
التي يقودها رباين واحلزب االإ�سالمي الذي يقوده حكمتيار.

ع�سية الغزو ال�سوفيتي الأفغان�ستان، يتناول املوؤلف خريطة االأحزاب االإ�سلموية 
التي ت�سكلت واأخذت اأبعادها االأيديولوجية والفكرية وحتى املناطقية على مر ال�سنني 
وتطوراتها وان�سقاقاتها، فيمر على اجلمعية الإ�سالمية بزعامة رباين )التي 
تت�سكل -يف غالبها- من الأقلية الطاجيكية(، واحلزب االإ�سالمي »حكمتيار« 
)ب�ستونية(، واحلزب االإ�سالمي »يون�س خال�س« املن�سق، واالحتاد االإ�سالمي بزعامة 
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واملولوي(،  القبلي  التحالف  من  مزيًجا  كانت  )التي  التقليدية  واالأحزاب  �سياف، 
اجلبهة االإ�سالمية الوطنية التي يتزعمها اأحمد اجليالين، واجلبهة الوطنية لالإنقاذ 
التي يقودها �سبغة اهلل جمددي، وحركة انقالب اإ�سالمي )تقودها �سخ�سية مولوية 

هو حممد نبي حممدي(.

الفصل الثالث: الغزو السوفيتي.. سنوات الجمر

مرورًا  واأحداثه،  الأفغان�ستان  ال�سوفيتي  الغزو  الف�سل  هذا  يف  املوؤلف  يتناول 
للمقا�مة  دعمه  احلق  �سياء  حممد  اجلرنال  فيه  وا�سل  الذي  باك�ستان  فعل  برد 
فا�ستطاع  والغربي،  العربي  للدعم  الوحيدة  البوابة  ميثل  كان  الذي  الأفغانية، 
ال�سوفيت  ان�سحب  اإن  وما  الذرية،  وقنبلته  النووي  م�سروعه  يبني  اأن  ذلك  مبوازاة 
باإ�سقاط  االن�سحاب  اأيام من  بعد ثالثة  اغتيال �سياء احلق  اأفغان�ستان حتى مت  من 
طائرته بعبوة متفجرة زرعت فيها. ويف�سل املوؤلف تلك االأحداث التي اأعقبت الغزو، 
وما �سهدته تلك املناطق من مقاومة اجلهاديني االأفغان لها. ي�ستعر�س املوؤلف بداية 
�سيا�سيتني، مرد  اإلى مدر�ستني  املوؤلف  فيها  اأ�سار  التي  الأفغان�ستان،  الغزو  تف�سريات 
تلقاه  الذي  الدعم  اأوجه  على  مير  كما  �سيا�سي.  االأخرى  ومرد  دفاعي  اإحداهما 
والدعم  االأفغان،  للمجاهدين  ال�سادات  كدعم  دويل  دعم  ومن  االأفغان،  اجلهاديون 
االأمريكي، ومير على اال�سرتاتيجيات التي اتبعت فيها، واال�سرتاتيجيات امل�سادة بني 
االأطراف املتقاتلة على مدار �سنوات احلرب التي ا�ستمرت من عام 1979 اإلى 1989.

سقوط  إلى  السوفيتي  االنسحاب  من  الرابع:  الفصل 
كابل 

�سقوط  اإلى  و�سواًل  اأفغان�ستان  من  ال�سوفيتي  االن�سحاب  على  املوؤلف  رّكز 
النظام ال�سيوعي يف كاُبل عام 1992. حتدث عن تراجع الزخم الدويل للق�سية بعد 
االن�سحاب، وم�ساعفة مو�سكو دعمها حللفائها يف كاُبل اأمام تراجع الدعم االأمريكي 
حللفائهم املقاتلني. ويتحدث عن تعوي�س القيادة ال�سوفيتية احلزب احلاكم �سواريخ 
التي ع�سفت  والنزاعات  اإلى مميزاته. ومير على فرتة اخلالفات  وي�سري  )�سكود( 
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بحكومة املجاهدين، ليقرر زعيم االحتاد االإ�سلمي عبد رب الر�سول �سياف التحرك 
حكمتيار الذي بداأ يتحدث  اإلى جبهات كاُبل، وكذلك زعيم احلزب االإ�سالمي 
عن تن�سيق بينه �بني �سياف ل�سن هجوم على العا�سمة كابل، ويقف على 
يوليو  مطلع  بداأت  التي  التاريخية،  الداخلية  االحتقانات  فجرت  التي  »فرخار«  فتنة 
)متوز( 1989 يف منطقة فرخار بوالية بدخ�سان �سمايل اأفغان�ستان، حني كان يتوجه 
فتح  خلطة  االإعداد  اأجل  من  بنج�سري  يف  اإليه  دعا  اجتماع  اإلى  م�سعود  قادة  بع�س 
بدخ�سان، وبينما كانوا يعربون وادي فرخار الذي ي�سيطر عليه القائد ب�سري خان التابع 
للحزب االإ�سالمي بزعامة حكمتيار، تعر�ست القافلة لعدة �سواريخ فقتل على الفور 
للتفاو�س  القائد ب�سري خان االأ�سرى  اآخرون، ومل ميهل  واأ�سر ثالثون  اأ�سخا�س   )5(
حولهم فقتلهم جميعا، وتذرع احلزب وقادته يومها باأن احلادثة اأتت ثاأرًا ملقتل القائد 
عبدالوهاب و�سيد جمال التابعني للحزب االإ�سالمي يف عيد الفطر املا�سي على اأيدي 
قوات م�سعود. وي�سيف املوؤلف اأنه والأهمية ما يجري على ال�ساحة، فقد و�سل على التو 
حممد حممود ال�سواف، العراقي الذي عمل �سابًقا مراقًبا عاًما لالإخوان 
امل�سلمني يف العراق، ورا�سد الغنو�سي، وعبداملجيد الزنداين، باالإ�سافة اإلى عبداهلل 
بتجاوز  ورباين  حكمتيار  الطرفني:  اإقناع  من  اأفغان  علماء  مع  متكنوا  حيث  عزام، 
اأنها فاجعة اجلهاد االأفغاين،  التي و�سفت يف ر�سالة م�سرتكة بينهما على  احلادثة، 
وتعهدت �سخ�سيات عربية بدفع الدية لذوي القتلى. ويتحدث عن حادثة قتل عبداهلل 
عزام بعد تفجري �سيارته يف و�سط بي�ساور، وي�سرد �سريته التعليمية والعملية، وي�سفه 
بـ»�سيخ املجاهدين العرب يف بي�ساور«، معرًفا عنه كاأبرز القيادات االإخوانية العملية 
التي  ا من خالل جملته »اجلهاد«  التحري�س على اجلهاد، خ�سو�سً لها دور يف  التي 

اأ�س�سها عام 1983. ويتحدث عن مقتل �سخ�سيات قيادية اأخرى.

اأعمدة  اأحد  وهو  تاناي،  �سهناواز  اجلرنال  انقالب  اأحداث  املوؤلف  ي�ستعر�س 
يلجاأ  اأن  وقبل  اهلل،  جنيب  حممد  والرئي�س  ال�سابق  �سديقه  على  ال�سيوعي،  النظام 
اإلى باك�ستان بعد ف�سله باالنقالب، رتب له حليفه احلزب االإ�سالمي الذي يقوده قلب 
الدين حكمتيار موؤمتًرا �سحفيا يف اأفغان�ستان. وبدا اال�سطفاف وا�سًحا بني االأحزاب، 
من  الغ�سب  عليه  فبدا  املحاولة،  له  ترق  مل  الذي  م�سعود  �سف  اإلى  �سياف  فانحاز 
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حكمتيار اأكرث من غ�سبه على ال�سيوعيني. يرى املوؤلف اأن �سيافًا ف�سل جبهة م�سعود 
الطاجيكي على جبهة حكمتيار ابن عرقيته الب�ستونية. 

ي�سري املوؤلف اإلى اأن ال�ساحة االأفغانية بعد املحاولة االنقلبية الفا�سلة ازدادت 
»االأ�سوليني«  بني  اخلالف  كان  اأن  وبعد  املجاهدين،  ف�سائل  بني  وت�ستًتا  انق�ساًما 
و»املعتدلني« غدا االن�سقاق واخلالف و�سط االأ�سوليني اأنف�سهم، الذين انق�سموا بني 
مع�سكر حكمتيار ومع�سكر رباين م�سعود. يف هذه االأجواء ظهر تكتل للقادة امليدانيني 
بوزن  تتمتع  التي  التاريخية  امليدانية  القيادات  من   )37( ي�سم  اجتماع  اإلى  دعا 
مايو  مطلع  يف  اللقاء  كان  لها.  م�سهود  خارجية  �سيا�سية  وب�سمعة  داخلي،  ع�سكري 
حقاين،  الدين  جالل  املعروف  امليداين  القائد  من  وبت�سجيع  بدعوة   ،1990 )اأيار( 
ياأخذ  للتجمع اجلديد  وعبداحلق، واأحمد �ساه م�سعود. كان حقاين الذي برز قائدا 
واالإيجابية،  الفعال  للتحرك  واالفتقار  اجلدية،  عدم  وحكومتهم  املجاهدين  على 
باالإ�سافة اإلى ماأخذه يف ا�ستبعاد القادة امليدانيني عنها، وا�ستبق رباين املوؤمتر بدعوة 
اإلى اإ�سراك قادة ميدانيني يف احلكومة. اعرت�س حكمتيار على الت�سكيلة وو�سف رباين 
املوؤمتر باملوؤامرة على ال�سعب االأفغاين. ي�سري املوؤلف اإلى اأن الت�سكيلة متثل �سغًطا على 

االأطراف ال�سيا�سية املتنازعة.

الفصل الخامس: كاُبل والحروب العبثية

يتحدث املوؤلف عن اندالع ما ي�سفها بـ»احلرب العبثية« بني ف�سائل املقاتلة، 
�سقوط  من  فرتتها  امتدت  وقد  والعك�س،  اليوم  عدو  االأم�س  حليف  يغدو  كان  وكيف 
العا�سمة عام 1922 اإلى �سقوطها باأيدي حركة طالبان 1997. ليبداأ االأمر بتحالف 
االأقليات لتنقلب اإلى حتالف حكمتيار مع دو�ستم، ومنها اإلى حتالفه مع م�سعود ورباين، 
من اأجل وقف زحف حركة طالبان االأفغانية. لتختتم بظهور حركة طالبان االأفغانية 

عام 1994.

لها  يزال  وال  كان  اأفغانية  مدن  ب�سقوط  ياأبه  اأحد  يعد  مل  كاُبل  �سقوط  ومع 
يف  ال�سيوعيني  ح�سون  تهاوت  �ساعات  فخالل  اجلهاد،  �سنوات  طوال  تاريخي  رنني 
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اآباد وغريها، و�سكل  ال�سريف وقندهار وهريات وغزين ولوجر، وجالل  مدن كمزار 
باإحداث  كفيال  كهذه  مدن  �سقوط  كان  الإدارتها.  �سورية  جمال�س  فيها  املجاهدون 
كلها،  املنطقة  م�ستوى  على  واإمنا  اأفغان�ستان فح�سب،  م�ستوى  على  ال  زلزال حقيقي 

لكن �سقوط كاُبل اليوم غطى على �سقوط كل هذه املدن التاريخية. 

على  جاءت  التي  كاُبل،  يف  وال�سيا�سية  الع�سكرية  القوى  خريطة  املوؤلف  يبني 
ال�سكل االآتي، لي�سهل على القارئ ت�سور املعركة واأ�سبابها ونتائجها الحقا. فعلى �سعيد 
القوى الع�سكرية كان ثمة قوتان كبريتان، هما: قوة احلكومة االأفغانية التي يقودها 
وزير الدفاع اأحمد م�سعود، ومعه املتحالفون من امللي�سيات االأوزبكية بزعامة دو�ستم، 
وتقدر هذه امللي�سيات بع�سرة اآالف مقاتل، وتعرف ب�سرا�ستها يف املعارك، وا�ستب�سالها 
يف القتال، وت�سيطر على املراكز احل�سا�سة يف العا�سمة، ومن بينها قلعة باالح�سار 
يقول:  الذي  يديره اجلرنال عبداملجيد  ال�سمال، حيث  كاُبل يف  ومطار  يف اجلنوب، 
اإنه من اأ�سول عربية، وهو نائب للجرنال دو�ستم. وي�ساعد م�سعود �سابطان �سيوعيان 
هما: اجلرنال بابا جان، واجلرنال موؤمن ونبي عظيمي، وكذلك حزب الوحدة ال�سيعي 
التابع الإيران، ولكن هذا احلزب كان عادة ما يدخل يف معارك وا�ستباكات مع حليف 
م�سعود الب�ستوين عبد رب الر�سول �سياف، وهو القتال الذي ا�ستنزف الطرفني ب�سكل 
كبري على مدى �سنوات ال�سياع هذه. اأما قوى املجاهدين االأخرى فمتحالفة �سيا�سيًا 
فقط ال ع�سكرًيا مع م�سعود، كقوات جالل الدين حقاين، والقوات املو�سوفة باالأحزاب 
املعتدلة، التي وقفت ع�سكرًيا على احلياد، لكن �سيا�ًسا فكانت معه قلبا وقالبا. مبقابل 
هذا جبهة زعيم احلزب االإ�سالمي قلب الدين حكمتيار، فكان يقاتل وحده باالإ�سافة 
اإلى بع�س العنا�سر العربية التي ا�ستب�سلت معه يف حربه �سد قوات م�سعود، وهو ما 
�سريغم االأخري على الوقوف �سد العرب ومطالبتهم بالرحيل عن اأفغان�ستان، وظلت 
احلرب حمتدمة بني حكمتيار وخ�سومه ل�سنوات، اإلى اأن متكن يف النهاية حكمتيار 
من التحالف مع ملي�سيات دو�ستم، التي كان ياأخذ على م�سعود حتالفه معها، ولكن بعد 

اأن ا�ستغلها م�سعود طوال ال�سنوات املا�سية.
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يتحدث املوؤلف عن امل�ساهمة العربية يف اأفغان�ستان يف التجنيد من خالل مكتب 
اإلى اجلبهات، وعن امل�ساهمة الطبية  واإر�سالهم  عبداهلل عزام ال�ستقبال املتطوعني 
م�سرًيا اإىل  اأنها غلب عليها الطابع االإخواين،  اإلى  اأفغان�ستان التي ي�سري املوؤلف  يف 
م�ساركة عبداملنعم اأبو الفتوح، �كذلك املراقب العام لالإخوان يف �سوريا 
حممد حكمت �ليد. وعن امل�ساهمة االإعالمية ي�سري اإلى عدد من االأ�سماء، بينهم 
وعثمان  اإ�سماعيل،  وجمال  بركات،  واأحمد  من�سور،  اأحمد  بجانب  ذاته،  املوؤلف 
البتريي، واأجمد ال�سلتوين، وحممود عبدالهادي، وتوفيق غان، وراأفت يحيى واآخرين. 

كما يذكر املنظمات التي ن�سطت يف الدعم االإغاثي يف اأيام اجلهاد االأفغاين. 

الفصل السادس: طالبان.. الظهور والزحف السريع 

االأفغانية ومتددها  الف�سل، عن ظهور حركة طالبان  املوؤلف يف هذا  يتحدث 
ال�سريع يف اأفغان�ستان بدعم باك�ستاين وا�سح، بعد اأن �سئم الباك�ستانيون حروًبا عبثية 
على حدودهم، ومل مي�س ثالث �سنوات على ظهور احلركة حتى نّحت عن طريقها 
البقاع  معظم  على  ت�سيطر   1998 عام  وباتت  ال�سوفيتي،  االحتاد  هزمت  ف�سائل 
كان  حيث  لطاجيك�ستان،  املحاذية  تخار  �لية  من  جزء  با�ستثناء  االأفغانية، 
يقبع اأحمد �ساه م�سعود، بينما خ�سمه حكمتيار يفر اإىل اإيران، اأما رباين فقد 
لتن�سغل  له،  ملجاأ  البالد  اأطراف  لياأخذ  اأرا�سيها،  اإلى  الدخول  من  باك�ستان  منعته 
احلركة بدخول القاعدة اأفغان�ستان، وا�ستخدامها اإياها لعملياتها يف اخلارج، والتي 
املدمرة  �سرب  ثم   ،1998 عام  اأفريقيا  اأمريكا يف  �سفارتي  بتفجري  القاعدة  بداأتها 
العاملي  التجارة  برجي مركز  ا�ستهدافها  ثم  كول عام 2000،  اإ�ص  اإ�ص  يو  االأمريكية 
على  دولة   )38( مواجهة  ل  وف�سّ الدن،  بن  اأ�سامة  ت�سليم  عمر  املال  رف�س   ،2001

ت�سليمه، وينتهي ب�سقوط حركة طالبان حتت وقع ال�سربات االأمريكية اجلوية.

ي�سري املوؤلف اإلى اأن اأ�ل ظهور ل�سم طالبان التي تعني طلبة املدار�س 
الدينية كان عام 1987 على يد القائد لل بلخ املعر�ف يف قندهار، �الذي 
قاتل اأيام ال�سوفيت حتت عنوان كتائب طالبان. وي�سري الكاتب اإلى اأنه بعيًدا 
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اأو اأن ذلك جمرد توارد  اأو ن�سق معه،  اإذا كان املال عمر قد اأخذ اال�سم منه  عن ما 
لالأفكار، فاإن الكل يجمع على اأن املبادرة كانت من املال عمر.

يقول املوؤلف على ل�سان املال عمر الذي روى له كيف متكن من جمع النواة االأولى 
القادة امليدانيني وحكام املناطق من ظلم  اإلى منع  البداية  التي هدفت يف  للحركة، 
النا�س، فكان اأن جتمع البع�س وبداأ حربه على هوؤالء الذين يظلمون النا�س، فك�سبوا 
حمبة النا�س ودعمهم وتاأييدهم، كما ي�سري. ي�سيف اأن لغة خطاب حركة طالبان 
كانت مت�سقة مع احتياجات ال�سارع القندهاري يومها، �هي احلاجة لوقف 
�النهب،  ال�سرقة  حالت  اإىل  بالإ�سافة  املنطقة،  يف  امل�ست�سري  الف�ساد 
�ل اأف�سل من طلبة العلم يف �قف هذه املمار�سات؛ كونهم يعظون النا�س 
اللغة  حر�ست  فقد  �لذا  اإليهم،  النا�س  �ي�ستمع  �اأ�سبوعي،  يومي  ب�سكل 
واقت�سرت  ال�سيا�سية،  للغايات  التطرق  عدم  على  البداية  يف  الطالبانية 
على احليز الذي يهم النا�س، وهو الفو�سى واالقتتال، وهو ما �ساعد دخولهم قلوب 
النا�س �سريًعا، ولو طرحت اأفكارا �سيا�سية منذ البداية، ل�سارع اجلميع اإلى اتهامها 
باأنها تريد ال�سلطة والنفوذ مثلها مثل غريها من الف�سائل واالأحزاب املتقاتلة، وثمة 
عالقة تاريخية حكمت املال الروحي مع ال�سلطان الزمني باأعني االأفغان ب�سكل عام، 
وهو اأن املال ب�سكل عام اعتاد اأن يكون تابًعا لل�سلطة ال�سيا�سية، ولي�س قائًدا لها، االأمر 
م�سلحة  لها  اأن  على  الكثريون  اإليها  ينظر  فلم  متددها،  طريق  للحركة  مهد  الذي 
�سيا�سية و�سلطوية من وراء هذا اخلروج، ومل ي�سك اأحد يف اأنها �ستناف�س ال�سيا�سي 

على حيزه.

يورد املوؤلف اأن املال حممد عمر ومن معه كانوا يطوفون على احللق الدينية يف 
الوليد، مع احلر�س  القبول مل�سروعهم  يتو�سمون فيه  املدار�س، ويدعون حتديدا من 
على الرتكيز على النوعية، وي�سيف املال عمر يف روايته عن تاأ�سي�س احلركة التي رواها 
لراديو كاُبل �سابقا، وراديو ال�سريعة الحقًا: »ويف ع�سر ذلك اليوم ونحن نطوف على 
املدار�س واملناطق بهذه الدراجة النارية، متكنا من اإقناع )53( �سخ�سية دينية، ومل 
مير �سوى )24( �ساعة حتى جتمع الكل يف �سالة الفجر، فقام اأحد احلا�سرين وقال: 
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»اإنني راأيت يف املنام اأن املالئكة دخلت �سنج�سار، وكانت اأيديهم ناعمة، فطلبت منهم 
اأن مي�سحوين باأيديهم للتربك«، ثم طلبنا يف �سباح الغد ال�ساعة العا�سرة �سيارتني من 
و�سيارة �سحن  �سيارة �سغرية،  �سيارتني:  فاأعطانا  املنطقة،  اأحد جتار  ب�سري،  احلاج 
اآخرون، وملا كرث  اإلينا  اإلى منطقة ك�سك نخود، وان�سم  الطلبة  كبرية، فنقلنا هوؤالء 

العدد ا�ستعرنا االأ�سلحة من النا�ص«.

ت�ساعديًا  طبيعيًا  كان  اأفغان�ستان  يف  للمال  ال�سيا�سي  التطور  اأن  املوؤلف  يرى 
متامًا، بخالف ما كان عليه ال�سيا�سي االأفغاين، ملكا كان اأو رئي�ًسا، فقد كان تطوره 
تنازليًا، كل الأ�سبابه املختلفة واملتنوعة، وك�سفت الظاهرة الطالبانية اأن املل االأفغاين 
مل يعد ذلك املال ال�ساذج الذي ي�ستطيع ال�سيا�سي االأفغاين خديعته، ورمبا يعود ذلك 
اإلى انفتاح االأفغاين على العامل اخلارجي بعد اأن كان حم�سورًا اأيام امللوك يف الغيتو 
االأفغاين، فاكت�سب خربات وتوا�ساًل ومعرفة بالعامل االآخر، واأك�سبته �سنوات الهجرة 
واالحتكاك مع العامل االآخر خربة وجتربة، و�ساغت عقليته التي مل تعد هي نف�سها 
و�سّكلتها من جديد، واأ�سبحت تفهم العامل ويفهمها اأكرث مما كانت عليه يف ال�سابق، 
اأالعيبها  خا�س  الذي  وهو  له،  بالن�سبة  وطال�سم  �سحًرا  ال�سلطوية  اخللطة  تعد  فلم 
اإلى عالقات خارجية،  باالإ�سافة  اأدواتها،  كثرًيا من  فامتلك  �سنوات اجلهاد،  خالل 

وبيئات داخلية مل تعد �ساحلة لقواعد لعبة ما�سوية بعيًدا عنها.

ال�سعب  من  بقربه  وال�سيخ  املال  دور  العادة  يف  يربز  اأنه  اإلى  املوؤلف  ي�سري 
بع�س  و�سط  الف�ساد  ظاهرة  ا�ست�سرت  ال�سيوعي،  النظام  انهيار  فمع  واملجتمع، 
قيادات املجاهدين امليدانية، الذين برزوا فجاأة على ج�سد املجتمع اجلديد. وا�سلت 
حالة  خلق  مما  االأفغانية،  املدن  من  وغريها  كاُبل  يف  االأهلية  حربها  القيادات  هذه 
عن  اأنباء  وراجت  املح�سوبية،  وتف�ست  الف�ساد،  فا�ست�سرى  والفو�سى،  الالنظام  من 
اعتداء بع�ص القادة امليدانيني على الن�ساء، بل حتى على االأطفال. مل يكن هناك اأحد 
يحا�سب هوؤالء ما دامت ال�سلطة يف اأيديهم، وما دام حكم اأمراء احلرب واالإقطاعيات 
الزمان، فقد ظهرت حركة طالبان كرد  اأفغان�ستان ذلك  الغالب على  الع�سكرية هو 
فعل على كل هذا، وبداأت احلركة ت�سق طريقها الع�سكري بقوة وب�سكل �سريع، �سعارها 
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�سيء«.  كل  ينت�سر  ثم  احلكم  على  ال�سيطرة  »املهم  قبل:  من  لينني  قاله  ما  العملي 
كان االقتتال بني قوات حكمتيار ورباين على اأ�سده يف العا�سمة كاُبل، حاولت حكومة 
خ�سمها  مع  حربها  يف  ال�ستغالله  اجلديد  املتغري  مع  التوا�سل  رباين  الدين  برهان 
الذي نّغ�س عليها احلكم طوال الفرتة املا�سية، فعر�ست اإغراءات مالية على طالبان 

ال�ستخدامها يف قتال خ�سمها حكمتيار.

يف ال�سياق ذاته، ي�سري املوؤلف اإلى اأن وزير الداخلية ن�سري اهلل بابر كان ينظر 
فر�سة  يراه  كان  رباين،  حكومة  اإليه  تنظر  كانت  ما  بغري  فيها  اجلديد  املتغري  اإلى 
لتكني�س كل من هو يف كاُبل، دعم بابر يف روؤيته تلك رئي�سة وزرائه بي نظري بوتو التي 
كانت تطمح من خالل ذلك اإلى القطيعة مع كل من له عالقة باإرث �سياء احلق مهما 
كانت بقاياه، وبالفعل توا�سل بابر مع حركة طالبان وعر�س عليهم مهاجمة خمازن 
احلزب االإ�سلمي يف �سبني بولداك الواقعة بني قندهار وكويتا الباك�ستانية، وحني بداأ 
الهجوم كانت حامية املخازن تظن اأن الهجوم قد ح�سل من قبل القوات الباك�ستانية 
فوّلت هاربة. وبعد �سيطرة مقاتلي طالبان على خمازن ال�سالح التي احتوت على )18( 
األف قطعة كال�سينكوف، ف�سال عن �سواريخ وقذائف مدفعية وذخرية، عمل ن�سري 
لعقدين  املمتدة  ونظًرا خلربته  الباك�ستاين،  القرار  �سانع  لدى  ت�سويق احلركة  على 
املخابرات  مدير  من  الباك�ستاين  القرار  �سناع  من  اأكرث  امل�سهد  بتعقيدات  ومعرفته 
ف�سيطرت  باملتغري اجلديد.  اإقناعهم جميًعا  ا�ستطاع  وقائد اجلي�س، فقد  الع�سكرية 
احلركة على قندهار العا�سمة االأولى مللوك االأفغان، التي تعترب العا�سمة الروحية، 
وال�سعور  والذعر  القلق  فيها  يدب  بداأ  التي  ال�سيا�سية  العا�سمة  كاُبل  على  فاأبقى 
باخلطر و�سط ف�سائل املجاهدين، فكان عام 1995 عام التمدد الطالباين، و�سيطرت 
يف منت�سفها على اأكرث من )10( واليات اأفغانية. وان�سم جلل الدين حقاين اإليها 
اخلطر  اأن  وحكمتيار  رباين  من  كل  اأدرك  عمر.  حممد  املال  تنظيمها  زعيم  وبايع 
الطالباين يتهددهما جميًعا. ووا�سلت احلركة ق�سم اجلغرافيا التي تت�سكل بني رباين 
�سقطت  التي  اآباد  جالل  بوابة  ح�سارك  مديرية  على  طالبان  فا�ستولت  وحكمتيار، 

الحقا، وما لبثت اأن انفرطت �ُسبحة ما تبقى من مناطق و�سوال اإلى كاُبل. 
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البلد،  اأرجاء  معظم  يف  احلكم  على  احلركة  �سيطرة  بعد  اأنه  املوؤلف  يورد 
ودار  نريوبي  االأمريكيتني يف  ال�سفارتني  وا�ستهدافه  عاملية،  بن الدن جبهة  فتح  ومع 
تنظيم  بينما  عزلتها،  تزداد  بداأت  طالبان  حركة  اأن  الوا�سح  من  كان  ال�سالم، 
القاعدة يتقدم على ح�سابها ومن ثم يحقق جناحات تكتيكية على ح�ساب احلركة، 
واأ�سبحت العلقة عك�سية بني تاأخر االأول وتقدم الثاين، ومع تفجريات نريوبي ودار 
اأمريكا  وطالبت  باك�ستان،  خالل  من  طالبان  على  الدولية  ال�سغوط  زادت  ال�سالم 
طالبان بطرد القاعدة من اأرا�سيها، لكن احلركة رف�ست الطلب االأمريكي، فزادت 
من عزلتها وحدت من حتركاتها الدولية التي كانت ت�سعى لتو�سيع علقاتها بك�سب 
اأو يف املوؤ�س�سات الدولية االأخرى. لتجد  اإن كان يف االأمم املتحدة  ال�سرعية الدولية، 
طالبان نف�سها قد اأق�سيت من امل�سهد باإ�سقاط حكومتها وتوديع املونديال االأفغاين يف 
ال�سابع من اأكتوبر )ت�سرين االأول( 2001، لتوفريها احلماية واملالذ الأ�سامة بن الدن، 
منفذ هجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب )اأيلول(، ورف�سها ت�سليمه للواليات املتحدة 

االأمريكية.

الفصل السابع: النسر األميركي في القفص الطالباني

اأفغان�ستان مع قوى  اإلى  االأخري عن عودة احلرب  الف�سل  املوؤلف يف   يتحدث 
اأما  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  تقودهم  دولة   )37( قوامها  اآخرى  اأجنبي  حتالف 
حلفاء التحالف الدويل من االأفغان على االأر�س، فهم معظم االأحزاب اجلهادية التي 
بني  املفاو�سات  �سنوات  متناواًل  ال�سوفيت،  على  احلرب  يف  باالأم�س  حلفاءها  كانوا 
طالبان ووا�سنطن، والتي مير فيها املوؤلف معها على اأحداثها يف الغرف املغلقة، ويف 
�ساحات املعارك امل�ستمرة متناوًبا على فرتاتها التي تناوب على قيادتها ثالثة زعماء: 
2016(، واملل هيبة  اأخرت حممد من�سور )ت  واملال   ،)2013 املال حممد عمر )ت 
الدولة يف  املوؤلف احلديث عن ظهور تنظيم  القيادة. مل يغفل  الذي ال يزال يف  اهلل 
اأفغان�ستان. ي�ستعر�س املوؤلف اأبرز املعارك احلا�سرة »معركة �ساهي كوت«، والتكتيك 
من  تال  عما  ويتوقف  الطالباين،  اخلطف  وتكتيك  اجلوية،  االغتياالت  يف  االأمريكي 
اأ�سبابه، ويف�سل العلقة بني طالبان  ت�ساعد للخلف الباك�ستاين- االأفغاين مبيًنا 
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اإلى  داع�س  وو�سول حمى  بن الدن،  مقتل  على  ويقف  باك�ستان،  وطالبان  اأفغان�ستان 
اأفغان�ستان. 

الخاتمة 

حاول الكاتب، الذي انربى يف متجيد كتابات �سيد قطب واأبي االأعلى املودودي 
دورها  اأثر  يبني  اأن  منها،  املقاتلة  االأفغانية  بنهل اجلماعات  واالحتفاء  البنا  وح�سن 
يف ت�سكيل الوعي )املقاوم لالحتالالت( كاأبرز املعامل يف تطور و)ارتقاء( اجلماعات 
بذلك  اال�ستدالل  الكاتب عن  يتوقف  لهم، يف حني  التحرري  النهج  ر�سم  املقاتلة يف 
لدى ن�سوء احلركة الطالبانية، وتقدميها للقارئ بعباءة املولوي كما اأ�سار يف تعريفه 
له، قبل اأن يك�سف عن غايات املولوي ال�سيا�سية وحتالفاته الع�سكرية، وعليه قد يتوهم 
القارئ اأن احلركة منف�سلة عن تلك االأفكار، متجاوًزا قولبتها فيما كان يت�سدق يف 
حديثه عن كتابات اأولئك احلركيني االإ�سالمويني اإجناًزا لهم والأر�سدتهم، كما ظهر، 
يف حماولة اإخفاء وتدثري لل�سورة الذهنية التي قد ترتبط بهم يف و�سمها »االإخواين«، 
ا يف ظل ال�سعود الذي �سهدته احلركة بعد االن�سحاب االأمريكي وم�ساعيها  خ�سو�سً
يف اعرتاف دويل وقبول اأممي. اأما يف حديثه عن ظهور داع�ص يف اأفغان�ستان جتنب 
اأية اإ�سارة للموؤلفات ومر على ح�سور التنظيم االإرهابي على م�س�س، مع حديثه عن 
احلركة  زعيم  موت  اإخفاء  مرده  كان  للتنظيم،  احلركة  مقاتلي  من  عدد  ان�سمام 
التنظيم  حماقات  من  اإن  بقوله  داع�س  تنظيم  املوؤلف  يعاتب  عمر،  املال  الطالبانية 
اأن ي�ست�سهد باأحد قادة طالبان  اأفغان�ستان �سمن قائمة اأعدائه، قبل  �سنف طالبان 
فيما �سجلته اأفعال التنظيم لتجعل بع�س عنا�سر االأخرية من قيادات تن�سق وتن�سم 
للحركة يف هجرة عك�سية جمدًدا، ليتمثل اأمامنا ب�سكل جلي دورتهما االن�سقاقية، ويف 

دائرة اأكرث ات�ساًعا نواتها »االإخوان«. 


