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   مقدمة :

لم تثر شخصية عالمية في أواخر القللرن العشللرين ومطلللع

لل وإثارة بمثل ما أثارته شخصية أسامة بن القرن الحالي جد

لدان ؛ فإن كان كارلوس قللد مل الللدنيا وشللغل النللاس فللي

لل أن ععد حينهللا بللأنه "  إرهللابي مللن نللوع فريللد " ، إ عصره و

لسامة بن لدان نكهة أخرى ، إذ أنه يعيش ويقوم بنشاطاته

التي تعد إرهابية في نظللر خصللومه ،  ومقاوميللة فللي نظللر

المعجبين به ، في زمن عالم القطب الواحد . لقد كان تحت

تصرف كارلوس عشرات الللدول والنظمللة الللتي تسللهل للله

لا للكللثيرين ، يحللوطه حركته ،  وسيظل أسامة بللن لدان لغللز

الغمللوض ل بسللبب شخصلليته إذ أن كللل مللن قللابله يجللزم

ببساطته و دافئه لمحدثه ، ولكن لطبيعة تحركاته والسللاليب

التمويهية التي استطاع من خللها التعمية على وجوداه رغم

التنسيق الهائل بين  أنظمة مخابرات داولية لللديها إمكانيللات

مالية وبشرية هائلة وضخمة .

هيئة وملمح وتصرفات أسامة بن لدان ترفض أن تخللبر أنلله

إرهابي ، ويبدو من الصعب على الدعاية الميركية أن تنجللح
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في إبرازه وتصويره على أنه إرهابي ، فكل ما فيلله يرفللض

ذلللك ، وهللي مهمللة عسلليرة للدعايللة الميركيللة ؛ فأسللامة

شخصية خجولة وحيي إلى أبعد الحدودا ، ولكن حيللن يتحللدث

إليك تشعر بالثقة الكاملة في كل كلمة يقولها ، وواثق مللن

الخط الذي خطه لنفسه . 

وهنا تكمن مخاطر السياسة الميركية التي اعتمللدت طللوال

تاريخها في التعامل مللع خصللومها علللى استنسللاخ التجربللة

السينمائية الهوليوداية وهي تجريد الخصللوم مللن انسللانيتهم

وهو ما حصل مع كل خصوم أميركا منذ الحللرب مللع التحللادا

السوفياتي السابق الذي أطلق عليلله " إمبراطوريللة الشللر "

وهو ما كرره جورج بوش البن في وصفه لدول محور الشر

فالنسللنة، وكذلك وصللف الخصللوم بالللديكتاتور والشللرار ، 

في العلم الميركي حكر على الميركي وحليفه والشر هو

من خاصية خصومه . 

ولعل ما زادا من الغموض في شخصيته هو الحجب والجدران

العالمية المضروبة عليه ، و التي تحول داون لقائه أو توضيح

وجهللة نظللره ، وتجلللى ذلللك فللي القيللودا  الللتي فرضللتها

الحكومة الميركيللة علللى محطللات تلفزتهللا فللي عللدم نشللر

لا وأوامر معينه للل حسللب أحادايثه و كلماته التي قد تحمل كودا
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قولها ل لتباعه من أجل تنفيذ عملياتهم ، وهو ما علق عليلله

لا في شللريط فيللديو بثتلله قنللاة الجزيللرة بللأن ابن لدان لحق

الميركييللن يتصللرفون وكأننللا ل نعيللش عصللر النللترنت

والتصالت وغيرها .

أسامة بن لدان شخص ثري وضع كل ثروته من أجل تحقيللق

هدفه ويصللفه مللن يعرفلله بللأنه صللاحب رؤيللة واسللتراتيجية

ويعرف كيللف يحللول هللذه الرؤيللة إلللى واقللع علللى الرض ،

بالضللافة إلللى قللدرة خارقللة علللى التللأقلم مللع المعطيللات

الجديدة التي تفاجأ أكثر الحزاب بله الللدول فللي كللثير مللن

الحيان ، ومع فشل الداارة الميركية وحلفائها في القبللض

على ابن لدان الذي أطل  على الجميع في الثاني عشر مللن

 وذلك علللى شاشللة2002نوفمبر " تشرين ثاني " من العام 

الجزيرة وصللفحات الحيلاة اللندنيلة ملن خلل هللذا الكللاتب ،

لا فللإن ابللن لدان أحللرج الداارة الميركيللة وحلفائهللا دااخليلل

لا ليقول لهم بصوت واضح أننلي مللا زلللت حللي ، وأن وخارجي

توجهكم إلى العراق في هذا الوقت بالذات ما هو إل هللروب

من الواقع والهدف الذي جئتم من أجللله ، وقصللة التسللجيل

ة أخلرى سلأتحدث عنهلا فلي الصوتي الذي وصللني لله قص

مكان آخر من الكتاب .
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لا للمعلومات المرشحة مللن خلل بعللض الستقصللاءات ووفق

لا مللع بعللض المصللادار العربيللة الللتي التي قمللت بهللا وتحديللد

عايشت مرحلة الجهادا الفغاني الذي كان أسامة يعمللل فيلله

لا ، فللإنه ربمللا يكللون مللن أوائللل الفغللان العللرب لا نهار جهار

الذين سمعوا بأنباء الغزو السوفييتي لفغانستان في العللام

لا بمساعدة المجاهدين الفغللان حينهللا ،1979  لينهضوا عملي

و ينقل عنه أنه سمع بخللبر الغللزو مللن المللذياع وقللرر علللى

الفور حزم حقائبه و ذلك بعد أسبوعين فقللط مللن الجتيللاح

للتللوجه إلللى باكسللتان بغيللة الوقللوف علللى حقيقللة الوضللع

وإمكانيات المشاركة ، وبينما اقتصرت مشاركته في البدايللة

من خلل تقديم التبرعات والزيللارات المتقطعللة لسللبوع أو

 السللتقرار فللي باكسللتان1984أسبوعين قللرر فللي العللام 

وقضاء اليام الطويلة دااخل أفغانسللتان مللع المجاهللدين ، و

طوال هذه الفترة لم يتغيللر أسللامة للل علللى مللا يبللدو للل منللذ

لا مجيئه و حتى الن ؛ فوزنه ل يتعللدى السللبعين كيلللو غراملل

لا . 190بطول قد يتجاوز    سنتيمتر

والذي يظهر أن اهتمامه هذا بأفغانسللتان كللان أول اهتمللام

له بالسياسة بشللكل عللام ، إذ أنلله لللم يللؤثر عنلله قبللل هللذه

الحاداثة أنها اهتم بالسياسة والقضايا الدوليللة ، ولكللن ربمللا
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أثرت حواداث أخرى جرت في نفس الفترة التاريخية ولعبللت

أفغانستان داول القطرة التي طافت على الكأس ففي تلللك

الونة وقعت الثورة اليرانية وكذلك توقيع اتفاقيللة السلللم

بين مصر والكيان الصهيوني وكذلك بدء أحداث الصدام بيللن

لا عللن داعللم السلميين والنظام السللوري والللذي تللردادا كللثير

مالي قدمه أسامة بن لدان إلى السلميين في سللوريا ضللد

النظام ، ولعل خلفية والدته السللورية الصللل والللتي كللانت

لا في عقله الباطن الزوجة الرابعة والخيرة لوالده لعبت داور

.

ما ينبغي أن تدركه وتعيه السلطات الميركيللة أن مللا حصللل

لا في أحداث الحاداي عشر من أيلول وقبلها وغيرهللا كللان ردا

على ما تقوم به السياسة الميركيللة فللي العللالمين العربللي

والسلمي وإن كلان المقلام ليلس مقلام تفصليلها ، وبكلل

لا ،  وإن كللانوا تأكيللد يللدركها صللناع القللرار الميركللي جيللد

يسعون إلى تجاهلها وإغماض العيللن عنهللا ، وأنقلل هنللا ملا

قاله بالضبط الفيلسوف الفرنسي جان بودا ريار عن أحللداث

الحاداي عشر من أيلول فللي صللحيفة الحيللاة اللندنيللة وفللي

2002عللدداها الصللادار  بتاريللخ العاشللر مللن أيلللول عللام 

 أيلول لللم يكللن عمللل إبللاداة ،11يقول :" ... وما حصل في 
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إنما عملية قتل انتقاميلة ورمزيللة هلدفها النيلل مللن القللوة

العظمللى ، ومللن عمليللة الدمللج التوتاليتاريللة الللتي يجللري

فرضها ."

فما تريده القوة العظم الميركية باختصار هو فرض ثقافة

تكنولوجيللة القللوة العظمللى والتهللام الثقافللات الخللرى

وإلحاقها بها ، وقيام الرئيس الميركللي جللورج بللوش بللدور

مارتن لوثر لصلح الدين السلمي بما يتماشى ويتسق مللع

الهداف والمقاصد الميركية .

يقولللون إن الصللحافي هللو أول مللؤرخ للتاريللخ ، مللن خلل

الحللداث والوقللائع الللتي يتابعهللا بشللكل يللومي ، ويقللوم

بتدوينها ونشرها على المل ، وعلى هذا آمللل أن أكللون مللن

لا رقللم خلل هذه اللقاءات التي أجريتها مع المطلوب أميركي

لا واحد قد ساهمت في تسجيل التاريللخ ونشللره بأمانللة بعيللد

عن التشهير أو التهوين والتهويللل ، وإنمللا أكللون قللد قمللت

بنقل الحقيقة كما هي ، فكما قال أحدهم علمتني الحقيقة

أن أكرهها فما استطعت ، وكما قيل الرائد ل يكللذب أهللله ،

فأرجو أن أكتب كل ما رأيت بأمانة داون محابللاة أو خللوف أو

ررة للكللثيرين ، وهللي الضللحية الولللىوجللل ،  فالحقيقللة ملل

للحروب ، فكيف إن كنا نحن في أم الحللروب وأبيهللا  وهللي
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الحرب التي وصفت بالحرب على الرهاب ، والللتي تجمعللت

عليها كل القوى الغربية .

                الفصل الول 

ملحظات ، بن لدان والقاعدة وطالبان 
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قبل الللدخول فللي صلللب الكتللاب أسللجل بعللض الملحظللات

المهمة التي ستساعد و بكل تأكيد في فهم شخصية أسللامة

بن لدان التي أفرزتهللا ظللاهرته الللتي للل باعتقللاداي للل يمكللن

وصفها بالظاهرة ، فبعد اللقاءين المطولين الذين أجريتهما

معه ، وكذلك بعد أحداث الحاداي عشر من أيلللول والهجمللات

الللتي حصلللت علللى أفغانسللتان وسللقوط حركللة طالبللان ،

أستطيع أن أضع هذه الملحظات التي قد تساهم في فهللم

وفللك ألغللاز هللذه الظللاهرة الللتي اسللتوقفت العللالم كللله ،

وجعلتلله حللبيس أنفاسلله بانتظللار مللا ستسللفر عنلله تلللك

المواجهة بين مللا يمكللن وصللفه بصللراع " الللدب والنملللة " ،

لا أشبه ما يكون " ل صوت يعلللو والتي رفعت واشنطن شعار

على صوت ما يوصف بالرهاب " و " معنا أو مع الرهللابيين

" كمللا قللال الرئيللس الميركللي جللورج بللوش ، وإلللى أيللن

ستسللفر هللذه المواجهللة ، وهللو باعتقللاداي أمللر مهللم قبللل

الولوج إلللى الحللوارين الللذين تللوقفت عللن نشللرهما بسللبب

لا علللى أي تصللريحات الحظر الطالبللاني الللذي كللان مفروضلل

لبن لدان ، ومثل هذه الملحظات التي غدت بمثابة حقللائق

أو مسلللمات أعتقللد أنهللا مفتاحيللة فللي فهللم وسللبر غللور

رسم العالم إلى فسللطاطين شخصية مثل هذا الرجل  الذي ق
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واضللحين ، أو كمللا وصللف أحللداثها الكللاتب المصللري محمللد

حسلللنين هيكلللل بأنهلللا " عواصلللف النلللار عللللى نيويلللورك

وواشنطن " رغم الكثير من الخطاء التي وقع فيها بمقللاله

الذي نشره في وجهات نظر في السللفير اللبنانيللة بتاريللخ :

ي2002-ل 2-لل 2  تحت عنلوان : " واشللنطن تلؤذن للجهلادا ف

كابول " وقمت بتصحيح الكثير من الخطاء التي وقللع فيهللا

هيكل في مقال نشرته في صحيفة " الحياة " اللندنية التي

لل لها في باكستان وأفغانستان منذ العام  1991أعمل مراس

 ، وأما الحقائق أو الملحظات أو2002- 2- 15وذلك بتاريخ  

المسلمات التي أعتقد بأهميتها في فهللم شخصللية  أسللامة

بن لدان والظاهرة التي أفرزها :

1- الملحظللة  الولللى : أسللامة بللن لدان تحللدى الوليللات   

المتحدة الميركية في زمن صعب ونكد إذ تهيمن فيلله علللى

العالم قوة واحدة ،هي أميركا ،بللل وتفللرض علللى الخريللن

رؤيتها ونظرتها إلى الحللداث ؛ ولكللن أسللامة قبللل التحللدي

ومضى فيه ، وواصل تهديداته للوليات المتحدة الميركيللة ،

ونفللذ هللذه التهديللدات علللى أرض الواقللع بخلف كللثير مللن

القاداة والزعماء الذين هدداوا وتوعدوا داون تنفيذ ، ومع أنلله

شخص خليجي لم يكن يتوقع الكللثيرون أن تصللدر عنلله تلللك
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المعارضة القوية لميركا وهو الذي شكك فيلله البعللض خلل

رل لنلله سللعوداي ، ويعمللل فترة الجهللادا الفغللاني ل لشلليء إ

لصالح الحكومللة السللعوداية كمللا يقولللون ، وعللزز ذلللك لللدى

البعض من هؤلء المشككين الصورة النمطية المأخوذة عللن

الخليجييللن بشللكل عللام و السللعودايين بشللكل خللاص بللأنهم

ليسللوا أبنللاء قضللية عمليللة ،  وإنمللا وظيفتهللم تتمثللل فللي

تقديم الدعم المالي للحركللات السلللمية داون التللدخل فللي

شأنها الداخلي ، وإل فسيؤخذ حينهللا أي رأي أو تللدخل لهللم

علللى أنلله أوامللر مللن الحكومللة السللعوداية لتجييللر العمللل

 ، ولعل هذا ما دافع الوليات المتحدة الميركية إلىلصالحها

قصر اتهاماتها في البدايللة لبللن لدان علللى تمويللل حركللات

إسلمية مسلحة في كل ملن مصلر والصللومال وأفغانسللتان

والسوداان ، لكن هذه التهامات الميركيللة تطللورت لتعتللبره

متلللورط فلللي تفجيلللرات الخلللبر والعليلللا و السلللفارتين

الميركيتين و ضربات نيويورك وواشنطن .

2- الملحظة الثانية : أسامة بن لدان بنظللري اقللترب مللن  

لا بللالمعني خطللف حركللة طالبللان الفغانيللة ، وليللس خطفلل

السلبي أي لمصلحة شخصية ، وإنما تمكن من فرض أجندته

السياسللية علللى حركللة تقليديللة مولويللة تفتقللد إلللى تلللك
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إذ للمللرة الوللى منللذ سللقوط الخلفلةالجندة السياسللية ، 

 تقترب القوى السلمية التقليدية1924العثمانية في العام 

الممثلة بطالبان المتمذهبين بالمللذهب الحنفللي مللع القللوى

الحركية النتحارية أو الستشهاداية التي يمثلهللا أنصللار ابللن

 و الجامعات العصرية وغيرلدان من خريجي المعاهد العلمية

المتمذهبين بمذهب ويللدعون إلللى الجتهللادا فللي الشلريعة ،

بينمللا يعللودا التعليللم الطالبللاني إلللى المللدارس الديوبنديللة

التقليدية ، والتي تعتمد نفللس العلللوم الللتي كللانت تدرسللها

المدرسة النظامية في بغدادا أيام العباسلليين ، وهللي فجللوة

لل أن يتللم التعللاون بيللن ليللس مللن السللهل تجسلليرها ، فضلل

هاتين  المدرستين ، ولعللل هللذا مللا دافللع الوليللات المتحللدة

الميركية إلى التعللاون مللع طالبللان فللي البدايللة بقناعللة أن

طالبان ضد العصللرنة وليسللت ضللد الغللرب كمللا قللال حينهللا

الناطق باسم الخارجية الميركية جلين دايفيس ، وربما كللان

لا إلى حللد كللبير فللي البدايللة ، لكللن تللزاوج العنللادا ذلك صحيح

الطالباني مع النظرة التقليدية ضد اليهودا والنصللارى ، إلللى

جانب  العصرنة السلللمية والفهللم للعللالم والحللداث الللتي

تدور فيه من  قبل ابن لدان أفرز توليفة ، سبقت التوليفللة

التي كانت تنتظرها أميركا وغيرها من الدول في أن تعمللل
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طالبان على التأقلم مع العصر وتتطور ، وذلك على غرار ما

لا حصل مع نشوء الدولة السللعوداية ولكللن الفللارق كللان بعيللد

بين التجربتين ، إذ أن على رأس السعوداية كللان هنللاك ملللك

يرغب في التطوير والعصرنة ، بينما الوضع الفغاني بخلف

ذلك إذ أن " أمير المؤمنين "يرى أن أي تحللديث ربمللا قضللاء

على مملكته .

وعلى هللذه الخلفيللة فمللن المهللم النتظللار لرؤيللة فيمللا إذا

كانت مثل هذه المعادالة الجديدة سللتتطور وتتوسللع لتشللمل

مناطق أخرى من العلالم السلللمي أم أنهلا ستقتصلر عللى

لا لخصوصللية المكللان و الرقعللة الفغانيللة والباكسللتانية نظللر

الزمان والشخاص ، فالتأسيس لمثل هذه العلقة التعاونيللة

لا عللن التهامللات الللتي كللانت هللذه المللدارس تكيلهللا عوضلل

لبعضها البعض سيؤسس لعمل جديد وفريللد مللن نللوعه بيللن

الجماعللات السلللمية المتباينللة المللدارس والللرؤى ، وقللد

لا على المصالح الغربية .  لا جدي يشكل تهديد

وينبغي التأكيد هنللا علللى أن وصللول طالبللان إلللى السلللطة

أظهر قدرة القوى التقليدية والمحافظة علللى الخللروج مللن

قوقعتهللا وشللرنقتها الللتي بقيللت فيهللا طللوال السللنوات

الماضية وذلك منللذ سللقوط الخلفللة العثمانيللة ،بللل وأثبتللت
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القدرة على التعامل مع الجللانب السياسللي للسلللم ، وهللو

لا عن تلك المدرسة كما هللو معللروف . الجانب الذي كان مغيب

لا علللى القللوى الحركيللة السلللمية وعلللى رأسللها ومقتصللر

الخللوان المسلللمون وشللقيقاتها مللن الجماعللة السلللمية

الباكستانية وغيرها ، وكسرت طالبان القاعللدة الللتي كللانت

مأخوذة عن المولويين و التقليديين بللأنهم موالللون للحكللام

وليس لديهم استقللية في اتخاذ القللرار السياسللي ،  وهللو

ما غذته تصرفات البعض منهم في العللالم السلللمي وتبللوء

الفكللر الخللواني أو المقللرب منلله طللوال العقللودا الماضللية

الساحة السياسية والتغييرية في العالم السلمي .

 مثل هذا الواقع فتح أعين الكثيرين من المثقفين و الخبراء

والجهللزة المنيللة الدوليللة علللى الحاضللنة الللتي احتضللنت

طالبان وهي المدارس الدينية المقدر عدداها فللي باكسللتان

بأكثر من عشرة آلف مدرسة ، والتي يتحللدث تقريللر أممللي

 بللأن طالبللان تمكنللت بالتعللاون مللع2001صللادار عللن العللام 

المدارس الدينية المنتشللرة فللي باكسللتان مللن تجنيللد مللا ل

يقل عن عشرين ألف طللالب تحللت سللن الثامنللة عشللر مللن

أجل القتال في أفغانستان ضد خصومها .
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ولعل ما يزيد هلع الغرب هو أن التغيير الصلحي الللذي جللاء

على يد صلح الدين اليوبي إنما بللدأ مللن المللدارس الدينيللة

حين جند أبناء هذه المدارس فللي حربلله لسللتعاداة المسللجد

.      القصى من الصليبيين

أثبتللت القاعللدة علللى أنهللا جبهللةالملحظللة الثالثللة :  - 3

متماسكة بعيدة عن فيروس النقسامات والتشللظيات الللتي

عاداة ما تميز الساحة الحزبيللة السلللمية ، ولللذا فرغللم كللل

المصاعب التي عانتها وواجهتها والحصار الدولي المضروب

لل أنها أثبتت عصلليانها علللى هللذا التشللظي والتفتللت عليها إ

 النقسلام فلي صلفوفوالنقسام ، بينما اعتدنا على رؤيلة

لا المسلحة منها في أية  مواجهللة الحركات السلمية وتحديد

لها مع أعدائها أو خصومها ، وهو ما ظهر وبان في الجزائللر

وغيرها ، بينما تمكنت القاعدة رغم وجودا جنسيات ربما من

كل أرجاء الرض في صللفوفها و اختلف اللغللات والجنللاس

وربمللا الخلفيللات بيللن أتباعهللا إل أنهللا اسللتوعبت هللذه

التناقضات كلها وصهرتهم فلي بوتقلة واحلدة وهلي العملل

الكفاحي ضد أميركا . وبالتالي اسللتطاعت توظيللف طاقللات

الكثيرين من التباع في أوزبكستان وطاجيكستان ، وجنللوب

شرق آسيا في أندونيسيا والفيلبين وماليزيا ، وحللتى أوربللا
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والعالم العربي من أجل الهدف المعلن والواضللح ، وهللو مللا

"  إخللراج القللوات الميركيللة مللنوضعته كهدف لها تمثل بل 

جزيرة العرب " .

 - الملحظة الرابعة : قللوة التنظيللم ومتللانته ؛ فرغللم كللل4

لا علللى تللوجيه رل أنه ما يزال قللادار الضربات التي تعرض لها إ

الضللربات بللل ولللم يقتللل أو يؤسللر أحللد كللواداره الكللبيرة

مللارس28،باستثناء ما حصل لبي زبيدة في فيصل آبادا في 

 ، ورمزي بين الشيبة في كراتشي يوم2002أذار من العام 

،  ولعل مللردا 2002التاسع من سبتمبر " أيلول " من العام 

القللوة والمتانللة إلللى الوضللوح و البسللاطة فللي الهللدف ؛

ى حلديث نبلوي صلحيح وهللو : " ففلسفته كلها مسلتندة  إل

أخرجللوا اليهللودا والنصلارى ملن جزيلرة العلرب ، أو أخرجللوا

المشلركين ملن جزيلرة العلرب " ، فهلذا الحللديث هللو ملدار

فلسفة  ابللن لدان ، ولللذا عمللد  إلللى الللتركيز علللى  نظريللة

لل من  اللجوء إلى العللدو القللربالعدو المشترك والواضح بد

كما وصللفه فللي حللديثه معللي المتمثللل بنظللرة البعللض مللن

حلفائه بالنظمة العربية ، لكن نظريللة ابللن لدان هللي الللتي

لا الجميع عليها كونه هدف مشترك وعام سيشترك رسا لحق

مع ابن لدان السلمي والوطني وربما حتى بعللض النظمللة
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العربيللة المعارضللة أو المتضللررة مللن الهيمنللة الميركيللة ،

وربما يصللل المللر إلللى أنظمللة غيللر عربيللة وغيللر إسلللمية

متضررة ومهدداة بشكل خطير وجدي في مصالحها القوميللة

ومجالت  نفوذها .

ولعلللل الشلللهاداات اللللتي أداللللى بهلللا القلللاداة العسلللكريون

الميركيون وغير الميركيين خلل معارك " عرمللا " وغيرهللا

داليل على متانة التنظيم وقدرته علللى التحللرك فللي أصللعب

ظللروف رغللم التجييللش العللالمي ضللده واسللتغلل كللل

المكانيللات المتللوفرة لللدى الللدول الغربيللة والمواليللة لهللا

والخائفة منها من معدات ومال ومعلومات أمنية ونحوها .

ر أن قلوة القاعللدة أتلت ملن العنلوان العريلض اللذي ويظه

وضعته لمواجهتها بقتال  اليهودا والنصارى منذ العلن عنلله

فللي خوسللت الفغانيللة1998 مايو " أيار " من العام 23في 

شرقي أفغانسللتان ، وهللو مللا سللهل علللى القاعللدة أمريللن

استراتيجي وتكتيكي  مهمين الول وهو الستراتيجي بجمللع

مجموعات مسلحة غاضبة من النفوذين الميركي واليهللوداي

تحت لواءها وهو ما أخرجها من شرنقة الخلف والقتال مللع

النظمللة الللتي قللد يتفللق ويختلللف الكللثيرون فللي قتالهللا

لا وعلبر صلنادايق القلتراع ، وتوقيته أو التعامل معها سياسللي
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أما الهدف التكتيكي الوظيفي ويتمثل في أن كللل مجموعللة

مؤداية للقاعدة كانت في الغرب أو الشللرق بإمكانهللا القيللام

بأعمللال عسللكرية ضللد العللدوين اللللذين وضللعتهما لنفسللها

ومؤيديها داون العوداة إلى القياداة ما سيصعب حركة ملحقة

ومتابعة كيفيللة تحلرك القاعللدة وهللو  الملر الللذي ملا يلزال

يذهل الجهزة المنية الغربية والعربية .

- الملحظة الخامسة : تمكن أسامة بلن لدان حلتى كتابلة  5

هذا الكتاب من التواري عن النظار والختفاء بللدون حمايللة

أي نظللام سياسللي ،  أو داولللة تللؤويه كمللا دارج علللى ذلللك

معظم أو كل المطلللوبين الكبللار فلي العللالم ، وهللي قضللية

بنظري في غاية الحساسية والهمية في فهم كيفية تحللرك

المطلوبين الكبار في العالم بدون غطاء حكومي ،  كما كان

عليه المر حيللن تواجللد فلي السللوداان أو فللي أفغانسللتان "

طالبان " ، حيللث نظاملان سياسلليان يسلليطران علللى أراض

شاسعة ، ويتحرك بحرية أو بشيء من الحرية فللي التصللال

مللع العلم ، وكللذلك فللي التواصللل مللع أتبللاعه وناشللطيه ،

فالمعروف أن الحركات المسلحة في كل العالم وعلى مدى

التاريخ – حسب فهمي ومعرفللتي – علللى القللل لللم يتمكللن

أحد منهللا فللي النجللاح بللدون غطللاء حكومللة أو داولللة ، ولللذا
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وجدنا كارلوس حين انكشف الغطاء الحكومي الذي يوفر للله

ذلك تم القبض عليه وأوداع في السجن ، ونفس المر حصل

مع زعيم حزب العمال الكرداستاني عبد الللله أوجلن بعللد أن

وهذا المللر ينطبللق  حللتى علللىرفعت سوريا الحماية عنه ، 

حركات السلم السياسي ، فنجاح حزب الله في لبنان إنمللا

يعزا بدرجة كبيرة للدولة الللتي سللاندته ووقفللت إلللى جللانبه

لا  إقليمية وداولية مواتيللة ومن ورائها إيران وسوريا وأوضاع

بدرجة كبيرة .

لا مراقبللة فيمللا إذا كللانت وعلى هذه الخلفية فمن المهم جد

حركة مسلحة وشخص مطلللوب رقللم واحللد للقللوة العظللم

الميركية بهللذا الللوزن سللينجح فللي مواصلللة الهللروب ، بللل

وحتى تنفيللذ أعمللال ضللد عللدوه رغللم كللل الحصللار الللدولي

، وفللي ظللل عولمللة أمنيللة غيللرالخللانق المضللروب عليلله 

 .مسبوقة

 ولعل المستغرب أن يهرب ويفر قللاداة أفغللان ومللن أصللول

أفغانيللة إلللى خللارج  بلداهللم لعللدم عثللورهم علللى المللأوى

والملذ ويتمكن ابن لدان ورفاقه مللع عللائلتهم مللن العثللور

على مكان دااخل أفغانستان كما هللو ظللاهر حللتى الن ، بللل

ويتمكنللون مللن الختفللاء والتللواري عللن النظللار رغللم كللل
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المتابعات المنظللورة وغيللر المنظللورة . ومثللل هللذا الواقللع

ربما سيشكك الكثيرين في صدقية المثل العربي الللدارج : "

أهل مكة أدارى بشعابها ."

6- الملحظة الساداسة : أعادا أسامة بن لدان لفغانسللتان   

أهميتها ومكانتها بعد أن سعت الوليات المتحللدة الميركيللة

إلى تناسيها وإيكال أمرها إلللى الللدول القليميللة المجللاورة

لفغانسللتان ، ولعللله أعللادا إلللى داول الطللراف والمهملللة

أهميتها في السياسة الدولية بعد أن كان العالم مقسم في

الفلسللفة الغربيللة إلللى داول محللور وداول أطللراف ، وبللذلك

لا فللي السللتراتيجية الدوليللة لا جديللد أداخل  ابن لدان مصطلح

بعد الجغراسياسللية والجغرااقتصللاداية وهللو مصللطلح مللا قللد

يطلق عليه " الجغراإرهابية " ، فالمكان الممثل بأفغانستان

و الفعللل الللذي يطلللق عليلله صللفة الرهللاب اجتمعللا فللي

أفغانستان وهو ما دافع الوليات المتحدة الميركية إلى عدم

تناسي أي داولة بعد أحداث الحللاداي عشللر مللن أيلللول  ربمللا

يستغلها أسامة وغير أسامة في تنفيذ أعمال ضدها ، ولهللذا

فقد كتب أحد الكتاب الميركيين عن أفغانستان بأنها تمثللل

" حدودا الفوضى" على حسللب قللوله ، ولللم يعللد فللي العلللم

لل مهمللة السياسي المعاصر بعللد أحللداث أيلللول أن هنللاك داو
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لا ومحورية كما قسمها بول كيندي وداول أطراف ، استراتيجي

فقد غدت داول الطراف المنسية أهللم مللن الللدول الفاعلللة

لا علللى السللاحة السياسللية مللاداامت مفاعيللل التحللرك داوليلل

الدولي هذه اليام هو ما أطلق عليه " الرهاب ".

7-  الملحظة السابعة :قدرة  أسامة بن لدان علللى حشللد   

طاقات المسلمين ، وليس المتحللدرون مللن الللدول العربيللة

فقط ، وإنما المتحللدرون  مللن داول غيللر عربيللة وحللتى مللن

لا داول غربيللة ،  إذ لول مللرة يسللتعد أشللخاص أسلللموا حللديث

ومن الغرب للقيام بعمليات انتحاريللة فللي بلدا احتضللنتهم ،

وهو ما يشير إلللى عمللق القناعللة العقديللة و الفكريللة الللتي

تمكنت القاعدة من تشريبها في هؤلء الشباب ، وذلك على

غرار مللا حصللل مللع ريتشللاردا ريللد الللذي كللان يعللتزم تنفيللذ

عمليللات انتحاريللة مللن خلل حللذائه المفخللخ وذلللك  فللي

لا جللون ووكللر الطائرة المتوجهللة مللن بللاريس ، وهنللاك أيضلل

الميركي الذي ألقي القبض عليلله فللي قلعللة جنكللي بمللزار

لل عللن أسللرى بريطللانيين الشريف شمالي أفغانستان ،  فض

واستراليين وغيرهم ، ولعل مردا نجاح أسامة فللي ذلللك هللو

بتحديلللد العلللدو المشلللترك والممثلللل  بالوليلللات المتحلللدة

الميركية المتهمة بالوقوف خلللف مصللائب المسلللمين كمللا
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لء مللن فلسللطين عللبر داعمهللا الكيللان قال فللي أشللرطته بللد

الصهيوني وكشمير وتيمور الشللرقية وقضللايا عللدة أخللرى ،

ولللذا حقللق أسللامة بللن لدان أهللدافه فللي إقنللاع الكللثيريين

بنظريته  الداعية إلللى قتللال العللدو المشللترك وليللس العللدو

القرب كما كان يطرحه  زعيم تنظيم الجهادا الللدكتور أيمللن

الظواهري ، وهو ما سللنرى ذلللك فللي الكتللاب ، ونجللاح ابللن

لا في معظم بقاع الرض ، لدان هذا  في نظريته وفر له داعم

لا الميركية منها  في لا لنتشار المصالح الغربية وتحديد ونظر

كل مدينة مهمة إن لم نقل في كل  شللارع ، فقلد أداى ذلللك

إلى تسهيل مهمة ضرب المصالح الميركية . 

- الملحظللة الثامنللة : تمكللن ابللن لدان مللن تجنيللد شللباب8

سلللعوداي وخليجلللي لول ملللرة فلللي تاريلللخ هلللذه البللللدان

المعاصر ، وهللو مللا وفلر عليلله مسللألة التأشلليرات وسللهولة

التحركات لهذه العناصر التي تتحدر من داول ينظر إليها في

الغللرب علللى أنهللا حليفللة للله ، وبالتللالي ل تحتللاج إلللى

تأشلليرات ، ول حاجللة لمراقبتهللا مللا داامللت داولهللم حليفللة

لميركا ولم يسجل عليهللم الشللتراك فللي أيللة حللواداث ضللد

لا ،  ولذا فقد كانت الكارثللة الوليات المتحدة الميركية سابق

على أميركا في أحداث نيويورك وواشللنطن حيللن اكتشللفت
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أن غالبية المنفذين كانوا  من المملكللة العربيللة السللعوداية ،

وضاعف من خطورة المر أن كل قاداة القاعللدة الكبللار مللن

داول تعد حليفللة قويللة للوليللات المتحللدة الميركيللة ؛ فللابن

لدان ملللن السلللعوداية ، وأبلللو حفلللص اللللذي قتلللل وكلللذلك

الظللواهري مللن مصللر ، والنللاطق الرسللمي باسللم القاعللدة

سليمان أبو غيث من الكويت الذي حررته أميركا مللن الغللزو

 ، حللتى قيللل أن شللريط تللدمير1991العراقللي فللي العللام 

المدمرة الميركية في عدن كانت الكويت مركز تللوزيعه ، إذ

 نسخة .200وزع فيها أكثر من 

 الملحظة التاسعة : بساطة الحديث الذي يتفوه به ابللن  -9

لدان والذي يلقى صدى لدى الكثير مللن الشللعوب العربيللة و

السلللمية ، ويفهملله ويسللتوعبه المثقللف مللن كامبريللدج

والفلح أو العاملللل ، والمعلللروف أن قلللوة الخطلللاب فلللي

لا وأن ذللللك جلللاء ملللع شراسلللة الهجملللة بسلللاطته خصوصللل

الشللارونية علللى الشللعب الفلسللطيني وبللدعم أميركللي ل

محللدودا ، المللر الللذي خللدم أسللامة بللن لدان بشللكل لفللت

وساعده على نظريته الداعيللة إلللى تراكللم وتكريللس العللداء

إلى الوليات المتحدة الميركية وتوظيف كللل حللدث لخدمللة

الهدف الساسي وهو العداء للوليللات المتحللدة الميركيللة ،
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ولذا ينبغي أن يسجل هنللا أن ابللن لدان لللم يسللتهدف حللتى

الن مصللالح غربيللة ، وإنمللا حصلر كللل ضللرباته ضللد أهللداف

أميركيللة لللدعوة الخريللن إلللى النللأي عللن الللدفاع عللن

واشللنطن ، وإن كللان تشللكيل التحللالف الللدولي ضللده وضللد

طالبان والذي أسفر عن سللقوط الحركللة ربمللا يللدفعه إلللى

إعاداة النظر في هذه الستراتيجية ، وربما يلجأ إلى السللعي

لا إلى توجيه ضربات ضد المصالح الغربية بشكل عام خصوصلل

الذي بثته الجزيللرة : " إنبعد كلمته المشهورة في شريطه 

هذا العالم قد انقسم إلى فسطاطين ".

ريللز هللذه الحللرب بيللن  -10 الملحظللة العاشللرة :لعللل مللا م

لا وتنظيم القاعللدة الوليات المتحدة الميركية والغرب عموم

لا هو عدم وجودا قواعد لها عاداة ما تنظم أيللة حللرب ، وأحيانلل

تكون هذه القواعد معلنة أو سرية يفهمهللا الطرفللان ، ومللا

زلت أتذكر كلمللة رئيللس الشللطر الكشللميري فللي باكسللتان

السابق سرداار عبد القيوم خان لي حيلن تحللدث علن إمكلان

تفجر الصراع بيللن الهنللد والباكسللتان علللى خلفيللة كشللمير

فقللال : " ربمللا تسللتخدم كافللة أشللكال السلللحة بمللا فيهللا

النوويللة فللي حللال تفجللر الحللرب ، فللإن داخلللت الكراهيللة و

البغض فللي حللرب فحينهللا ل تسللتبعد اسللتخدام أيللة أسلللحة
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ومنهللا النوويللة " فكيللف إن أسللقطنا ذلللك علللى العللداء

لا بالكراهيللة العقديللة والحقللد الميركي مع القاعدة مشللفوع

التاريخي المتراكم لدى أتباع القاعدة الذين يحملون أميركللا

كل ما لحق بالمسلللمين طللوال القللرن الماضللي ، وترجمللت

القاعدة تحطيم قواعد اللعبة هذه التي دارجت أميركللا علللى

قناعتها بأنها لن يتللم كسللرها ، وهللي عللدم مهاجمتهللا فللي

عقر داارها ، ولذا كانت كل عقيدتها العسكرية منصللبة علللى

تعزيز أمنها في الخارج وفوجئت أميركا بعاصللفة الطللائرات

كما وصفها الناطق باسم القاعدة سللليمان أبللو غيللث لتعيللد

إلى الذاكرة أهوال الكاميكللاز اليابللاني وعمليللاته النتحاريللة

لا بطللائرات مخطوفللة مقللار18حين هاجم حوالي  لا عربي  شاب

الهيبللة الميركيللة القتصللاداية والعسللكرية الممثليللن بمركللز

التجارة العالمي والبنتاغون الميركيين ،والفشل في ضرب

مقر الهيبة السياسية الممثل بالكابيتول هول ، ثم مللا تللردادا

عن عللزم ناشللطي القاعللدة مللن تسللميم الميللاه فللي رومللا

وامتلك القاعدة لسلحة دامار شامل كل ذلك يشير إلللى أن

الحرب يمكن أن تذهب إلى أبعد مللديات ، وأن حللدوداها غيللر

معلومللة ول يمكللن التنبللؤ بهللا ، ولعللل هللذا مللا عكسللته
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التصريحات الميركية القائلللة بللأن الحللرب مللع " الرهللاب "

طويلة المد  . 

الملحظة الحاداية عشر :أرغمت الحللرب الجديللدة اللتي  -11

تعد القاعدة أحد طرفيها روسيا على التعللاون مللع الوليللات

المتحدة الميركية في قضايا عسللكرية كللانت محرمللة حللتى

قبل يللوم واحللد مللن أحللداث الحللاداي عشللر مللن أيلللول ،بللل

وقبلت التواجد الميركي لول مرة منذ قرون في حللديقتها

الخلفية الممثلة بدول وسط آسيا ، مقابللل صللداقة محتملللة

مع الوليات المتحدة الميركيللة ، وهللو مللا دافللع مللدير مركللز

التحليل والدراسات الستراتيجية في مجلس المن القومي

في كازخستان مولن ايشيمبايف إلى القول بأن روسلليا : "

فقدت هيمنتها العسكرية – السياسللية فللي آسلليا الوسللطى

وغدت الوليات المتحدة هي الضامن للمن والستقرار فللي

المنطقة ، وسيمتد وجوداها هنا لفترة طويلة ." وقللد تحللدث

وزير الدفاع الميركي داونالد رامسفيلد عللن فللترة عشللرين

لا ، وما تخشاه موسكو أن تكللون هنللاك اتفاقيللات سللرية عام

بيللن هللذه الللدول وأميركللا لمرحلللة مللا بعللد أفغانسللتان

لا." ول يسللتبعد البعللض أن واسللتخدامها كقواعللد مسللتقبل 

تكون موسكو وربما بكين بللدأتا  فللي النزعللاج مللن التواجللد
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الميركي بهذه الكثافة في مناطق نفوذها ومجال حيويتها ،

وربما يتطور ذلللك إلللى داعللم كللل القللوى المناوئللة للتواجللد

الميركي في المنطقة والثأر من هزيمتها في أفغانستان ؛

فقد عثر قرب مطار قندهار على مجموعة صللواريخ مضللاداة

 كم روسية وصينية الصنع وهو ما أثار5.5للطيران بارتفاع  

الشكوك في أن تكون عملية توريد هللذه السلللحة قللد بللدأت

بالفعللل مللن داول مثللل الصللين وروسلليا وذلللك  لمناهضللة

لا وأن مثللل هللذه الصللواريخ الللتي الوجودا الميركي ، خصوصلل

تبلللاع أو تلللوردا لللللدول العربيلللة ل يتعلللدى ملللداها الثلثلللة

كيلومترات فقط .

فصناع القرار في أميركا يدركون أن الخطر الحقيقي الللذي

يهدداهم على المسرح الدولي هو روسيا وهو ما تحللدث عنلله

بالتفصلليل مستشللار الرئيللس الميركللي السللبق زبيغينللو

بريجنسكي في كتابه " رقعة الشطرنج الكللبرى " ، ومفتللاح

السيطرة على روسيا هو بالسيطرة علللى جمهوريللات آسلليا

الوسللطى وان مفتللاح السلليطرة علللى جمهوريللات آسلليا

الوسللطى هللو أوزبكسللتان الللتي توصللف بمصللر المنطقللة ·

ولذلك ليس بغريب أن يذكر الرئيللس الميركللي بللوش اسللم

11أوزبكسللتان فللي خطللابه أمللام الكللونجرس بعللد أحللداث 
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سبتمبر مباشرة، وان اوزبكسللتان هللي أول داولللة فللي تلللك

المنطقة تم فتح قوات أميركية فيها·

الملحظة الثانية عشر :أوجدت ظاهرة أسامة بن لدان  -12 

لا الفضائي والللذي داأب لا للعلم العربي وتحديد مكانة واعتبار

طللوال العقللودا الماضللية علللى النقللل والنسللخ مللن العلم

رحض ابللن لدان كللل مقللابلته الجنبي ، فانقلبت الية حين م

لا قنللاة وتقللاريره وبيانللاته وصللوره للعلم العربللي وتحديللد

الجزيللرة ، والللتي غللدت  هللي وشللعارها علللى شاشللات كللل

محطات العللالم وبللدون اسللتثناء ، ولول مللرة يغللدو العلم

العربي صانع للخبر ، وجاء توفير طالبللان الفرصللة للجزيللرة

في الستفرادا بتغطية القصللف الميركللي علللى أفغانسللتان

ليعزز مكانة العلم العربي الذي كان معظم مللا ينشللره هللو

ترجمات لما يطبع في الدوريات العالمية .

ورغللم حللديث البعللض عللن خسللارة الجزيللرة لحللوالي أربعللة

لا للعلنات التي توقفت بسبب إصللرارها مليين داولرات ثمن

على بث أشرطة ابن لدان غير أن مللا حصللدته الجزيللرة مللن

داعاية وشهرة وسط العالم برمته يستحق ربما البلييللن مللن

الدولرات ، وبحاجة إلللى عشللرات السللنين حللتى يتللم حصللد
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هكذا شهرة ونجومية وهو ما تحقق لها في غضون أشهر إن

لم يكن أقل .

ومعلوم جدلية العلقللة بيللن السياسللي والعلمللي فبعللد أن

كان وما يزال قاداة الدول العربية والسلمية يحرصون على

إعطللاء أيللة مقللابلت مهمللة وتسللريب الخبللار السللرية إلللى

العلم الميركللي والغربللي بشللكل عللام ، جللاء ابللن لدان و

الطالبان ليكسروا هذه القاعدة ، على أمل كما عبر لي ابللن

لدان  في أحادايثه أن يعزز ذلك من ثقة العرب و المسلللمين

بأنفسللهم وينتهللي عهللد الهيمنللة الغربيللة والميركيللة علللى

العلم وغير العلم . فلول مرة يشهد العالم تدفق الخللبر

لل مللن العللالم الثللالث أو العللالم العربللي بشكل معللاكس ممث

لا إلللى العللالم الغربللي بعللد أن كللانت اليللة معكوسللة تحديللد

لا . وكسللرت بريطانيللا تقاليللدها العظيمللة فللي عللدم تماملل

السللماح لقللل مللن وزيللر بالتحللدث للعلم وكللونت " وحللدة

لا باسللمها العلم السلللمي " وعينللت جيرالللد راسللل ناطقلل

وهو يتحدث العربية بطلقة ، وزار الدوحة غير مرة للظهللور

علللى قنللاة الجزيللرة لتوضلليح وجهللة النظللر البريطانيللة

للمشاهدين العرب ، وربما لول مرة في تاريخ الحروب يتللم

إنشاء مكتب إعلمي للتحالف الدولي في داولللة خارجللة عللن
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الللدول الللتي شللاركت قواتهللا فللي الحللرب ضللد أفغانسللتان

والقاعدة حين تأسس مثللل هللذا المكتللب فللي إسلللم آبللادا ،

وهو ما يشللير إلللى كسللب ابللن لدان العلم فللي حربلله مللع

أميركا .

ولم يقتصر تأثير الحداث علللى الجللوانب العلميللة فحسللب

وإنما تعداه إلى فرض ماداة السلم في الجامعات الميركية

، وأقبللل الجمهللور الغربللي علللى داراسللة السلللم والللدول

العربية في الوقت الللذي لللم يكونللوا معنييللن بنللا وبإسلللمنا

وبقضايانا ، وبدأ الحديث يدخل الكثير من الللبيوت الميركيللة

عن سببية كره الشعوب العربية والسلمية لميركا . 

الملحظللة الثالثللة عشللر : كشللفت ظللاهرة ابللن لدان  -13

وأحداث الحلاداي عشلر مللن أيلللول الكلثير مللن زيلف العلم

الغربللي وحريتلله وحقللوق النسللان الللذي كللان ينللاداي بهللا

لا وبشللكل كامللل إلللى الغرب ، وظهر العلم الغربي منسللاق

لا باسللتثناء بعللض لا معهللا تماملل السياسللة الغربيللة ومتناغملل

الصوات التي واصلت رسالتها في السللتقللية والمهنيللة ،

ويقف على رأس هؤلء الصحافي البريطاني اللمع روبللرت

لل : " لمللاذا فيسك الذي كتب في الندبندنت البريطانية مقللا

لا ؟" وذلك على هامش اختطاف وقتل أصبح الصحافيون هدف
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مراسل الوول ستريت جورنال داانيال بيرل فللي باكسللتان ،

ويعزو فيسك في المقال الذي أعادات نشره صحيفة الللدون

–لل 3-لل 2الباكستانية الرصينة في تاريخ :   إلللى تحللول2002 

كثير مللن الصللحافيين الميركييللن وغيرهللم إلللى مقللاتلين ،

وينقل عن جيرالد وريفير مراسل تلفزيللون الفللوكس نيللوز

الللذي حمللل سلللحه حيللن تللوجه إلللى جلل آبللادا شللرقي

أفغانستان ، وحين سئل ماذا ستفعل بلله أجللاب : " سللأقتل

أسامة بن لدان إن لقيته في طريقي " ، وهناك الكللثير مللن

المثلة على الفللوكس ، وحللتى السللي إن إن الللتي رضللخت

للشروط الميركية في عدم بث أشرطة ابن لدان بحجة أنها

لا لتباعه وناشطيه .  قد تحمل كودا

لقد غدا العلميون الغربيون بشكل عام عبارة عن أشبه مللا

يكون بعملية استنساخ بشري ، فالكل يؤيد ويؤمن علللى مللا

يجللري ، وقللد شللبهها البعللض بالمحرقللة الللتي ل يمكللن أن

يدينها أو ينتقدها ، واستدعت السلطات الميركيللة الذاعللي

الميركي الشللهير كايللل هللافونز صللاحب البرنامللج الذاعللي

الشللهير الللذي يحمللل اسللمه فللي رادايللو لللوس أنجليللس ،

لا بوقلف برنلامجه إذا اسلتمر فلي لا مباشلر ووجهت له تهديللد

إتاحة المجال أمام انتقاداات البعض لسياسية الرئيس جللورج
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رت دابليلو بلوش فلي أفغانسللتان و الشلرق الوسلط ، ونش

صحيفة إيفننيغ سللتاندر قصللة ثلثللة صللحافيين فصلللوا مللن

وظائفهم لنهم تجرءوا على اعتبار  الحرب الميركية ضد ما

لا يتجاهللل جللذور المشللكلة لل اسللتقراطي يوصف بالرهاب عم

الثقافية والجتماعية والقتصاداية والسياسية ، وجاء خطاب

طرداهم من العمل كونهم لم يلللتزموا بللالخط الللوطني فللي

التعامل مع قضية استراتيجية تتعلق بالمن القللومي للبلدا .

ولم تكتف قناة فوكس بالتهجم على ابن لدان وتنظيمه بللل

وأضافت مصطلحات غريبة كللل الغرابللة عللن تقاليللد أبسللط

قوانين المهنة حين وصفت ابن لدان بللل " الشللرير " وكيللس

.]1[1القذارة ، والقاتل و المجرم"

لم يعد هناك بعد أحداث الحاداي عشللر مللن أيلللول أخلقيللات

صلللحافة وإعلم مهنيلللة حقيقيلللة ، وللللم يعلللد الصلللحافي

والعلمي الغربي متجردا باسللتثناء البعللض ، وكشللفت هللذه

الحداث أن العلم الغربي بمجمله أشبه مللا يكللون بلالعلم

الشمولي والديكتاتوري فللي بلللدان العللالم الثللالث ، وظهللر

أهميللة العلم الشللمولي والللديكتاتوري فللي بلللدان العللالم

الثللالث وفائللدته فللي هللذه الحللرب ، إذ أن إعلم داولللة مثللل

1
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لا مللا داام طاجيكستان ووأوزبكستان وغيرهما لم يحرك ساكن

لا كلإعلم كله تحلت سلليطرة الدوللة وتحكمهلا ، ولكلن إعلملل

داولة باكستان التي قدمت تسهيلت للقوات الميركية سبب

لا للحرية النسبية التي يحظى بها . لها بعض الصداع نظر

لا لا أميركيلل لقد أفرزت أحداث الحاداي عشر مللن أيلللول إعلملل

لل لا وصف بل " العلم الوطني " وبعد أن كان العلم أو جديد

لا قبل أحداث الحاداي عشر من أيلول انقلبللت والحكومة أخير

لا . لل والعلم أخير الية ؛ فقد غدت الحكومة ومصالحها أو

وتعللدت داائللرة التللأثير مللن الللدائرة العلميللة إلللى إصللابة

ردت من الحقوق المدنيللة الحضارة الغربية في مقتلها حين ح

و القانونية وأرغمت أحداث أيلول الغرب على تغييللر منهللاج

وتقاليد حياته التي التزم بها طوال حياته ، والقصص كللثيرة

في هذا المجال ،وليس من المناسب سرداها كلهللا ، مادامنللا

قللد اخترنللا فللي هللذه المقدمللة إعطللاء إضللاءات وداللت

وملحظات عما أفرزتلله ظللاهرة ابللن لدان وأحللداث الحللاداي

عشر من أيلول .

الملحظللة الرابعللة عشللر : فشلللت الجهللزة المنيللة  -14

ي توقلع ضلربة الحلاداي عشلر ملن أيللول رغلم الميركية ف
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الشارات العديدة الللتي ظهللرت مللن ابللن لدان فلي التلويللح

بضربة قوية ، وهو ما ظهر فللي التقريللر الللذي بثتلله إم بللي

سي قبللل الضللربة بللأكثر مللن شللهرين ، وحللتى أن صللحيفة

الدستور الردانية ذكرت في عنوان لفت لها والصللادارة فللي

 أي قبل حللوالي ثلثللة أشللهر مللن2002 حزيران 14تاريخ : 

ضربات نيويورك وواشنطن الخبر الذي أودا نقله مللع عنللوانه

الرئيسي الذي تصدر الصفحة الولى من الجريدة يومها :" "

تقارير في صحيفتين أميركيللة وألمانيللة ، ابللن لدان يخطللط

 " بطائرات محملة بللالمتفجرات ،8لغتيال قاداة الدول الل " 

ثم يقول التقرير : ذكلر تقريلر أمللس أن قلوات أمللن داوليلة

تعمل بشكل حثيث لفشال مؤامرة يقال إن أسامة بن لدان

وضللعها لغتيللال الرئيللس الميركللي جللورج بللوش ورؤسللاء

آخرين خلل قمللة اقتصللاداية فللي إيطاليللا الشللهر المقبللل .

وقالت مصادار لصللحيفة " نيويللورك بوسللت " إن مسللؤولين

إيطاليين ذكروا أن أجهللزة السللتخبارات اللمانيللة حللذرتهم

لا بتمويللل جماعللات مللن حليقللي من أن ابن لدان يقللوم سللر

الرؤوس النازيين الجددا لتمكينهم من ارتكللاب أعمللال عنللف

خلل القمة . وقلالت الصللحيفة إن الهجلوم ربملا يللأتي ملن

الجو على شكل ضربة غريبة على طريقة أفلم جيمس بوند
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تتم بواسطة طللائرات محملللة بللالمتفجرات البلسللتكية يتللم

التحكللم بهللا عللن بعللد . وقللالت صللحيفة يبلللد اللمانيللة أن

الطائرات ربما تطير مخترقة المبنى الذي تنعقللد فيلله قمللة

الدول الصناعية الثمانية ."

والسؤال الذين ينبغي أن يوجهه كل أميركي إلى السلللطات

الرسمية كيف يحصل هللذا الفشللل الللذريع للجهللزة المنيللة

في ضوء مللا نشللر ، ويللأتي قائللد السللطول الميركللي فللي

المحيط الهللادائ الداميللرال داينيللس بليللر ليقللول للنيووزيللك

 :" نحن لم نربللط2002-لل 3-لل 11الميركية الصادارة بتاريخ : 

لا ؛ فقد كللان التوقللع أن تحصللل الضلربات المور بعضها بعض

وتستمر الحرب مستهدفة مصالح دايبلوماسية وعسكرية في

الخللارج ، وبالتللالي نسللتطيع أن نبقللي الحللرب علللى ذلللك

لا المسللتوى ، وكللان قرارنللا يمكللن تفهملله ولكللن كللان قللرار

لا ." خاطئ

وعلوة على ذلك كله خلقت هذه الحداث ومللا رافقهللا مللن

أحداث تحديات وتهديدات متعاظمة للقللوة العظللم أميركللا ،

لا في ظل فشلها المنللي حللتى فللي اعتقللال قنللاص خصوص

روع أهللالي واشللنطن ، فكيللف سللتقدر علللى القبللض علللى

المطلوبين لها في خارج أراضيها .
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الملحظللة الخامسللة عشللر : بللدأت لول مللرة تطللرح  -15

الوليات المتحدة الميركية خيار الضللربة النوويللة ، وهللو مللا

كشللفت عنلله المصللادار الصللحافية الميركيللة عقللب أحللداث

الحاداي عشر من أيلول ووضع تقريللر اسللتخباراتي أميركللي

حسب الصحف الميركيللة داول عللدة علللى رأسللها داول ثلث

هي العراق وسللوريا وليبيللا كأهللداف لضللربة نوويللة وكللذلك

إيران ، المر الذي يشي بحجللم اليللأس الللذي يتملللك الداارة

الميركية في ظللل المتغيللرات الدوليللة و المنطقويللة الللتي

أعقبللت أحللداث الحللاداي عشللر مللن أيلللول . وتحللدثت بعللض

التقللارير عللن عللزم الداارة الميركيللة تصللنيع قنابللل نوويللة

صغيرة الحجم لهذا الغرض .

الملحظلللة الساداسلللة عشلللر : تمثللللت بالنهيلللار-16

والسقوط الحضاري الميركي ، والذي سببته أحداث

الحاداي عشر من أيلول ، فقد غيرت الكثير من صللور

القيم الغربية والميركية ، من تفشي العنصرية تجاه

لا العربي ، وكذلك التخلي عن غير الميركي ، وتحديد

القللانون ، فبعللد أن كللانت واشللنطن تللدين تشللكيل

المحاكم العسللكرية العربيللة ،  وغيللر العربيللة ، علللى

أسلللاس ، أنهلللا ل تلللوفر للمعتقليلللن والمحتجزيلللن
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محاكمة عادالة ، بوجودا محامين ، ومللدافعين عنهللم ،

وهو ما سقطت فيلله الوليللات المتحللدة الميركيللة ،

بعللد أن شللكلت محللاكم عسللكرية ، وهللو مللا داانتلله

منظمللللات حقللللوق النسللللان ، وسللللقط العلم

الميركللي ، الللذي اكتفللى بنقللل بيانللات ولقللاءات

المسللؤولين الميركييللن داون الكشللف عللن خفايللا

الحللداث فللي أفغانسللتان ، بالضللافة إلللى القصللور

الللذي وقعللت فيلله الجهللزة الميركيللة لعجزهللا عللن

الكشف أو توقع ما حدث في الحاداي عشر من أيلول

. ومللن صللور السللقوط الحضللاري الغربللي هللو داعللم

وتعزيز النظمة العسكرية الديكتاتورية ، والتي كللان

لا قبل أيام من أحداث وربما سللاعات ينظر إليها غربي

من أيلول على أنها أنظمة غير دايمقراطية ، وعليهللا

أن تعيد الديمقراطية ، ورفض الكثير من قاداة الدول

الغربية زيارة هذه الدول ، وعلللى رأسللها باكسللتان ،

ولكن فجللأة تغيللرت المللور وانقلبللت ، وبللدأ الجميللع

يهبط فللي إسلللم آبللادا لتشللجيع القائللد الباكسللتاني

برويز مشرف ،  والذي وصف من قبل هذه القياداات

الغربية التي كللانت تهللاجمه حللتى قبللل أيللام ،  بللأنه
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الباني الثاني لدولللة باكسللتان بعللد مؤسسللها محمللد

 إثر قللرار النفصللال عللن1947علي جناح في العام 

الهنللد  ، وغللابت صللفة الللديكتاتور الباكسلتاني اللتي

كانت تلحقه كظله في كل مناسبة ، وغير مناسللبة ،

واستقبل في كل العواصم العالمية بكللل الترحللاب ،

وهو ما يعني أن حقللوق النسللان والديمقراطيللة مللا

رل شعارات لخدمة المصالح الغربية والميركية ، هي إ

وبعيدة كل البعد عن المبللادائ والقيللم الغربيللة الللتي

تدعو إلى نشرها في الدول الخرى .

      ويقول الناشللط الحقللوقي السللوري هيثللم المنللاع :"

تردا كلمة حقوق        لنسان عن رامسفيلد عنللد الحللديث

عن أفغانستان في ظل طالبللان حيللث يللرون الستشللهادا

بتقرير منظمة العفللو الدوليلة ، وتقريلر منظملة هيوملان

 ، أمللا بالنسللبة إلللى2001رايتش ، ووتش الميركية لعام 

لا بمساعدة 2450توقيف قرابة   داولللة فللي أقللل90 شخص

لا منهللم فللي660من عام على حواداث أيلول وبقاء   شخص

المعتقلت  ، وفللي ظللروف تحقيللق اسللتثنائية " وفللق

إحصاءات البنتاغون " فهذا أمر تقدره الحكومات المعنيللة

بالمر ، يقدر البنتاغون عللددا المعتقليللن فللي أفغانسللتان
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لا7500بقرابة  لل من أربعين جنسية ول يعطي أرقام  معتق

بالمفقوداين ، المر الذي ل يشمل معتقلي غوانتانامو ." 

وفي نفس السياق يمكن القللول بللأن أحللداث أيلللول ومللا

بعللدها فضللحت هشاشللة القللانون الللدولي والنصللوص

الصللريحة لميثللاق المللم المتحللدة والللتي تنللص فللي أول

كلماته :" نحن شعوب المم المتحدة عاقللدو العللزم علللى

إنقاذ الجيال المقبلللة مللن ويلت الحللرب" وكللان مجلللس

 سبتمبر وحتى بدء11المن أصدر قرارين في الفترة من 

 اكتوبر والقراءة7الهجمات الميركية ضد أفغانستان في 

المتأنية لنص القرارين تظهر أنهما ل يجيللرزان اسللتخدام

 سللبتمبر ، ويشلليران11القوة وإنما هما يللدينان هجمللات 

إلللى الجللراءات الللتي تتخللذ للقضللاء علللى مللا يوصللف

بالرهاب ، ولم يذكر القراران كلمة واحدة عللن اسللتخدام

القوة العسكرية أو ما شابهها ، بل إنهما لللم يشلليرا إلللى

أفغانسللتان ولللم تللردا فيهمللا الصلليغة المعهللوداة لجميللع

الوسللائل الضللرورية والللتي وردات فللي قللرارات مجلللس

المن الصادارة إبان حللرب الخليللج الثانيللة والللتي أعطيللت

2الضوء الخضر لستخدام القوة العسكرية ضد العراق ."

ماندل             . 2 مايكل لـ أيلول من عشر الحادي وراء ما كتاب بالتفصيل راجع
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الملحظة السابعة عشر : أسفرت أحداث الحاداي عشر  -17

من أيلول عن حالة جديدة في العلقة الميركيلة مللع اللدول

العربية ، وفللي علقللة الخيللرة مللع شللعوبها ؛ فقللد تحللولت

الحكومللات العربيللة إلللى جاسللوس علللى أفراداهللا ، بعللد أن

فتحت مخللزن معلوماتهلا وملفاتهلا للسللتخبارات الميركيللة

لتنجو من تهمة "البن لداينية " على غللرار مللن كللان يحللاول

الهرب من تهمة المكارثية ، ولكن بالمقابل حاولت النظمللة

العربية استغلل هذه الجواء من أجل تصفية حسللاباتها مللع

الحركات السلمية بحجة الدفاع عن الديمقراطية الغربيللة ،

بعد أن صورت النظمة العربية هذه الحركات السلمية على

أنها المهللددا الول لقيللم الحضللارة الغربيللة . وللسللف فقللد

لعب المثقفون العرب في غللالبيتهم داور المطبللل والمزمللر

للسياسات الحكومية العربية والمروج لسياسلات بلوش فلي

تبرير حملته على ما يوصف بالرهاب ، وظهللر هللذا المضلللع

الثلثي أميركا والنظمة العربيلة ومعهلم المثقفلون وبعللض

علماء الدين السلمي في خنللدق واحللد ، حيللث تللدثر بللوش

لا وفللره للله بعللض علمللاء بغطللاء إسلللمي وإن كللان رقيقلل

السلطين لتبرير الحملة على أفغانسللتان ، مللن خلل إداانللة
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أحداث أيلول ومهاجمة طالبان أو القاعدة وابن لدان ، المر

الذي سيظهر أمام الجمهور وكأن الحملة مبررة . 

- لملحظة الثامنة عشللر : أفللرزت أحللداث الحللاداي18

عشر من أيلول عن حالة شبيهة بحالة المحرقة التي ل

جدال فيها ول نقاش ، ومن يطرحها فكأنه يجادال فللي

مسلمات متفق عليها ، وبالتالي فإن من يتهم بأنه مللن

القاعدة أو طالبان ل يمكن السللؤال والستفسللار عللن

صحة هذا الداعاء ، وظهر ذلك بتهللويش بعللض الفغللان

المتعاملين مع أميركا على ضرب خصومهم ، وغدا فللي

كللثير مللن الحيللان ل فللرق بيللن طالبللان و القاعللدة و

البشتون والعرب ، وستظل الوليات المتحدة الميركية

وحلفاؤها يستغلون ذلللك لضللرب أي حركللة أو أي عللدو

رل أن يتحسللس حقيقي أو وهمللي ، ومللا علللى الجميللع إ

على رأسه ويبعد التهمة عن نفسه ، فقللد نشللرت اليللو

لل عللن اسللتطلع للللرأي أجللراه إس تودااي الميركيللة نق

معهد جالوب في السابع والعشرين من فبراير " شباط

% من  تسع داول أجري عليها السللتطلع9 أن 2002" 

. ترى أن العملية الميركية على أفغانستان مبررة
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– الملحظة التاسعة عشر :أعللادات أحللداث الحللاداي19

عشر من أيلول وما تبعها أهمية السلطة الروحية علللى

السلطة الزمنية " ولعل ذلك يبشر بانتهاء عصللر رجللال

السياسة ليبدأ عصر رجال الدين في القيللاداة كمللا فللي

لا كللذلك باسللتيحاء الشللرائع الشللأن العللام ، ومبشللر

السماوية في الحكام الزمنية  السياسللية والقتصللاداية

والجتماعية وليللس الراداة الشللعبية واعتمللادا الشللورى

ر ." ديمقراطي الح تراع ال ي3بدل النتخابات والق  وف

نفس السياق يمكن القول بأنه بعللد أن كللانت الحللزاب

المعتدلللة مثللل الخللوان المسلللمين وغيرهللم متهمللون

بتفريخ الحللزاب المتشللدداة وهللي الللتي تقللوم بمنحهللا

القللوة المعنويللة انعكسللت اليللة حيللث لعبللت أحللداث

لا ابللن لدان والمل محمللد أفغانسللتان وطالبللان وتحديللد

لا فللي نتائللج النتخابللات الباكسللتانية لا مفصلللي عمللر داور

التي وصل فيها السلميون إلى القوة الثالثة وحصلللوا

لا بينمللا لللم يتعللد عللددا علللى أكللثر مللن خمسللين مقعللد

 الربعللة مقاعللد ،1997مقاعللدهم فللي انتخابللات عللام 

وكلها بسبب أحداث أفغانستان وما أعقبه مللن تعللاطف

الشعب الباكستاني مع الحللزاب السلللمية لمعارضللتها

بتاريخ-                 3 الصادرة اللبنانية النهار في استثناء تعد لم لدن ابن قاعدة ، صعب أدمون  2002 –10-18أنظر
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الضربة الميركية لطالبان والقاعدة ووصللل الملر إللى

أن يقول قاداة مجلس العمل الموحللد الفللائز فللي هللذه

النتخابات وفي اجتماع عام عقد في " أيوب استادايوم

2002-10-11" بكويتة على الحدودا مع أفغانستان يللوم 

بأن هذا الفوز إنما يعودا إلى التضحيات التي بذلها ابللن

لدان وطالبللان ، ويتطللور إلللى أن يطللالب مولنللا عبللد

الرحيم بازاي الفللائز فللي البرلمللان المحلللي  بللالفراج

الفوري عن رمزي يوسف وأيمل كانزي المعتقلين في

أميركا ، كما قال أحد كبار علماء المنطقة وهللو مولنللا

أنوار الحق حقاني بأن تضحيات المل عمر وأسللامة بللن

لا فلي فللوز مجللس العمللل الموحللد فللي لدان لعبت داور

لا لا حقيقيلل لا اجتماعيلل النتخابات ، وشكل هذا الفوز انقلب

في تلك المناطق المحافظة حيث تراجع وبشكل خطير

داور القطاع والعللائلت والحللزاب العرقيللة والعنصللرية

التي استأثرت بالمقاعد البرلمانيللة طللوال تاريللخ البلدا

السياسي .

– الملحظللة العشللرين : أفللرزت أحللداث الحللاداي20

عشللر مللن أيلللول حملللة شللعواء علللى العمللل الغللاثي

العربللي والسلللمي داون التثبللت فيمللا إذا كللان لهللذه
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المنظمة علقة بالفعل مع القاعدة أو طالبللان ، أم ل ،

وذلك كله بحجة مكافحللة مللا يوصللف بالرهللاب وتحللدث

الكلللاتب روهلللان غواناراتانلللا أن " خملللس المنظملللات

4الغاثية العربيللة والسلللمية مخترقللة مللن القاعللدة ."

رمللا أفسللح المجللال وهو ما يبرر الحملة علللى الجميللع ، 

للمنظمللات الكنسللية وغيرهللا بالتسلللل وبقللوة إلللى

لا بعد الضغوط التي تعرضللت أفغانستان وغيرها خصوص

إليها منظمات على رأسها جمعية إحياء التراث الكويتية

لل عللن اعتقللال واحتجللاز الكللثير مللن فللي بيشللاور فضلل

العاملين في هذه المنظمات ،وهو مللا أفقللدها العنصللر

البشري .

- الملحظللة الحادايللة والعشللرين :سللببت أحللداث الحللاداي21

عشر من أيلول وما بعدها تراجع السلللم السياسللي لصللالح

السلللم العسللكري ، ولكللن ل يعنللي هللذا تراجللع السلللم

السياسي لصالح العلمانية وغيرها من القوى الليبرالية كمللا

كللان يتنبللأ بللذلك كتللاب فرنسلليون مللن أمثللال أوليفللر روي

وكيبل ونحوهما .

ص         4 ، بالنجليزية القاعدة داخل ، غواناراتانا  .12روهان
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وبعللد أن كللان السلللم السياسللي هللو الللذي يقللوم بتللوفير

الغطللاء والللدعم والمسللاندة وتفريللخ السلللم العسللكري

انقلبللت اليللة ، حيللن وفللر الحملللة الميركيللة علللى طالبللان

والقاعللدة فرصللة ذهبيللة للجماعللات السلللمية الباكسللتانية

لا بأهميللة عنصللر طالبللان بالفوز وقد اعترف كل قاداتها لحق

والقاعدة في هذا الفللوز .وأفلحللت القاعللدة فللي اسللتيعاب

العمل الوطني بعد أن كان الخير هو الذي يستوعب العمللل

لا مللن التنظيمللات السلللمية بعللدم السلللمي وينعللت كللثير

الفاعليللة والنشللاط ، وبخلف مللا كللانت عليلله التنظيمللات

لا مللن الخشللية مللن التعامللل مللع المخللابرات السلمية سابق

العالميللة دافعللت القاعللدة بعللض أعضللائها ومؤيللديها إلللى

التعاون مللن مللع مخللابرات إف بللي آي كمللا حصللل مللع أحللد

مخططللي عمليللات السللفارتين الميركيللتين فللي أفريقيللا

الوسطى محمد علي المصري .
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        الفصل الول

رحلة في عقل زعيم

تنظيم القاعدة

أسامة بن لدان

مللن خلل حللوار مطللول حظللرت

نشره  طالبان
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2000في أحد  أيام أكتللوبر " تشلرين ثلاني مللن العللام 

رق جرس الهاتف فللي الللبيت ، رفعللت السللماعة كللان علللى دا

الخط الخر شاب قدم نفسه على أنه أبو عثمان المصللري ،

لا علي التوجه إلى أفغانستان للقللاء الفغللان العللرب ، عارض

وربما لقاء الرجل حسب تعبيره ، وما تبادار إلى ذهنللي علللى

الفور بأن المقصودا به أسامة بن لدان في دااخل أفغانستان

، أسرعت إلى التهيؤ للمر ؛ فمثل هللذا الصلليد ل يللوفر، ول

لا ، إذ أن عملية المدمرة يللو إس كللول بد من الردا عليه سريع

ر أو نقلل كانت حديثلة ، ملا يجعلل تعليلق أسلامة عللى الم

انطباعات ما يجري هناك على القل مهم للغايللة فللي عللالم

الصحافة والسبق العلمللي ، فقللد كللان آخللر عهللدي برؤيللة

 إثللر معركللة جلل آبللادا1990أسللامة بللن لدان فللي العللام 

الشهيرة التي خاضها المجاهدون الفغان في مللارس " آذار

 بعد أن انسللحبت القللوات السللوفييتية مللن1989" من عام 

أفغانستان وداخلت قوات المجاهدين الفغان المدعومة مللن
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قللوات النصللار العللرب فللي معركللة مباشللرة مللع القللوات

الشيوعية الفغانية ، وخاض المقاتلون العرب في جلل آبادا

معللارك شرسللة ضللد القللوات الشلليوعية الفغانيللة برئاسللة

الدكتور نجيب الللله الللذي شللنق بعللد داخللول طالبللان كللابول

ووصولهم إلللى السلللطة فللي سللبتمبر" أيلللول " مللن العللام

 وقدرت حينها المصللادار العربيللة عللددا قتلللى الفغللان1997

لا ، ومللا تللزال170العرب في تلك المعركة بأكثر مللن   شخصلل

قبور العشرات من هؤلء الفغان العرب على يسار الطريق

المؤداية مللن نقطللة طللورخم الباكسللتانية باتجللاه جلل آبللادا

شاهدة علللى ملحمهللم الللتي خاضللوها إلللى جللانب الفغللان

أنفسهم ، وربما قللد دافللن البعللض منهللم علللى أيللدي هللؤلء

الفغان أنفسهم في معارك طوره بوره حين قاتل الفغللان

إلى جانب القوات الميركية ضللد رفللاق سلللحهم بللالمس ،

وما يزال الفغان الذين يعبرون من تلللك المنطقللة يخللبرون

غيرهم ممن لم يعاصر تلك الفترة عن أصحاب هذه القبور ،

لكن تلك المعركة الضروس ضد القوات الشلليوعية أسللفرت

لا عن احتفاظ  القللوات الشلليوعية الفغانيلة بجلل آبلادا لحق

لعوامللل كللثيرة ليللس الن محللل الحللديث عنهللا ، أعللودا إلللى

أسامة بن لدان وداوره في تلك المعركة ، فللأقول  كللان  قللد
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لا بعللد أن شللارك لا وعل نجملله وكعبلله كللثير لا مميللز لعللب داور

لل رول المعركة وأشرف عليهللا ، وكللم شللوهد متنق بنفسه وم

بين جلل آبادا وبيشاور لتمويل المقاتلين ومساعدتهم علللى

أمل أن يتحقق النصر من خلل فوهللة البندقيللة وليللس مللن

خلل طاولة المفاوضللات كمللا كللان يرغللب هللو والمقللاتلين

العرب والفغان  ، ولعل هذا الذي مكنلله مللن نسللج علقللات

وخيوط قوية مع القللاداة المحلييللن فللي هللذه الوليللة ليعللودا

إليها بعد سنوات من طرداه من السوداان .

لا ؛ فقللد حزمت أمتعتي وبدأت بالتحضير لرحلة طويلللة نسللبي

كنت أعرف أن عمليات التمللويه والتضللليل الللتي تقللوم بهللا

القاعدة والفغان العرب على الصحافيين سللتكلفني الكللثير

من الوقت والتعب ؛ فقد طلبوني إلى قندهار ، ولكللن بكللل

تأكيد لن ألتقي أسامة إن حصل اللقاء هنللاك ، وإنمللا سلليتم

نقلللي إلللى مكللان آخللر قللد يكللون فللي الجهللة المعاكسللة

لقنلللدهار ، واللللتي يمكلللن الوصلللول إليهلللا ملللن بيشلللاور

الباكستانية الحدوداية بللوقت ل يتعللدى السللاعات بالسلليارة ،

أما طريق قندهار فسيستغرق المر أكثر من يوم .

على كل حال لللم يكللن هنللاك مجللال للمناقشللة فالهللاتف ل

يساعد في مثل هللذه الظللروف ، إذ أن القللوم يللدركون أنلله
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مراقب وهللو مللا يحللول داون الشللرح و التفصلليل والتوضلليح

والفهم والتفهيم ، ولذا ل بد من العتمادا علللى الللذكاء فللي

فهللم الشللارات أو التظللاهر بللالفهم بانتظللار اللقللاء حللتى

تستكمل ما أشكل أو أغلق عليك فهمه .

توجهت إلى كويته الباكسللتانية ومنهللا إلللى قنللدهار برفقللة

لا ، وقسللمات أبللي عثمللان المصللري ، كللان الطريللق موحشلل

القوم تنبئ عن الشدة والقسوة واللمبالة بمللا يجللري فللي

هذا العالم ، فالعولمة بعيدة من هنا ، وربمللا لللم يسللمع بهللا

القللوم حللتى الن ،مللا داامللوا ل يعرفللون مللن الحيللاة سللوى

لا للغايللة ، الطعللام والشللراب والسلللح ، الطريللق كللان وعللر

وربما ل فرق كبير بيللن الشللطر الباكسللتاني منلله والشللطر

الفغاني ما داامت نفللس اللغللة والعللرق والتقاليللد والقبيلللة

هي المنتشرة ، فالمر ليس كمن كان  يعبر في السابق من

ألمانيا الغربية إلى ألمانيا الشرقية ، فالكل سلليان فللي بلدا

لا ، أما الوجوه فل تسللتطيع لا كان أو باكستاني البشتون أفغاني

التمييز بين الفغاني والباكستاني ماداامت علمة الستنساخ

البشري الواحدة وهي العمامة تزين رؤوس الجميع في ظل

حكم طالبان .
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لء ، توجهنللا مباشللرة إلللى أحللد كان الوصول إلى قندهار مسا

لا من " تشكن المطاعم العاداية في المدينة حيث  طلبنا صحن

بلو " وهو الرز الفغاني المعروف بالدجاج ، وبجانبه اللبللن

والسلطات ،  وبدأنا نأكل بعد جللوع ، إذ مللن الصللعب العثللور

على مطعم مناسب على الطريق الطويل من الرحلللة ، ومللا

أن فرغنللا مللن الطعللام حللتى طلللب مضلليفي أبللو عثمللان

الشاي ، واعتذر لي بالذهاب للبحث عن البيت الذي سللنقيم

رل أقلل ملن نصلف سلاعة ، حلتى حضلر أبلو فيه ، وما هلي إ

عثمان وطلب مني مغادارة المطعم للتوجه إلى الللبيت الللذي

تعين أن نللبيت فيلله ، وعلللى الفللور توجهنللا بالسلليارة الللتي

كانت معنا وبتنا ليلتنا في ذلك البيت ، والذي كللان علللى مللا

لا من مكللاتب القاعللدة شللاهدت فللي بعللض زوايللاه يبدو مكتب

بعض أجهزة الكومبيوتر ،لم أسللأل بللالطبع عللن المكتللب ول

لا وأنهللا المللرة الولللى الللتي ألتقللي بهللا عن هللويته خصوصلل

القللوم فللي دااخللل أفغانسللتان ، وربمللا مثللل هللذه الجهللزة

الكومبيوترية الوحيدة و اليتيمة في مثل هذه الصحراء الللتي

ينهمللك أهلهللا فللي تلبيللة حاجيللاتهم الساسللية ، الللتزمت

لا ليللة شللبهة قللد تحللوم الصللمت إزاء كللل مللا أشللاهده دافعلل

لا لضلربة عا و أن الجميللع مسلتنفر هنللا توقعل حلولي ، خصوصل

51



أميركية لردا العتبار بعد العمليللة الللتي اسللتهدفت المللدمرة

الميركية يو إس كللول فللي مينللاء عللدن ، ومللع آذان الفجللر

أيقظنا من كان في البيت لنصلي جماعة ونأخذ غفوة حللتى

 سلاعة12الصباح ولتبدأ بعدها رحلة مضنية امتدت لكثر من 

لا بزابل وغزنللي وورداك ، كللان من قندهار إلى كابول ومرور

لا فللي غايللة الوحشللة وصللحراء قاحلللة أداركللت حينهللا طريقلل

التأثير الذي ألقته موجة الجفاف القاسية علللى هللذه الرض

لا التي حولتها إلى أرض يبسة متعطشة لللرذاذ مللاء ، خصوصلل

وأن هذا الجفاف  يضرب البلدا منذ سللنوات ، إذ غللدا الوضللع

أشبه ما يكون بعام الرماداة أيام حكللم الخليفللة الثللاني عمللر

بن الخطاب رضللي الللله عنلله الللذي قرأنللا عنلله فللي التاريللخ

السلمي ، فقلما تعثر أو تلمس في هذه الصحراء القاحلللة

لا أو بركللة لا أخضللر الممتدة كامتدادا البصر واتساع الفق عللودا

ماء ، وهي المنطقة الللتي طالمللا كسلليت بثللوب أبيللض مللن

الثلج ، لقد انعكس هذا القحط والجفاف على وجللوه القللوم

لا مأساوية أولها أنها لم تللذق التي بدت شاحبة وتحكي قصص

لا يليق ببني البشر منذ سنوات ، وتنللبئ عللن حالللة مللن طعام

العوز والفقر والحاجة ل تصدق ؛ فكمللا قللال علللي بللن أبللي

لل لقتلته " وحيللن طالب رضي الله عنه : " لو كان الفقر رج
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لا فل تتوقع منلله أن يقللف مواقللف نبيلللة أو لا جائع تجد شخص

مواقف مشرفة قبللل أن يملللئ معللدته ؛ فللالجوع كللافر كمللا

قيل ، ولذا نجد الكثير ممن ارتد عللن داينلله وبللدل وغيللر مللن

أجل لقمة عيش يمل بها معدته الخاوية .

في بيت أسامة بن لدان :

 

لء حين وصلنا إلللى       كانت الساعة تشير إلى العاشرة مسا

منطقللة تبعللد عللن كللابول بضللعة كيلومللترات باتجللاه وليللة

غزني ، أوقف السائق سيارته ، فهنا الكراج الللذي عللاداة مللا

رى تقف فيه السيارات القادامة من الوليلات الفغانيلة الخ

إلللى العاصللمة ، واسللتأجرنا علللى الفللور سلليارة أخللرى ،

فالوقت يداهمنا ، واقترب موعد حظر التجوال على الهالي

في كابول ، والللذي عللاداة مللا يسللري مللن السللاعة العاشللرة

لل ، ولكن لكوننا عرب سيتسامح معنا الطلبة الذين يحبللون لي

لا و أن الكللثيرين منهللم قتللل فللي صللفوفهم العللرب خصوصلل

خلل الحللرب مللع المعارضللة الشللمالية ، هللذا مللا قللاله لللي

مرافقي أبو عثمان المصللري ، اطمللأننت لكلم أبللي عثمللان
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وهو المعروف حسب ما فهمت منلله وشللاهدت فللي قنللدهار

في أوساط بعض قياداات طالبان ، وبالتالي فل دااعي للقلق

بعد الن ، استأجرنا سيارة خاصة والتي أقلتنا إلللى منطقللة

لل ولكللن في غرب كابول ، أخطأ مرافقي  فللي العنللوان قلي

لا و أن الرحلللة بعد برهة من الوقت اسللتعادا الللذاكرة خصوصلل

من قندهار إلى كابول هدته وهدتني معه ؛ فقللد اسللتغرقت

لا ؛ فتعدت الثلث عشرة سللاعة فللي طريللق لا ليس قصير وقت

وعر للغاية ، وربما ينبغي البحث في اللغة عن كلمة تناسللب

وعورته الشديدة ، وأحسست أن كابول التي كتب الكثير عن

لا ، خضرتها و بساتينها لم يتبق منهللا شلليء ، إذ تعللرت تماملل

وبدت لي صحراء قاحلة ، وربما إن عادا إليهللا الن مللن كتللب

عن خضرتها ومياهها لعتقد أنه أخطأ العنوان ، لقللد عضللها

الجوع والفقر بنابيه ، ولمست ذلك في اليللوم التللالي حيللن

تجولت فيها ، وتذكرت مللا كتبلله عنهللا السياسللي النجليللزي

 بعد عوداته من بخللارى الللذي1832الكسندر بيرنز في العام 

سحره جمالها وفاكهتها صاحبة الحدائق الكثيرة فكتللب عللن

كابول وهو الذي توجه إليهللا فللي مهمللة سياسللية يقللول : "

كانت هناك أشجار الجاص ( الكمثرى ) والخللوخ والمشللمش

والدراقن والتفاح والكرز والجوز والتوت والرمان والعنللب .
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جميعها في مدينة كبستان كبير ، وكانت هناك أيضللا البلبللل

والعصلافير السلودااء والحملام والطيلور المغلرداة عللى كلل

غصن » .

فهل لو عادا بيرنز لعرف المكان أم تبرأ مما قاله ؟ !! ،  وقد

حللدثني الكللثير مللن أهللالي كللابول بللأنه حللتى أيللام حكللم

الشلليوعيين كللانت سللفوح الجبللل الللذي يللتربع عليلله فنللدق

انتركونتيننتال وكذلك مطعم باغ بال مغطى بأشجار العنب ،

ولم تكن الدوائر الحكومية الللتي تعمللل علللى تقللديم العنللب

كضلليافة تشللتري مللن السللوق ، وإنمللا تقطللف مللن هللذه

لا للحكومة . البساتين التي كانت ملك

تذكرت مرة كنت في منطقة استالف الفغانية التي تعد من

المصايف الفغانية الرائعة ، وهي تقع شمالي كللابول حيللث

يقللع قصللر للحكومللة الفغانيللة ، فقللد بللدت لللي الطبيعللة

الفغانية رائعة ، إذ أن ثمة عيللن علللى الطريللق إلللى كللابول

معروفة لجميع الفغان ولعلها من أنقللى وأطيللب مللا رأيللت

لا ، في حياتي ربما ل تقللل عللن مللاء الفيجللة الشللامية قللديم

والغريب في هذا المللاء أنلله يسللاعد علللى الهضللم أكللثر مللن

السيفين آب ، ولكن الحللرب وأهوالهللا حيللن تقللع علللى بلللد

تحيله إلى ركام وتراب ، وتحوله إلى أثللر بعللد عيللن ، فكيللف
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إن وقعت الحرب الهلية بين رفاق كانوا إلى يوم قريب في

خندق واحد ضد عدو مشترك واحد ، فالحصائيات مؤلمة من

قتل وتشريد وتدمير للبنيللة التحتيللة الللتي ربمللا بحاجللة إلللى

عشرات البليين من الللدولرات ، وهنللاك الخطللر مللن ذلللك

كله هو بناء النسان الفغاني الذي غاب عنه التسامح الللذي

لا وسط عرقياته وطوائفه .  كان معروف

لا من طابقين ، وهو بيللت دالفنا إلى البيت ، والذي كان مكون

لا أنلله كللان فللي السللابق لزعيللم ليس بالكبير ، عرفللت لحقلل

المليشيات السماعيلية سيد كيان الذي حكم واداي كيان في

ولية بغلن شمالي أفغانستان قبللل وصللول حركللة طالبللان

 ، البيت كان1997إلى المنطقة واستيلئها عليها في العام 

لا لا في فرشه وترتيبه وعددا غرفه ، إذ أنه كان نسللبي لا جد عاداي

لا يحتوي على بعض الخدم الفغان الذين يقومون على صغير

خدمة العرب ، بينما يجلس العرب في صللالون وسللط الللبيت

يطل على كل غرفه يتجللاذبون أطللراف الحللديث ، أمللا نحللن

فكنللا نجلللس فللي إحللدى الغللرف المطلللة علللى الصللالون أو

الموزع كما يقال له ، فهؤلء الفغان العرب الجالسين فللي

لا وهللم المطلوبللون الصالون  لم يريدوا أن نعرف عنهم شلليئ

لكثر من نظام عربي وغير عربي ، ولم نحللاول أن نتطفللل
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عليهم ؛ فقد فهمنللا مللن لهجتهللم أن معظمهللم مللن اليمللن

والسعوداية و داول خليجية أخرى .

لا في البيت ، ومعظم أحياء كابول لم يكللن فيهللا الوضع هادائ

كهرباء ، ومن بينها هللذا الحلي ، قضللينا ليلتنلا عللى فلراش

علللى الرض ، ونمنللا ملللء جفوننللا حللتى الصللباح بانتظللار

السفر إلى منطقة أخرى لم يحدداها أبو عثمان بهللدف لقللاء

أسامة بن لدان ، وإن كللان الهللاتف الللداخلي فلي ذاتللي بللدأ

يهتف بأنني سألتقي أسامة في هذا البيت ولن يكون حاجللة

إلى التوجه لمنطقة أخللرى ، بكللل تأكيللد لللم أبللح لمرافقللي

بللذلك ونمللت وكلللي أمللل علللى أن ألتقيلله فللي هللذا الللبيت

لتفاداى ساعات سير أخرى وهي قضية فللي غايللة السللهولة

للفغللان العللرب ، وقللد تعللوداوا علللى ذلللك فللي هللذه الرض

الجبليللة الللتي أكسللبتهم وأكسللبت  شللعبها ميزتللي  الصللبر

والتحمل .

لا حيللن كللان كانت الساعة تقترب من الرابعة والنصللف فجللر

مرافقي أبوعثمان يوقظني إلى صلللة الفجللر فللالجميع قللد

تهيأ ، أسرعت باتجاه الحمللام الللذي كللان الوحيللد لكللثر مللن

عشرة من ساكني البيت ، وبعد الوضوء وصلة سللنة الفجللر

لمحللت فللي الصللف الول زعيللم جماعللة الجهللادا المصللرية
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الدكتور أيمللن الظللواهري الللذي لللم يتقللدم بخطللوة تجللاهي

وبقي في مكانه ، وبدوري ظللت فللي مكللاني حيللث صللليت

صلة السنة فقد توقعت أن يقوم باستقبالي والسلم علللي

لا عليهم ، وإن كنت لمحللت وقللرأت فللي وجهلله ما دامت ضيف

لا أنه غير مرتاح لوجوداي في هذا المكان ، وربما أكون مخطئ

في تقديري ذاك ، لم أجلس سوى داقائق معدوداة بعد صلللة

السنة حتى أقيمت الصلة من قبل أحد الشللباب الخليجييللن

الموجوداين فللي الللبيت ، ووقللف الللدكتور أيمللن الظللواهري

لا بعمامته البيضاء ولباسه الفغلاني ولحيتله الكثلة اللتي إمام

بدأ الشيب يتسلل إليها ، فقد عرفللت الظللواهري مللن قبللل

في بيشللاور، حيللن كنللت أغطللي الحللداث لصللحيفة الشلرق

الوسللط والحيللاة اللندنيللة فللي أواخللر الثمانينيللات وأوائللل

لا للله فللي لا مشللهودا لا جراحلل التسعينيات ، إذ كان حينهللا طبيبلل

مستشللفى الهلل الحمللر الكويللتي ، وعللرف عنلله الوقللار

لا صحيفة الهرام والصمت ومتابعة الصحف المصرية خصوص

القاهرية حسب ما سمعت ، وذلك من أجل متابعة  الحللداث

المصرية .

لم يطل الظللواهري فللي صلللة الفجللر ، ومللا أن فلرغ منهللا

حتى ظللللت فللي مكللاني فللي الصللف الثللاني مللن الصلللة ،
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رل داقائق حتى لا أن يقوم بالسلم علي ، ولكن ما هي إ متوقع

لا أنلله يسللكن نهض مللن مكللانه إلللى بيتلله الللذي علمللت لحقلل

بالقرب من هذا البيت الذي نقيم فيه الن ، وقمللت بللدوري

إلى الغرفة المجللاورة مللن أجللل اسللتئناف النللوم أو معرفللة

ماذا سيكون برنامج هذا النهار ، ربمللا قللرأ مرافقللي ململلح

وجهي التي من الصعب على المرء أن يخفيها في مثل هذه

المواطن  .

لا ثللم قللال لللي يبللدو أن نظر إلي مرافقي أبو عثمللان صللامت

لا : " حين سللمع الجماعة سيأتون هنا ولن يثقلوا علينا مضيف

أسامة بأن رحلتك كانت طويلة إلى هذا الحللد قللرر أن يللأتي

بنفسه إلى البيت كي يوفر عليك الوقت والتعللب ." بللالطبع

لا اسللتعداداي لا وإن كنت أخفيتهللا ، مبللدي فرحت وسررت كثير

الللذهاب إلللى أي مكللان يتطلبلله لقللاء أسللامة بللن لدان ،

فالصحافي مستعد إلى آخللر الرض ليلقللى هكللذا شخصللية ،

لا لا تقريبلل وما هي إل ا ساعات أي فللي حللدودا العاشللرة صللباح

حتى داخل أبو حفص المصري " محمد عاطف " فللي الثانيللة

والربعين من عمره ، حولته لحيته البيضاء وهدوءه إلى سن

لا وسلم علينا ، وبينما نحن لا وبشوش الخمسينات ، وبدا وقور

لا يبدو أنه سعوداي يللدخل لا ممتلئ كذلك حتى لمحت كأن شخص
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لل لا ومشغو لا ؛ ولكنه كان على ما يظهر مهموم بسرعة مسلم

بقضية أخرى ، وبدأ يعطي الوامر بالنتشار لبعللض الشللباب

الذين كانوا مسلحين ، فعرفت أن الرجل قللد داخللل الللبيت ،

كللانت أوامللر الرجللل الللذي ظهللر لللي بللأنه المسللؤول عللن

الحراسة للحراس الخرين كالتي ، أنت انتشر هناك ، وأنللت

انزل إلى الطابق السفلي ، هكذا كان يعطي أوامره ، بينمللا

لمحت بعض صواريخ ستينغر الميركية مجهزة للتصلدي ليلة

غارة أميركية أو غير أميركية ، وكانت واشنطن سلمت هللذه

الصواريخ  إلى المجاهدين فللي الفصللل الخيللر مللن الحللرب

الفغانيللة ، ثللم اشللترت الكللثير منهللا مللن بعللض فصللائل

المجاهدين ، لكن بعضهم لم يسلمها وأبقاها معه ، ولعل ما

تبقى وصل إلى القاعدة ، كما كانت هناك بضع صواريخ مللن

لا ،7طللراز سللام   الروسللية الصللنع والمضللاداة للطيللران أيضلل

وبعللد أن تللم التوزيللع بشللكل منظللم وهللدأت حركللة أقللدام

الحراس والمرافقة ، داخل الشيخ أبللو عبللد الللله أسللامة بللن

لدان كما يحلو لتباعه أن يسموه . 

كانت هيئته وكأنه قللدم مللن منطقللة ليسللت قريبللة فللالتعب

ظاهر على هيئته ، وكذلك على ململلح مرافقيلله وحراسلله ،
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سلم وجلس على الرض بتواضع غريب ليسأل عن الحللوال

لا . والسفر ، وهل استرحنا منه بعد هذا النوم الطويل نسبي

للجدران آذان !!

         في تلك الغرفة الصغيرة و البيت المتواضع الذي يبدو

أن أسامة يتردادا عليه تذكرت المثل الدارج وهو : " للجللدران

آذان " ، شعرت برهبة المكان وهيبتلله والجللو الغريللب الللذي

يلفنا من وقت داخولنا إللى خروجنلا ، ل أداري سلببه ، ففلي

أحيان كثيرة يعجللز المللرء عللن العثللور علللى كلمللات تناسللب

المكان والزمان ، ولعل إحداها في حياتي هي تلللك الجلسللة

في تلك الغرفة ، ففيها سللألتقي أول مطلللوب فللي العللالم

تبحث عنه كل قوى الرض الموالية والخائفة والمرعوبة من

أميركا ، فإن كان للمكان عبقرية أو رهبللة فهللذا الللبيت قللد

يكون بالتأكيد أحدها .

كان كل جدار يحكي قصة من قصص ابن لدان التي سجلها ؛

لا ؟ حاولت استنطاق الجدران ؛ ولكن هل للجدران لسان أيض

لا ، ولكن لعلللي أحصللل علللى شلليء مللن وراء ولكن يبدو عبث
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عملية الستنطاق فكل جدار يحكي قصص لقاءات ولقللاءات

لبن لدان وأتباعه ومضلليفيه مللن حركللة طالبللان الفغانيللة ،

ولطالما حلمت أميركللا أن تعللرف مللا يللدور فللي هللذا الللبيت

لا منلله فللي لا أو قريب المتواضع ، ولطالما سعت أن تضع جهاز

لا ، كللانت الجللدران هذه الجللدران البسلليطة ولكللن يبللدو عبثلل

تحكي قصة ذلك الشاب السعوداي الثري من عائلللة محترمللة

ومعروفة أشرفت على توسعة الحرمين الشريفين في مكة

المكرمة والمدينة المنللورة ، كنللت أصللغي باهتمللام لكللل مللا

يهمس به هذا الجدار أو ذاك في أذني عن الساعات الطوال

التي ركن ابن لدان ورفاقه وأتباعه إليها ، وربما هنللا جللرت

التخطيطات لعواصف النار التي انصبت على أميركا ، والتي

لا بمرحلة جديدة فللي العللالم ، وظهللر مبللدأ بللوش كانت إيذان

على إثرها " إما معنا أو مع الرهاب ." 

كنت أنتظر أي إشارة أو تلميحة أو همس من هذا الجللدار أو

لا وأحللاجي وأشللياء وأشللياء طالمللا ذاك لعلها تفك لللي ألغللاز

بقيت عصية على فهم هذا التنظيم المعقد والذي أخذ علللى

عاتقه مناهضة أقوى قوى الرض فللي هللذا الزمللان ، ولكللن

ل ملن لغلز وصلمت هلذه لغز التنظيم وأحجيته للم تكلن بأق

الجدران ، وكأن التنظيم علمها هذه المهنللة ، وغللدا التنللاغم
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حتى بين الشللخاص والمكللان ، والرسللول صلللى الللله عليلله

وسلم القائل حين وقف على جبل أحللد : " هللذا جبلل يحبنللا

ونحبه " فهل وصل الحب حتى بين القاعللدة وأسللامة وبيللن

جدران هذا الللبيت ليخفللي عنلله السللرار والقصللص المللثيرة

التي ينتظرها كل فضولي مثلي .

تثميللن لللدور العلمللاء والشللارع
العربي :

 

لا         بدأ ابن لدان حللديثه بتثميللن موقللف العلمللاء خصوصلل

الذين أفتوا بمقاطعة البضائع الميركية على خلفيللة الللدعم

لا و أن الميركي اللمحدودا لليهللودا فللي فلسللطين ، خصوصلل

رجهللا ، وذكللر أسللامة فتللوى الللدكتور النتفاضة كانت فللي أو

لا إلللى تفعيللل داور يوسف القرضللاوي فللي هللذا الصللددا دااعيلل

لا وهللم الللذين وأهمية الفتوى في عالم المسلمين ، خصوصلل

ل أرجلاء الرض وبشلكل يتعرضون للقتلل والتعللذيب فلي ك

يومي على حسب قوله . كان يدعم رأيه أو يفصل له أكللثر ،

أو يعللق حسلب المقلام أبلو حفلص المصلري ، والللذي كلان
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لا في الجلسة معنا ، فلم يجلس أيمن الظللواهري الللذي وحيد

لا فللي موضللوع اعتكف ساعتها في بيته ، وربما كللان منهمكلل

لا فللي القللتراب مللن صللحافي يخصه ، ولربما لللم يكللن راغبلل

كمثلي .

لل ربمللا لا طللوي رأيللت أبللا حفللص المصللري فللي الجلسللة شللاب

لا أقرب إلى السمرة يتجاوز طوله المائة و التسعين سنتيمتر

وشللعر خضللبه البيللاض سللعى إلللى صللبغه بالحنللاء مللع لحيللة

طويلة بأكثر من مقبض اليد ولباس أفغاني أبيض مع عمامة

بيضاء طالبانية وهي علمللة مسللجلة لفللرادا القاعللدة الللذين

حرصوا على إرضللاء مضلليفيهم الطالبللان الللذين يللرون فللي

العمامة على كونها رمز تنظيمهم .

ررج أسامة على الشارع العربي والسلمي الذي تفاعل مع ع

لا علللى أن " هللذا الشللارع لللو النتفاضة الفلسطينية ، مشددا

انتفللض لصللالح قضللية شلليوعية أو علمانيللة لتللم اسللتغلله

لا من قبل أصحاب تلللك القضللية ، ولتمكنللوا بطريقة ذكية جد

من الوصول السلطة ، ولكللن للسللف فللإن السلللميين لللم

لا بهللم ينجحوا فللي اسللتثمار هبللة الشللارع الللذي خللرج منادايلل

لا لمواقللف الحكومللات الغربيللة والعربيللة ، وبالتللالي وشللاجب

روت للوصللول إلللى أضاعت الحركات السلللمية فرصللة ل تفلل
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الحكم لتطبيق شرع الللله الللذي طالمللا حلمللت بلله الشللعوب

ونادات به السماء ."

وأضاف ابن لدان فللي حللديثه :" باختصللار لقللد أداى الشللارع

العربي داوره وبامتياز ، ولكن أين من يحرك وينظللم ويرفللع

الوتيرة ، ويستغل الحدث بما يخدم السلم وأهله ؟!! "

لا الفضللائي منلله وأكللد ابللن لدان علللى داور العلم خصوصلل

لشغف الجماهير والشعوب به ، وهو الذي ينقل لغة الجسللم

قبل لغة اللسان ، وهي الهم في كثير من الحوال لتفعيللل

داور الشللارع العربللي و الضللغط علللى الحكومللات مللن أجللل

تخفيلللف اعتماداهلللا عللللى الوليلللات المتحلللدة الميركيلللة ،

والركون إلى الله تعالى ،ثم إلى الشعوب التي هي الرصلليد

الحقيقي  في وقت السلم والرخاء و الشدة ، لكنلله رأى أن

العلم يحاول  طمس كثير من الحقائق على رأسها حملت

لا الجهادايللة منهلا فلي التشلويه للحركلات السلللمية خصوصلل

فلسطين .

لا وتطرق أسامة إلى ضرورة توحيد العمللل السلللمي مشللير

لا وسيقدم له ، وحين راجعت مقدمللة إلى كتاب سيصدر قريب

ذلللك الكتللاب والللذي هللو بعنللوان : " العمللل السلللمي بيللن
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رل داواعي الجتماع و داعاة النزاع " و لللم يشللر إلللى مللؤلفه إ

بالقول : " إعدادا مركز الدراسات و البحوث فللي باكسللتان ،

تقديم الشيخ أسامة بن لدان ."

و يبللدو أن المركللز ليللس للله وجللودا ، و يتحللدث أسللامة فللي

المقدمة عن أهمية هذا الموضوع بعللد أن شللاع الخلف بيللن

السلميين و كأنه القاسم المشترك بينهم إذ يقول : " .. و

لكللن مللا يللدعو للدهشللة و يصلليب بالللذهول هللو مللا يلحظلله

المسلم اليوم من حجم الخلفات و الفرقة بيللن المسلللمين

لا و بين العاملين للسلم بصورة أخص ، حتى أصللبحت عموم

هذه الظاهرة الخطيرة تكادا تكون موضوع الجماع و التفاق

الوحيد بين فصائل العمل السلمي المختلفة !! ."

و يدعو أسامة فللي نهايللة مقدمللة الكتللاب الللتي لللم تتجللاوز

الثماني صفحات من القطع الصغير إلللى التعامللل اليجللابي

 صللفحة مللن145مع هذا الطرح . و يقع الكتاب بالصل في 

القطع الصغير ، تحدث فيه المؤلف عن الساحة السلمية و

واقعها و الخلفات التي تعيشللها ، ثللم تطللرق إلللى ضللوابط

المنهج المطلوب ، و حدداها بتسعة ضوابط ، ثللم تحللدث عللن

المعالم العامة لطار التعاون بين العاملين للسلم ، و ذكللر

ثلثة معللالم حسللب رأيلله ، و هللي الوحللدة فللي الصللول ، و
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التعلللددا فللي تكاملللل ل تعلللارض ، و ضللبط الخلف بمنهلللج

السلف ."

وعلمللت فيمللا بعللد أن الكتللاب مللن تللأليف " أبللو حفللص

الموريتاني " الذي يعد أحد الشخصيات القياداية فللي تنظيللم

لا للدراسلات العربيلة فلي القاعدة ، واللذي كلان يلدير معهلد

قندهار ، ويحظى بعلقات وطيللدة مللع قللاداة حركللة طالبللان

لا وأنه دارس المذهب الحنفي فللي بلللده علللى أصللوله خصوص

وهو ما يريح الطالبان الذين يتمذهبون على نفس المذهب ،

الذي يدين به الشعب الفغاني بشكل عام .

ويعتقد أسامة كما داونت في مفكرتي بعد لقللائي معلله بللأن

السلللميين أحللد جنللاحين : " إمللا مسلللمون عللاجزون ل

يعرفللون مللن أيللن يبللدؤون ، وإمللا مسلللمون فقللدوا الثقللة

بأنفسهم ، وبالتالي ل بد من إعللاداة الثقللة إلللى نفوسللهم ،

وقد أثبتت الحداث الخيللرة فللي انتفاضللة الشللارع العربللي

الفارق الزمني و القياسي بين الشللارع العربللي والحركللات

السلمية ."

 

تداعيات ما بعد يو اس كول :
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         كانت عملية المدمرة الميركية يو إس كول في ميناء

عدن حديثة ، والكل في أفغانستان يتحدث عن داور القاعللدة

في العمليللة ، وبالتللالي كللانت الجللواء كلهللا بانتظللار قيللام

الوليات المتحدة الميركيللة بتللوجيه ضللربة إلللى أفغانسللتان

لردا كبريائها الذي تمرغ في ميناء عللدن حسللب قللول الكللثير

من المرافقين لبن لدان . ألمح الخير في حديثه إلللي الللذي

لا لللي بللذلك ولكللن لم أسجله للسف لنلله لللم يكللن مسللموح

سجلت بعللض نقللاطه بعللد نهايللة اللقللاء فللي مفكرتللي إلللى

مسللئوليته علللى ضللرب البللاخرة ، وتوقللع أن يكللون ثمللة ردا

أميركي على غللرار مللا فعلللت واشللنطن فللي خلل الضللربة

 لفغانستان ، وذلك  بعللد تفجيللرات1998الولى في العام  

السفارتين الميركيتين في أفريقيللا الوسللطى . وقللال لللي

حينها : " نحن نتوقع أن يكون الردا الميركي فللي نوفمللبر "

 " ولكن ذلك لللم يحصللل إذ أن2001كانون ثاني " من العام 

أميركا كانت تحضر لضربة أكبر من ذلك ، بحيث تقوم بحشد

قوى عالمية معها مصطفة خلفها لتحشر القاعدة في زاوية

ضيقة ، إذ أنها تودا تجسيد الشر كللله فللي القاعللدة وأسللامة

بن لدان وبضع أفرادا من الفغان العرب .
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لا لللله وقال ابن لدان في لقائه آنللذاك :" لقللد سللجدت شللكر

على هذه العملية البطولية الللتي دامللرت الهيبللة الميركيللة ،

وهي إشعار للميركيين بللأن عليهللم الرحيللل مللن المنطقللة

لا كمللا حضللنا علللى ذلللك العربيللة و الجزيللرة العربيللة حصللر

الرسول عليه أفضللل الصللة والسلللم فلي آخلر أيلامه بلأن

أخرجوا اليهودا والنصارى من جزيرة العرب ." 

وداعللا ابللن لدان خلل الحللوار إلللى مواصلللة للل مللا وصللفه للل

بالضربات الجهاداية ضد القللوات الميركيللة مللن أجللل إعللاداة

الثقة بللالنفس للمللة السلللمية الللتي ضللربت منللذ سللنوات

طويلة في ثقتها وإمكانياتها ، وكذلك هللز الهيبللة الميركيللة

التي تعجرفت وتكبرت واغترت طللوال السللنوات الماضللية ،

إن مسألة إعاداة الثقة بالنفس للمة السلللمية واسللتنهاض

هممها مسألة فلي غايلة الهميلة هلذه اليلام ." هكلذا قلال

لي .

أبو حفص المصري معروف كما ذكرت بهدوئه وتركيللزه فللي

الحديث ، وحين يتكلم تحس بأنه  يقذف بكل كلمة مللن فيلله

بعد تفكير وتأمل واستعدادا للدفاع عنهللا كللونه واثللق منهللا ،

ولكن ل تشعر أنه معتد برأيه ، أو من الصعوبة بمكللان تغييللر

موقفه ، حددا أبو حفص المصري رؤيته لمسللتقبل الضللربات
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الميركية على الشكل التالي : " ستكون ضربات على غللرار

كوسلللوفو وصلللربيا وسللليتم حشلللد القلللوى العالميلللة ضلللد

أفغانسللتان ، وسيتواصللل الضللرب لفللترة ليسللت قصلليرة

وستسللتخدم أميركللا قواعللد جويللة فللي داول وسللط آسلليا

لا وربما باكستان لا في أوزبكستان وطاجيكستان حصر وتحديد

، ول نستبعد أن تعمللد روسلليا إلللى داعللم قللوات أحمللد شللاه

لا مللن أجللل السلليطرة علللى لا وبشللري لا وتسللليحي مسعودا ماليلل

مناطق طالبان ." ولكن كل هذا لم يكن يعني أسللامة أو أبللو

لا ، إذ شددا كللل منهمللا علللى أن التجربللة حفص المصري شيئ

الصومالية قاتلة للميركيين ، وبالتالي كانت القاعدة تنتظللر

وصول القوات الميركية في أفغانستان لتقاتلها على غرار

ما فعله الفغان العللرب فللي قتللالهم ضللد السللوفييت خلل

لل مللن فترة الجهادا الفغاني ، ولكن ربما ما غاب عن ذهن ك

أسللامة وأبللو حفللص المصللري هللو المثللال الميركللي الللذي

لا وهللو"  مثللال كللارزي "، وضعوه نصللب أعيللن العللالم جميعلل

بالضافة إلى الطريقة التي تعامل بهللا الفغللان مللع العللرب

مللن لهللث وراء المللوال وانهيللار سللريع لحركللة طالبللان

الفغانية ، وإن كان الكثير يشير إلى أن انهيللار طالبللان لللم
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لا ، ولكن ربما كانت المفاجأة هو سرعة النهيار يكن مستبعد

.

أسامة بن لدان كان يتكلم بكل فخر عن تجربة " المجاهللدين

العرب في الصومال  و استبسلالهم ضلد القلوات الميركيللة

التي أرغمللت بعللد أيللام علللى الرحيللل مللن الصللومال تاركللة

عملية المل التي جاءت من أجلها بدون أمل ".

وبدأ يتحدث ابن لدان عن رأيه في أن القوات الميركية لللن

لل ببعللض التصللريحات تخللرج مللن المنطقللة العربيللة مسللتد

الميركية والتي يقول بللأنه سيضللمنها فللي مقدمللة كتللاب "

القللول المختللار فللي حكللم السللتعانة بالكفللار " للشلليخ

السعوداي الراحل  حمودا بن عقلء الشللعيبي " و الللذي يقللع

 صفحة و نشرته حسب الكتاب داار الصللحوة للنشللر165في 

22و التوزيع في بيروت – لبنان . والمقدمة التي استغرقت 

صفحة ، وهنا أجدني أعللودا إلللى مقدمللة  الكتللاب كللوني لللم

أسللجل كللل كلمللة تفللوه بهللا أسللامة سللوى بعللض النقللاط

الرئيسية ، وبعد أن يتحدث في المقدمة عن أهمية الكتاب و

نقده للوجودا الميركي في المنطقة العربية يجزم ابن لدان

لا لحلللد لل تصلللريح أن هلللذه القلللوات جلللاءت لتبقلللى ، نلللاق

1418- 11- 7المسئولين بثته هيئة الذاعة البريطانية يوم   
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هل " إن الميركيين و البريطانيين لو قيل لهللم أخرجللوا مللن

الجزيرة ل يخرجون ."

كما نقل في المقدمة عن إمام الحللرم النبلوي الشلليخ علللي

بن عبد الرحمن الحذيفي في إحدى خطبلله قللوله : " و فللي

الونللة الخيللرة صللار اليهللودا و النصللارى يختلقللون مشللاكل

للمنطقللة ، و يتللذرعون بهللا للتواجللد العسللكري ، و بعللد أن

تمهدت السللباب للللدول الكللبرى صللاروا يفتعلللون الحللداث

لا ." الصورية للتدخل العسكري بعد أن تدخلوا اقتصاداي

ثم يقتبس الكثير من النقولت للرئيلس الميركلي ريتشلاردا

نيكسون ، و كذلك الشلليخ سللفر الحللوالي وغيرهمللا للتأكيللد

علللى أهميللة المنطقللة الخليجيللة فللي منظللار  السياسللة

الميركية . لكن مع هذا كللله يبللدو لللي أن أسللامة والقاعللدة

بشللكل عللام اسللتعدت للسللوأ فللي الضللربات الغربيللة و

الميركية على أفغانستان ، وهذا ما مكنها من تحاشي قتللل

أو القبللض علللى أحللد مللن قياداتهللا أو قاعللدتها الفللاعلين

والنشللطين رغللم انهيللار حركللة طالبللان الفغانيللة ، ومللن

السخرية بمكان أن يتم القبللض علللى بعللض قللاداة الطالبللان

في الوقت الذي ينعللم قللاداة القاعللدة بالحريللة و الختفللاء ،

ويظهر أن ما نشرته النيويورك تايمز في أوائل شهر فبراير
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رق الوسللط2002" شباط " من العام  ره الش  وأعلادات نش

اللندنيللة ربمللا يكللون مللن الصللواب حيللن تقللول سلليثبت

المستقبل أن معركة طوره بوره مللا هللي إل عمليللة تضللليل

لقوات القاعدة التي كانت في مكللان آخللر غيللر جلل آبللادا ،

لا مللن أحللد الفغللان العللرب الللذي تمكللن مللن وعلمللت لحقلل

الخروج من أفغانستان بأن الذين تم القبض عليهم من قبل

القوات الميركيللة فللي باكسللتان أو دااخللل أفغانسللتان وتللم

لا مللن قبللل ابللن لا خاطئلل نقلهم إلللى غوانتانللاموا كللان تقللدير

الشلليخ الليللبي والموريتللاني الصللل ، فقللد رفللض مسللاعدة

قبائل أفغانية رتبت للنسحاب بشكل آمن من طوره بللوره ،

لكنه غير رأيه في اللحظات الخيرة واستمع لنصلليحة بعللض

القبائللل الباكسللتانية ، و انسللحب معهللا وهللي الللتي قللامت

بتسليمه للقوات الباكستانية ومنها إلى القوات الميركيللة ،

رغم أن هذه القبائل أقسمت على القرآن الكريللم أنهللا لللن

تخللذلهم ، وعلللى هللذا فلللم يكللن هنللاك أي فضللل للقللوات

الميركية في القبض على هؤلء ، ونفللى المصلدر بقللوة أن

لل ابن الشيخ من قاداة أو حتى أتباع القاعدة ، وإنما يكون أص

كان كل عمللله هللو تللدريب كللل مللن يرغللب بالتللدريب بغللض

النظر عن انتمائه الحزبي .

73



لا ربما يكون مللن المناسللب وقد سمعت من هذا المصدر كلم

تسجيله في هذا المكان بالذات إذ قال : " نحن لم نعد نقبل

لا على الفغان ، فقد مضى على وجودانا فللي أن نكون ضيوف

أفغانستان أكثر من عقدين من الزمن ، وبالتالي فنحن مللن

لا بعللد أن احتلللت القللوات الصللليبية أهللل الللبيت ، خصوصلل

الميركية أفغانستان ، وهذا يحتم علينللا أن نقللوم بتحريرهللا

لا والدفاع عنها أمام هذه القوات ، إذ أن الجهادا أصللبح متعينلل

على كل مسلم في الرض ."

الخروج من السلوداان والتصلال
بطالبان :

 

     حين بدأ أبو عبد الله الحديث عن ذكريات الماضللي خلل

لا أيللام لل ومسللتذكر فللترة الجهللادا الفغللاني نظللر إلللي متللأم

بيشاور ، وسأل هل التقينا من قبل ؟ قلت بكللل تأكيللد فللي

منطقة حياة آبادا في بيشاور ، حين كنت تسكن في منطقة

لا كللانت حينهللا معركللة جلل فيز أربعة ، وأجريت معللك حللوار

آبادا على أشدها ، ومساعيك للتوسط بين القللاداة الفغللان ،

74



لء علللى رغبتللك ! فتللذكر ولكللن الحللوار يومهللا لللم ينشللر بنللا

الرجل وقال نعم هذا صحيح كنت أسمع عنك وأقرأ مقالتللك

ولعلنا نتمكن من إجراء حوار معك ؛ ولكللن كمللا تعللرف فللإن

الطلبة تحت الضغوط ول يرغبون بمثل هذه اللقاء ، وإن كنا

نتحللدث فللي لقللاء ليللس للنشللر الن ، ولكللن أعتقللد حسللب

فهمي من حواري معلله أننللي تحللللت مللن عللدم النشللر بعللد

زوال سللببه الممثللل برحيللل حركللة طالبللان الفغانيللة الللتي

كانت تفرض علللى أسللامة الحظللر بسللبب الضللغوط الدوليللة

لا عليها ، والتي طالبتهللا بتسللليمه فرفضللت والميركية حصر

لء للضربة الميركية ، وعمللدت الحركللة إلللى تقييللد حركتلله دار

رل لا إ لا أبللد ومنللع نشللاطه ، وإن كللان ذلللك لللم يكللن صللحيح

رل لو كان المر غير صالح للنشر فما الفائدة من لا ، وإ ظاهري

لقائي وحديثه معي المطول هذا .

لا لا ، وطلللب كوبلل صمت أسامة برهة من الوقت ثم ابتلع ريقلل

من الماء الذي يحرص على أن يكللون أمللامه أثنللاء الحللديث ،

لا ما داام هو جالس ثم وإن كان أتباعه ل يتركون الكأس فارغ

قللال : " لقللد عللانى الشللعب الفغللاني الكللثير قبللل ظهللور

طالبان والكل يعرف ماذا كانت تفعله أحزاب المجاهدين من

روات ونحوهللا ، حللتى قيللض الللله لهللذا فللرض للتللاوات والخلل
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الشللعب كوكبللة مللن طلبللة العلللم ، وهللي الللتي أنقللذته مللن

لا لهللا ، وكللان لهللذه العصللابات المسلللحة الللذي كللان أسللير

لا بعللد أن ضللاقت بنللا الرض بمللا الكوكبة أن رحبللت بنللا أيضلل

رحبت ."

كان أحد الشخصلليات المصللرية ويللدعى أبللو جهللادا المصللري

ممللن رافقللوا أسللامة فللي السللوداان ، ثللم فللي رحلتلله إلللى

أفغانستان قد أبلغني بعد الحللديث بللالقول : " حيللن طلبللت

منللا الحكومللة السللوداانية مغللادارة أراضلليها جلبنللا الخريطللة

لنبحث لنا عن مكان ما تحللت الشللمس ، وبتنللا نتسللاءل هللل

هناك داولة معينة مستعدة لستضافتنا ، وبينما كللان الجميللع

غارق في البحث عن مللأوى لمعللت فكللرة لللدى أحللد الخللوة

وهللي العللوداة إلللى أفغانسللتان الللتي لللدينا فيهللا ذكريللات

ومؤيدون ، وقد اسللتثمرنا فيهللا الكللثير مللن الللدماء داون أن

نسللتفيد منهللا ، ووافللق الجميللع علللى  الفللور علللى ذلللك ."

وكانت مصادار أفغانية في جلل آبادا حدثتني أن عدة زيارات

إلى السوداان  قام بها القائد الميداني الراحللل فضللل الحللق

مجاهد التابع للحزب السلمي بزعامة قلب الدين حكمتيار ،

والذي كان يحظى بوجودا قوي فللي جلل آبللادا ، إلللى جللانب

المهنللدس محمللودا وسللازنور حيللث كللان ابللن لدان يحظللى
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لا ، منللذ أيللام الجهللادا الفغللاني ، بعلقات وطيدة معهما أيضلل

فقد سعى بعد سقوط النظام الشيوعي الفغاني إلى تعبيد

جزء من الطريق الرئيسللي لهللم بيللن طللورخم وجلل آبللادا ،

وكللذلك إلللى إصلللح مطللار جلل آبللادا ، وتقللول المصللادار

الفغانية نفسها  بأن فضل الحق تمكللن مللن إقنللاع وترتيللب

عوداة أسامة بلن لدان ، كلان وجللودا  حركلة طالبلان حينللذاك

يقتصر على مناطق جنوب غرب أفغانستان ، وحسب روايللة

أسامة في حديثه ذلك اليوم لي فإن : " الخوة الللذين معللي

لا مللن الخللوة الطلبللة الللذين ظهللروا لم يكونوا يعرفون أحللد

ي السلواداان ، إذ أن معظلم المجاهلدين العلرب بينما كنلا ف

قاتلوا في منللاطق الجنللوب الشللرقي والوسللط والشللمال ،

وليس هنللاك أخللوة عللرب كللثر قللاتلوا فللي منللاطق الجنللوب

الغربي حيث ظهرت طالبان ، ولم نكن نعرف على كل حللال

سوى القائد إحسان الللله الللذي تسلللم لفللترة رئيللس البنللك

الفغاني في كابول ، ثم قتل في مزار الشريف في معركة

وقعت  كما هللو معللروف مللع المليشلليات الوزبكيللة بزعامللة

الجنللرال عبللد المالللك ، الللذي انقلللب علللى الطلبللة بعللد أن

تحالف معها ."
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ولكن يبدو أن القيللاداات الفغانيللة الميدانيللة فللي جلل آبللادا

شللرقي أفغانسللتان الللتي اسللتقبلته حينللذاك ، والللتي كللان

يحظى معها بعلقات وثيقة للغاية كللانت تحضللر للستسلللم

لا وهللي لقوات طالبان ، ولم تشأ القتال ضد طالبان خصوصلل

الللتي وقفللت علللى الحيللادا طللوال الصللراع الفغللاني بيللن

حكمتيار ورباني ، وكللانت منطقتهللم مللأوى للطرفيللن خلل

أشد المعارك الواقعة بينهما ، ولكن الغريللب أن جميللع هللذه

القياداات الميدانية التي داعت ورحبت بأسللامة بللن لدان فللي

وليتهللا وسلللمت بعللدها المدينللة لطالبللان بعللد أن ربطتلله

بللالخيرة حسللب روايللة أسللامة نفسلله قتلللت فللي ظللروف

غامضة إثر إخلء المدينة من قبل طالبان ، حيث قتلللوا فللي

كمين نصللب إليهللم قللرب الحللدودا الباكسللتانية خلل عمليللة

مغادارة المدينة وتركها لطالبان ، وإن كانت الصابع اتجهللت

يومها إلللى باكسللتان خشللية أن تنقلللب هللذه القيللاداات ضللد

طالبللان فللي وقللت مللن الوقللات ، وهللو مللا يهللددا حليللف

باكسللتان السللتراتيجي طالبللان آنللذاك . إذ كللانت باكسللتان

تخشى أن تعودا الحمية لهذه القياداات الميدانية الللتي فجللأة

فقدت كل امتيازاتهللا لصللالح طلب علللم جللددا ليللس لللديهم
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نفللوذ أو تللأثير شللعبي ، ول رؤيللة إدااريللة أو سياسللية لداارة

المور في بلد شديد التعقيد في كل شيء .

شللددا ابللن لدان  فللي حللواره معللي علللى أن قنللاة التصللال

الحقيقية كانت الشيخ يونس خالص زعيم الحزب السلللمي

وهو من المولويين المحسوبين على نفس التجللاه الفكللري

لا وأن المل عمللر كللان مللن أتبللاع الشلليخ لطالبللان ، خصوصلل

لا لوجللودا ابللن لدان لء قويلل يونس خالص ، وهو ما سيوفر غطا

في أفغانستان طالبان ، فللإلى جللانب خللالص هنللاك الشلليخ

مولوي محمد نبي محمدي فقط الذي يحظللى بتلللك العلقللة

لا إلى المزاج المولوي الللذي يتشللاطر القوية مع طالبان نظر

فيه مع الحركة ، بينما المللر يختلللف فللي وضللعية القيللاداات

الفغانية الخللرى مثللل حكمتيللار وربللاني وسللياف وغيرهللم

ممن لم يكونوا من نفس المدرسة المولوية.

لا مللع وظهر من خلل الحديث أن ابن لدان غيللر متفللق تماملل

طالبان بخصوص  إداارة البلدا ، إذ أنه كللان يطمللح منهلا فلي

لا فللي ضللم توسلليع قاعللدة مشللاركتها السياسللية خصوصلل

شخصلليات مثللل حكمتيللار الللذي يحظللى بشللعبية فللي دااخللل

أفغانستان وكذلك لخبرته السياسللية وعلقللاته السلللمية و

الدولية المتشعبة منللذ أيللام الجهللادا الفغللاني . وأبللدى ابللن
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لا مللن طالبللان لعللدم توسلليع لدان فللي خلل اللقللاء تبرملل

لا فللي إشللراك بعللض الشخصلليات قاعدتها الحكمية ، خصوصلل

الفغانية من إعلمية وقانونية وغيرها من كافة التخصصللات

ممن يوثق بدينهم وكفاءتهم ، لكن للسف لم تفعللل ذلللك ،

هكذا قال ابن لدان ، وكان على ما يبدو والكثير مللن أتبللاعه

الذين قاتللل البعللض منهللم فللي صللفوف الحللزب السلللمي

بزعامة قلب الدين حكمتيار ضد أحمد شاه مسعودا ينتظرون

أن يتللم اتحللادا أو انضللمام حكمتيللار إلللى طالبللان ، وهللو مللا

لا إلللى العلقللة سلليعزز مللن مكللانتهم فللي أفغانسللتان نظللر

الوطيدة السابقة التي كانت تربط بين حكمتيار وأسامة بللن

لدان ، بالضافة إلى أتباعه الذين انضللموا إلللى طالبللان بعللد

لل علن ذللك كلله القلرب المزاجلي سلقوط حكمتيلار ، وفضل

والفكري بين الطرفين .

لا ، ويبللدو أن ذلللك كللله  لكن طالبان لم تكن ترغب بذلك أبللد

مرداه إلى عقد فكرية وشخصية بين المدرسللتين ، بالضللافة

إلى الخشية من أن يتم سللحب البسللاط مللن تحللت أقللدامها

على يد حكمتيار ، ورغم كل المحللاولت الدؤوبللة لبللن لدان

رل أن طالبللان حسب ما علمت أثناء فترة القصف الميركي إ

ركبت رأسها ورفضت التعاون مللع أحللد بمللا فيهللم حكمتيللار
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الذي ساندها خلل فترة القصف الميركي عليهللا ، واسللتعد

فللي كللثير مللن المناسللبات الللتي ظهللر فيهللا علللى وسللائل

العلم إلى التعاون معها ، وأرسللل موفللديه ومنللدوبيه إلللى

كابول لكن داون جدوى  .

لا بنظريللة المخلللص أو المنقللذ والمجللددا الللذي ينتظللره وتأثر

كثير من المسلمين الحركيين ، ويسللكن فللي جوانللح قلللوب

رول البعللض مللن الكللثير مللن المسلللمين العللادايين ، فقللدع

لا علللى المسلللمين الباكسللتانيين وغيللر الباكسللتانيين كللثير

أسامة بن لدان ضاربين مثللال صلللح الللدين اليللوبي وغيللره

لا وأن عصللر الذي غير وجه العالم السلمي حينهللا ، خصوصلل

صلح الدين الللذي أطلللق عليلله " العصللر الصلللحي " سللبقه

لا فللي ظهور وتنامي داور المللدارس الدينيللة الللتي لعبللت داور

ذلك التغيير الذي شهده العالم السلمي ، وهو ما تكرر في

تجربة حركة طالبان التي خرجللت مللن رحللم هللذه المللدارس

الدينية ، وقد لمست ظاهرة أسامة حين وصلت إلى منطقة

القبائل الباكستانية لتغطية التفاعل الباكستاني مع القصف

الميركي علللى طالبللان ، فقللد رأيللت الكللثير مللن الحللوانيت

والصيدليات والماكن قد أطلق عليها اسم أسامة بن لدان ،

وسمى الكثير أبنائه أسامة ، وكأنه المنتظر والمخلص لهللذه
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لا لفكللرة هللذا المخلللص الللذي لا أو استنساخ المة ، ولعله تأثر

لا يسكن في قلوب الكثير من المسلمين ، كان أسامة مقتنعلل

ربما بالمل عمر أكثر من الطالبان كحركة ، وهللو مللا يلمسلله

لا مللن الفغللان العللرب كل من يتعاون مع الفغان إذ أن كثير

الذين قللاتلوا فللي صللفوف الفغللان كللانوا مقتنعيللن بزعيللم

الحزب أكثر مللن الحللزب كحللزب ،  ولعللل هللذا مللا حللال داون

حصول أميركا أو غيرها على معلومات داقيقة عن ابللن لدان

الذي يدرك تغير الللولءات فللي أفغانسللتان وشللراء الللذمم ،

ولذا لم يكن له أن يعطي أسراره أو معلومات مهمللة وحللتى

مكللان تواجللده لفغللاني مهمللا عل شللأنه ، ربمللا غيللر زعيللم

لا . الحركة وربما في حدودا ضيقة أيض

لا علللى هللذا فقللد رأيللت كللل الفغللان العللرب الللذين وتأكيللد

يريللدون حللتى  بعللض المللور الللتي ربمللا قللد تبللدو عادايللة

يحرصون على الحديث مباشرة إلى الزعيللم الفغللاني الول

وبشكل مباشر داون حجاب أو وسلليط أو حضللور أحللد خشللية

من تسرب المعلومة ، وهو ربما ما طبقه ابن لدان وجماعته

بامتياز خلل تواجدهم بين ظهراني حركة طالبان  .

كان حديث أبللو عبللد الللله باللغللة العربيللة السللليمة ، يسللعى

لا لا إلللى الوقللوف عنللد الفاصلللة والنقطللة ، ومعطيلل جاهللد
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لشارات التعجب والستفهام حقها ، لعل أبا عبد الللله أدارك

من قسمات وجهي وأنا الللذي تللابعت الشللأن الفغللاني مللن

أوله وأدارك أنه وأمثاله من العرب لم يكونوا على قللرب مللن

التقليديين الفغللان وحصللروا معظللم روابطهللم وعلقللاتهم

طلوال فلترة الجهلادا ملع الحركييلن الفغلان ؛ فتحلدث فلي

البداية عن تفسلليره لظهللور حركللة طالبللان وسللرعة انهيللار

القياداات الفغانية اللتي كللانت تمل الللدنيا ، وتشللغل النلاس

ليس في أفغانستان فحسب ، وإنمللا فللي العللالم السلللمي

وغير السلمي ،  ولم ينس السللبب الللذي دافعلله إلللى تأييللد

الحركة ، ومما قاله حسب الذاكرة : " ما رداداه الكثيرون مللن

الخوة في أن طالبان عميلة للباكستان ل أعتقد أنه داقيق ،

لا ملللن و إن كنلللت ل أشلللك فلللي أن الحركلللة تتلقلللى داعمللل

باكستان ، فثمة تقللاطع مصللالح بيللن الطرفيللن ، لقللد تعللب

الشعب الفغللاني وسللئم القتللال وفقللدان المللن والفلتللان

الذي تفشى في المدن ، وبالتالي ما حصل هو عملية سحب

دااخلللي أكللثر ممللا هللو دافللع خللارجي ، فباكسللتان عمقهللا

الستراتيجي العرضي ضيق إذ ل يتعدى الربعمائة كيلومتر ،

وهي بحاجة إلى عمق مثل أفغانستان يضاف إليها في حللال

اندلع أي مواجهة مع العدوة الهنللد ، وقللد تمكنللت باكسللتان
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عبر استيلء طالبان على الوليات المحاذيللة لهللا مللن تللأمين

حدوداها وغابت التفجيرات التي كانت أشبه ما تكون روتينية

في المدن الباكسللتانية الرئيسللية ، والللتي عللاداة مللا تسللبب

زهق المئات من الرواح ."

وسألت أسامة : ولكن ما صحة ما قيللل عللن عمالللة طالبللان

لميركللا والتهامللات الللتي سللاقها فللي البدايللة بعللض قللاداة

المجاهدين الفغللان ومنهللم زعيللم الحللزب السلللمي قلللب

الدين حكمتيار ؟ فقال : " كانت واشنطن تراهن في البداية

علللى فشللل طالبللان فللي إقامللة الدولللة السلللمية ، وأنهللا

ستنهار من الداخل ، وتندلع اشتباكات في صللفوفها ، وهللو

مللا سلليمهد الطريللق إلللى الحللل غيللر السلللمي ، أي الحللل

العلماني برئاسة الملللك السللابق ظللاهر شللاه ، وذلللك علللى

غللرار مللا حصللل مللع فصللائل المجاهللدين فللي كللابول بعللد

وصللولهم إلللى السلللطة فللاقتتلوا عليهللا ، ولكللن الظللن

الميركللي خللاب وتمكنللت طالبللان مللن إحبللاط المخطللط

الميركي بل والوقوف والصمودا في وجهه ." 

ويبدو أن واشنطن ازداادا حنقها وغضبها على الحركللة الللتي

لم تصمد في وجه العقوبات الميركية التي فرضللتها عليهللا

ليوائها ابللن لدان فقللط ؛ وإنمللا تمكنللت حللتى مللن تحقيللق
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انتصللارات عسللكرية لفتللة ضللد المعارضللة الفغانيللة فللي

الشمال ، إذ توقع الكثير من المحللين حينذاك أن تؤداي هذه

العقوبات القتصاداية وغير القتصاداية إلى انهيللار طالبللان ،

أو علللى القللل إلللى اجتيللاح المعارضللة لكللثير مللن منللاطق

لا في منطقة الشمال الللتي تتشللاطر وقللوات الحركة خصوص

التحالف الشمالي عرقيللة ولغللة واحللدة ولكللن كللل هللذا لللم

يحصل . 

وحسب بعض الفغان العرب المقربين مللن أسللامة فللإن مللا

ساعدهم هللو وجللودا مجموعللة نصللر الللله منصللور مللع حركللة

لا وأن هللذه المجموعللة كللانت قويللة فللي طالبللان ، خصوصلل

لا في منطقة ظلمت حيللث يقللال : الشرق الفغاني ، وتحديد

إن قوات القاعدة انحازت إليها بعللد سللقوط منطقللة طللوره

لا مللن الفغللان العللرب بوره في جلل آبادا ، وباعتبار أن كثير

كانوا يقاتلون خلل فترة الجهادا الفغاني في تلك المنطقة

قد نسللجوا علقللات قويللة مللع أهللالي ومقللاتلي المنطقللة ،

المر الذي سهل لهم مواصلللة العلقللة مللع طالبللان ، وكللان

نصر الله منصور العالم التقليدي الفغاني والذي قادا حركللة

رل أنلله النقلب السلمي معللروف عنلله قربلله مللن إيللران ، إ

ي العلام  روف غامضلة ف  واتهلم أتبلاعه1994قتلل فلي ظ
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يومها زعيم الحزب السلمي قلب الدين حكمتيار بللالوقوف

لا ، إذ خلف قتله ، وهو ما سبب عقدة لدى أتباع منصور لحق

لعبللوا الللدور الساسللي فللي إبعللادا أي تقللارب بيللن طالبللان

وزعيم الحزب السلمي والذي استعد غير مرة للتعاون مللع

لا ملللع بلللدء الهجملللات الميركيلللة عللللى طالبلللان ، خصوصللل

أفغانستان ، لكن الدفعة القوية التي حصللل عليهللا الفغللان

العرب وهو ما عزز حضورهم وشوكتهم في صفوف طالبان

، هو انضمام القائد البشتوني جلل الدين حقاني والذي يعد

الجسللر بيللن الحركييللن والتقليللديين الفغللان ، ومعلللوم أن

ربللان لا من الفغان العرب قللاتلوا فللي صللفوف حقللاني إ كثير

فللترة الجهللادا ، وهللو معللروف لللدى زعيللم تنظيللم القاعللدة

لا إذا عرف أن حقاني متزوج من يمنية وأسللامة تعللودا خصوص

لا ، وكذلك إحدى زوجاته منها . أصوله إلى اليمن أيض

 

لقللاء عاصللف بيللن المل عمللر
والمير تركي الفيصل :
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        بعد أن تحدث أسامة عن طالبان وتأييده لها لتطبيقهلا

الشلللريعة السللللمية فلللي أفغانسلللتان وتوفيرهلللا الملللن

والستقرار وهو الذي كان بمثابة العنقللاء فللي بلدا مزقتهللا

الحروب ، حسب كلم أسامة فقد تفتت بعد سقوطها بأيدي

المجاهدين الفغان إثر انهيللار نظللام نجيللب الللله الشلليوعي

  ، شددا علللى أن الطالبللان لهللم1992في نيسان من العام 

مواقللف رجولللة ول يمكللن أن يسللاوموا عليلله ، وذكللر بعللض

تفاصلليل اللقللاء الللذي وصللفه بللل " العاصللف " بيللن رئيللس

المخابرات العامة السعوداية السللابق الميللر تركللي الفيصللل

وزعيم حركة طالبان الفغانية المل محمد عمر ، ومما قللاله

أسامة في خلل الحديث : " بعللد حللاداث تفجيللر السللفارتين

 وصللل1998الميركيتين في أفريقيا الوسللطى فللي العللام 

المير تركي إلى أفغانستان ، والتقى زعيللم حركللة طالبللان

المل محمد عمللر ، وطللالبه بتسللليمي ، فللردا المل عمللر بللأن

الضحايا في تفجيرات أفريقيا أميركيين وليسوا سللعودايين ،

والحاداث وقللع علللى أرض غيللر سللعوداية ، فليللس هنللاك دااع

للتسليم أو البعادا ، وجاءني الطلبة ليللدعوني إلللى التوقللف

علللن الحلللديث علللن المملكلللة وقصلللر تصلللريحاتي عللللى

الميركيين ، فذرفت دامعللة ، وقلللت بعللدها للمل عمللر بأننللا
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سنترك بلداكم ونتوجه إلى أرض الله الواسعة على أن نترك

أولدانا وأزواجنللا أمانللة فللي أعنللاقكم ، ونحللن سللنبحث عللن

أرض تحمينا ، فردا المل عمر وقال لم تصل المور إلى هللذه

الدرجة ، ثم اعتذر الطلبة عن ذلك وتركوني وشأني ." 

وبعد اللقاء مع أسامة كان أبو حفص المصللري قللال لللي : "

إن المل عمر يدرك أن بقاءه في السلطة مرهون بأسللامة ،

إذ أن مصدر شرعية حركة طالبان كمللا حللدداتها منللذ البدايللة

هي حماية أسللامة بللن لدان ، وتخليهللا عنلله سلليفتت الصللف

لا مللن القللاداة الميللدانيين الطالبللاني ، علللى اعتبللار أن كللثير

مرتبطيللن بأسللامة ويقللاتلون مللن أجللله ، وإبعللادا أسللامة أو

تسليمه سيعني أن طالبان رضخت للنصارى ، وهو مصللطلح

معللروف تللداعياته وأبعللاداه لطلبللة المللدارس الدينيللة الللذين

دارسللوا الكتللب المدرسللية القديمللة ، ولللم يطلعللوا علللى

السياسة وتشعباتها و الضغوط الدولية ."

لا إلللى أن المملكللة "هللددات  ويشير أسللامة فللي اللقللاء أيضلل

الحركة بتسليم شؤون الحجيج إلى حكومة الرئيس الفغاني

المخلوع برهان الدين رباني فللي حللال لللم تسلللمني إليهللا ،

وهي قضية حساسة وسللط الفغللان كونهللا تمثللل الشللرعية

الشعبية التي تستند إليها الحكومات في أفغانستان ، ولكللن
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مع هللذا رفللض الطالبللان ذلللك ، ومللن بللاب أولللى يرفضللون

الضغوط الميركيللة ، لقللد كللان هللذا التهديللد مللن أخطللر مللا

واجهه الطالبللان كللونه سللينزع الكللثير مللن شللرعيتهم أمللام

البسطاء من الفغان ."

كان الوفد السعوداي برئاسللة الميللر تركللي قللد وصللل علللى

متن طائرة سعوداية إلى قندهار ، إذ كللانت تتوقللع أن تقللوم

طالبان بتسليمها أسامة بن لدان كما وعدتها ، وهو ما أكللده

لا ،غير أن طالبللان شللددات غيللر مللرة علللى المير تركي لحق

أنها لن تقدم على تسليم أسامة بن لدان ، وإنما تللدعو إلللى

محاكمة إسلمية أو تشكيل لجنللة مللن علمللاء ثلث داول هللي

أفغانستان والسعوداية وداولة ثالثة ليصدروا حكمهللم بحقلله ،

لا أم ل ؟!  وفيما إذا كان مدان

ابلللن لدان ينلللدم عللللى إعلن
الجبهة العالمية :

 

      الجبهة العالمية لقتللال اليهللودا والنصللارى والللتي كللانت

بضع تنظيمات عربية وباكستانية وبنغالية أعلنللت عنهللا فللي
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 في مؤتمر صحافي عقللد فللي1998مايو " أيار " من العام 

خوست شرقي أفغانستان ، بدا لي من لقائي من ابللن لدان

لا عليه وعلى من معلله ، وهللو الذي تطرق إليها أنها غدت عبئ

ما اعترف لي به لي أبلو حفلص المصلري ، وقلال ابلن لدان

بلهجة المتأثر والنادام على إعلنها : " لقد ظننا أنها ستكون

نللواة للعمللل الجهللاداي العللالمي ضللد اليهللودا والنصللارى

لا الميركيين ، وسللتدفع حركللات وجماعللات وأفللرادا وخصوص

مسلمين إلى اللتحاق بهذه الحركة ، ولكن يبللدو أننللا بالغنللا

في قدراتها وإمكانياتهللا ، وكللان مللن الفضلل عللدم العلن

عنها ، ولكن هذا ما حصل ."

ويستدرك ابن لدان فيقول لكن : " بعد إعلن الجبهللة جاءنللا

الكثير من الشباب بهدف التدريب ، وخرج هؤلء الشباب عن

مشايخهم في الخليج العربي ، وبعد أن كان هللؤلء التلميللذ

يرتبطون بشكل عضوي مع مشللايخهم فللي الماضللي بللدؤوا

يرون أن التعلم وحده ل يكفي ، ول بد من العلدادا ، ويشلير

ابن لدان إلى الشباب الذي بدا في العشرينيات وهللو يرغللب

بالمجيء إلى أفغانستان داون أن تؤثر فيه الدعاية العلمية

الغربية السيئة ضد المجاهدين الفغان واقتتالهم الللداخلي ،

وهو أمر بنظللري يقلللق الغللرب والميركييللن ، الللذي يراهللم
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وهم يدعمون حكومات دايكتاتورية تجثم على صدور شللعوبها

لعقودا بل وتورث أبنائها وأحفاداها مقاليد الحكم " .

ويعزو ابن لدان سبب تمردا هللؤلء الشللباب علللى مشللايخهم

لا و أن الطلبللة أو المريللدين فللي المنطقللة الخليجيللة خصوص

لا بمشايخهم ، ومطيعين لهم إلى إداراك " هللؤلء متأثرين جد

الطلبة أن المشايخ ليس لللديهم برنامللج ول مشللروع تحللرك

ضللد مللا تتعللرض إليلله المللة السلللمية ، والللتي تذبللح المللة

السلمية بشكل يللومي ، ول جللواب لللدى هللؤلء العلمللاء إل

الحوللللة والحوقلللة " أي ل حللول ول قللوة إل بللالله  ، بينمللا

روض العيلان ول أحلد يسلتطيع أن الجهلادا الن ملن آكلد ف

يقول غير هذا  . "

كان المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجبهة في خوسللت قللد

لا من الصحافيين الباكسللتانيين والجللانب مللن داعت إليه عددا

أجللل تغطيللة وقللائعه ، ليصللال وجهللة نظرهللا إلللى العللالم

لا ، إذ أن الحركات الجهاداية ربما غيللر معنيللة السلمي تحديد

لا بإيصال رسالتها إلى الغرب ، وهي التي تقللاتله بالنللار كثير

لل بالمثل  . كما يقاتلها بالنار ، عم
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ويستذكر أسامة كرم الفغان حال وصللوله إلللى أفغانسللتان

لا الشلليخ يللونس خللالص ، ومسللاواة الفغللان ثانية ، وخصوص

العرب بالفغان أنفسهم ، بعد أن عشنا في بلداهم لعقللدين

مللن الزمللن فيقللول أسللامة  : " ذهبللت إلللى الشلليخ يللونس

خالص أطلللب منلله السللماح لنللا بعقللد مللؤتمر صللحافي فللي

خوست لعلن بعض المور ،  فردا عللي ولملاذا تسللتأذنني ،

فهذا حقكم ."

ويستذكر ابن لدان رداودا  الفعل فللي الصللف السلللمي بعللد

العلن عن المنشور الول والذي صدر في أغسللطس " آب

 ، ومما جاء فيه على ما أذكر " أن جللدران1996" من العام 

الظلم والذلل ل يمكن تحطيمها بدون وابل مللن الطلقللات

والقذائف . " فيقول في خلل تلللك الجلسللة : " فاجللأ ذلللك

الكثير من إخواننللا واسللتغربوا لمواقفنللا ، وربمللا فكللروا أن

لا مللن الجنللون ، ولكللن الحقيقللة أن القللوات إعلننا هذا ضرب

الميركية ينبغي أن ترحل من جزيللرة العللرب ، وهللي وصللية

الرسول صلى الله عليه وسلم ، ول أحللد بمقللدوره أن يغيللر

وصية وحديث نبي عليه أفضل الصلة والسلم ".

ويتابع ابن لدان فيقول : " لقد انتقدنا كثير من الخوة على

البيان الول الذي أعلنا فيلله الجهللادا ، وبللدؤوا يقولللون بعللد
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اندلع النتفاضة الفلسطينية الثانية أين أنتم مما يجري في

لا ، فسهل الله عمليللة العالم السلمي وفي فلسطين تحديد

عدن التي حطمت كبرياء العسكرية الميركية وأغرقتها فللي

البحر ، لكن سعى الميركيون إلى سللحب هللذه الكبريللاء لئل

يتحدث التاريخ أن كبريائهم غرق هناك  ، وتبقى أثللاره إلللى

الجيال المقبلة لتحكللي لهللم قصللة إمكانيللة مقاومللة هللؤلء

المتغطرسين والمتكبرين في هذه الرض ." 

وحللرص ابللن لدان فللي خلل الحللوار علللى التأكيللد علللى أن

داوره ينحصلللر فلللي " التحريلللض واسلللتنهاض هملللم الملللة

المختزنة ، والتي هي بحاجة إلى مللن يفجرهللا ، ويحللدو لهللا

طوال مسيرتها الظافرة إن شاء الله ."

لم يخللف ابللن لدان فللي هللذا السللياق الحللديث عللن تقصللير

الحركات الجهاداية و المسلحة منهللا فللي " جسللر الهللوة مللع

المثقفيللن وأسللاتذة الجامعللات وتوضلليح رؤيتهللا للحللداث و

للمسللتقبل لهللذه الشللريحة المهمللة مللن الشللارع العربللي

والسلللمي ، وهللي الللتي تعمللل علللى تشللكيل وصللوغ رأي

الكثير من العامة و الخاصة ."
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في هذا الوقت كان أبللو حفللص المصللري ينظللر إلللي وإلللى

زعيمه أسامة وكأنه يستسمحه في الحديث ، فصمت الخيللر

ليعطيه الحديث وقال حينها أبو حفص : " نحللن نحللاول مللن

طرفنا رغللم عزلتنللا عللن العللالم وعللدم الحتكللاك معلله إلللى

التواصل مع العلم العربي و السلمي ، ولكن للسف كمللا

تعرفللون فللإن الخللوة الطلبللة فرضللوا علينللا بعللض القيللودا

حرمتنا من نعمللة التواصللل هللذه ، ولكللن نللدرك أهميللة ذلللك

وسنعمل كل ما بوسعنا لتوضلليح وجهللة نظرنللا والسللتفاداة

من أراء  ونظرات وتجارب الخرين ."

 :حاداث تفجير الفندق اليمني

 

لا مثل أبي      يحرص أسامة بن لدان والمقربون منه خصوص

حفص المصري على التحللدث بفخللر واعللتزاز علللى " تجربللة

المجاهللدين العللرب فللي الصللومال ، وكيللف لعبللت الللدور

الساسي في إرغام القوات الميركية على الرحيل منها " ،

ويتمنون كمللا قللال أن تكللون نهايللة القللوات الميركيللة فللي
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أفغانستان كحالها في الصللومال ، وهللو مللا سيسللبب وضللع

نهاية للغطرسة والهيمنة الميركية على العالم .

كان أحلد الفغلان العلرب قلد روى للي قصلة منلام يتلداوله

الفغان العرب لبي حفص المصري ، وفحواه أنلله رأى فللي

منامه مرة أن بعض مساعديه يسرعون إلى غرفته ويخللبروه

أن رئيللس الللوزراء الصللهيوني أريللل شللارون يريللد مقللابلته

ومفاوضته ، في جو يشير إلللى أن وضللع الكيللان الصللهيوني

في مأزق وأن المنتصر هي القاعدة ، ولكن أبو حفللص كمللا

لا كيللف ألتقللي بشللارون وأصللافحه ، يقول لقد تللردادات كللثير

ومثل هذا المنام الللذي كلان أفلرادا القاعللدة يتللداولونه كلان

يمنحهللم الكللثير مللن الللدعم المعنللوي فللي إمكللان النتصللار

لا والفوز ، ومعللروف أن قصللة المنامللات والحلم تلعللب داور

لا فللي عقليللة المسلللمين والشللرقيين بشللكل عللام ، مهملل

لا وأن الرسللول صلللى الللله عليلله وسلللم يقللول فللي خصوصلل

الحديث بما معناه  : " الرؤيا الصالحة جزء من واحد وأربعين

لء من النبوة ."  جز

وأعودا إلى الحديث عن واقعة تفجيللر الفنللدق اليمنللي الللذي

كانت تتواجد فيه قوات أميركية ، تحدث ابن لدان بشيء من

الفخللر والعللتزاز فقللال : " تنللامى إلللى سللمعي أن أحللد
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المسؤولين في اليملن داعلا إللى اجتملاع لعلددا ملن العلملاء

وقللاداة الحركللات السلللمية ، وسللألهم عللن حاداثللة تفجيللر

الفندق ، فاستهجن الجميللع العمللل وداانللوه ، فمللا كللان مللن

رل أن قال : ولكن الواقع ليس كللذلك ، إذ المسؤول اليمني إ

لول هذا الهجوم لكانت القوات الميركية في شوارع اليمللن

واتخذت لها مراكز في البلدا ، وربما طال المر وتطور إلللى

إقامة داائمة ، لقد اتصل المين العام للمم المتحدة الدكتور

بطرس بطرس غالي بالرئيس علي عبد الله الصللالح وأبلغلله

أن طائرات أميركية وعليها علم المم المتحدة ستصللل بعللد

ثلث ساعات إلى اليمن ، فهي فللي طريقهللا إليكللم ، وهللي

تقل قوات أميركية وستتخذ من اليمن قاعدة خلفية لعمليللة

إعاداة المل التي يعتزم الميركيون تنفيللذها فللي الصللومال

فوافق الرئيللس الللذي لللم يكللن أمللامه خيللار آخللر ، ولللو لللم

تحصللل هللذه العمليللة فللي بلدانللا الللتي أرغمللت السلللطات

الميركية على تعللديل سياسللتها ومواقفهللا وتقللرر الرحيللل

من اليمن لبقوا هنا ربما إلى ما لنهاية ، فهذه العملية هللي

التي أرغمتهم على النسحاب من اليمن ."
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هللللل هنللللاك تنظيللللم باسللللم
القاعدة ؟  

 

لا هللو كللان مللا يللثير             هذا التساؤل الذي وضعته عنوان

شهيتي الصحافية ، فقد غطيت الحداث الفغانية في عزها

أيام الجهادا الفغاني ، ولم أعثر على ما يؤكد أو يشللير إلللى

ذلك ، حيللث كللان كللل الفغللان العللرب منضللوين تحللت رايللة

مكتللب الخللدمات الللذي أسسلله الشلليخ الفلسللطيني الصللل

،1984الدكتور عبد الله عزام في تشللرين أول مللن العللام   

وكان قد  قتل مع ولديه محمد وإبراهيم في تفجير سلليارته

عن بعد أثناء توجهه إلى مسجد يتبع للمجاهدين العللرب فللي

،1989 نوفمبر " تشرين ثاني من العللام 24بيشاور بتاريخ   

ولعب أسامة بن لدان في تلك الفترة داور الممول للمكتب ،

وإن كللانت تبرعللات ابللن لدان حسللب مللن يعرفلله سللبقت

تأسيس المكتب حين كان يقللدمها للمجاهللدين الفغللان مللن

خلل الجماعة السلمية الباكستانية التي كان علللى رأسللها

آنذاك أبو العلى الموداوداي ، و بقي يللتردادا علللى المنصللورة

ذلك الحي الخاص بأفرادا الجماعة السلمية الباكستانية في

لهور حتى بعد وفاة الموداوداي . 
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 قللرر أبللو عبللد1986 و في شهر مارس " آذار " مللن العللام 

الله كما يطلق عليه أتباعه التفرغ لفغانستان والجهللادا ضللد

القللوات السللوفييتية ، إذ كللان حللتى ذلللك الللوقت يقللوم

رف عللى بيلت الخللدمات اللذي كلانت ميزانيلة نفقلاته بالص

السللنوية حسللب شللهاداة عللزام نفسلله  ثلثمائللة ألللف داولر

أميركي يدفعها جمعيها أسامة بن لدان .

و يرى الذين عايشوا تلللك المرحلللة أن الفللرق بيللن عللزام و

ابن لدان هو إصرار الخير على سياسة التمركز بحيث يجمع

العرب في مكان تلدربهم ، و يعلدهم ليكونلوا كتيبلة جهادايلة

جاهزة ، أما الشيخ عبد الله عزام فكانت سياسته النتشار ،

لا و لعل هذا ما أوضحه الشيخ تميم العدناني الللذي كللان نائبلل

لعزام حين قال : " كنت أنا و الشيخ عبد الله نرى أن يكللون

تجميع الشباب مباشرة مع الفغان و في خدمة الفغللان ، و

لعللل أبللا عبللد الللله  رأى أن القضللية الفغانيللة تفيللدنا فللي

التدريب أكثر مما قد نفيدها نحللن الفللرادا ، فكللأنه يريللد أن

يجعلنا نستفيد من الجهادا أكثر مما نفيده نحن ، و نحن نريد

إفاداة الجهادا أكللثر مللن السللتفاداة منلله ، فهللو خلف شللعرة

بسيطة بالمفهوم ."
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لا بقللدر لكن نتيجة تحليل الشيخ تميللم لللم تكللن صللائبة تماملل

لا ، فهللذا الفللرق لللم يكللن تحليله الذي أكللدته الحللداث لحقلل

كشعرة معاوية ، بل كان كما أثبتت الحداث أنلله فللرق كللبير

في الرؤية ، و النظرة الستراتيجية ، و لعل تخرج أسامة بن

لدان  مللن كليللة الداارة و القتصللادا مللن جامعللة الملللك عبللد

العزيز بالسعوداية انعكس على تفكيره كعاداة كل التخصصات

لا في صوغ سياسات و أفكار الناس . التي تلعب داور

لء على هذه الخلفية افترق أسامة عن عزام فللي العللام و بنا

 ، و قام بتأسيس معسكرات للتدريب و بيللوت ضلليافة1987

خاصة به ، و حتى أنه قسم بيوت الضيافة إلى السعودايين و

الشوام و نحوهم .

 و يؤكد شهودا تلك المرحلة أن المأسدة و القاعدة لم تكونللا

لا  بقدر ما كانتللا تسللمية عسللكرية للعمللل لا سياسي لا تنظيم أبد

إلى جانب الفغان لكللن مللع التميللز ، كللون خلفيللات العللرب

التي قدموا منها ل يتناسلب طعامهلا و شلرابها ملع شلظف

العيللش الللذي اعتللادا عليلله الفغللان ، إضللافة إلللى اختلف

نفسيات الشعوب .

99



بدأت بهذه الخلفية لتوضلليح المللور أكللثر للقللارئ الللذي لللم

يشلهد أغلبلله تلللك المرحلللة مللن تاريللخ الحركللات السلللمية

المسلحة ، وهنا أصل إلى مربط الفرس والشاهد من الكلم

وهو قول أسامة بن لدان في لقائي معه في كللابول : " لللم

يكللن هنللاك أي تنظيللم باسللم القاعللدة ، و إنمللا المسللألة ل

تتعدى تسمية بعيدة عن الغراض السياسية ، فهناك الكللثير

من الشباب العربي الذي جاء وقاتل مع القاعدة ، لكللن هللل

يعني هذا أنه يجب ملحقته ، رغم أن فترة بقللائه معنللا  لللم

تتعد السابيع القليلة  المعدوداة ؟! "

وكان ممن حول أسللامة فلي ذلللك اللقللاء قللد أكللدوا لللي أن

الستراتيجية الغربية تريد حصر الشباب في تنظيم لتصفيته

داون أي ردا فعل شلعبي أو إسللمي ، وهللو ملا دافعهلم إللى

إعلن اسم القاعدة ، ولكن الحداث التي أتت بعد ذلك ربمللا

تنبئ غير هذا ، أو ربما ابن لدان آثر عللدم العلن عللن اسللم

لا لضللربه وتصللفيته ، وإن كللان مجللردا إعلنلله التنظيللم تفادايلل

الجبهة العالمية لقتال اليهللودا والنصللارى مؤشللر علللى نيتلله

العمل الحزبي أو الجبهوي ، وهو ربما ما تأثر به من العمللل

السلللمي فللي السللوداان والجزائللر ، وذلللك لتحاشللي صللبغ

العمل الحزبي بطرف معين ومدرسة فكريللة واحللدة ، وإنمللا

100



كان الهدف من تسمية الجبهة هو توحيللد العمللل واسللتيعاب

 مللن تشللكيل2001الجميع فيها ، ولكن ما حصل في العللام 

قاعدة الجهادا والتي  ضمت حركة القاعدة برئاسته والجهللادا

المصرية بزعامة أيمن الظواهري توحي بأن التسمية قديمة

وإن كان البعض من التباع يرى أنه أرادا الستفاداة من ذلللك

السم الذي اكتسب شعبية وسمعة إعلمية يصعب أن يشللق

أي اسم مثل تلك الشهرة بعد السللمعة والشللهرة العلميللة

التي حظي بها .

 كانت نواة القاعدة حسب ما فهمت من الملتصقين بأسامة

لا قللد حين تم إنشاء  المأسدة التي تحولت إلى القاعدة لحق

شرعت في معارك جاجي الشهيرة الللتي خاضللها أفللرادا أبللو

 ، و الللتي قيللل بأنهللا1987عبد الله في رمضان مللن العللام 

معلللارك  مهلللدت الطريلللق للنسلللحاب السلللوفييتي ملللن

أفغانستان ، و الذي بدأت طلئعه في فبراير " شباط " مللن

لء1989العام   ، و قد أبلى العرب في معركة جللاجي هللذه بل

لا ، حتى نقل عن الزعيميللن الفغللانيين حينهللا عبللد رب حسن

الرسللول سللياف و قلللب الللدين حكمتيللار بللأن العللرب كللانوا

طوال الفترة الماضية ضيوفنا ، أمللا الن فنحللن ضلليوفهم ،

كدليل على بلء العرب في تللك المعركلة ، و اللتي شلاركت
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فيها قوات " السبيتناز " السوفياتية وهي قللوات كومانللدوز

روسية خاصة ، وهي أول مشاركة لها فللي أفغانسللتان منللذ

 .1979بدء الغزو السوفييتي في العام 

و تعللزو أوسللاط عربيللة مطلعللة عاصللرت تلللك المرحلللة أن

تطورات مهمة جرت في خلل تلللك الفللترة دافعللت بأسللامة

إلى واجهة العمللل السلللمي فلي المنطقلة تمثلللت برحيلل

البديل الوحيد لقياداة الفغللان العللرب تميللم العللدناني مللدير

مكتب الخدمات ، والذي تللوفي فللي يوليللو " حزيللران " مللن

 بسبب المرض الذي ألم بلله فللي أميركللا ، حيللث1988العام 

كان نائب الشيخ عزام ، ولحق بلله الشلليخ الفلسللطيني عبللد

الله عزام مع نجليه في انفجار سيارته كما أسلفت بعد عام

لا ، و جاء مقتل ضياء الحق قبله بشللهرين إضللافة إلللى تقريب

النسحاب السوفييتي من أفغانستان ربما ليللدفع ذلللك كللله

أسامة بن لدان إلى الصفوف المامية لقياداة الفغان العرب

، و ليكللون القائللد البللديل عللن كللل القيللاداات الللتي قضللت

لل ، وهللو الللذي نحبها ،غير أن ابن لدان لم يطرح نفسلله بللدي

يدرك حتى ذلك الوقت حساسية بعض المقاتلين العرب مللن

قياداة سعوداي لهم ، وانكفللأ علللى نفسلله مللع أتبللاعه الللذين

كللانوا حلقتلله الضلليقة ، ونللأى بنفسلله عللن كللل المهللاترات
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لا أثبتت والخلفات على المكتب وأموره وإداارته ، وكان قرار

لا بعللد أن فللرط عقللد المكتللب صللحته وداقتلله الحللداث لحقلل

بسبب المشاحنات والخلفات التي داارت بين الخلللف ، مثللل

هذا الواقع الذي أنتج حالة من الضللياع للفغللان العللرب فللي

لا لا مختللار أفغانستان وباكستان دافللع بأسللامة بللن لدان طائعلل

لل من الجميع إلى أن يكون قائد السللفينة ، فلللم يعللد ومقبو

في إمكان هؤلء الفغان العرب من العوداة إلللى بلداهللم ، و

فضلوا الستمرار في قتالهم من أجل تفللتيت أميركللا علللى

غرار ما فعلوه ضللد التحللادا السللوفييتي ، هكللذا كللانت تللردادا

أوساطهم ، ونقللل عللن الكللثير منهللم الللذين التقيتهللم فللي

أفغانستان : " إن كنللا مزقنللا التحللادا السللوفييتي فلمللاذا ل

نقدر على ذلك مع أميركا " ، وعزز ذلك كله النحياز الغربي

الواضح ضد الجبهة السلمية للنقللاذ فللي الجزائللر ، والللتي

سعى الكل للحللؤول داون وصللولها إلللى السلللطة ، وتصللوير

هؤلء الفغان العرب وكأنهم فيروس الشر في العالم كله ،

وهو ما أفقللد هللؤلء المللل فللي إمكللان تغيللر سياسللي فللي

العالم العربي الذي يرون حكوماته الديكتاتورية مدعومة من

قبل الغللرب الللداعي إلللى الديمقراطيللة وحقللوق النسللان ،

وعززت نظرة هؤلء في مقاومة أميركا وقتالهللا تصللريحات
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هل ملن ال بلأن مهملة تفلتيت أميركلا أس ابن لدان اللذي ق

تفتيت التحادا السوفييتي ، ولعل الثقة بالنفس التي ورثهللا

المقاتلون العرب من الحرب الفغانية أخطللر تركللة لميركللا

والقللوى الغربيللة بشللكل عللام ، وهللي مصللدر قللوتهم وقللوة

تنظيم القاعدة حتى الن . 

ابن لدان والظواهري والجماعللة
 السلمية والعدو القرب :

 

            المضلع الثلثي الذي شكله أسامة بللن لدان وأيمللن

الظواهري ورفاعي طله مللن الجماعللة السلللمية غيللر مللرة

أمللام العلم واللقللاءات الللتي جمعتهللم فللي بيللوت كللابول

وقندهار تثير شهية أي صحافي لمعرفة كنلله هللذه العلقللة ،

وفيما إذا كانت متينة كما تظهر أمام عدسات التلفزيللون أم

أن تحللت الكمللة الكللثير مللن السللرار واللغللاز ؟ وهللل كللل

طرف يعمل لمصلحته ومصلحة جماعته التي قد تتعارض مع

مصلحة الخرين ؟ وقد ل يبدو أن ابن لدان حرص على عللدم

إظهار أي نوع من الخلف بيللن هللذا الثلثللي , و إن كنللا لللم
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نلمسه فللي تلللك الزيللارات القصلليرة ، فللابن لدان يللدرك أن

روس الخلف والشلقاق إللى القاعلدة ملا سليعطي نقل في

لا عليه وعلى جماعته ، وقد ينللزع ثقللة الشللعوب لا سيئ انطباع

رلت وسئمت كثرة تشرذم العللالم السلللمي و العربية التي م

تفرق الحركات السلللمية وغيللر السلللمية ، حللتى أن وبللاء

ودااء النزاع والشقاق غدا هو ما يميز العالم السلمي وهللي

ى الماركلة المسلجلة لله ، ورغلم تلميلح أسلامة بلن لدان إل

رل أنلله كمللا وجودا خلف في الرؤيللة بينلله وبيللن الظللواهري إ

يحلللو لتبللاع أسللامة والظللواهري وطلله أن يصللوروه بللأنه "

خلف تنوع " كما ينعته علماء أصول الفقه السلمي ، ومما

لا قاله ابن لدان في هذا السياق : " إن بعض الخوة للل مشللير

على ما يبدو للظواهري إذ أنلله كللان مللن المللؤمنين بللذلك للل

كللانوا يؤكللدون علللى ضللرورة قتللال العللدو القللرب الممثللل

لل بقوله تعالى : " قاتلوا الذين يلونكم بالنظمة الحاكمة عم

لا منا ، حيث تواجد من الكفار " ولكن العدو البعد أصبح قريب

على أرضنا ، وهو عدو مشترك مجمع على جواز قتاله ، كما

لا ، ولللذا فقتللاله مللن أوجللب الواجبللات أنلله الن بيننللا جميعلل

والفروض العينية ." 
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الجماعة السلمية المصرية رغم بقائهلا بشللكل علنلي أبعللد

رل أن شبابها كما تردادا هم الذين شاركوا فللي عن القاعدة ، إ

العمليات التي نفذت في تنزانيا وكينيا ، إذ أشيع بأن المنفذ

لا مللن عمللره ، و كللان مللن للعمليللة ل يتعللدى العشللرين عاملل

الجماعللة السلللمية المصللرية بزعامللة الللدكتور عمللر عبللد

الرحملللن المسلللجون حلللتى الن فلللي الوليلللات المتحلللدة

الميركية .

ويقول أحد الشباب المصري الذي كان في أفغانسللتان بللأن

الجماعة السلمية التي ينحدر شبابها من الريف بشكل عام

والصعيد بشكل خاص أقرب إلى الفطرة و الثقة بللالخرين ،

والستعدادا للتعاون معهللم ، وربمللا عملييللن أكللثر مللن أهللل

المدن الذين قلد يطغلى عليهلم التنظيلر وفلسلفة الملور ،

وربما هذا ما عللزز العلقللة بيللن أسللامة بللن لدان والجماعللة

السلللمية ، وإن كللان تسللليم السلللطات السللورية للشلليخ

رفاعي طه إلى السلطات المصرية ربمللا يلحللق الكللثير مللن

الضرر في هذه العلقة . وقد لمسللت مللن الشللباب العربللي

الموجودا في أفغانستان خلل تلك الزيارة أن الكل سئم من

هذه الحياة ويبتغي الدار الخرة كما يقولون ، حتى قال لللي

أحدهم وما زالت عباراته ترن في أذنللي : " لقللد عشللنا فللي
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هذه الحياة أكثر ممللا كنللا نتوقللع ؛ فقللد قللدمنا إلللى الجهللادا

لا ، وقللاربت أعمارنللا الن وأعمارنللا ل تتعللدى العشللرين عاملل

لا ، ونحن الن نستبطئ الشللهاداة ، ونخشللى أن الربعين عام

لا لنللا وتركنللا يكون الله تعالى غير راض عنا حتى أخذ إخواننلل

نحن ." 

  

ابن لدان وعبد الله أنس وحلقللاته
في الشرق الوسط :

 

         شكل وما يزال يشكل الوجودا العربللي فللي باكسللتان

لا الذين لم يعيشوا تلك الفترة ، ولللم أحجية للكثيرين خصوص

يشاركوا أو لم يقرؤوا عنها ، وقرأ الكثير منهم عنها بعيللون

غربيللة وليسللت بعيللون القللوم الللذين شللاركوا فيهللا وكللانوا

لا عليها ، وتباينت آراء معظللم المتللابعين لهللذا الوجللودا شهودا

في كيفية حشده ، وأهدافه ، والجهات التي وقفللت خلفلله ،

فخصوم وأعداء هذا التواجللد يعللزون كللل شلليء إلللى القللوة

الميركية ، ويصورون ذلك على أنها على كل شيء قللديرة ،

رل بإشارتها ، وكأن الفغان العللرب وأن هذا التواجد لم يكن إ
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عبللارة عللن جيللش مرتزقللة تبحللث عللن الكريللن كللاردا ، كمللا

وصفهم حسنين هيكل في مقاله الللذي نشللره فللي وجهللات

،2002 للل 2 للل 2نظر ، ونشرته السللفير اللبنانيللة بتاريللخ :   

بينما الواقع والحقيقة يجافيان ذلك ، فهل من يقدم روحلله

رخيصة في سبيل ما يعتقد به يبحث عن الكريللن كللاردا ؟!! ،

وماذا يفعل من يقتل بالكرين كارت بعد موته ؟!! ، وحسللب

معاينتي للساحة فإنهللا شللهدت الصللالح والطالللح ، واحتللوت

رز الجهادا كللل مكللاتب أجهللزة السللتخبارات العالميللة ، في ع

ولكن بكل تأكيد فإن الشباب القادام إلى الجهادا بشكل عللام

لم يكن حافزه أو داافعه الوليات المتحدة الميركيللة ، أو أي

استخبارات عالمية أخرى باستثناء الذين جللاءوا لصللالح هللذه

الجهزة وبإشارة منها ، وبهدف تجسسي محض ، وإنما كللل

داافعه هو المشاركة في الجهادا الفغللاني الللذي أفللتى كللثير

إن لم أقل كلل علملاء العلالم السللمي بفرضله العينلي أو

الكفللائي ، وشللجع الجميللع علللى هللذه المشللاركة ، ولعللل

الخلف في الوجودا العربللي فللي باكسللتان وأفغانسللتان لللم

رل بعد سقوط النظللام الشلليوعي فللي أفغانسللتان فللي يبدأ إ

 ، حينها استنفذت الللدول أغراضللها وهللي الللتي1992العام 

كانت صامتة لحاجة في نفس يعقوب أو في نفس ريغان أو
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بوش ، واكتشفت هذه الدول فجأة وداون سللابق إنللذار أنهللا

صمتت على " فرانكشتاين " يهددا معاقلها بعد أن داعت هذه

الحركات إلى داولة إسلمية في داولها ، وعزز من مصللداقية

طروحاتهلللا هلللو النقلب اللللذي حصلللل عللللى المسلللار

الللديمقراطي فللي الجزائللر الللتي رأت فيلله انسللدادا العمللل

السياسي والديمقراطي أمامها ، وأن التجربة الفغانيللة قللد

لا أن تكون هي المفيدة والعملية مع داول وأنظمة ترفض أحد

لا لل أن يخلفها فللي هللذا الحكللم الللذي تللراه حقلل يشاركها فض

لا لها ولزبانيتها  . طبيعي

ولعلللي هنللا أشللير إلللى الكتللاب التللوثيقي الللذي صللدر عللن

الصحافي السوري باسل محمد تحت عنوان : " صفحات من

تاريخ النصار العرب " ولكن للسف لللم يجللد ذلللك النتشللار

الذي يستحقه كونه وثيقلة سلجلت ملن أفلواه ملن عاصلروا

تلك الفترة ، وكثير منهم قضوا ، والبعض منهم بقللوا أحيللاء

ولكن ما يزالون فاعلين في القاعدة مثل أسامة بن لدان .

من هنا أستطيع أن أدالف إلى حواري مع الشليخ أسلامة بلن

لدان الذي عبر عن عدم رضاه على الحلقللات الللتي نشللرتها

الشرق الوسط اللندنية علللى لسللان عبللد الللله أنللس صللهر

الشلليخ عبللد الللله عللزام ، والللذي ذكللر فيهللا الخلفللات بيللن
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الشخصين ، وتحدث أنس في الحلقات بلهجة فيها نللوع مللن

التهوين بأسامة بن لدان ، وإن كانت الحلقات ليست أمامي

الن لستعيد ما ذكره بالضبط ، ولكن ما أذكره من كلم ابن

لدان أنه عبر عن خيبة أمللل مللن كلم عبللد الللله أنللس ، وأن

الوضع لم يكن بهذه الطريقة التي صورها أنللس ، فقللد أكللد

لي كثير مللن الفغللان العللرب المرافقيللن لبللن لدان الللذين

عاصروا تلك المرحلة أن العلقة بين الشيخ عزام وابن لدان

لا ، حتى وإن اختلفللت بعللض وجهللات النظللر ، كانت قوية جد

ولكلن الحلترام والللودا هلو الللذي سللادا العلقللة . ونقللل للي

أحدهم عن الشيخ عزام آخر شهاداة في ابلن لدان قلوله  : "

 لو كان هناك ولي لله في الرض لكان أسامة بن لدان ."  

جواسللللليس فلللللي صلللللفوف
القاعدة :

           رغم كل النجاح الذي  أحرزته القاعدة في العمليات

رل أنها تعرضت لبعض الختراق ، وإن كلان التي نسبت إليها إ

ليلللس عللللى تللللك الخطلللورة اللللتي كشلللفت عملياتهلللا أو
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مخططاتها ، والدليل على ذلك العمليات الللتي نسللبت إليهللا

أو شبه تأكدت أنها هي التي قللامت بهللا فللي أيلللول ،  فقللد

تحدثت إلى بعللض الفغللان العللرب الللذين كللانوا فللي كللابول

وقندهار والوليات الفغانية الخرى الللتي زرتهللا خلل تلللك

الفترة وكشفوا لي أن بعض الجواسيس تم التعللرف عليهللم

في ظل التعاون والتنسيق بيللن خليللا الفغللان العللرب فللي

علددا ملن اللدول وذكلرت إللي هلذه المصلادار قصلتين عللى

لا إذ للللن أتطللرق إلللى الموضللوع ، وسأضلللرب هنللا صلللفح

الجواسيس الذين تم الكشف عنهم ، ونشرت أخبللارهم فللي

وسائل العلم  حين عرضت حركللة طالبللان علللى تلفزيللون

 بعض من هؤلء الجواسيس ، فهنا2000أبو ظبي في العام 

سأتحدث كما توافر لللي مللن معلومللات أفللرادا القاعللدة عللن

هاتين الحاداثتين واللتين لم يتم الكشف عنهما حتى الن :

جاسوس سوري :

       ذكر لي أحد الفغان العرب المقربيللن مللن أسللامة بللن

لدان ل على ما يبدو ل حين كنا في كابول وذلك على هللامش
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اللقاء مع أسامة بأن أحللد الشللباب السللوريين الللذين جللاءوا

إلينللا عللن طريللق إيللران ، وعللبر الحللدودا مللن هيللرات إلللى

قندهار ، ومنها انتقل إلى معسكرات القاعدة في عللددا مللن

المناطق الفغانية ، وتلقى تدريبات عللدة علللى صللنوف مللن

لا بعد عوداته إلللى سللوريا السلحة والتمرينات  ، وعلمنا لحق

أنه كشف كل مللا تلقللاه مللن تللدريبات عسللكرية ، وأسللاليب

التدريب ، وكذلك الطرق التي استخدمها في الوصللول إلللى

أفغانستان ، والمكاتب والبيوت الموجوداة فللي الللدول الللتي

عبرها ، وهو ما أحرج جهات عدة لم يكن للمصدر أن يتحللدث

عنها بطبيعة الحلال ، وحسلب المصلدر ذاتله  فلإن الشلخص

لا ، عاداة ما يتردادا علللى سللورية لا كرداي الذي جاء به كان عراقي

لا لعلقة المصاهرة التي تربطه مع سيدة سورية , ولكن نظر

يبللدو أن هللذا الجاسللوس السللوري لللم يللؤثر علللى القاعللدة

وتنظيمها ، وما كشفه أمور تتعلق بالللدعم اللوجسللتي أكللثر

مما تتعلق بالخطط ، وحين سللألت أسللامة بللن لدان عللن مللا

يتردادا عن وجودا جواسلليس وعملء فللي صلفوفهم ومللا تثللار

من تهم من قبل جماعته أو المؤيدين له ضد أشللخاص ربمللا

ل يتفقون معهم في الرؤية أو النظرة  ، أجللاب بكللل هللدوء

وهو يحاول تذكر كل كلمة قد تحسللب عليلله أو للله مللن هللذا
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الطللرف أو ذاك فالكلمللة لهللا مسللارب ومسللالك ستسلللكها

لا فللي لل ، وعليلله أن يكللون داقيقلل لا أو شللما وربمللا تنللال يمينلل

الجابة ، إذ أنه في بعللض الحلالت وربمللا فلي كلهللا يمشللي

على خيط داقيق مشدودا للغاية هكذا تخيلتلله وهللو يللردا علللى

سؤالي : " إذا كنت تظن بحياتي فكل ذلك بيد الللله تعللالى ،

وأنا الن ل أعتقد أنني شخص واحد ، فهناك ظاهرة اسللمها

الصللحوة السلللمية ، ولللن يطفللئ أحللد نللور الللله الللذي بللدأ

رل إذا لا ، إ يسطع على العللالم ، وقتللل شللخص لللن يفيللد أحللد

كانت هذه الجهة أو تلك تظن أن العمللل يمكللن أن يشخصللن

في فللردا واحللد ، أمللا فللي العمللل السلللمي الللذي هللو لللله

والجر يأتي في الدار الخرة فل يستطيع أحد أن يربطلله أو

يقرنلله بشللخص وفللردا واحللد ، وبعللد هللذا أقللول بالنسللبة

للجواسلليس الللذين قللد يكونللون فللي المعسللكرات وقللدموا

للتدريب ربما يكونون موجوداين ، وهذا أمر طبيعي فكل من

يعمل قد يتعرض إلى هذا ، فقللد كللان هنللاك منللافقون فللي

صفوف الرسول صلى الله عليلله وسلللم ، وهللذا ل يعنللي أن

يوقللف الرسللول مسلليرته ، ولكللن مللا أفعللله إذا تريللدني أن

أقللول لللك بصللراحة هللو أن الشللباب الللذين يللأتون للتللدريب

يكونون فللي البدايللة فللي داورات عامللة للجميللع ول يعطللون
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لا سوى التدريب العام ، ويزورهم بعلد فلترة طويللة الخ شيئ

أبو حفص ثم يرتب لي الخوة زيللارة إلللى المعسللكر بعللد أن

يصر المتدربون على رؤيتي ، وأذهب بشكل مفللاجئ لفللترة

قصيرة ، وداون إخطار مسبق ، إذ أفاجئ الكل في الزيللارة ،

لل في أن  تمنحهم رؤيتي كما يللرون دافعللة فللي التللدريب أم

والعمل ، هذا ما أفعله ." 

جواسيس من البدون :

            ثمة قصة أخرى سمعتها في تلك الرحلللة مللن عللددا

من الفغان العرب تحكي قصة جاسوس آخر من فئة البدون

، قدم من داولة المارات العربية المتحدة حيللث كللان يقطللن

هناك ، ويبدو أن عملية تجنيللده تمللت فللي البعثللة الميركيللة

في المارات ، وأرسل إلى بيشاور حيث اتصل مع القنصلية

الميركية في بيشاور ، وكان قد استقبله في مطار المدينة

بعللض الضللباط الباكسللتانيين العللاملين والمتعللاونين مللع

الميركيين ، والعهدة على الفغان العرب الذين نقلللوا هللذه

الرواية عن هذا الشاب المجهول بالنسبة إلي ، إذ أنهللم لللم
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يقدموا لي معلومات عن هويته  بأكثر من هذا " شخص قدم

من المللارات ومللن فئللة البللدون " ، وينقللل عنلله فللي خلل

التحقيقات التي أجرتها معه حركة طالبان الفغانية بعللد أن

داخل إلى أفغانستان بأنه تم تقديم النساء والخمرة للله فللي

رلم بعللض المعللدات القنصللية الميركيلة فلي بيشللاور ،  وسلل

لقتللل وتصللفية أسللامة بللن لدان ، وانقطللع اتصللاله مللع

القنصللللية بعلللد وصلللوله إللللى مدينلللة جلل آبلللادا شلللرقي

أفغانستان المعروفة بتمركز قللوات الفغللان العللرب فيهللا ،

والللتي داارت بللالقرب منهللا فللي تلل طللوره بللوره معللارك

شهيرة بين الفغان العرب والقوات الميركية وحلفائها من

القوات الفغانية ، وغدت هذه المنطقة بعد تلك الواقعة من

المعالم العلمية البارزة في أفغانسللتان مللن كللثرة مللا ردادا

العلم الدولي اسمها ، وحسب الفغان العللرب الللذين رووا

هللذه القصللة الللتي تبقللى مسللئوليتها القانونيللة والتاريخيللة

عليهم لصعوبة التحقق في قضللايا جاسوسللية كهللذه ، فللإن

لا أو كلمللة سللر بيللن المجنللدين لصللالح الميركييللن ثمللة كللودا

القادامين مللن خللارج باكسللتان وبيللن الضللباط الباكسللتانيين

المتواجدين في مطللار بيشلاور ، وذلللك ملن أجلل اسللتقبال

الجواسلليس وخللدمتهم ومسللاعدتهم فللي تسللهيل مهللامهم
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لا ضد تنظيم القاعللدة الموكلة إليهم دااخل أفغانستان وتحديد

وزعيمه أسامة بن لدان .

رؤيتلله فللي انتصللار حللزب الللله
اللبناني :

    كان حللديث الفغللان العللرب الللدارج فللي تلللك اليللام هللو

النتصار الذي حققه حزب الله في جنوب لبنللان مللن طللرداه

لا ،22القوات " السرائيلية " رغم احتلل داام أكثر من   عاملل

فللالكثير مللن الفغللان العللرب إن لللم أقللل الجميللع يشللعر

بحساسية الموقف تجاه الشيعة الذين يشكلون حللزب الللله ،

بخلف ما يتردادا في العلم الغربي عن وجودا علقة ما بيللن

حزب الللله والقاعللدة أو الفغللان العللرب ، ولللذلك كللان مللن

اللفت والمهم بالنسبة إللي كصلحافي أن أسلمع أو أحلاول

لا و بكل السبل والوسائل لمعرفة رأي أسامة بللن لدان جاهد

لا إذ بحزب الله والنتصار الذي حققه ، وجللاء الجللواب حاسللم

كنللت أعتقللد أن المسللألة تحتللاج إلللى مواقللف سياسللية

لا علللى الجللواب وتوازنات محدداة ، ربما تضللني وتهيل ضللباب
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الذي سيفقد حينها لونه وطعمه ورائحتلله ، وهنللا أسللطر مللا

قاله لي ابن لدان فللي هللذا المجللال رغللم أن زعيللم الحللزب

حسن نصر الله حين سأله المذيع فيصل القاسللم فللي لقللاء

 فللي قنللاة الجزيللرة2002خاص من شهر شباط مللن العللام 

عا فيه ررب من السؤال ، ولم يشأ على ما يبدو أن يقدم رأي ته

سوى قوله إن الناس قد اختلفوا في أسامة ، وأعودا إلى ما

قاله لي أسامة في ذلك المكان : " لقد تهيأت ظروف داولية

وإقليمية ومحليللة سللاعدت علللى خللروج اليهللودا مللن جنللوب

لبنان على يد حللزب الللله ، وللسللف لللن يسللمح بمثللل هللذه

لا مللن الللدول الظللروف أن تتهيللأ لحركللة سللنية ، لن كللثير

والجهات ل تثق بالسنة وحركاتها ونشاطاتها ."

تذكرت حينها حلديث جلرى بينللي وبيلن أحلد الديبلوماسلليين

الفرنسيين المعنيين بالملف الفغاني في إسلم آبادا وقوله

لي : " إن الحركات الشيعية يمكن السيطرة عليها من خلل

داول ، وأما الحركات السنية المسلللحة فحركللات غيللر قابلللة

للسيطرة أو التحكم ." فهل كان مقصودا أسامة مللن حللديثه

لي هو نفس ما عناه وقصده هذا الديبلوماسي الفرنسي ؟!

ترافق حديث أسامة بن لدان معي مع وصول بعللض الفغللان

العرب من الكرادا العراقيين وغيرهللم مللن جنسلليات أخللرى
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لا من إيران ، وظهر لي أنهم يستخدمون الخط اليراني بعيللد

لا علللى الفغللان عن الحللدودا الباكسللتانية الللتي شللددات كللثير

العللرب فللي الفللترة الخيللرة ، والللتي سللبقت الهجمللات

الميركية على أفغانستان وإسقاط حركة طالبان ، وسمعت

لا بين الفغان العرب حينها في هذه الرحلة الطويلللة و همس

المضنية أن إيران ل يمكن لها تمانع في مرور هؤلء العللرب

القادامين إلى أفغانستان ، وهي التي تنظر إلى أميركا كللل "

شلليطان أكللبر " وفللي حللال أقللدموا علللى اعتقللال هللؤلء

الشباب فسينظر إلى أنهللم يعملللون لمصلللحة الميركييللن ،

لا وأنهللم يرغبللون بللأن وهي ليسللت فللي مصلللحتهم خصوصلل

لا علللى أنهللم ليسللوا متعللاونين مللع لا و خارجيلل يظهروا دااخليلل

الميركيين ضد حركات إسلمية سنية ، فإن كللانت باكسللتان

تفعل ذلك فهذا ل يبرر ليللران ، وهللي الللتي ترفللع الشللعار

السلمي المعاداي للشيطان الكبر . 

روة ل بأس بها فللي بحللث في الحقيقة فتح لي كلم أسامة ك

أو معرفللة أسللباب انتصللار الثللورة اليرانيللة وفشللل الثللورة

الفغانية أو إفشالها ، وأريد لها كللذلك وبللدون الغللوص فللي

كثير من التفاصيل المعقدة والمتشابكة أودا أن أطرح نقطة

ربما تعتبر مفتاحية في فهم هذا الواقع ، وهللي أن الشلليعة

118



على مر التاريخ السلللمي لللم يتحكمللوا فيلله بشللك كامللل ،

باسللتثناء فللترة معينللة ، ومكللان معيللن ، والمتمثللل بحكللم

الفاطميين ، رغم أنهم حين خرجوا مللن مصللر بعللد سللنوات

من حكمهم داون أن  يتشيع أحللد مللن أهللل مصللر ، وبالتللالي

فإن الغرب ربما ينظر إلى الشيعة على أنهللم غيللر مللؤهلين

لقياداة العالم السلللمي الغيللر مسللتعد فللي وعيلله الجمعللي

لذلك ، سيما وهللم الللذين يشللكلون أقليللة مللن المسلللمين ،

بينما يشكل السنة الغلبيلة الغالبلة ملن المسللمين ، أضلف

إلى ذلك أن السللنة حكمللوا العللالم السلللمي حللتى سللقوط

  ، فإن كللان يمكللن حصللر1924الخلفة العثمانية في العام 

نفوذ وتللأثير الحكومللة اليرانيللة فللي إيللران وربمللا تللداعيات

النتصار في بعض الجزر السلمية المنتشر فيهللا الشلليعة ،

فهذا المر لن يتحقق في حال وصول أي حركللة سللنية إلللى

الحكللم ، والللتي سللترى نفسللها الللوريث الشللرعي الوحيللد

للخلفة السلمية التي غيبللت طللوال سللنوات مللن الحكللم ،

وهكللذا سللتنظر إليهللا الحركللات السلللمية الخللرى ، وربمللا

الشعوب المطالبة بوصول هذه الحركات إلى السلللطة علللى

أنها مأوى ومنقللذ لهللم كمللا حصللل بعللد وصللول العثمللانيين

وصلللح الللدين اليللوبي وغيرهللم كللثير ، فقللد حكللم العللالم
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لا مللن مكللة المكرمللة ، السلمي على مر حوالي أربعين عاملل

وأقللل مللن مائللة عللام مللن دامشللق ، وكللذلك مللن بغللدادا

واسطنبول ، ولم تكن هناك مشللكلة حللتى علللى الللتركي أن

يحكم العربي أو غير العجمي بشكل عام ، بغض النظللر عللن

بعض التجاوزات التي حصلت فللي السللنوات الخيللرة لحكللم

العثمانيين ، وهي تعودا إلى الشخاص الللذين وقعللوا فيهللا ،

وليس إلى اليديولوجية السلللمية الللتي ل ترفللض أن يقللادا

العللالم السلللمي مللن غيللر العللرب ، وإن كللان الكللثير مللن

الفقهاء والعلماء يرون أن الولوية للعرب في ذلك  .

وقللد ظهللر صللدق كلم أن أي حركللة سللنية قللد تكللون بللؤرة

لتجمللع أتباعهللا فللي كللل الرض ، بغللض النظللر عللن قوتهللا

وسطوتها في حكم طالبان وقبلها في فصللائل المجاهللدين

الفغان ، حيث استقطبوا كللل الشللباب مللن العللالم العربللي

والسلمي الذي كان يتصرف في أفغانستان وكأنها داولة له

، وهلو ملا يعنلي أن النظريلة القوميلة للم تترسلخ بملا فيله

الكفايللة حللتى الن ، بمعنللى أنهللا لللم تحللل محللل النظريللة

السلمية التي حكمت المسلمين منذ ظهور الرسول محمللد

صلللى الللله عليلله وسلللم وحللتى سللقوط الخلفللة وبللروز
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الدويلت القومية على أساس القومية والعرقية وليس على

أساس السلم .

         

لماذا الشارع الباكستاني صامت
تجاه النتفاضة ؟

         كللانت أحللداث النتفاضللة الفلسللطينية حينهللا تخيللم

وتلقي بظللها على معظم وسائل العلم العربية والدولية

، فمللن بللاب أولللى علللى الفغللان العللرب الللذي يتعطشللون

للعوداة إلى فلسطين من أجل القتللال كمللا عللبروا لللي فللي

أحادايثهم المتفرقة ، وكان حللال الوسللط الفغللاني العربللي

في تلك المنطقة الللتي تللتربع علللى "سللقف العللالم "  كمللا

لا كولومبللوس  يتشللوق للعللوداة إلللى وصللفها الرحالللة قللديم

فلسطين من أجل المشاركة في " شرف الجهادا علللى أرض

السلللراء والمعلللراج " كملللا تحللللو لدابيلللات السللللميين

المتواجدين في أفغانستان الطلق عليها ، ولذا فمثللل هللذا

الجو المشللحون بالحمللاس ، والمعللاداي لكللل مللا هللو يهللوداي

لا بسللماع كللل شللارداة ووارداة عللن هللذه وأميركللي مولعلل
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النتفاضة التي أحيت الموات مللن العللالم السلللمي حسللب

قول أحد الفغان العرب لي في كابول .

 في حديث أسامة في كابول المطول تعرض إلى النتفاضة

الفلسللطينية الللتي حيللا أطفالهللا الللذين رفعللوا رأس المللة

السلمية كما قللال وعللبر عللن فرحتلله وسللروره بمللا قللدمه

الشارع العربي والسلمي من " تضامن وتظللاهرات وحللتى

اسللتعدادا للقتللال مللع الفلسللطينيين ، وإن كللان الحائللل

الساسللي هللو هللذه النظمللة الللتي تسللهر علللى حمايللة

الميركيين واليهودا " حسب قوله ، وبللدا لللي اسللتغرابه مللن

جمودا وصمت الشارع الباكستاني كما قال لي ، فهل يمكللن

أن يصمت الشارع الباكستاني إلى هذا الحد ؟!! ويحجم عللن

المشاركة في مظاهرة واحدة مؤيدة للنتفاضة الفلسطينية

في الوقت الللذي كللانت تتحللرك المللدن العربيللة والسلللمية

على شكل  كتل بشرية مؤيدة لنتفاضة القصى ؟!! 

لا علللى فهللم أسللباب وخلفيللات وظهر أن أسامة حرص كللثير

ذلك ، وربما يكون هذا الموقف الباكستاني ضللرب حسللابات

كبيرة لديه كان يبني عليها حسابات وحسابات ، حتى قللرأت

ما كتبه الكاتب الصحافي الباكستاني حامد مير والللذي كللان

آخر صحافي يلتقي أسامة بن لدان حتى كتابة هذه السطور
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وذلك خلل القصف الميركي على أفغانستان ، يقللول ميللر

في سلسلة مقالت نشرها فللي صللحيفته أوصللاف الصللادارة

باللغة الورداية الباكستانية المحلية : " حين سألني كلل ملن

ابن لدان والظللواهري خلل ذلللك اللقللاء عللن توقعللاتي مللن

الشلللارع الباكسلللتاني أثنلللاء الضلللربات الميركيلللة عللللى

أفغانستان ، أبلغتهما أنه لن يكون هناك كبير ردا فعل سللوى

المظاهرات الللتي ترونهللا وتسللمعون عنهللا ، فحينهللا رأيللت

لا في وجهي كل من ابن لدان و الظواهري " ، والسؤال تغير

الللذي يطللرح نفسلله هللل خللدعت أو ضللخمت بعللض القللوى

السلللمية الباكسللتانية مللن قللدراتها وغللررت بللابن لدان و

الظواهري في أنهم قادارين على التحرك في باكستان ضللد

الحكومة أو ضد الوجودا الميركي ؟! 

ولللذا حيللن تللوجه اللف مللن أتبللاع حركللة تطللبيق الشللريعة

السلللمية بزعامللة صللوفي محمللد مللن منللاطق القبائللل

الباكستانية إلى دااخل أفغانسللتان فللي الللوقت الللذي كللانت

فيلله الطللائرات والصللواريخ الميركيللة تواصللل داكهللا للمللدن

الفغانية والمواقع الطالبانية وتنظيم القاعدة أبلغنللي عللددا

مللن الفغللان الللذين كللانوا فللي منطقللة جلل آبللادا شللرقي

أفغانسلللتان أن المسلللؤولين الطالبلللانيين كلللانوا يقوللللون
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لضيوفهم الباكسللتانيين : لمللاذا جئتللم تقللاتلون الميركييللن

فللي أفغانسللتان ؟!! ولمللاذا لللم تقللاتلونهم فللي أرضللكم

بباكستان الذين يتواجدون في مطاراتها وقواعدها الجوية ،

وتللوفر لهللم المنطلللق والقواعللد الخلفيللة واللوجسللتية ؟!!

لل لللم يكللن يجيللب عنلله أحللد مللن المتطللوعين ولكللن سللؤا

الباكستانيين .

ولكن بالمقابللل يللرى الكللثير مللن السلللميين الباكسللتانيين

الللذين التقيتهللم فللي أعقللاب انهيللار حركللة طالبللان أن

المسللؤولية تقللع علللى عللاتق الخيللرة ، فقللد قللدم الشللارع

الباكسلتاني بشلكل علام والشللارع السلللمي بشللكل خللاص

خدمات كبيرة لطالبان في مجالي البشللر والمللال والتحللرك

الجماهيري ، ولكن الحركة لم تثبت أمام القوات الميركية ،

رل فكيللف يختفللي ولم تبرهن علللى رغبتهللا فللي القتللال ، وإ

لا ، و يستسلللم قللاداة الحركللة رموز القاعدة المطلوبين داوليلل

التي هددات وتوعدت بحللرب عصللابات وكللان الجميللع ينتظللر

تلك الحرب ، بللل وتخلللي الحركللة  مواقعهللا بشللكل مفللاجئ

داون التنسيق حتى مع مضيفيهم من العللرب وغيللر العللرب ،

وهو المر الذي أوقع اللف من النصار الباكستانيين وغيللر

الباكسللتانيين فللي السللر ، مللا يزالللون يللدفعون ثمللن تلللك
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النسحابات الكيفيللة داون التشللاور ، أو حللتى إبلغ أحللد مللن

الضيوف الذين ما يزالون  يقبعون في سللجون تحللدثت عللن

ظروفهللا القاسللية كللل وسللائل العلم ومنظمللات حقللوق

النسان الدولية ؟!!

التجربة الصومالية تستحوذ على
   تفكير أسامة :

        يحلو لسامة بن لدان أن يتحدث بالسهاب و التفصيل

عن التجربة الصومالية ، وكللم كنلت أطملح إللى سلماع تللك

التجربة وهو الذي وعللدني مللرة أن نتحللدث عنهللا بالتفصلليل

لنشرها في صحيفة " الحيللاة " اللندنيللة ، ولكللن التطللورات

المتلحقة والمتسارعة حالت ل للسللف للل داون تحقيللق ذلللك

الطموح ، الذي طالمللا دافعنللي وأغرانللي فللي أن استكشللف

ذلك السر الغامض ، و التعرف إلللى كيفيللة وصللول الفغللان

العرب إلى الصومال ، وعللن طريللق مللن وكيللف جللاءت تلللك

الفكرة ، ومن هو صاحبها ؟ فكلها أسللئلة تغللري أي صللاحب

لا تحقيق صحافي ،كان يحكي عن الصومال بكل فخللر مشلليد
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بمللا يصللفهم بللل " الخللوة الللذين مرغللوا الكبريللاء الميركللي

بللتراب الصللومال الفقيللرة ، وأسللقطوا أسللطورة الصللقر

السودا الميركي ، ورب أشللعث أغللبر لللو أقسللم علللى الللله

لبره ."  هكذا بدأ ابللن لدان حللديثه عللن التجربللة الصللومالية

التي بدا كما تراءى لي أنه معجب بها ، ويحلم بتطبيقها في

مكان آخر من العالم السلمي ، وربما أفغانستان كانت في

لا ، فبنظللره أيللة هللزة ذهنلله المكللان الول والكللثر ترشلليح

وضللربة للقللوات الميركيللة سللتدعوها إلللى النسللحاب ،

وسلليدعو الكللونغرس والعلم الميركللي إلللى النسللحاب ،

فالعقلية الغربية بشكل عام والميركيلة منهلا بشلكل خلاص

عقلية ماداية تعودات على الرفاهية السلم ، وغيللر مسللتعدين

إلى تقديم قتلى وضحايا في بلد يحتاج عضللو الكللونغرس أو

المسؤول الميركي إلى ساعات حتى يشرح لدافع الضرائب

العللاداي عللن أهميللة أفغانسللتان ، بللل وشللرح مكانهللا علللى

الخريطة ، بخلف مللا كللان عليلله المللر مللع السللوفييت فللي

أفغانستان الذين ضحوا بللاللف مللن قللواتهم ووقتهللم مللن

أجللل البقللاء فللي أفغانسللتان ، ومللع هللذا فقللد  انهزمللوا ،

وبالتالي فإن الجنودا الميركيين الللذين لللم يصللمدوا لشللهر

في الصومال تحت ضربات المجاهدين كمللا يقللول ابللن لدان
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ل يمكن لهم أن يصمدوا في ظل العلم المفتوح الذي فتح

المستور وكشف المخبوء ، وبالتالي فإن أي حاداثللة تتعللرض

لا ، وسيحسللب لهللا لهللا القللوات الميركيللة ستكشللف إعلميلل

لا ، وهللو المهللووس المسللؤول الميركللي أو الغربللي حسللاب

بللالعوداة إلللى السلللطة فللي النتخابللات المقبلللة وحسللابات

غربية عدة ل تتحمل كلمة الخسائر البشرية .

وممللا قللاله أسللامة فللي تلللك الجلسللة : " وممللا بلغنللي مللن

إخواننللا الللذين شللاركوا فللي قتللال القللوات الميركيللة فللي

الصللومال أن الجنللدي الميركللي أجبللن بكللثير مللن الجنللدي

السوفييتي الذين قاتلوه طوال سللنوات الجهللادا الفغللاني ،

وعلى هذا فأرى هزيمتها ستكون أسللهل بكللثير مللن هزيمللة

التحادا السوفييتي ." 

وكنت قد سمعت الكثير من الهمللس فللي تلللك الزيللارة عللن

رغبة الكثير من الفغان العرب لستدراج الوليللات المتحللدة

لا لا صللومالي الميركية إلى أفغانستان من أجل " تلقينها دارسلل

لا و أن أفغانستان مقبرة المبراطوريات ، ففللي آخر خصوص

القرن العشرين دافنت في رمالها المبراطورية البريطانيللة

التي كانت ل تغرب عليهللا الشللمس ، وكللذلك المبراطوريللة

السوفييتية أو إمبراطورية الشر كمللا كللان يصللفها الرئيللس
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الميركلللي السلللابق روناللللد ريغلللان ." وكلللانت البارونلللة

البريطانيللة رئيسللة الللوزراء البريطانيللة السللابقة مللارغريت

ثاتشر في مقال لها نشرته في الغاردايان أواسللط فللبراير "

 عقللدت فيلله مقارنللة بيللن السلللم2002شباط " من العام 

الصلللولي و البلشلللفية الروسلللية ، ومملللا ذكلللرت فيللله أن

ردارة " ، وتللأتي أهميللة قللول البارونللة أفغانسللتان " أرض غلل

البريطانية هذا من تذوق إمبراطوريتهللا طعللم الهزيمللة فلي

أفغانستان ، وخبرة البريطانيين المعروفة فللي تلللك البقعللة

من الرض التي تواجدوا فيها وحولها لسنوات طويلة .

 للل3 للل 27وفي مقللاله الللذي نشللر فللي الندبنللدنت  بتاريللخ 

 رأى الكاتب البريطاني روبرت فيسللك أن أسللامة بللن2002

لدان تمكن من جر الرئيس الميركي جللورج بللوش إلللى فللخ

نصبه له في أفغانستان .

ويبدو أنه في حال تواصل الحرج الميركي فللي أفغانسللتان

المتمثل في العجز عن 

لا إن نجللح كللل مللن القضاء على القاعدة وطالبللان ، خصوصلل

القاعدة و طالبان فلي تطلوير حلرب عصلابات ضلد القلوات
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الميركية فللي أفغانسللتان ، فللإن ذلللك سلليحرج الكللثير مللن

النظمة العربية .

             

كيف تواصل أسامة مع العالم في
ظل الحصار الطالباني ؟

        كان هذا التساؤل من التسللاؤلت الللتي تللثير فضللولي

كصحافي ، وأنا أتابع حديث ابن لدان في ذلللك اللقللاء الللذي

كم أندم على عدم تسجيله ، كللونه وثيقللة فكريللة وسياسللية

مهمة باعتقاداي في شخصية الرجل ، والللذي كللان يمكللن أن

لا من اللغاز في حياته لنا كصحافيين وبشكل عللام يحل كثير

للرأي العام السلمي وغيللر السلللمي ، فحللديث ابللن لدان

ذاك ل يمله صللحافي ، أو متللابع لشللأن الحركللات السلللمية

لا المسلحة منهلا ، فكيلف تللك اللتي تقلارع أميركلا ، خصوص

وأرغمت الخيرة على تجييش أساطيلها ومن ورائلله العللالم

كله ، وحشدت جميع طاقاتها وقللدراتها ومللا فللي ترسللانتها

من أجل هزيمة هذا الشخص وتنظيمه .
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بللالطبع لللم أكللن أسللتطيع أن أسللأل هللذا السللؤال بهللذه

الفظاظة والوضوح ، فأنا ل أسأل ذلك من أجل نشر مقابلة

صحافية ، وإنملا أسلأل بقلدر ملا يسلمح المقلام والمقلال ،

والتقطت إشارة من ابن لدان حيللن ذكللر لللي بللأن سللجوداي

لا لله على تدمير المدرة كول بإمكانك نقلها عن مصللادار شكر

مقربة من ابللن لدان ، وفهمللت حينهللا أن هللذا أحللد الطللرق

الملتوية التي استخدمها الرجل مللن أجللل إيصللال رسللائله ،

لا بعللد أن تحللدثت بعللض المصللادار عللن دافعلله لبعللض خصوصلل

الشيوخ والمصادار السلمية الباكسللتانية علللى القيللام بهللذا

الللدور ، المللر الللذي سلليوفر عليلله وعلللى طالبللان مسللألة

الضللغوط الميركيللة الممارسللة علللى الحركللة فللي حظللر

لا وأن الحركة  تعللاني مللن عقوبللات تحركات الرجل ، خصوص

اقتصاداية .

لا بلللدعوة صلللحافيين أفغلللان لا جلللد كلللان ابلللن لدان راغبللل

وباكسللتانيين وغيرهللم مللن أجللل توضلليح مسللألة الوجللودا

الميركي في المنطقة العربية ، وتحديد الموقللف الشللرعي

من ذلك ، ومخاطره على الدول السلللمية ،مللع مللا يللترافق

من نهب ثروات الشعوب السلمية ، وهو التاجر الللذي كللان

يحرص على حساب ذلك كله بالدولر .
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لا لللم أسللجله وكللان الحسللاب وبللدأ يحسللب ابللن لدان حسللاب

بالللدولر كيللف أن مللرداودا النفللط العربللي يللدخل علللى كللل

مواطن مسلم كذا من الدولرات كل شهر وكل سنة ، ولكن

الهدر والنهب هو الذي يبددا الثروات كما قال .

وتجلللت مسللاعيه فللي النقلب واللتفللاف علللى الحظللر

لا مللن خلل تقللديمه كتللابين كمللا المفللروض عليلله طالبانيلل

ذكرت ، إذ سللعى ابللن لدان مللن خلل هللذه المقللدمات إلللى

إيصال أفكاره وقناعاته لتباعه أو العالم بشكل عام ، وفللي

نفس السياق استغل الحفلت والمناسبات والتلميحات مللن

لا ويتحللرك ، بللل أجللل البرهنللة علللى أنلله مللا يللزال موجللودا

ويتواصل مع الشعوب والجماهير .

رمام :  قصة الح

         حصلللت وأنللا أسللتمع إلللى حللديث ابللن لدان بشللغف

لا بالمزيد لكن داون الفصللاح عللن ذلللك باللسللان ، وإن مطالب

كانت قسمات وجهي وإصغائي توحيان بذلك قصة طريفللة ،

لا مللن شخصللية بللن لدان ، فقللد ربمللا تللوحي وتكشللف جانبلل
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استأذنته بالخروج لقضللاء الحاجللة ، وذلللك مللن الغرفللة إلللى

المللوزع أو الصللالون الللذي يضللم الحمللام ، ولكللن وجللدته

لل ، فقد كان في دااخله شخص آخللر ، وكللان ابللن لدان مشغو

لا للصللالون يللرى بعللض الذي يجلس في صدر الغرفللة مواجهلل

من شباب الخليج العربي الجالسين مقللابله والللذين واصلللوا

حديثهم داون انقطاع ، كنا نسمع همهماتهم داون فهم شيء

من الكلم ، نظر أسامة إليهم وأعطاهم إشللارة تللوحي بللأنه

حين يفرغ الحمام أبلغونا حتى ل يقوم الضيف أكثر من مرة

لل ، أومللأ للله مللن كللان فللي ، وربما يعثر على الحمام مشللغو

الصالون بالموافقة والسمع والطاعة ، ونادااني إلى الدخول

وبالفعل ، وبينما كان هو يتحدث جللاءت الشللارة ممللن كللان

في الصالون حيث كان أسامة ينظر إلى الشللباب ، لكللن أنللا

كنللت فللي مواجهللة ابللن لدان ، وبالتللالي ل أراهللم وكللانت

الشارة بأن الحمام فارغ ، فنهضت وقضلليت حللاجتي وهللي

إشارة بقيت عالقة في ذهني حتى تذكرتها وأنللا أكتللب هللذا

الكتاب إذ كنت داونتها في دافتر الزيارة بعنوان قصة الحمللام

لا ما . لعلي أكتبها يوم

العلقة مع المل عمر :
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         يتحدث ابن لدان عللن زعيللم حركللة طالبللان الفغانيللة

المل محمد عمر بكل فخر ويعتبره شخصلية إسللمية فريلدة

في القوة و البأس والصرار على الحق ، وكللان يصللر علللى

إضافة صفة أميللر المللؤمنين مللع ذكللر اسللمه ، وعلمللت مللن

الكثير من الفغان العرب أنه كان يلتقللي معلله بشللكل شللبه

لا عللى شخصلية داوري ، ويبدو أن أسلامة بللن لدان أثلر كللثير

المل عمللر الللذي لللم يكتللب للله أن خللرج مللن أفغانسللتان

وباكسللتان ، بينمللا كللان ابللن لدان الللذي جللاب العللالم ورآه

يستطيع أن يقدم الكثير من المشورة و والراء للمل عمر .

 فللي قنللدهار ،1995كنت قد التقيت المل عمللر فللي العللام 

لا آنلذاك ملع أبلي لا مهم لا صحافي وذلك بعد لقاء لي اعتبر سبق

حمللزة المصللري المتهللم الول بمحاولللة اغتيللال الرئيللس

المصري حسني مبارك فللي أثيوبيللا ، إذ التقيتلله آنللذاك فللي

كونللار شللرقي أفغانسللتان ، ونشللرت اللقللاء المطللول فللي

جريدة الحياة ، وكذلك تم بث مقاطع منه  في محطة إم بي

سي اللندنية .
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بدا لي المل عمر الذي كان حديث عهللد بالزعامللة والسلللطة

لا ، ول يفقلله ربمللا حللتى القليللل لل  عاداي لا للغاية ، ورج بسيط

مما يدور في العالم ، ولكن شخصيته القندهارية إذا جمعللت

مع بشتونيته المتشدداة ، وبقائه في المدرسة الدينيللة الللتي

تحصر طالبها بين أربعة جدران وعدم إطلعه على العالم أو

لا مللن الطللراز سللفره إلللى داول أخللرى جعلللت منلله متشللددا

لا وهو الذي قرأ الكتللب القديمللة الللتي تصللور الول ، خصوص

لا عللن فهللم فقلله الواقللع ، و وتبرز إسلم صدر الصحابة بعيد

المشكلت الجديدة التي تعترض العالم السلمي وما يتهللددا

العالم بشكل عام  .

كان اللقاء في القصر البدالي بوسط قندهار ، حيللث اعتللادا

أحمللد شللاه البللدالي مؤسللس الدولللة الفغانيللة فللي العللام

 والللذي يطلللق عليلله الفغللان " دارة داوران" أي دارة1747

العصللر ، ظننللت أننللي سللألتقي شخصللية مهابللة وعظيمللة ،

وعلى مكتب فخم ، ففوجئت بللأن رفيقللي معصللوم أفغللاني

لا للحركللة فللي قنللدهار ، وكللذلك مللدير مكتبلله الذي غدا مفتي

لا للخارجيللة وكيللل أحمللد متوكللل الللذي غللدا بعللدها وزيللر

يقوداانني إلى باحللة القصللر الللتي كسللاها الللتراب والغبللار ،

وتوقفا تحت شجرة تحكي قصللة أفغانسللتان منللذ أكللثر مللن
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قللرن ، وربمللا غرسللها أحمللد شللاه البللدالي نفسلله ، فللرش

معصوم أفغاني " الباتو الفغاني " وهو ردااء بطللول مللترين

بعرض متر واحد ، وجلس بجانبي شخص بعين واحللدة ، كللان

هذا الشخص هو المل محمد عمللر الللذي أطلللق علللى نفسلله

لا : " خادام داين رسول الله أميللر المللؤمنين المل محمللد لحق

عمر مجاهد " . وإن كان التاريخ كتب أن السلطان العثمللاني

عبد الحميد الثاني فقد عرشه من أجل فلسللطين فسلليكتب

التاريخ ل برأيي ل أن ثمة شخص آخر في التاريخ فقد عرشلله

ومملكته من أجل حماية شخص واحد هو أسامة بن لدان .

ووقعت لي في تلك الزيارة قصة طريفة يحسن أن أذكرهللا

باختصار ، وهو أن بعض الطيارين اللروس والمتحللدرين ملن

الجمهوريات التي كانت تحت حكللم التحللادا السللوفييتي قللد

أسللرتهم حركللة طالبللان بينمللا كللانوا ينقلللون شللحنة مللن

السلللحة بطللائرتهم مللن أوكرانيللا إلللى قللوات التحللالف

الشمالي ، وتمكنت الحركة من إرغام الطائرة على الهبللوط

وأسللرتهم ، وطلبللت فللي تلللك الزيللارة لقللائهم ، وبالفعللل

تمكنللت مللن اللقللاء ولكللن كللان حللولي اثنيللن مللن الحللراس

التللابعين للطلبللة ؛ فاسللتأذنتهم بتصللوير السللرى التسللعة

فرفضوا وقالوا لي : التصوير حرام ، فقلللت لهللم إن هللؤلء
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كفللار ، ومللا يضللر التصللوير بعللد الكفللر ، فللرداوا : عليللك أن

تستأذن المل عمر أو وزير الخارجية في ذلك ، فطلبللت مللن

أحدهما أن يذهب ويستأذن لي ، وبقي واحد فقط ؛ فطلبت

لا من الماء ، وذهب بالفعل لحضللار المللاء ، فظللللت منه كوب

وحدي ، وحينها اغتنمت الفرصة ، وبدأت ألتقللط عللدة صللور

ليأتي الللذي تللوجه إلللى المل عمللر ووزيللر الخارجيللة برفللض

الطلب ، أما الذي أحضر الماء فقد جاء بعد خراب البصرة أو

بعد التصوير ، والمفاجأة أنه سألني هل صللورتهم فقلللت ل

لم يحصل ذلك ، لنشر الصورة بعد أيام في صللحيفة الحيللاة

 اللندنية التي كنت أعمل فيها .

 

   الصلة في الصف الثاني :

رل أن        كان وقت الظهر قد اقترب ، ومللا علللى الجميللع إ

لا لنستعد إلى يتهيئوا للصلة ، فنهض ابن لدان ونهضنا جميع

صلة الظهر ، وبدا لي أن أسامة مللا يللزال يحتفللظ بوضللوئه

طوال فترة جلوسلله الللتي داامللت أكللثر مللن ثلثللة سللاعات ،

وهي مؤشر على الصحة التي يتمتع بها ، إضافة إلى أنه لللم
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لا خلل جلسللته الطويلللة هللذه ، وهللو مللا يقم إلى الحمام أبد

تيقن لي حينها أن مسللألة الحللديث عللن تللدهور صللحته بيللن

رل اختلق ، ولهللا حسللابات خللارج الفينللة والخللرى مللا هللي إ

الحقيقة والواقع ، وبعد أن أداى ابن لدان ركعتي سنة صلللة

الظهر، كان شخص يبدو أنلله سللعوداي هللو الللذي تقللدم إلللى

المامة التي يراهللا السلللميون أن الحللق بهللا هللو القللارئ

وحافظ القرآن والعلللم بللدين الللله ، وبالتللالي فهنللاك مللن

يحفظ القرآن عن ظهر قلب ، وهو مللا ل يملكلله أسللامة بللن

لدان ، ورغم إلحاح المصلين علللى أن يصلللي ابللن لدان فللي

الصف الول فقد رفض وصلى في الصف الثاني ، باعتبللاره

قد جاء إلى الصلة بعد أن كان الصف الول قللد امتل ، ولللم

رل إذا تخلف أحدهم ومنحه مكانه ، فكللان لا فيه ، إ يعد له مكان

أن أداى ابن لدان صلة السنة فللي الصللف الثللاني ، ول شللك

فإن رفضه أخذ مكان أحد في الصف الول  تواضع ، وهو ما

عززه روايات كثيرة حكاهللا لللي الفغللان العللرب آنللذاك عللن

لا عن أتباعه وناشللطيه رل يكون مميز تواضعة ، وحرصه على أ

الخرين .

لمست من خلل الزيارتين اللللتين قمللت بهمللا إلللى قنللدهار

وكابول ، والتقيت فيهما مع ابللن لدان بللأنه ل يحللب التميللز
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عن رفاقه ، ويحرص على أن يكون كواحد منهم في الطعام

لا فللي اللبللاس بينلله وبيللن واللبللاس ، ولللذا ل تجللددا فرقلل

الخرين ، ولعل هذا محل إعجاب التباع به وثقته بهم كللونه

لا منهم . واحد

   الغداء ذبيحة :

 

      ما أن فرغ الجميع من صلة الظهر حتى انتحللى أسللامة

بن لدان بأبي حفص المصري في غرفة أخرى وجلسنا نحللن

في الصالون حتى تم تقديم الطعلام الللذي كلان عبلارة علن

خروف نحره أفرادا أسللامة كللدليل علللى كللرم الضلليافة كمللا

لا حرصوا علللى القللول لللي بللأن الشلليخ أمللر أن ينحللر خروفلل

للضيف ، وهو كرم عربي قللديم بللأن الضلليف ل يشللترى للله

اللحم من السوق ، وإنما ينحر له في البيت ، وهو ما يحرص

أسامة على فعله مع كل ضيوفه وزواره ، بدأ فرش السفرة

البلسللتيكية علللى الرض فللي الصللالون لتتسللع إلللى كللل

الموجوداين ، ثم تم فرش الخللبز الفغللاني مللن قبللل الخللدم

الفغان الذي يتقن معظمهم اللغللة العربيللة أو علللى القللل
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بإمكانهم أن يفهموا أو يتفاهم مع المقاتلين العللرب ، وبعللد

قليل جيئ بالرز المكلل باللحم والمرق ، وأذن أبو عبد الللله

" أسامة بن لدان " للحاضرين بالطعام ، فتقدم الجميع كللأن

عللى رؤوسلهم الطيلر، وهلم يلأكلون وأسلامة يسلعى إللى

توزيللع بعللض اللحللم علللي ، ويحللرص علللى تفللتيت وتقطيللع

اللحم  بنفسه ، وهي إشارة عربية أخرى على كرم الضيافة

، وما أن لحظ أسامة أن الجميع قللد فللرغ مللن طعللامه تللأخر

لا الله فرفعت السفرة وقللدمت الفاكهللة ، عن السفرة حامد

ثم تم تنظيف ما تبقى من طعام على السفرة لتوزع أكواب

الشاي علللى الجميللع ، وهللي آخللر مللا يتللم عرضلله فللي هللذا

لل لللي : المجال ، ليستأذن أسامة من الحاضرين ويوداعنا قللائ

لا لمحللت إلى لقللاء آخللر يمكللن فيلله نشللر المقابلللة ، وسللريع

العديللد مللن الحللراس الخليجييللن وقللد قفللزوا مللن غرفهللم

وأماكنهم إلى قرب السيارة اللندكروزر السودااء التي كانت

بانتظاره حيث السائق في دااخلها ، والحللراس مللن حولهللا ،

لا بالسلم على الجميللع ، ومللا أن خرجللت وركب أسامة ملوح

السيارة من دااخل البيت حتى رأيت بعللض الجيللران الفغللان

لا ، وربمللا لا مهملل ينظرون بفضول ، وكأنهم أحسوا  أن شخص

تيقنوا أنه أسامة في هللذا الللبيت مللا داام العللرب هللم الللذين
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يقطنون فيه ، غاب أسامة وبدأنا نرتلب عمليللة السلفر إللى

قندهار ، ومنها إلللى باكسللتان ، وبللدأت رحلللة عللذاب أخللرى

 ساعة فللي طريللق ربمللا مللن الظلللم13ستستغرق أكثر من 

تسميته بطريق .

   العوداة إلى قندهار :

       قررت مع رفيق الدرب أبي عثمان المصري العوداة إلى

قندهار ، لكن في اليوم التالي إذ تأخر الوقت الن ، وهو ما

سيسمح لنا بالتجوال في شوارع كابول هذه الليلة لسللتعيد

،1997فيها ذكريات ماضية ، إذ أنني لم أداخلها منللذ العللام   

ومشيت في شوارع مغبرة لم يغسلللها ل البشللر ول المطللر

منذ فترة طويلللة ، وبللدت وجللوه القللوم شللاحبة ، وعيللونهم

تراقب أي أجنبي ، بينما المتسولت في الشوارع منتشللرات

بشكل لفت في ظل أكل الحرب لزواجهن ، فمن لم تقض

عليه الحرب مع السوفييت ، أتت عليه الحروب الهليللة بيللن

فصائل المجاهدين والفغان أنفسهم ، والتي أكلت الخضللر

واليابس .
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لم تكن كابول هي نفسها التي سمعت عنها أو قللرأت عنهللا

قبل الحرب ، ولكن رغم توافر المن والستقرار الذي شهد

رل أن الكل يجمللع علللى أن به الجميع يومها لحركة طالبان ، إ

عجلللة التاريللخ قللد تللوقفت أو أوقفتهللا حركللة طالبللان ،

فالغنياء الثرياء تركوا البلدا ، وكذلك المثقفون الللذين هللم

بمثابللة المحللرك لعجلللة القتصللادا و السياسللة والجتمللاع

والتعليم والحياة بشكل عام ، وهي المشكلة الساسية التي

تعانيها وتشكو منها كابول في تلك اليام .

لا إلللى أمضينا ليلة كاملة فللي نفللس الللبيت ، وتحركنللا صللباح

قنللدهار العاصللمة الروحيللة لحركللة طالبللان ، كللان الطريللق

لا للغاية ، وما يزيد من وحشته أنك تسللير السللاعات ل موحش

لا أخضر ، فالجفاف هو العنللوان المتفللق عليلله فللي ترى عودا

لل فللي مدينللة غزنللي أفغانستان الحرب الهلية ، توقفنللا قلي

وعلى الطريللق الرئيسللي تناولنللا طعللام الغللداء ، واسللترحنا

لء ، حيللث لل لنواصللل المسللير إلللى قنللدهار لنصلللها مسللا قلي

أمضينا ليلتنا في أحد بيوت المقاتلين العرب حتى الصللباح ،

لا مللا سللمحت بلله ونقضي ليلة وسللط الفغللان العللرب سللاعي

الظروف للتعرف على تفكيرهم وطموحاتهم في ظللل هللذه

لا عللن الهللل والوطللان ، كللان الجواء الصعبة للغايللة ، بعيللد
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الكل يتحدث عن تغيير البيوت ، وانهمللك الجميللع فللي تغييللر

بيوته ونقل متاعه مللن بيللت إلللى بيللت آخللر ، إذ أن الجللواء

لا علللى تللدمير المللدمرة كللانت تتوقللع ضللربة أميركيللة ردا

الميركية يللو إس كللول فللي عللدن ، باعتبللار أصللابع التهللام

لا بعد الميركية توجهت على الفور لتنظيم القاعدة ، خصوص

عملية المداهمات والعتقالت لشخاص يمنيين يشللتبه فللي

لا بتلميحللات علقتهللم بالحللاداث وتنظيللم القاعللدة ، مشللفوع

صدرت عن ابن لدان وأعوانه تشير إلى مسئوليتهم عنها .

كانت شوارع قندهار وكأنك تمشي في مدينة أثرية قديمللة ،

حيللث ل حيللاة ول حركللة يؤمهللا السللواح مللن أجللل رؤيللة

ومشاهدة الطلل ، و يعودا عمرها إلى آلف السنين ، بينمللا

كان مرور أي سلليارة أو " طنللبر " أو حللتى داراجللة سيرسللل

عاصفة غباريللة تجعللل السللائق ينتظللر حللتى ينقشللع الغبللار

ليواصل سيره ، وإن كان مجردا المشي على الرجلين كفيللل

لوحده بتغبير لباسك ، ولللم تعللد قنللدهار تلللك المدينللة الللتي

كانت مشهورة بالرمان ، فقد تراجللع طعللم وشللكل الرمللان

لا وقت السلم ، إذ كان يصار إلى تصديره إلى الذي كان سائد

الخليج ، وكذلك إلى الهند ، ولكن لم يعد هناك رمللان يطعللم

لل عن تصديره إلى الخارج . أهله ووطنه فض
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كللان مللن العللاداي والروتينللي أن أرى الفغللان العللرب فللي

شوارع قندهار ، وكأنهم مللن أهللل البلللد نفسلله ، ولعللل مللا

يمايزهم فقط عن الفغان الصليين هو عدم إتقللان البعللض

منهم لللغة المحلية البشتو ، أما المشي واللبللاس والتحللرك

لا ، وربمللا والحرية في التنقل كله يشير إلى أنهم غدوا أفغان

بشللكل أداق أصللبحوا قنللدهاريين الللتي تعللد معقللل وأبللو

أفغانستان البشتون .

لم ألمس نفرة أفغانية تجاه العرب الموجوداين هناك ، ربمللا

يعللودا ذلللك إلللى أن طالبللان مللن المدينللة ولللديها السلللطة

والسطوة ، وبالتالي الكل يحترم ضيف طالبان أو خائف من

ضيفها كما هو خائف منها ، لم أبحث عن السبب الذي رأيته

لا مللن خلل جولللة سللريعة فللي المدينللة أن على القل ظاهر

القندهاريين غير مرتاحين للعرب ، ولكن الكل فللي قنللدهار

لا إلللى ارتفللاع أجللور الللبيوت الللتي يسللتأجرها كللان مرتاحلل

العرب ، وكذلك الدخل والصللرف العربللي الللذي يضللخ المللال

لا من القتصللادا القنللدهاري في المدينة ، وهو أمر يحرك شيئ

الراكد والمتوقللف ، لقللد علمللت أن  أجللور الللبيوت ارتفعللت

لا مضاعفة بسبب وصول العلرب إللى تللك المنطقلة ، أضعاف

ي أسلعار والتي لم يكن يتوقلع أحلد أن يكلون هنلاك غلء ف
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لا ، وكللان الفغللاني الللبيوت وآجارهللا بتلللك المنطقللة تحديللد

المحظوظ هو الللذي يقللوم بتللأجير بيتلله إلللى العربللي الللذي

لا ، المر الذي سيظهر لء و داهان سيقوم بدوره في تحسينة بنا

البيت في أفضل حلة ، ولذا لم أسللتغرب حيللن سللمعت بعللد

 دايسمبر " كانون ثللاني " أن7تخلي طالبان عن قندهار في 

القنللدهاريين كللانوا يقفللون علللى أبللواب الللبيوت الللتي

استأجرها العلرب منتظريلن رحيلهللم ، حلتى يسلتولوا عللى

رف متاعهم الذي من الصعب نقله معهم وهم في ذللك الظ

الصعب .

 

أسللللامة بللللن لدان والطللللائرة
الهندية المخطوفة :

1999        في أواخللر شللهر دايسللمبر " كللانون أول " عللام 

خطف مجهولون الطللائرة الهنديللة الللتي كللانت متجهللة مللن

كاتمنللدو عاصللمة النيبللال وهللي فللي طريقهللا إلللى الهنللد ،

وسعت الطائرة في البداية إلللى الهبللوط فللي مطللار لهللور

لكللن باكسللتان رفضللت العللرض خشللية أن يللؤداي ذلللك إلللى

144



مواجهلللة هنديلللة – باكسلللتانية ، فتلللوجهت الطلللائرة إللللى

أفغانستان ، وهبطت في مطار قنللدهار حيللث كللانت حركللة

طالبان تسيطر علللى أفغانسللتان ، وبعللد مسللاومات تللوجت

بوصول وزير الخارجية الهندي جاسللوانت سللنغ تللم الفللراج

عن عددا من المعتلقين الباكستانيين فللي السللجون الهنديللة

مقابل الفراج عن الرهائن ، وكان مللن بيللن المفلرج عنهلم

لا  حركللة جيللش الشيخ مسللعودا أظهللر ، والللذي أسللس لحقلل

محمد في كشمير ، وكلذلك عملر شلليخ سلعيد اللذي سليلمع

اسمه في قضية خطف وقتل الصحافي الميركي واليهوداي

الصل  داانيال بيرل ،  وحسب مصادار الفغان العللرب الللذين

التقيتهللم خلل تلللك الزيللارة فللإنه حالمللا تللم الفللراج عللن

مسعودا أظهر والشيخ عمر سعيد وغيرهمللا ووصللولهما إلللى

قندهار ، أقام أسامة بن لدان مأدابة غللداء كللبيرة نحللر فيهللا

العديد من الذبائح على شرف المفللرج عنهللم حضلرها بعلض

لا المشايخ الباكستانيين الذين حضروا مللن باكسللتان خصيصلل

لهذه الغايللة ، وكللذلك بعللض المسللؤولين الطالبللانين ، يبللدو

ر وعملر الن عرف سبب هذا الحتفاء اللذي حظلي بله أظه

شلليخ ، وحللتى أن بعللض المصللادار العربيللة ذكللرت حينهللا أن

لا لللدى بعللض الفغللان العللرب منللذ مسعودا أظهر كان معروف
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أيلللام الجهلللادا الفغلللاني ضلللد القلللوات السلللوفييتية فلللي

الثمانينيات .

أحد الفغان العرب المقرب على ما يبدو لسامة ذكر لي أن

تتابع الزيارات وكثرة الضليوف اللذين جلاءوا يومهلا للسللم

على الشيخ أسامة ربمللا بحجللة وجللودا مسللعودا أظهللر كللانت

ضللخمة للغايللة ، ووصللل المللر إلللى المئللات ، حللتى ألغينللا

الستقبال لسباب أمنية ، فالوضاع كما تعرف صعبة للغاية

، ول يمكن ضبط المور بشكل كامل في هكذا ظروف . 

كللان الشلليخ عمللر سللعيد المتهللم بخطللف وقتللل الصللحافي

الميركي داانييل بيرل مراسل الللوول سللتريت جورنللال قللد

اعترف خلل التحقيقات التي نقلتها صللحيفة ذي نيللوز فللي

 بأنه زار جلل آبادا بعد أيام من أحللداث2002-لل 2-18تاريخ : 

الحاداي عشللر مللن أيلللول فللي الهجمللات الللتي نفللذت علللى

واشنطن ونيويورك والتقى أسللامة بللن لدان وبعللض رفللاقه

من الفغان العرب ، وبحسب الشخصين الذين قبض عليهما

بتهمة إرسال صورة بيرل عبر البريد اللكتروني فإن سللعيد

يحظى باحترام وسللط المقللاتلين العللرب فللي أفغانسللتان ،

ولدى حركة طالبان الفغانية ، لكن مللع هللذا فللإن الصللحيفة
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نقلت عن مسؤول أمني باكستاني رفيع قوله بأنه ل يعتقللد

أن عمر عضو فاعل في تنظيم القاعدة .

الشيخ عمر سعيد شاب فللي الثامنللة والعشللرين مللن عمللره

،كان دارس في كلية القتصادا والسياسة في جامعللة لنللدن ،

وحصللل علللى الجنسللية البريطانيللة ، وتعللرف علللى الشلليخ

مسعودا أظهر في السجن حين اعتقللل فللي الهنللد لسللنوات

حتى تم إطلق سللراحه فللي عمليللة تبللادال رهللائن الطللائرة

الهندية في قندهار .

في بيت أبو حفص الموريتاني :

 

   كما يقال عند العرب : " الضيف أسير المعزب " وبالفعللل

اقترح علي أبو عثمان أن نبيت ليلة عند " الشيخ أبي حفللص

" فظننللت أنلله أبللو حفللص المصللري ، وفرحللت أكللثر لعلللي

لا هللل سللبقنا أستطيع أن أكمل ما تبقى ، وبدأت أسرح بعيد

أبو حفص إلى قندهار ، وحين سألته هلل تقصللد أبلو حفللص

المصري بددا أملي بالقول ل .. فإن المقصودا به هللو الشلليخ

أبللو حفللص الموريتللاني ، وهللو مللن المشللايخ المعروفيللن
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والمقربين من طالبان ، ويدير معهد الدراسات العربيللة مللن

أجل نشر اللغة العربية وتعليللم الفغللان ، وخاصللة القيللاداات

منهم اللغة العربية ، هكذا قدمه لي مرافقي ، وأخبرني أبللو

لا مللن قللاداة الفغللان حفص الموريتاني خلل اللقاء أن كللثير

المقربين من المل محمد عمر يتعلمون عنده اللغة العربية ،

لا في العلوم الشرعية وهو مللا بالضافة إلى إعطائهم داروس

ينقص الكثير من قيادااتهم .

أبو حفص الموريتاني يعد الشاعر الذي ينظللم قصللائد عللاداة

ما يلقيها أسامة بن لدان ، شاب نحيف وقور في الثلثينللات

من عمره ، قصير القامة وأسمر ، وذو لحية صللغيرة ، ولكللن

علمات النجابة على وجهلله ، يتحللدث بهللدوء ، ول يكللثر مللن

الكلم ، ويحظى بقرب ولصق مع الفغان ، ولذا فقد منحوه

لل في وسط قندهار ، وكونه على المللذهب الحنفللي لا جمي بيت

وهو نفس المذهب اللذي يتمللذهب بله الفغلان  فقللد منحلله

ذلك ميزة القرب والعلقة مع الفغان لتمسكهم بمذهبهم  .

حديث سريع عن أبي زبيدة :
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         لم يكن أبو زبيدة الذي برز اسمه فللي أعقللاب مقتللل

المسؤول العسكري للقاعدة أبللو حفللص المصللري شخصللية

مهمة لي حيللن كنللت فللي أفغانسللتان ، رغللم أننللي سللمعت

البعض من الفغان العرب يتحدثون عنه وكأنه يشللرف علللى

لا مللن المسللؤول شللؤون التللدريب والمتابعللة ، وربمللا مقربلل

العسلللكري المصلللري السلللابق ، وبعلللد أن بلللدأت  القلللوات

الميركية تزيد اهتمامهللا بلله وباسللمه سللعيت إلللى تللذكر مللا

سمعته عنه ، وشفعتها بللالتوجه إلللى بيشللاور لقابللل بعللض

لل الذين عرفوه من جيرانه أو من بعض الفغللان العللرب ، أم

في تشكيل صورة معينة عنه ، وكشفت تحريات وتحقيقللات

قمت بها ونشرت بعضها في جريدة الحياة اللندنية الصللادارة

 بللأن أبللا زبيللدة الفلسللطيني2002-لل 2-18فللي تاريللخ : 

المعللروف باسللم زيللن العابللدين بللن علللي  شخصللية تتسللم

بللالغموض ، لكنهللا كللانت تتميللز بالمقابللل بالمحبللة وسللط

الفغان العرب الللذين عاصللروا فللترة الجهللادا الفغللاني فللي

الثمانينيات ومطلع التسعينيات ، ويقول أحد الفغان العرب

القدامى الذي عرف أبو زبيدة : " كان شخصية عاداية تتسللم

لا من الغموض والثقة بالنفس ، واستطاع نسج بالهدوء ونوع

علقات متميزة مع كثير مللن الخليجييللن الللذين قللدموا إلللى
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لا إلى أنه ولد مللن عائلللة فلسللطينية ثريللة فللي الجهادا ، نظر

السعوداية ، وهو رجل عملي يحب أن ينفذ كل شيء بنفسلله

داون الركون إلى الخرين ." 

كان اسم أبللو زبيللدة أو " زيللن العابللدين " و الللذي هللو فللي

أواخر الثلثينيات من عمره قد بللرز خلل السللنوات القليلللة

الماضية وتضاعفت أهميته بعد أن تحدثت الوسللاط المنيللة

الميركيللة علللى تسلللمه منصللب المسللؤول العسللكري فللي

تنظيم القاعدة بعد مقتل أبو حفص المصري" محمد عاطف

" فللي قصللف أميركللي علللى مدينللة قنللدهار جنللوب غللرب

لا ملن الفغلان أفغانسللتان ملع أكلثر ملن اثنلي عشلر شخصل

العرب .

ويصللف مللن رأى أبللو زبيللدة بللالقول : " شللاب قللوي البنيللة

رياضي الجسم ، أقرب إلى النحافللة ، وأسللمر ، ووجلله غيللر

لا ، وكللان175ممتلللئ ، ويصللل طللوله إلللى   سللنتيمتر تقريبلل

يعرف عنه الهدوء وعدم التضجر من أي تصرف مسيء ،  مع

خدمة رفاقه و التعاون على حل مشاكلهم بطريقة عملية و

لا عن التنظير ."  ميدانية بعيد
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وبينمللا نفللى الكللثيرون تعمقلله فللي القللراءة الشللرعية أو

رل أنهم يصرون على أنلله داقيللق المتابعللة السياسية ونحوها إ

للخبار من خلل الذاعات و الصحف .

لا أن أبللا وكشفت مصادار باكستانية أمنيللة فللي بيشللاور أيضلل

زبيدة الفلسطيني ربما جللاء فللي منتصللف الثمانينيللات إلللى

باكسللتان بهللدف الجهللادا حيللن كللان زعيللم تنظيللم القاعللدة

أسامة بن لدان قد بدأ يستعد حينها  للعمل بشللكل مسللتقل

عللن الفغللان العللرب الخريللن ، و الللذي تمثللل حينهللا فللي

تأسيسه مأسدة النصار خلل معللارك جللاجي الشللهيرة فللي

 .1987رمضان من العام 

يبدو أن أبا زبيدة طوال فترة الجهادا الفغاني الذي كان فيه

لا علللى بيشللاور لا لم يكللن يللتردادا كللثير لا في السن نسبي صغير

التي أطلقت عليها بعض الدابيات العربيللة آنللذاك بللل " بوابللة

الخلفة المفقوداة " ، ولذا فقد ظهللر نشللاطه بيللن الشللباب

العرب مطلع التسعينيات . 

ويقول أحد الباكستانيين الللذين كللانوا يقطنللون فللي نفللس

لا الحي الذي سكن فيه أبو زبيدة الفلسطيني : " كان شخصلل

لا مللن  طلراز لا ، يمتلك سيارة عاداية وقديمة نسللبي لا وداودا عاداي
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تويوتا ، ويسلم على الجميع حين خروجه وداخوله إلى البيت

، ولم يكن هناك مللا يسللتدعي القلللق فللي شخصلليته ، فقللد

ظهر لنا أنه عاداي ، ولكن كان يتردادا عليه الكثير من الشباب

العرب وبقي في هذا الحي فيز أربع مللن ضللاحية حيللاة آبللادا

 ."1997الراقية في بيشاور حتى العام 

وكانت السلطات المنية الباكستانية بدأت في ذلللك الللوقت

لا حملة مطارداات ومداهمات ضد الفغللان العللرب ، وخصوصلل

من يشتبه في علقته بنسف السفارة المصرية فللي إسلللم

آبادا .

لا مللع ويشددا كل من التقيته على أن أبا زبيدة لللم يعمللل أبللد

منظمات الغاثة العربية العاملللة وسللط اللجئيللن الفغللان ،

والتي يصل عللدداها إلللى الخمللس عشلرة منظمللة ، وهللو مللا

لل بأجنللدة أخللرى وهللي يشير إلى أنه كان منذ البداية مشللغو

العلقة ملع القاعلدة ، إذ كلان يلعلب حسلب بعلض المصلادار

العربيللة فللي بيشللاور داور : " التحريللض علللى التللدريب " ،

لا و قللد أفللاداته إقللامته فللي السللعوداية علللى نسللج خصوصلل

علقات مع الشباب الخليجييللن الللذين كللانوا يللترداداون علللى

بيته ، والذي كان بمثابة بيت للضيافة . ويقول مصللدر أمنللي

1997باكستاني " حين علمنا بخطورته فللي منتصللف العللام 
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لجأنا إلى اعتقاله ، لكنه لم يكللن فللي الللبيت ، وربمللا أحللس

لا أنلله عللبر الحللدودا بللذلك فللاختفى ، ولكللن علمنللا لحقلل

الباكسللتانية إلللى أفغانسللتان حيللث تسلليطر حركللة طالبللان

 وهللي1996الفغانية على السلطة فللي كللابول منللذ العللام 

التي وفللرت الملذ لكللل الفغللان العللرب بمللن فيهللم زعيللم

تنظيم القاعدة أسامة بن لدان .

وتقول بعض الوسللاط الفغانيللة المطلعللة " سللمعنا الكللثير

قبل سقوط حركة طالبان الفغانية أن أبا زبيدة كان يتجول

في الشرق الفغاني ، وقد نسللج علقللات قويللة مللع قبائللل

أفغانية ، بالضافة إلى إشرافه على تدريب الفغللان العللرب

ي معسلكرات تلدريب أقيملت منللذ أيلام الجهلادا الفغلاني ف

لا في منطقة " خلدن " و سلمان الفارسي وغيرها . وتحديد

لكللن سللتبقى مسللألة تسلللمه هللذا المنصللب الحسللاس فللي

القاعدة محل تكهنات وتوقعات في ظل تكتم القاعدة علللى

لل ، وعدم الكشف عللن مناصللبهم ، إذ أن أسماء مسئوليها أو

أسامة بن لدان لم يعلللن بشللكل رسللمي وعلنللي أنلله زعيللم

تنظيم القاعدة فكيف غيره .
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           الفصل الثاني

 

شاهد على عرس نجل

أسامة بن لدان

يوم كامل عاشه صحافي

مع زعيم تنظيم القاعدة
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لا من أواخر أيام شهر فبراير " شباط " لا عاداي          كان يوم

 حيللث السللتعدادا للللذهاب إلللى الحللج لدااء2000مللن العللام 

الشعائر المقدسة على أشده لعبادا الللله كلهللم ومللن بينهللم

لا على اللحاح علي بللأدااء عائلتنا ، فقد اعتادات زوجتي سنوي

هذه الفريضة لكن مع اقترابها كانت تتخللوف فللي أن يحللول

حائل صحافي داون أداائهللا ، وبللدأت تضللرب لللي أمثلللة علللى

العوام الخوالي ، وكيف حالت عوارض صللحافية و تغطيللات

إعلمية داون التوجه إلى مكللة المكرمللة ، لكللن كنللت أحللرص

علللى تبديللد مخاوفهللا هللذه بللأن بدايللة العللام الحللالي تبللدو

مشجعة لدااء هذه الفريضة لتضرب بللذلك عصللفورين بحجللر

لا إلى جللانب  رؤيللة شللقيقتها لل و أخير واحد أدااء الفريضة أو

المتزوجللة هنللاك " وليشللهدوا منللافع لهللم " كمللا قللال الللله

تعللالى ، وبينمللا نحللن نتجللاذب الحللديث عمللا سللنفعله هنللاك

رن وكيلللف سنقضللي العيلللد ملللع القلللارب فللي المملكللة ر

الهاتف ... وتقطب حاجبي الزوجة التي تتخوف من كل رنللة

تلفللون يقطللع عليهلا فرحللة الحلج ورؤيلة شلقيقتها ، حللتى

لا ، ثللم لا أن وجهي قد تغير وانتحيت جانبلل وجدتني بدوري أيض

إلللى غرفللة العمليللات فللي مكتللب الللبيت الللذي كللان بمثابللة

رل داقللائق حللتى خرجللت مللن كابوس لها وللولدا ، وما هللي إ
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المكتب والزوجة المسكينة تنتظر على أحللر مللن الجمللر مللع

الولدا وكأنهم بانتظللار انفللراج غمللة عللن أم تريللد أن تضللع

مولوداهللا ، أو عللن شللخص ينتظللر خللروج مريللض مللن تحللت

عملية جراحية خطيرة فقلت لهم " هللدؤوا  مللن روعكللم ، "

رل أن المحللذور وقللع ، لا إ لكنهللا كلمللة ل تعنللي لهللم شلليئ

فاستشاط الجميع في وجهي غضللبا وقللالوا هللل حصللل مللا

يعكر السفر ؟ وهل انقلبت المور فلي باكسلتان أو النيبللال

حتى تحرمنا من الذهاب إلى المملكة ؟!! فقلت لهم ما هي

لا وسأعودا من أفغانستان ، فكانت الطامللة الكللبرى إذ رل أيام إ

أن التللوجه إلللى تلللك الللديار انقطللاع عللن العللالم كللله ، فل

هواتف ول نقل سريع ، وما على المرء حين يدلف إلى تلللك

رل أن يكسر ساعته وينتظر فرج الله . البلدا إ

أبو عثمان  على الخط :

       

              كان الشخص الذي على الخط الخر هو أبو عثمان

لا أنلله مللن "طللرف الخللوة فللي ردم نفسلله لللي مؤكللد كمللا قلل

أفغانستان " وهو تعبير طالما اعتادا العرب علللى اسللتخدامه
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لفرادا القاعللدة وجماعللة ابللن لدان ، ويريللدني أن آتللي إلللى

كويته الباكستانية في أقرب فرصة ممكنة ليتللم نقلللي إلللى

دااخل أفغانستان لمر مهم وعلى الفور ، وكعاداة الصللحافي

سألته هل سأجلب معي المعللدات التصللويرية ؟ فقللال : ل ،

تأتي لوحدك فقط ، ونحن بانتظارك ، وسنعرفك أو سنكتب

لوحة يحملها شلخص ملا فلي المطلار ، وبللدأت علللى الفلور

بالتفكير فللي الرحلللة ، وهللل سللتكون مهمللة أم أن المللر ل

لا إللى أفغانسلتان ، ولكلن مجلردا رؤيلة يعلدو أن يكلون ذهابل

الفغان العرب مكسب وسبق صحافي ل يتعفف عنلله أحللد ،

لا و أن رل أذهللب ، خصوصلل وإن كان هاتف دااخلللي ينللادايني بللأ

صورة الصحافي العربي في أذهان القوم أو قسللم منهللم للل

على القل ل ربما تعادال العميل للمخابرات ، والموظف لدى

الجهزة المنية العربية ، لكن قطعت سلسلة أفكاري وبدأت

لا بطريقة السفر ، فهل أسافر عن طريق المم التفكير جدي

المتحللدة بطائرتهللا مللن إسلللم آبللادا إلللى قنللدهار ؟ ولكللن

لا ، و نحن الن في الخميللس ، الطائرة لديها رحلتان أسبوعي

والرحلة المقبلة يللوم الحللد ، ومللن الصللعب الحصللول علللى

تأشلليرة سللفر مللن السللفارة الفغانيللة للجللراءات الطويلللة

الللتي تحتاجهللا التأشلليرة وأولهللا موافقللة وزارة الخارجيللة
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الفغانيللة فللي كللابول علللى الزيللارة ، بالضللافة إلللى أن

السللفارة لللديها عطلللة يللومي السللبت والحللد ، وأي تللأخير

سيعني أن السفر إلى الحج قد ألغي ، إذ أمامي فقط سبعة

إلى ثمانية أيام للحق بآخر رحلللة طيللران تغللادار الباكسللتان

لا بطللائرة الللل " بللي إلى المملكة ، فعزمت على التوجه صباح

آي إيه " الباكستانية من إسلم آبادا إلى كويته ، وفللي صللالة

لا ، اقللترب منللي النللادال ليسللألني الدرجة الولى اتخذت مكان

لا فيمللا قللد يحصللل ماذا تشرب ؟ كنت شاردا الفكللر ، ومحلقلل

إلي ، وسلسلة السئلة ل تتوقف في ذهني ، ما هي طبيعللة

الدعوة ؟ وهل سأقابل أسامة بن لدان ؟ أم أنها مجردا رحلة

لا ؟ فللإن كللان ري تحديللد استطلعية ؟ ولماذا وقع الختيار عللل

المطلوب الجزيرة فهناك مراسل للجزيرة هو الزميل تيسير

علوني في كابول ؟ ولم يقطع سلسلة السئلة سوى النادال

لا بجللانبي ليعيللد السللؤال علللي مللاذا الذي كان ما يزال واقف

تشللرب سلليدي ؟ فاعتللذرت للله بللالقول : قهللوة ، فأسللرع

المسكين الذي وقف لبرهة ليست قصيرة وليحضللر القهللوة

لل في رمي ببعض الروبيللات الباكسللتانية مللع الفللراغ مللن أم

شرب القهوة ، وبدأت أرتشف القهوة ، لكن ذهني ما يللزال

يحلق في طبيعة الرحلة ، و الصعوبات التي قد تصادافنا في
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المطار ، فهل سيكون أحد بانتظاري ؟ وهل سلأعبر الحللدودا

بسهولة ؟ ومتى سأقابل أسامة بللن لدان ؟ ومللا هللي نظلرة

لا وأنه حسللب مللا الفغان العرب إلى صحافي مثلي ؟ خصوص

أعلم فإن نظرتهللم إلللى الصللحافي ربمللا تكللون أقللرب إلللى

نظرتهم لرجال المن ، فبعضهم لم يسرها مرة أمامي حين

قال : بأنه ل فرق بين رجال العلم والمن ، وبالتأكيد فمن

الظلم تعميم هذه النظرة على كللل الفغللان العللرب ، وفللي

ظل تزاحم هللذه الفكللار جللاءني النللادال نفسلله ليقللول لللي

سيدي إلى الطائرة ، فحملت متللاعي القليللل واتجهللت إلللى

ررع مللن الرحلللة لتنتهللي الطائرة بخطى سريعة وكأنها ستس

على خير ، وأخيب توقعللات زوجللتي الللتي جزمللت لللي قبللل

لغص عليهللا السللفر إلللى الللديار الودااع أن رحلة قندهار سللتن

المقدسة ، وأنا أقول لها : لللن يحصللل هللذا غيللر ملرة ، وإن

كنت في دااخلي أعتقد بمثل ما تعتقللد بلله هللي . ولللذا فقللد

كنت طوال الرحلة أعيش هاجس اللحللاق بللآخر طللائرة إلللى

المملكة لعلي أؤداي الفريضة هذا العام وألبي رغبة الزوجللة

والولدا .

الطريق إلى كويته :
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             مدينللة كللويته الباكسللتانية الللتي تقطنهللا عرقيللة

البلوش معروفللة بتعاطفهللا مللع الشللعب الفغللاني لسللباب

عديللدة علللى رأسللها العامللل العرقللي ، إذ تتشللاطر شللريحة

واسللعة مللن الشللعب الفغللاني عرقيللة واحللدة مللع البلللوش

الباكسلللتانيين ، بالضلللافة إللللى أن انتفاضلللة الشللليوعيين

الباكسللتانيين فللي منتصللف  السللبعينيات ، والللتي طللالبت

بدولة بلوشية باكستانية حين كان محمد دااوودا في السلللطة

لا ومساندة لمحدوداة من دااوودا ضد1978 ل 1973  تلقت داعم

حكم ذو الفقار علي بوتو ، فقد كللان الشلليوعيون متنفللذين

فللي حكومللة دااوودا آنللذاك ، وحظللي المطلللب البلوشللي

الباكسللتاني بللدعم سللوفياتي ، وهللو مللن شللأنه أن يمنللح

لا على الشللواطئ العربيللة الدافئللة ، وهللو حلللم موسكو منفذ

طالما دااعب مخيلة الملكة كاترين الثانية الروسية أيام حكللم

لا على تلك الشواطئ . القياصرة ، وذلك في أن تمتلك يخت

لا خلل الجهادا الفغاني رغم احتضللانها كويته لم تتطور كثير

لمئات اللف من اللجئيللن الفغللان ، فقللد انصللب الللدعم و

المساندة لسللباب يطللول شللرحها الن علللى بيشللاور الللتي
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أطلقت عليها بعض الدابيات العربيللة أيللام الجهللادا الفغللاني

 بل" بوابة الخلفة المفقوداة " .1989 ل 1979

الرحلة بالطائرة من إسلم آبادا إلللى كللويته تبلللغ  السللاعة ،

ولكن المخاوف ما تزال تتقاذف في ذهنللي ، وأسللئلة تللروح

وتأتي مللن سللألتقي هنللاك ؟ وكيللف سلليكون النتقللال عللبر

الحدودا ؟ وكذلك العوداة ومللن سللألتقي ؟ ومللا هللي الصلليغة

التي سأنقل فيها الخللبر ؟ وهللل سللأتمكن مللن أدااء فريضللة

الحج هذا العام ؟ كلها أسئلة كانت تطارداني كظلللي ، لكنهللا

بدداتها غفوة مني في الطائرة ، فاسللتيقظت علللى أصللوات

المسافرين الذين بللدؤوا بللالهبوط  فأخللذت متللاعي ونزلللت

بسرعة ، وما أن خرجت من المطللار وعينللي كللالراداار تتللابع

لوحة يحتضنها شاب أفغاني حسب الوصف مكتللوب عليهللا "

أحمد زيدان " فعثرت على شاب متوسط القامة وأقرب إلى

هيئة الصللعايدة أو اليمنييللن ، فقللدم نفسلله علللى أنلله " أبللو

عثمان الصعيدي " في منتصف الثلثينات مللن عمللره ، فقللد

رآني على شاشة الجزيللرة غيللر مللرة ، وقللال لللي بللأنه  هللو

الللذي سلليرافقني فللي الرحلللة ، وعلللى السللريع اسللتأجرنا

سيارة مع مرافق أفغاني لتغب السير باتجاه تشمن الواقعة

على الحدودا الفغانية ل الباكستانية , وتمت المساومة علللى
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السللريع مللع السللائق الللذي طلللب حللوالي اللللف روبيللة

لا ليصللالنا إلللى باكسللتانية ، أي مللا يعللادال العشللرين داولر

تشللمن الحدودايللة الباكسللتانية ، ومنهللا سلليكون النتقللال

بطريقة غير قانونية ، أي التهريلب إللى أفغانسلتان ، وهلي

مسافة ل تتعللدى الكيلومللترات ، لنتللوجه بعللدها إلللى سللبين

ر بولداك الفغانية ، وملن هنلاك إللى قنلدهار حاضلرة " أمي

المللؤمنين المل محمللد عمللر خللادام دايللن رسللول الللله " كمللا

يعرفه أتبللاعه وأنصللاره ، ويحلللو للله أن يمهللر تللوقيعه علللى

القرارات والفرمانات التي يصدرها .

المحطة في مطار قندهار :

 

            ما أن استقلينا السيارة مللع أبللي عثمللان الللذي بللدا

عليه الهدوء مع عبارات الللترحيب و التهليللل ، والللتي تشللعر

الطرف الخر بمزيد من القرب والنس فللي محاولللة حثيثللة

من مرافقللي للتللدليل علللى  أنهللم ليسللوا بإرهللابيين وإنمللا

أناس عادايون لبوا نللداء الجهللادا كمللا يقللول : "  للللدفاع عللن

حرمات المة السلمية التي تنتهلك بشللكل يللومي فلي كلل
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أرجاء الرض داون مغيث أو مدافع عن هذه الحرمات " ، لكن

كنت في وضع المسلتمع والمهتللم بكلل شللارداة ووارداة مللن

لل عن قراءة القسللمات والشللارات والتلميحللات الحديث فض

التي تصدر عللن لغللة الجسللم ، و الللتي هللي فللي مثللل هللذه

لا إلللى المواطن أهم من كل اللغات الحية التي تسللعى أحيانلل

لا . لا ل تغير منه شيئ تضليل الواقع لكنها غالب

لا على كل حال الطريق طويل ومزعج ، مليء بالحفر ، فغالب

ما يطرق الرأس في سقف السيارة " التاكسي " كل نصللف

داقيقة ، وربما أقل بسبب وعورة الطريق ومساعي السللائق

الحثيثللة الللتي ترمللي إلللى الوصللول قبللل غللروب الشللمس

لتفاداي إغلق بوابة الدخول إلللى أفغانسللتان ، وهللو مللا قللد

يجعل سماح حرس الحللدودا بعبورنللا إلللى الطللرف الفغللاني

رل لل ، كان مرافقللي يقللول لللي مللا هللي إ لا وربما مستحي صعب

ثلث ساعات وسنكون في سبين بولداك الفغانية ، وحينهللا

نكون فللي ضلليافة الطلبللة ، لكللن أجللواء الطلبللة بللدأت منللذ

خروجنا من مدينة كويتة ، إذ طالمللا شللاهدنا العبللارات الللتي

تشلليد بطالبللان وأسللامة علللى الجللدران الموازيللة للطريللق

الرئيسي الذي يفضي إلى قندهار ، فقد كانت إحدى الجمل

تقول : " كل طالب أسامة بن لدان " ، وهو ربما أمر مألوف
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لمن يعرف تلك البلدا ، إذ أن المدارس الدينية منتشرة علللى

الطريق الرئيسللي وكللذلك المسللاجد ، وهاتللان المؤسسللتان

تلعبللان الللدور الساسللي والمحللوري فللي عمليللة التحللول

لا و أن الجتمللاعي الحاصلللة فللي تلللك المنطقللة ، خصوصلل

القائمين على هاتين المؤسستين يمثلن للل ربمللا للل الطبقللة

المثقفة في المنطقة القبليللة ، و الللتي يكللثر فيهللا الجهللل

والمية ، فالعامة ل يجدون سللوى العلمللاء ليقللرؤوا لهللم أو

يرشللدوهم لمللور داينهللم ودانيللاهم ، بينمللا آثللر المثقفللون

القليلون في ذلللك القليللم النتقللال إلللى المللدن الرئيسللية

المهمة وفللي أحسللن الحللوال إلللى كللويته عاصللمة القليللم

نفسه .

كانت الشمس ترسل أشللعتها بهللدوء وهللي تتللوارى وكأنهللا

خجلة خلف جبال شاهقة في بيئة ربمللا تكللون الوحيللدة مللن

نوعها في العالم ، حيث ل سيطرة للحكومة المركزية عليها

، وفي أسلوء الحلالت يتمكلن أي شللخص ملن التسللل إللى

الراضي الفغانية أو العكس عبر  دافع بضع روبيللات لقللوات

الحللرس ، كيللف ل و هنللا يقللع المثلللث الللذهبي الممثللل

بأفغانسلللتان وباكسلللتان وإيلللران ؟!! حيلللث يقلللوم تجلللار

المخدرات العالميون بأخطر لعبة في العالم داون أن تتمكللن
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حكومللات مللن ضللبط مثللل هللذه التجللارة الخطيللرة ، والللتي

ترسل خيوط الموت إلى أرجاء العالم كله .

بعللد أقللل مللن ثلث سللاعات وصلللنا إلللى تشللمن الحدودايللة

الباكستانية ، فطلب منللي مرافقللي أن أنللزل مللن السلليارة

لنسللتقل داراجللة ناريللة ضللمن ترتيللب معيللن للتسلللل إلللى

الراضي الفغانية ، وتتضللمن الخطللة أن يجلللس أحللدنا وراء

السائق ليقطع بنا حوالي النصف كيلو متر في طريق ترابية

رل أن نغطي وجوهنا حللتى ل يتعللرف علينللا أحللد ، وما علينا إ

من الحراس الذي سلليطالب حينهللا بسللعر أكللبر مللن السللعر

العللاداي لعللابري الحللدودا مللن السللكان المحلييللن ، وبالفعللل

ركبت وراء أحد سائقي الدراجة النارية ، وفي غضون داقائق

كنت أمام البوابة التي يمر منها كل واحد وانتحيللت بللوجهي

إلللى الجللانب الخللر المعللاكس لوجللودا الحللارس الللذي يفتللح

البوابة ، فقد انتهت العمليللة فللي غضللون ثللوان حيللث قللدم

السائق له بضع روبيات ل تتعدى الللدولر أميركللي ، فدسللها

لا وهللو يرتشللي ، وإن كللان لا من أن يراه أحد في جيبه تحاشي

الجميع يعرف ذلك ، لكنه يحرص على التعميللة علللى الخللر ،

ودالفت إلى الراضي الفغانية ومن هناك ركبنا فللي تكسللي

عاداية ، وخلل داقائق معدوداة كنا في منطقة سبين بولللداك
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وهي التي كانت منها انطلقة حركة طالبللان الفغانيللة فللي

 حين تمكللن زعيمهللا المل محمللد عمللر مللن1994صيف عام 

السيطرة على هذه المنطقة ، والتي كانت تغص بالسلحة و

الذخائر التي اعتادا المجاهللدون علللى تخزينهللا خلل الحللرب

 للل1992الهليللة بيللن بعضللهم البعللض ، والللتي امتللدت مللن 

لا1994 لا خطير  وكان سقوط سبين بولداك في وقتها مؤشر

على نهاية حكم المجموعللات المسلللحة الجهادايللة ، وتهللاوت

قلع هذه الجماعات المسلللحة واحللدة تلللو الخللرى رهبللة أو

رغبة بالدولرات التي أغدقتها طالبان والدول الللتي وقفللت

إلى جانبها حينذاك .

لا انحرفت السيارة إلى اليميللن فللي طريللق ترابللي وعللر جللد

تحفله بيلوت طينيللة أشللبه ملا تكللون بللالبيوت الركيولوجيلة

لا ، ووقفت السيارة ، طلب مرافقللي الثرية المكتشفة حديث

لا ، ثللم أبو عثمللان النللزول لدااء صلللة الظهللر والعصللر جمعلل

تنللاول بعللض الطعللام والشللاي الللذي يعللد المللر الهللم عنللد

لا الشماليين منهم الفغان ، فقد اعتاداوا على القول خصوص

" أكر شاي نميخري جنك نميشا " أي " إذا لم تشرب الشللاي

ل يمكن أن تقاتل " وبالتالي فالعاداة عند الفغللان أن يكللون

لا مللن لكل شخص أينما كان في المطعم أو في البيت إبريقلل
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الشاي مع كوب خاص ، ويظل يشرب النسللان حللتى ينتهللي

من البريق ، وكدليل على أنه لم يعد يريد الشاي فمللا عليلله

لا على عقب وهي داللة على أنه لللم رل أن يقلب الكأس رأس إ

يطالب بالمزيد .

سارعنا إلى الوضوء والصلللة ، وفرغنللا منهمللا ، ثللم شللربنا

الشاي ولم نتناول الغداء ، فللم يعجللب صلاحبي أبلو عثملان

لا من الطعام الموجودا ، وربما أدارك أنه من باب أولى أل شيئ

لا لسلللبب بسللليط أن معلللدتي حديثلللة عهلللد يعجبنلللي شللليئ

بالمنطقة ، وبالتالي فأي طعام مثل المعروض ربمللا يسللبب

لها متاعب صحية ومعدية ، وبينما نحن نحتسي الشللاي كللان

صلاحب المطعللم يرمقنللا بنظلرات لهللا مللدلولت عللدة عللى

رأسها هل ستمكثون عندنا ؟ وكللأنه يبحللث عللن زبللون لعللله

بذلك يكسب أجرة النوم وتوابعها ، ولكن قطللع صللاحبي أبللو

عثمان نظراته بحسم الجدل القائم في ذهنه حين قال للله :

" نحللن سللنذهب الن ولللن ننللام هنللا " ، ورغللم البتسللامة

رل أن قسللمات الللوجه كللانت الصللفراء الللتي صللدرت عنلله ، إ

تحكي الكثير على رأسها أن أحلمه في كسب زبللون عربللي

تلشى في هذه الصحراء القاحلة ، أما حولنا فكللان الفغللان

الذين جلسللوا القرفصللاء متلفعيللن بالبللاتو الفغللاني ، وهللو
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ردااء بطول مللترين وعللرض مللتر واحللد وهللم ينظللرون إلينللا

قللائلين لبعضللهم البعللض " عللرب صلليب ، عللرب صلليب " أي

هؤلء من الساداة العرب ، ومللا أن فرغنللا مللن الشللاي حللتى

استأجرنا سيارة تاكسي إلى مطللار قنللدهار حيللث سنقضللي

يومنا فيه .

ابن آوى :

 

         على طول الطريللق الللذي سلليقودانا فللي ليلللة حالكللة

الظلمة محرومة حتى مللن ضللوء القمللر سللترافقنا الوحشللة

والصمت الرهيب طوال تلللك الرحلللة باسللتثناء أصللوات ابللن

أوى ، والتي ربما عملت على تخفيف وحشة الطريق الللوعر

والمليء بالحفر الكفيلة بإزعاج أي راكب لتحول بينلله وبيللن

أي غفوة ربما يفكر فيها المسافر ، ومع هذه الصوات التي

يرسلللها هللذا الحيللوان أتللذكر الكتللاب الللذي صللدر باللغللة

النجليزية عن أسامة بن لدان والذي شبهه بإبن أوى ، كللان

مرافقلي أبللو عثمللان يسللعى بكلل ملا أوتللي ملن قلوة إلللى

تخفيللف وطللأة السللفر الللذي شللبهه الرسللول عليلله أفضللل
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الصلة والسلم " بقطعة من عذاب " ، ويسللعى أبللو عثمللان

إلللى التعميللة علللى برنامللج الرحلللة أمللا أنللا فكنللت أقتصللد

بالسئلة ول أسعى إلى طرح أسئلة فضولية قللد يقللرأ منهللا

أبو عثمان الكللثير ، فالحللال والمقللام ل يسللمحان بكثرتهللا ،

لا إلللى حللد كللبير مللن راكللب أفغللاني كان أبو عثمان متضللايق

عللاداي أقللله السللائق ، رغللم أن السلليارة كللانت مسللتأجرة

لا من قبلنا ، ولكللن يبللدو أن السللائق أرادا مللن يسللليه خصيص

طوال هذه الرحلة الشللاقة مللا دامنللا نحللن الثنيللن عربييللن ،

ولن نتحدث معه ، المر الذي قد يجلب له السللآمة والملللل ،

وكان هذا الراكب كثير السؤال ، ويحرص أن يعرف من نحن

؟ وأين سنذهب ؟ أما مرافقي أبو عثمان فكان يمرر له كللل

السئلة داون أن يجيب عنهللا سللوى بللالقول للله : ل تسللأل ،

وتكلم مع السائق صاحبك مع بعض العبارات الللتي تنللم عللن

الضجر والملل والنزعاج حتى من السللائق الللذي أقللله داون

لل مشللورتنا ، كللانت السللاعة بللدأت تشللير إلللى الثامنللة لي

بالتوقيت المحلي حين بدا ضوء خافت من بعيد وعلى يميللن

الطريق كنللت حينهللا بيللن النللائم واليقظللان فقللال لللي أبللو

عثمللان : " إنلله المطللار وسللننزل فيلله حللتى الصللباح لنتللدبر

لا أننللا وصلللنا إلللى مهجعنللا ، لا كللثير أمورنا " ، ففرحللت فرحلل
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لا ل بأس به مللن الراحللة قبللل أن نبللدأ وبالتالي سنأخذ قسط

لا عن تفاصيله ، فالصمت لا ل نعرف شيئ لا ربما يكون شاق يوم

وعللدم السللؤال عللدة أي صللحافي فللي مثللل هللذه الظللروف

الدقيقة لرجال مطلوبين لكثر من داولة و نظام .

استدارت التاكسي التي كانت نمرتها من المللارات العربيللة

لا مللن المتحللدة أبللو ظللبي إلللى اليميللن ، وللعلللم فللإن كللثير

لا مللا تلزال عليهللا السيارات في أفغانسللتان وقنللدهار تحديللد

نمرة المارات العربيللة المتحللدة ، إذ تشللترى مللن هنللاك ثللم

تصدر إلى أفغانستان عبر إيران ول يكلللف الفغللاني نفسلله

عناء نللزع النمللرة ، إذ عللاداة مللا تأخللذ عمليللة التسللجيل لللدى

لا في بلد تسير فيها الحيللاة كلهللا مصلحة شرطة المرور وقت

ببطئ ، وكأنها مللا تللزال فللي القللرون الوسللطى ، فأوقفنللا

السللائق بصللرخة تصلليخ لهللا الذان " داريللش " أي " قللف " ،

لا كلمة السر ، لكن كلمة عرب صيب كانت كافية لتبديللد طالب

مخاوفه وقلقه ، والسماح لنا بالدخول آمنين مطمئنين .

بدأنا نغذ السير إلى مجمعات سكنية في دااخل مطار قندهار

حيللث بعللض الغللرف الللتي كللان الميركيللون بنوهللا فللي

الخمسينيات حين أقاموا مشاريع عدة في غرب أفغانسللتان

لا مللا بللأن ومن بينها مشروع هلمند ، وربما لللم يفكللروا يوملل
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أعدائهم من القاعدة سيتخذون من هذه القواعللد لنفسللهم

أو للفغان الموالين لهم مراكز للتخطيط لعمليات تستهدف

مصالحهم ، مثلما لللم يفكلر ربملا سللاكني هللذه الغللرف مللن

لا مللا عنهللا ليتركوهللا إلللى العرب أنفسهم أنهم سيجلون يوم

أعللدائهم مللن الميركييللن وحلفللائهم الفغللان الللذين كللانوا

محصورين في خمسة بالمئة من الرض الفغانية فقط .

دالفنا إلى إحدى الغرف ، واستقبلنا شاب يظهر مللن لهجتلله

بأنه من داول المغللرب العربللي ، لللم أسللأله بكللل تأكيللد عللن

اسمه أو وظيفتلله ، رحللب بنللا كالعللاداة ، وبللدأ بإعللدادا بعللض

لا أسفه الطعام والذي تضمن البندورة و البيض والخبز ، مبدي

لعدم الستعدادا الكامل لطعام يليق بالمقللام حسللب قللوله ،

فشكرناه علللى لطفلله ، إذ ل نريللد سللوى السللتراحة ، فقللد

 ساعة من إسلم آبللادا12هدنا السفر الذي تواصل لكثر من 

رل فترة قصيرة حتى أنهينا الطعللام ، إلى قندهار ، وما هي إ

وأوينا إلى فراشنا لنغط في نوم عميق بانتظار صباح حفيل

لا ، ربما يطمع بلله لا ثمين بالمفاجئات الصحافية ، ولننتظر صيد

أي صحافي على وجه الكرة الرضية .
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إلى العرس :

 

               كانت أول كلمة تلفظ بها أبللو عثمللان معللي بعللد

الستيقاظ من النوم والتهيؤ إلى النتقللال إلللى مكللان آخللر

لا عنللي غير المطار ، هو كشفه السر ، الذي مللا يللزال مخفيلل

طوال هذه الرحلة ، وهو الهدف مللن زيللارتي كلهللا ، توقللف

أبو عثمان ليبتلع ريقه ثم يقول : " بأن الزيلارة تهلدف إللى

حضورك لعرس محمد بن أسامة بن لدان على كريمة محمللد

عللاطف المصللري " أبللو حفللص " المسللؤول العسللكري فللي

تنظيم القاعلدة اللذي يقللوداه أسللامة بلن لدان " ، لللم أخلف

فرحي ، وإن كنت قد أظهرت له أنني كنت أتوقع أكللثر مللن

ذلللك ، وهللو لقللاء أسللامة بللن لدان والنفللرادا بحللديث خللاص

لا و أنه ملتزم بالصللمت منللذ القيللودا الظاهريللة معه ، خصوص

التي فرضتها عليه حركة طالبان الفغانيللة ، بعللد أن جرمتلله

الوليللات المتحللدة الميركيللة فللي مهاجمللة سللفارتيها فللي

 ، وكعاداة الصحافي الللذي1998أفريقيا الوسطى في العام 

لل فللي الحصللول لا أم لا جللد يظهر أن المعروض عليه ليس مهم

على المزيد ، ردا أبو عثمللان علللى الفللور سللتلتقي أسللامة ،

لء للنشر ، لظروف الحظر المعروفة التي ولكن لن يكون لقا

173



تفرضها  حركة طالبان عليه بسبب الضغوط الدوليللة ، وهللو

ما أداى إلى قطع بعض الللدول لعلقاتهللا مللع الحركللة ، إلللى

جانب حصار اقتصاداي ومنع شركة طيرانها من الطيران إلى

لا لن الخللارج ، فشللكرته علللى كللل حللال لختيللاري خصوصلل

انفراداي بالمشاركة فلي هلذه المناسللبة تعللودا إللى عللاملين

أساسلليين اثنيللن ل ثللالث لهمللا وهللو مللا ظهللر مللن بعللض

تلميحات القوم أنفسهم :

الحصللار الللذي فرضللته حركللة طالبللان الفغانيللة علللى.1

لا الدالء بأي أحللادايث صللحافية دافللع أسامة بن لدان ، خصوص

القاعدة إلللى اللجللوء لصللحافيين خللارج أفغانسللتان ، وذلللك

لقناعتهم بأن مراسل الجزيرة تيسير علوني سيتعرض إلللى

ضغوط من الحركة ، وربما تصل إلى الطردا مللن أفغانسللتان

لل فللي باكسللتان ، ولللذا ل بخلف واقعللي الللذي أعيللش أصلل

لا و أننللي أمثللل يسللتطيعون اتخللاذ إجللراء ضللدي ، خصوصلل

الجزيرة التي ترغب القاعدة بظهور صورها عليها .

أما السبب الثاني فهو أنني أمثل مؤسستين إعلميتين.2

وهما : الجزيرة ل كما ذكرت ل بالضافة إللى جريلدة الحيللاة ،

وهو ما قاله لي أتباع أسامة كون الحيللاة جريللدة لهللا وزنهللا

في الساحة العلمية العربية والدولية  .
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تحركت السيارة التي أقلتنا من المطار إلى مكان في غرب

قندهار، لم أعرفله ملن قبلل ، فأنلا أجهلل المنطقلة ، لكلن

لا ، وبينما نحللن فللي دااخللل المطللار صاحبي كان يعرفها تمام

كنلت أرقلب بعلض ملوظفي نلزع اللغلام الفغلان التلابعين

للمم المتحللدة يقومللون بللالبحث عللن اللغللام فللي سللاحات

المطللار ، فسللألته عنهللم فللردا أبللو عثمللان نعرفهللم منللذ

سنوات ، وهم يبحثللون عللن اللغللام ، و فللي نفللس المكللان

الذي هم فيه الن ، وندرك أنهم يعملون كجواسيس ل أكللثر

ول أقل .

خرجنا مللن المطللار إلللى مكللان فللي غللرب المدينللة ، وكللأنه

لا  للتدريب ، إذ رأيت ما يشير إلى ذلك ، يحضر ليكون معسكر

حتى تيقنت بعللد التقريللر الللذي بثتلله كللبيرة مراسلللي قنللاة

السللي إن إن الميركيللة كريسللتينا أمللان بللور عقللب هزيمللة

حركة طالبان الفغانية من المكان نفسه على ما يبدو ، وقد

طرأت عليه بعض التحسينات من الحللواجز ، و أمللاكن تربيللة

الخيول التي يعشقها ابن لدان .

وصلنا إلى المكان ، وجلسنا في غرفة صللغيرة ، مفترشللين

الرض ، وحولي شخص أو شخصين يبدو أنهما مللن اليمللن ،

وبعد داقائق حتى داخللل علينللا أبللو حفللص المصللري ، والللذي
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لا علللى الرض داون أي تكلللف ، وأخللذ يلطفنللا جلللس متربعلل

ويسألنا عن أحوالنا ، وفيما إذا تعبنللا مللن السللفر ، وإن كنللا

قللد اسللترحنا بعللد عنللاء سللفر طويللل ، وبللدأ يسللأل عللن

الباكستان ، حتى وصللل إلللى السللؤال الهللم بنظللري  وهللو

قللوله : " هللل وجودانللا فللي أفغانسللتان يقللع فللي مصلللحة

باكسللتان  السللتراتيجية " ، والحقيقللة فللوجئت بالسللؤال ،

وقلت له بعد برهة صللمت : " ربمللا هللذه المصلللحة مرتبطللة

برغبتها في الحتفاظ بحركة طالبان الفغانيللة ، بمعنللى أن

المور متعلقة ببعضها البعض ، وخلت أن جللوابي لللم يشللف

لا مللن كللل غليل أبي حفص الذي ظهر من كلمه أنه واثق جد

رل للضللرورة القصللوى ، ورأيللت كلمة يتفوه بها ، ول يتكلللم إ

ردا أن يحصيه ، ومع كل جملللة رده لو أرادا العا أن كلمه يمكن ع

رعهما بابتسامة ، حتى و كأنك تنسى أنللك أمللام يتفوه بها يط

ثاني أهم ما يوصف بأنه" إرهللابي " فللي العللالم  بالتصللنيف

الميركي .

وكان الصحافي الباكستاني حامللد ميللر الللذي يعللد آخللر مللن

التقى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لدان ، ونشر مقابلته

في كل من صللحيفة أوصلاف الوردايللة الباكسلتانية و كللذلك

الدون النجليزية الرصينة قد كتب عقب المقابلة في مقللال
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نشره في صحيفته بأنه حين سأله أسامة و الظللواهري عللن

ردا الفعل الباكستاني إزاء تعللاون الحكومللة الباكسللتانية مللع

الميركييللن فقللد أجللاب ميللر بللأنه لللن يحصللل شلليء علللى

مستوى الشارع ، وكذلك على مستوى الجماعات السلللمية

الباكسللتانية ،  والحكومللة مطمئنللة إلللى الوضللع الللداخلي

الباكستاني ، ويعلق الصحافي الباكستاني  بللالقول : " لقللد

لا " رأيت وجهي كل من ابن لدان والظواهري قد تغيرا تماملل

لل مللن ابللن لدان و المللر الللذي كللان يظهللر مللدى تعويللل ك

الظواهري على الشارع الباكستاني و الحركات السلللمية ،

وكذلك المدارس الدينية المنتشرة فيلله علللى النقلب علللى

الحكومللة الباكسللتانية ، ولللذا جللاء أول بيللان لسللامة عقللب

الغللارات الميركيللة علللى أفغانسللتان يللدعو فيلله الشللعب

الباكسللتاني إلللى المشللاركة فللي " الجهللادا ضللد القللوات

الميركية " .

أخذ الحديث أبو حفص المصري معنا وكللأنه نسللي أن اليللوم

يوم زواج ابنته على ابن زعيمه ، فقد استغرق في الحللديث

السياسي عن الوضع الفغاني والسللباب الللتي دافعتنللا كمللا

يودا أن يقول ، داون أن يستخدم كلمللة " القاعللدة " للتعللاون

مع طالبان والقتناع بهم . وبينما هو يشللرح لنللا السللباب و
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لا منهللا ، جللاء الدوافع لذلك التي لم أعد للسللف أتللذكر شلليئ

رم المصلين أبو حفص أحدهم ليناداي لصلة الظهر فخرجنا وأ

، وما أن فرغنا من الصلة ، حتى توجهنا إلى البيت المواجه

للغرفة التي نجلس فيها ، حيث الطبخ فوق جللذوع الشللجار

على أيدي الفغان العادايين وبمساعدة الفغان العرب الذين

كان معظمهم من اليمنيين والسعودايين ، سبقنا أبللو حفللص

لنخرج بعده بدقائق إلى البيت الذي كان سيشهد العرس .

لا ،  وربما كللانت كانت الغرفة التي شهدت العرس  كبيرة جد

لا من ذلللك تعللج بالمئللات مللن صالة سينما أو مسرح أو شبيه

الناشطين العللرب ، الللذين يشللاركون فللي الحفللل ، ومللا أن

داخلت من باب الغرفة ، حتى بدا لي أسللامة بللن لدان ، وهللو

يتصدر المجلس ، وعلى يمينه ويساره شخصلليات بللدا عليهللا

أفغانية وعربية ، وأمامه على شكل صفوف شللباب القاعللدة

الللذين كللانوا يكللبرون ، ويهللللون ، بيللن الفينللة و الخللرى ،

رل أن إلحللاح أحللد لا فللي الصللفوف الخلفيللة ، إ واتخللذت مكانلل

المشرفين على الحفل بأن أجلس في صللدر المجلللس إلللى

لء على رغبللة الخيللر ، أرغمتنللي علللى جانب أسامة وذلك بنا

القيام ثانيللة ، مللع عبللارة مللن أحللدهم ، وبكللل أداب تقللول "

أنزلوا الناس منازلهم " ، سلمت على أسامة الذي قدم يللده
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للمصافحة وعلى يمينه أبي حفص المصري ، وعلللى شللماله

شقيقه حسن ، ثم نجله محمد ثم أنا ، وسلسلة من الفغان

العرب .

بدا لي ابن لدان فللي أواخللر الربعينيللات مللن عمللره ، لكنلله

أقرب إلى النحافة  ، بوزن ل يتعدى السللبعين كيلللو غللرام ،

لا ، صللبغ لحيتلله وبطللول يتجللاوز المائللة والثمللانين سللنتيمتر

بالحناء القرب إلى السوادا ، ولبس اللباس العربي العقال ،

مع وضع الجنبيللة اليمنيللة للتأكيللد علللى أصللوله الحضللرمية ،

لا ، ولعل فرحه أكللثر بمقللدم لا جد لا للغاية ، وفرح وكان بشوش

والللدته وشللقيقته ، وشللقيقيه الللذين قللدموا مللن المملكللة

بطائرة " أريانا " الفغانية ،  الللتي كللانت عائللدة لتوهللا مللن

رحلة لنقللل الحجللاج الفغللان ، فللالتفت إلللى أحللد مسللئولي

لا إيللاه علللى مسللاعدته فللي نقللل طالبان في المطار ، شاكر

أهله بالطائرة ، وهو ينظر إلي : " إنه هو الذي قام بكل هذا

العمل فجزاه الله خيللرا . " وطالمللا مللازحت شللقيقه حسللن

بللأنني سللألتقط للله صللورة فللي هللذا المكللان لنقلهللا إلللى

المشاهدين ، والقراء ، لكنه تمنع بكل تأكيد ، فقد تبدت منه

الطيبة والداب الجم في الجلوس والحديث .
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لا عن السباب الخفية التي تجعل أفغانستان جال فكري كثير

تحتضن طوال المرحلة الماضية من عمرها كللل المطلللوبين

الدوليين رقم واحد من أمثال رمزي يوسف ، وأيمل كللانزي

وتاجر المخدرات الباكستاني المعروف أيللوب أفريللدي الللذي

  خلل حكللم1996فضل اللجوء إلى أفغانستان فللي العللام  

طالبان ، ومن هنللاك تللوجه إلللى المللارات العربيللة المتحللدة

لل بللذلك حكللومته ليسلم نفسه إلى أميركا مباشللرة ، متجللاه

التي رأى تسليمها لباكستانيين وهما أيمل كانزي الذي كللان

لا بقتل عميلين تابعين للمخللابرات المركزيللة الميركيللة متهم

 ، ورمللزي يوسللف المتهللم بنسللف مركللز التجللارة1993

 . ويلللتردادا فلللي باكسلللتان أن1993العلللالمي فلللي العلللام 

المخابرات المركزية الميركية حين نقلته بطائرة خاصة مللن

باكستان إلى أميركا ، وبينما كانت تحلق الطائرة فللوق بللرج

مركز التجارة العلالمي ، قلال لله مرافقلوه لقلد حلاولت أن

لا تدمر هذا البرج فكان جوابه الساخر : " هل ملا زال موجللودا

في مكانه ؟!! "

لعل من السباب الرئيسية التي جعلللت أفغانسللتان تحتضللن

هذه الشخصلليات باعتقللاداي هللو أن الشللرعية الللتي كسللبتها

المنظمات الفغانية طللوال السللنوات الماضللية فللي الحللرب
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ضد السوفييت هي الشرعية السلمية ، وحتى فللي الحللرب

ضللد بعضللها البعللض إنمللا اسللتمدت بقائهللا وشللرعيتها مللن

الشريعة السلمية ، و السلللم العللالمي ، وعلللى هللذا فقللد

رأى الجميللع أن ملن حقله اللجلوء إللى أفغانسللتان ملاداامت

قدمت نفسها كمحضن للمسلللمين فللي الرض ، للمشللاركة

في الجهادا الذي ل تحده حدودا ول قيللودا ،  وهللو مللا أفقللدها

لا مللن الشخصلليات الفغانيللة زعامتهللا القوميللة ، إذ أن كللثير

الكبيرة كانت ترفض حللتى مجللردا الشللتراك فللي الحكللم ، ل

رى نفسلها أكلبر ملن أفغانسلتان ، لا فيه ، وإنما لنهلا ت زهد

وقياداتها تتعدى حدودا أفغانستان ، وهللي الللتي رفعللت رايللة

السلم الممي ، ويؤكد على ذلك بعض المثقفيللن الفغللان

مللن أن فتللح حللدوداهم أمللام  السلللم العللالمي ، أفقللدهم

الزعامللة القوميللة مللا داامللوا كللانوا يبحثللون عللن الجامعللة

السلمية ، المر الذي أفقدهم هللذا وذاك ، وقبللل هللذا كللله

هناك فقدان الحكومة المركزية القوية القللادارة علللى بسللط

نفوذها على كل التراب الفغاني الذي هو في الواقع نتيجة

حتمية للعامل الول  .

لحظت أن الحفل قد غاب عنه زعيللم تنظيللم الجهللادا أيمللن

الظواهري ، والذي علله البعض من جماعللة الفغللان العللرب
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المشاركين في الحفلللة حينهللا بللأنهم لللم يللدعو الكللثير مللن

لا الفغللان العللرب المنتشللرين فللي المللدن الفغانيللة ، نظللر

لمشقة السفر ،  وإن كان ذلك لم يشف غليل السؤال الذي

لا في ذهني ، وعلى الطريقة الصحافية أو المذهب ظل عالق

الديكارتي فللي المنطللق والللذي يشللكك فللي الكللثير حللاولت

البحللث عللن جللواب ، فبللدأت أفكللر بقضللية الخلف بيللن

الشخصللين ، وتسللاءلت هللل ثمللة خلف بيللن الطرفيللن ؟!

لا و أن الظواهري بدأ يفقد الكثير من قوته وسطوته خصوص

ببعللده عللن بلللده ، و النشللقاقات الللتي دابللت  فللي صللفوف

الجماعة . 

لا إلللى الجلسة كانت تضايقني كما تضايق الذي بجانبي ، نظر

ضيق المكان ، ولكن نسلليت نفسللي مللع الحفللل الللذي بللدا ،

وكأنه عرس يمني في هذه الصحراء القاحلة ، كان السللؤال

الذي أبحث عن جواب له ،  وهو ما لم يكللن يعنللي الكللثيرين

من المشاركين في هذا الحفل ، هو هل ظللن هللذا العريللس

ابن أسللامة بللن لدان والعائلللة الللتي تعللد مللن أصللحاب أكللبر

الشركات في المملكللة العربيللة السللعوداية أن عللرس نجلهللا

وأحد أبنائها قبل سنوات طويلة سيكون في هذه الصحراء ؟

لا حللتى فللي لا ومطاردا وهل خطر على باله أنه سيكون ملحق
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يوم عرسه ؟ ولكن هذه  السئلة الللتي تشللغل بللالي ربمللا ل

لا من هللؤلء الللذين أمللامي ، وانتقلللت إلللى قضللية تعني أحد

رل لا ، إ لا وقدا بدا لي أن العرس ل يعنينللي كللثير أخرى خصوص

مجردا أنني حضرته وجلست بجانب ابن لدان ، والتقطت لللي

بعض الصور ، وهو ما سيساعدني في مهمتي الصحافية .

لا بها والتي ربما كانت أخر القضية الخرى التي كنت مهموم

ملا تخطلر علللى تفكيلر  الحاضلرين ، هلي ملاذا لللو أطلقللت

لا بعللض الصللواريخ لل ونهللار أميركا التي تبحللث عللن أسللامة لي

العابرة للقارات لتحيل العرس إلى مأتم ؟ فحيللن كنللت فللي

إسلم آبادا قبل أيام مللن مقللدمي إلللى أفغانسللتان ، سللألت

لل بعض الخللبراء العسللكريين الباكسللتانيين و الغربييللن سللؤا

أفاداني الجواب عنه في هذه اللحظة بالذات ، وهو في حللال

عرفت الوليات المتحدة الميركية بمكان أسامة بن لدان كم

يستغرق الوقت الذي تحتاجه بين علمهللا بالمكللان ، وتللوجيه

الضربة ؟ وتراوحت الجابات بين الساعتين و الربع ساعات

، وبدأت أحصي الساعات التي تمر علينا في نفس المكللان ،

ررت أكثر من أربع ساعات ، داون أن يحصل المكللروه ، فقد م

وحانت مني التفاتة إلى الخلفية التي يجلس أمامهللا أسللامة

بن لدان ، فرأيت خريطة العالم مرسومة على الجللدار كللله ،
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والذي يبلغ ارتفاعه أكثر من ستة أمتار وبعرض عشرة أمتار

لا ، في إشارة إلللى أن القاعللدة لا واضح ، لكن الخط كان عربي

نفسها هي التي رسمت هذه الخريطللة ، وأبلغنللي مللن كللان

في المجلس ، أن مللن مصللادافات القللدر أن المقابلللة الللتي

أجريت مع أسامة بللن لدان ، مللع إحللدى المحطللات الجنبيللة

قبل تفجير السفارتين الميركيتين في تنزانيا وكينيا ، كللان

المصور قد ركز عدسة الكللاميرا  بشللكل ربمللا غيللر مقصللودا

على داار مدينتي داار السلم ونيروبي ، واللتان تعرضتا إلللى

الهجللوم المعللروف بعللد فللترة مللن تلللك المقابلللة ، وبللدت

ابتسامة خبيثة من محدثي ليقول إلى أيللن سلليركز المصللور

الذي كان يصور العرس الن ، وكللأنه تلميللح إلللى أن عمليللة

أخرى قادامة ل محالة .

كان الحفللل قللد بللدأ ببعللض الناشلليد و الهازيللج السلللمية

اليمنية التي لم أتمكن من فهم غالبيتها ، وربما سوى تكرار

الحاضرين في أهازيجهم على الطريقة اليمنية " يللوم اللللي

دامرنا علللى البحللر كللول " ، إذ كلانت حاداثلة تللدمير الملدمرة

لة ، وحديث الجميع ، و محل فخر كل من التقينللاه مللن طازج

الفغللان العللرب ، والللذي كللانت توضللحه أكللثر  الهازيللج

اليمنيللة ، إذ طغللى علللى العللرس بشللكل كامللل التقاليللد
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اليمنيللة ، وكأنللك فللي تعللز أو صللنعاء أو صللعدة ، فهللل هللي

العوداة إلى الجذور والحنين إليها حين رغب أسللامة بللالعوداة

إلى جذوره الحضرمية ، حتى ولو بالفراح ما داامللت  العللوداة

الفيزيولوجية غير متيسرة ؟!! أم أنها مجردا رسائل سياسية

لمن يهملله المللر عللن قللوته وسللطوته ونفللوذه فللي اليمللن

السعيد ؟!!

لللم يكللن يجلللس إلللى جللانب أسللامة قيللاداات معروفللة مللن

الطالبللللان ، وإنمللللا بعللللض المسللللؤولين فللللي المطللللار،

والمسللؤولين المحلييللن ، وحيللن سللألني أحللد الحاضللرين

الفغان عن عملي ، قلت له : صحافي ، وبدت نظرة انزعاج

من أبي حفص المصري الذي كان على ما يبدو يتللابع حللديث

الفغاني معي ، إذ لم يكن يرغب في معرفللة طالبللان ، بللأن

القاعدة جلبت صحافيين لتغطية الحدث ، وهو ملا قلد يحلرج

لا لء للعالم بأنها فرضت قيللودا لا ومسا طالبان التي تقول صباح

على أسامة و القاعدة بشكل عللام ، ولكللن يبللدو أن محللدثي

الفغاني الذي لم يكن يتقن اللغة العربية لم يفهم جوابي ،

وبعد أن فهمت نظرة أبا حفللص المعللبرة عللن انزعللاجه مللن

جوابي بدأت بتفاداي الجللواب وإظهللار أننللي ل أتقللن سللوى

لا بعللد اللغة العربية ، وهو ما أراح بالتأكيد أبو حفص خصوصلل
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أن تيقن أن الفغاني لم يفهم علي ملا أبلغتلله بلله ول كلملة

صحافي .

بدا لي حينهللا أن أسللامة بللن لدان و القاعللدة بشللكل عللام ،

ترغب باستغلل مثل هذه المناسللبات لثبللات أنهللا مللا تللزال

لا زعيمهللا حاضللرة وموجللوداة ، إذ أنهللا ل تسللتطيع خصوصلل

البتعادا عن الجماهير ، فكيف إن كانت بعيللدة عللن الشللعوب

العربية كل هذه المسافة ؟! وبالتالي تسعى القاعدة وعلللى

رأسها أسامة إلى إرسال رسائلها من خلل هذه المناسبات

بعد أن حرمتها طالبان مللن التعللبير عللن أفكارهللا وخططهللا

لا معلي حيللن ورؤيتها للحداث ، وهو ما أكده ابللن لدان لحقل

قال في حديثه لي : " لدينا مناسبات كثيرة وسنستغلها في

التواصل مللع العللالم الخللارجي ، بعللد القيللودا الللتي فرضللتها

طالبان علي ومنعي من الحديث ." فقد ذكر لللي أنلله سللعى

إلى إقنللاع المل محمللد عمللر مللن خلل زملئلله فلي الحركللة

وبعض المتنفللذين الباكسللتانيين المقربيلن إليلله ، مللن أجللل

السللماح للله بالحللديث فللي هللذا الظللرف ، وحللتى أن وزيللر

الخارجية مولوي وكيل أحمد متوكل نصح المل عمر بالسماح

لسامة بالحديث في هذه الظروف ، بعد أن قطعللت أميركللا

كل الخيوط معنللا ، وبالتللالي لللم يعللد أمامنللا سللوى الضللغط
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عليها من خلل أسامة ، وحينها فقللط تللذكرت مللا قللاله لللي

أحللد الفغللان الكبللار فللي السللن فللي جلل أبللادا شللرقي

أفغانستان علللى الحللدودا مللع باكسللتان بللأن الفغللاني لللديه

ورقتين أساسيتين يمكن بهما الضغط على المجتمع الدولي

بشكل عام وأميركا بشكل خللاص ، وهاتللان الورقتللان همللا :

المخدرات وأسامة بن لدان وحالمللا نتجللردا منهمللا ، سللنكون

مثلنا مثل راوندا أو بورندي ل أحد يأبه بنا ، فإن كان العللالم

تحرك لتحرير الكويت بسبب مخزونها النفطللي ، فعنللدنا مللا

هو أهم من ذلك ،  وهو الرهاب والمخدرات ،  وعلينللا عللدم

التخلي عنهما بسهولة ، وبدون مقابل حقيقي وملموس  .

لا من بعض مصللادار الفغللان العللرب الللذين كللانوا علمت لحق

فللي المكللان ، أن أسللامة سللعى فللي محاولللة منلله مسللألة

الضللغوط الطالبانيللة عليلله مللن خلل لقللاء الصللحافة فللي

مناطق بعيدة عللن حاضللرة طالبللان " قنللدهار " ، مثللل جلل

آبادا حيث نفوذ زعيم الحزب السلمي مولوي يونس خللالص

واسع فيها ، ويتمتع بعلقللات وطيللدة مللع أسللامة منللذ أيللام

الجهللادا الفغللاني ، أو فللي وليللة بكتيللا حيللث وزيللر الحللدودا

والقبائللل الطالبللاني الشلليخ جلل الللدين حقللاني ، والللذي

لا في منطقته ، يتمتع بعلقات وثيقة مع ابن لدان ، ويعد ملك
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لا و أنه ينحدر من قبيلة زاداران المعروفة في خوست خصوص

لا ، لا كللبير ، و الللتي تحسللب لهللا الحكومللات الفغانيللة حسللاب

ويضللاعف مللن أهميتلله علقتلله الوطيللدة مللع الجماعللات

السلللمية الباكسللتانية ، و كلذلك ملع الجهلزة المنيلة فلي

باكستان منذ أيام الجهادا الفغللاني . ولعللل هللذا مللا يفسللره

إعلن الجبهة السلللمية العالميللة لقتللال اليهللودا والنصللارى

 مللن قبللل ابللن لدان والظللواهري1998في أيار مللن العللام 

وشخصلليات باكسللتانية فللي منطقللة خوسللت وليللس فللي

قندهار أو منلاطق تتمتلع طالبلان والمل محمللد عملر بنفلوذ

لفت فيها .

كان العرس اليمني الللذي اسللتغرق أكللثر مللن أربللع سللاعات

يتواصل وسط الناشيد و الهازيج والعراضات اليمنيللة ، مللع

التكبير و المللزاح المعللروف فللي هللذه المناسللبات والللذي ل

يخرج علرس القاعلدة أو الصلوليين بشلكل علام علن إطلار

العللراس العادايللة مللع اللللتزام ببعللض الخلقيللات والحللدودا

الشرعية .

كان الحاضرون يعمدون إلى  تقشير البرتقال للعريللس ، أو

قذف الحلوى فلي فيله ملع عبلارة " كلل وتغللذى يلا عريللس

فأماملك مشلوار طويلل وعملل شلاق وليللة ليلء " يقابلهلا
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العريس الصغير بالسللن بابتسللامة مثللل ابتسللامة عملله أبللي

حفص ، وكذلك والده أسامة .

كانت وجوه القوم كلها فرح وابتسامات وضحكات وقفشات

، وكأن الحاضرين الذين تعللدى عللدداهم  الخمسللمائة شللخص

ليسوا مطلوبين أحياء أو أموات لكثر من داولة ، أما اللبللاس

لا ، ولللم يشللذ عللن لبللس العمامللة سللوى لا  موحد فكان أفغاني

القليل من الفغان العرب ، وبكل تأكيللد فقللد غللابت المللرأة

عن حفلة العرس ، وإن كانت هللي الحاضللر الول والخيللر ،

فهي سبب هذا الحفللل كللله ، ومللا أن أخللذ أسللامة بللن لدان

الكلمة ، حتى لكأن القوم علللى رؤوسللهم الطيللر ، وانتهللى

عهلللد الضلللحك والبسلللمات ، وانتظلللر الجميلللع الواملللر

والتوجيهات ، فالكل يحترمه ، ويقدره ، بل الجميع هنللا فللي

هذه الصحراء وفي هذه البلدا بسببه ، لكن كلمة أسللامة بللن

لدان لللم تكللن خطبللة ، وإنملا كللانت قصليدة نظمهلا لله أبللو

حفص الموريتاني الشخص الثالث فللي القاعللدة كمللا تقللول

مصادار الفغان العرب ، وكان أبو حفص الموريتاني قد نظم

معظم القصائد التي ألقاها أسامة قبل وبعد هذه القصيدة ،

كما أبلغتني بذلك مصادار الفغان العرب فللي زيللارتي تلللك ،

لا  ، فقللد لا أبو حفص الموريتاني شخصللي وهو ما قاله لي أيض
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اعترف ابللن لدان فللي حللديثه الجللانبي غيللر الرسللمي معللي

بالقول : " إنني كما يعرف إخواننا لست من فرسان الكلمة

" ولكن يبدو أن كلماته التي كان يلقيها في الشرطة أثبتت

قدرته الكبيرة على الحديث الرتجالي داون أخطللاء أو تلعثللم

أو تأتأة أو نحوها .

لا ألملح فيهللا إللى62بدأ ابن لدان بقصليدة مطولللة ملن   بيتلل

مسئوليته على عملية تدمير المدمرة كول في مينللاء عللدن ،

رملال أوجله ، وبالتللالي لا إلى أنله ح وربما لجأ إلى الشعر نظر

في القانون والقضاء يمكن تفسير البيت بأكثر من تفسير ،

وهو ما قللد يعفيلله مللن المسللؤولية القانونيللة ، علللى بعللض

الشارات و التلميحات ، التي قد يتضللمنها الشللعر العربللي ،

ومن ضمن البيات التي تحدث فيهللا عللن كلول وألمللح فيهللا

على مسؤوليته إذ قال :

وكابولوإخوانكم في الشرق شدوا سروجهم 

رمر  ردت والنجائب ض ش

ولرفاقكم ملن بعدكلم لم تلن للهم  قناة 

سليف ول لن خنجر 

190



ليخوضون بحلر الملوت ل يرهبونله  ومن 

يخاف الموت لشيء يحذر 

كانت كاميرتان تابعتان للقسللم العلمللي لتنظيللم القاعللدة

أمام أسامة بللن لدان تصللور الحفللل كللله ، لكللن بكللل تأكيللد

تحاشت تصوير المشاركين الذين كانوا حللذرين مللن التقللاط

أي صللورة لهللم ، رغللم أن جمللاعتهم هللم الللذين يصللورون ،

ولكلللن الكلللاميرا كلللانت تركلللز فقلللط عللللى ابلللن لدان ،

والشخصيات المعروفة ، بالضلافة إللى الخلفيلة اللتي كلان

ابن لدان يجلس أمامها وهي خريطة العالم .

لعل أهم ما فللي الحفللل بالنسللبة إلللي كصللحافي هللي هللذه

القصلليدة الللتي سللجلها قسللم العلم التللابع للقاعللدة مللع

لقطللات لللي مللع ابللن لدان والعللرس ، وذلللك كإثبللات علللى

لا هللو حضوري الحفل ، ولكن اللفت الذي اسللتوقفني لحقلل

داخول ابن لدان إلى الغرفة التي كنت فيها مع بعللض أركللان

القسم العلمي في تنظيم القاعدة ، وقوله لنللا : " أعتقللد

أنه من المناسب أن نسجل القصيدة مرة أخللرى فللي صللباح

اليوم التالي وفي نفس المكان فلعلها تكون أفضل " ، فقد

بدا لي كم أسللامة يحللب نفسلله ، وكللم يحللب أن يظهللر فللي

رل القلة مللن صورة يراها مناسبة ، فتكرار التصوير ل يفعله إ
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الناس الللذين يفهمللون ويللدركون أهميللة العلقللات العامللة ،

والتصللال مللع العللالم الخللارجي ، مللن خلل هللذه الوسلليلة

لا علللى الهتمللام لا واضللح العلمية ، وهو مللا يعطللي انطباعلل

الذي يوليه ابن لدان إلى العلم واستعداداه لعللاداة تسللجيل

القصيدة  ، بل وجمع بعللض العناصللر أمللامه ليعيللدوا التكللبير

الذي تخلل إلقاء القصيدة ذاتها في العرس ، وذلللك حللتى ل

تتغير الجواء و بالتللالي يظهللر التسللجيل الثللاني وكللأنه هللو

الول نفسه ، ولكن رغللم أنلله سللجل القصلليدة ثانيللة وسللط

أجواء تمثيلية توحي للمشاهد أو السللامع علللى أنهللا ألقيللت

رل أن قسم العلم فضل التسللجيل الول ، أمام حشد كبير إ

لا ، وكللان القسللم العلمللي وهو ما وافق عليه ابن لدان أيض

قد سجل لللي بضللع داقللائق علللى شللريط فيللديو ، وسلللمني

الشريط كونهم لم يسمحوا لي بالتصوير بنفسي .

أما الواقعة الخرى التي أثبتت لللي كللم أن أسللامة يحللب أن

لا أخرى ، وهي أنني حين يظهر في صور معينة ، ويكره صور

صورته على كاميرا دايجيتل بقللرص كومللبيوتر وبللدت رقبتلله

لل إذ أن رقبته ربما تظهر فللي الصللورة أنحللف مللن مائلة قلي

المطلوب ، نظر إلي بابتسامة وهو يقول : " هللل يمكللن أن

لل ؟ " فأعللدنا لا وليللس مللائ نصلللح الرقبللة وأقللف مسللتقيم
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الصورة على الكاميرا وحين أظهرت له الصورة وافق عليهللا

وقال : " هذه أفضل من تلك ."  

ومع انتهاء إلقائه لقصيدته بللدأ نجللله الصللغر حمللزة بإلقللاء

قصيدة كانت مؤثرة ، شرح فيها  حالة الغربة الللتي يقضلليها

والده ، والعائلة مع بعض البيات التي نالت مللن السللوداان ،

والتي تخلت عنه كما تقول ، حين كان فيها وعقب القصيدة

الثانية أذن لصلة العصر فصلى الحاضرون جماعة وإمللامهم

ابن لدان .

ما أن فرغت الصلة حتى بدأ فرش السفرة من أجل تنللاول

الوليمة التي تضمنت  الرز مع اللحم وعصير البنللدورة وهللو

طعام خليجي أو ربما  يمني ، إذ تناول الجميع الطعام بينمللا

كان بعض من الفغان العرب واقفين على رؤوس الضلليوف

لا ملن الرز أو اللحلم أو من أجل خدمة كل ملن يطللب مزيلد

الماء ونحوه ، تبع ذلك توزيع بعللض الفللواكه مثللل البرتقللال

والتفاح ثللم الشللاي ، لتختتللم الحفلللة بتوزيللع السللكاكر مللن

الحلويات ، فالعراضة مع العريس حيث تجمع حوله العشرات

من الشباب ، وهم يحملونه وتتقللاذفه اليللاداي ، وهللي تللردادا

الهازيج اليمنية التي لم أفهللم منهللا سللوى النللذر اليسللير ،

وصللاحب ذلللك كللله  الدبكللة ، إذ التفللوا علللى شللكل داائللرة
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ليرقصللوا مللع العريللس ، وظلللت الصللوات تهتللف بللالعريس

وتهنئه وتبارك للله فللي زواجلله ، حللتى داخللل السلليارة الللتي

لا فللي سلليارة " بيللك أقلته إلى بيت الوالد ، وركبنا نحن أيضلل

آب " إلى بيللت قريللب مللن بيللت ابللن لدان الللذي نزلللت فيلله

والللدته لنللؤداي بعللدها صلللة المغللرب ويجلللس بيننللا لبعللض

الوقت .

كان البيت القريب من مدينة قندهار وإن كان في ضللواحيها

لا بيت أسامة الخللاص الللذي لا ويضم أيض لا جد من الشرق واسع

ل يللرى منلله سللوى السللور الطينللي ، بينمللا خللارجه غللرف

للضيوف ، وكذلك مسللجد يصلللي فيلله مللع حراسلله ، وبعللض

المللوظفين التللابعين للله مللن العللرب ، وبعللد أن تللدخل مللن

السور الخارجي تصلادافك بركللة ملاء كلبيرة بسلبب المطللار

والسيول التي اجتاحت بعض مناطق قندهار في تلك الفترة

، وأمام هذه البركللة الكللبيرة أربللع غللرف للضلليوف ، وأمللام

الغرف على الجهة الخرى مللن البركللة الحمللام ، بينمللا قبللع

في آخر الغرف سخان الماء الذي يعد أحد النعم الكبيرة في

لا أفغانستان ، يعرف ذلك كل من زار تلك المنطقة ، خصوصلل

و أن المنطقللة معللروف عنهللا طقسللها البللاردا والجللاف و
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لا ما تصل فيها دارجللة الحللرارة إلللى مللا لا ، إذ غالب القارس جد

تحت الصفر في الشتاء . 

 

جولة في فكر أسامة بن لدان :

 

            ما أن جلسللنا فللي إحللدى غللرف الضلليوف مللع أبللي

عثمان وبعض الفغان العرب ، عقب  صلللة المغللرب ، حللتى

داخل أسامة بن لدان إلى الغرفة ، وبالفعللل لللم أكللن أتوقللع

لا إذ أنه في مثل هذه الوقللات يكللون الوالللد و أنه سيأتي أبد

الوالدة مشغولين في العللرس ومللا بعللده ، فالمثللل العربللي

ينطبق على أم العروس وليس على أم العريس ، ولكللن مللع

هذا جلس معنا قرابة السللاعة ، تحللدث فللي أمللور عامللة مللع

لا إلى أمللور لل عن أحوالهم وأوضاعهم ، ومتطرق جماعته سائ

ربما تكون في غاية الهمية لفهم واستكناه عقليللة وأفكللار

ابللن لدان ، و الللتي أسللعى هنللا إلللى عصللر مللا فللي مخللي

وذاكرتي لتذكر تلك اليام من لقائنا معه ، إذ أنه تطرق إلللى

أمور عدة ، وقد تبدو غير مترابطة ، ولكنها تبقى مهمة فلي

فهم عقليته والطريقة التي يتحرك بهللا فللي تلللك المنللاطق
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النائية والقصية عن عالم القرن الحللاداي و العشللرين ، لكللن

كللل أحللادايثه معللك ل يشللعرك أنلله يعيللش خللارج المكللان

لا ، وكأنه يتابع أحداث العللالم والزمان ، فهو قريب منهما جد

لا مللن لحظللة بلحظللة مللن خلل جهللاز إعلمللي يرصللد كللثير

القنللللوات الفضللللائية و الذاعللللات والصللللحف ، ومواقللللع

النترنت  . 

الحل بالتخلي عن الحدودا المرسومة :

 

              حانت من أسامة  نظرة إلى خريطلة ضلمن جملللة

خرائط للعالم العربللي والسلللمي ، وبعضللها خرائللط لللدول

معينة قابعللة فللي زاويللة مللن زوايللا الغرفللة ، وكأنهللا معللدة

لمحاضرة أو دارس ما يتم التحضير له ، وذلللك لعقللد سلسلللة

محاضرات يستعد ابن لدان على ما يبدو للقائها على أتباعه

فللي المخيمللات الللتي يجللري اسللتقبال المتطللوعين فيهللا ،

لا إلللى دارجللات للمبتللدئين ، والمقربيللن ، والتي تنقسم أيضلل

لا الموثوق بهم حسبما فهملت ملن المقلاتلين والمقربين جد

لا يمكن وصفهم بأنهم العرب في تلك الديار ، والمقربون جد
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أصبحوا أعضاء عاملين في القاعللدة ، الللتي يظهللر لللي أنهللا

عملت على خطين متوازيين ، تدريب لكل المسلمين الللذين

قدموا إلى أفغانستان ، وربما عادا البعض منهللم إلللى بلداه ،

وهللو علللى أمللل أن يشللجع الخريللن مللن أبنللاء جلللدته علللى

لل كمللا يقللول أفراداهللا : علللى القللدوم إلللى أفغانسللتان ، أم

إحياء " الفريضة الغائبللة ، وهللي الجهللادا فللي نفللوس المللة

السلمية "  ، وهناك تللدريب للخللواص الللذين تلمللس منهللم

القاعدة  قناعة فللي أفكارهللا ومبادائهللا ، وطريقللة عملهللا ،

ويمكن الركون والعتمادا عليهم .

أعودا إلى خريطة المملكللة الردانيللة الهاشللمية ، والللتي  بللدا

أنهللا مرسللومة مللن قبللل القاعللدة ، اقللترب منهللا أسللامة ،

وحاول تثبيتها فللي مكللان يتمكللن مللن خلللله شللرح أمللر مللا

يقلقه ويستولي على أفكاره ، وبدأ يشير إلى موقللع الردان

و بعللض التوضلليحات المكتوبللة علللى الخريطللة منهللا ، كميللة

لا ، وقللال : " يعتقللد المياه التي تسقط على المملكللة سللنوي

الكثيرون أنه برحيل شخص أو زعيللم مللا ، والمجيللء بزعيللم

آخللر ، أن المللور سللتتغير إلللى الحسللن ، أو إلللى السللوأ ،

ويتجاهللللل أو يتناسللللى هللللؤلء الوضللللاع الطبيعيللللة و

الجيواستراتيجية التي تحيط بهذه الدولة أو تلللك ، فللالمواردا
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الطبيعية المتوفرة لية داولة تجعلك تفهم قوة وقللدرة هللذه

الدوللة عللى مقاوملة الضلغوط الخارجيلة ، وبالتلالي تكلون

نظرة هذا النوع من الناس  التحليليللة للمللور قاصللرة وغيللر

لا لشعبه ولمته مكتملة ، فقبل التوقع من أحد أن يفعل شيئ

، ل بد من داراسة الوضاع الجغرافية لبلده ، ومللواردا الدولللة

التي يحكمها ، وكذلك قدرتها على العتمللادا علللى النفللس ،

لل عن الظروف الدولية التي تحيط بهذه الدولة أو تلللك ، فض

" وعادا أسامة إلى الردان الللذي كللان مثللاله وزادا : " وصللول

شخص مثل الملك عبد الله إلى سللدة الحكللم  لللن يغيللر مللن

المور ، ما داامت الردان كللأردان ، ليللس لللديها تلللك المللواردا

التي تمكنه من الوقوف على رجليه ، وهذا ينطبق على  كل

البلدا العربية والسلمية التي ل تستطيع لوحللدها أن تقللوم

كللدول مسللتقلة ، مهمللا سللعت إلللى ذلللك ، فل الواقللع ، ول

التاريخ ، ول الجغرافيا ، يساعدوها في ذلك ، والحل الوحيللد

هو بالعوداة إلى وحدة  الدول العربية ، و السلمية ، وهو ما

كانت عليه قبل سقوط الخلفة العثمانية ، فقد عشنا سوية

مللع بعضللنا لقللرون ، بينمللا هللذه الللدول المفروضللة الحللدودا

عليها ، لللم يتعللدى عمرهللا العشللرات مللن السللنين ، وبللذلك
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لا عللن الهيمنللة الغربيللة ، يمكن تكوين منظومة متكاملة بعيللد

وقادارة على وقف ذلك النحدار في حياتنا ومستقبلنا ." 

ويستكمل أسامة الشرح فيقول : " الطريق الوحيد لذلك هو

الجهادا ضد القوى الغربية التي سعت إلى فرض هذا الواقللع

المر علللى المللة العربيللة والسلللمية منللذ سللقوط الخلفللة

 ، داون أن يظهللر منهللا سللوى الصللرار1924العثمانيللة فللي 

علللى مزيللد مللن الهيمنللة و التسلللط ، وعللدم منحنللا حريتنللا

وحقنا في العيش " .

ابن لدان ... النتفاضة ينبغي أن تتواصل :

 

         الموضوع الخر الذي ناله كثير من الشرح  والتحليل ،

كان الموضللوع الحللي حينهللا ، وهللو النتفاضللة الفلسللطينية

 ، وكللان ابللن لدان2000الثانية ، والتي انطلقت فللي العللام 

يتحدث بفخر ل يوصف عن أطفال الحجارة الذين ل بنظره للل

" أحرجوا النظمة العربيللة الللتي سللعت إلللى وأدا النتفاضللة

قبل أن تنتقل عللدواها إلللى البعللض مللن داولهللم " وتللذكرت

حينها كلم مسؤول باكستاني رفيع سللابق نقللل لللي ملا داار
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بينلله وبيللن الرئيللس الفلسللطيني ياسللر عرفللات ، إذ أبلغلله

الخير بأنه بينما كان  في إحللدى الللدول العربيللة خلل أيللام

 لللم يشللاهد1987النتفاضة الولى الللتي بللدأت فللي العللام 

علللى تلفزيللون تلللك الدولللة أي مشللاهد للنتفاضللة ، وفللي

الصباح حين التقى زعيم تلك الدولة سللأله عللن سللبب عللدم

بث مشاهد أطفال الحجارة وهم يقذفون القللوات اليهودايللة

بالحجارة ، فأجابه ذلك الزعيم بجواب ربما لللم يفاجللأ ياسللر

عرفات كونه خبر الكثير من السياسللات العربيلة و داهاليزهلا

بالقول  : " هل تريدني أن أعلللم شللعبي كيللف يضللرب هللذا

القصر بالحجارة ."

كان أسللامة يريللد أن يبقللي علللى زخللم النتفاضللة الشللعبية

الفلسطينية ، ويدعو إلى مزيد من الضربات ، والعمل علللى

إبقاء وهجها مهمللا كللانت الظللروف ، وعللدم التفريللط بهللا ،

وإضللاعتها كمللا حصللل خلل النتفاضللة الولللى ، ول يخفللي

تحسره على عجزه مع أفرادا القاعدة عن المشاركة بالقتال

في أرض مسرى الرسللول " صلللى الللله عليلله وسلللم " كمللا

قال لي .

سللعى أسللامة بعللدها بأشللهر مللن خلل رسللالة إلللى مللؤتمر

دايوبند الذي عقدته المدرسة الديوبنديللة فللي باكسللتان إلللى
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مناشدة الباكستانيين لللدعم النتفاضللة بكللل السللبل ، ووزع

أنصاره خلل المؤتمر شريط فيللديو يطللالب بالبيعللة لنظللام

المارة السلمية الطالبانية بزعامة المل محمد عمر ، كونها

الحكومة الشرعية في الرض ، ومما قاله في بيللان مكتللوب

حينها  : " ... وأنتم تعلمون أنه قد قيض الله لهذه المة في

هذه اليام العصيبة قيام داولة إسلمية تطبق شللريعة الللله ،

وترفع راية التوحيد ،هي إمارة أفغانستان السلمية بقيللاداة

أمير المؤمنين مل محمد عمر حفظه الللله . فللواجبكم داعللوة

الناس إلى لزوم هذه المارة ، ونصرتها بالنفس والنفيس ،

والوقوف معها في مواجهة هللذا التيلار الجللارف ملن الكفلر

لا لذلك نرجو أن تضمنوا توجيهات المؤتمر العالمي ، وتحقيق

، الدعوة إلى نصرة المارة السلمية في أفغانستان ، بكللل

الوسائل الممكنة ،  وبالنفس ، وذلك بتحريض الشباب علللى

الجهادا ، والعدادا في أفغانستان ، فالجهللادا فللي مثللل حللال

المة اليللوم آكلد فلروض العيلان ، وبالمللال ، وذللك بلدعوة

الغنياء إلى إنفاق أموالهم لهللذه المللارة ، ودافللع زكللواتهم

إليها ، واستثمار تجاراتهم فيها ، وباللسان بإصدار الفتللاوى

في شرعية هذه المارة ، ووجوب نصرتها . وبهذه المناسبة

فإني أؤكد لكلم وللمسلللمين فلي العللالم ، أننلي أدايللن الللله
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بوجوب مبايعة أمير المؤمنين المل محمد عمللر ، وإننللي قللد

لل بالنصوص الشرعية الكثيرة ومنها حللديث بايعته بالفعل عم

حذيفة ."

لكللن المللؤتمر الللذي أدااره زعيللم جمعيللة علمللاء السلللم

الباكستانية مولنا فضل الرحمن ، لللم يقللم بشللكل رسللمي

بتوزيع الشريط أو قراءة الرسالة ، حتى ل يحرج نفسه أمام

لا و أن فضللل الرحمللن الحكومللة ، وغيللر الحكومللة ، خصوصلل

لا ، ولديه ارتباطات شخصية سياسية ، وداينية ، معروفة عالمي

داولية ، وبالتالي مثللل هللذا المللر ، قللد يسللبب للله إحراجللات

كثيرة ، غير أن هذا لللم يحللل داون توزيللع الشللريط و البيللان

دااخللل المللؤتمر الللذي غللص بمئللات اللف مللن المناصللرين

وسللط حضللور مللن داول عربيللة والهنللد وغيرهللا مللن الللدول

السيوية .

تكريس الكراهية للميركيين :

 

         لحظت أن أسامة يودا استغلل أي معطللى داولللي ، أو

رملللا لتثلللبيت الكراهيلللة ، و الحقلللد عللللى ظلللرف أو حلللدث 
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لا الميركيين بشكل خاص ، و الغربييللن بشللكل عللام ، مشللددا

على أن مسألة كره الميركيين ل تأتي بين عشية وضحاها ،

وإنما هي عبارة " عن عملية تراكمية ل تللأتي بيللوم وليلللة ،

ولبللد أن تتللوافر ظللروف وقللوة دافللع إعلميللة وإقناعيللة

للمللواطنين بللالخطر الميركللي المحللدق بالمللة السلللمية

المسلوبة الراداة ، وذلك من أجللل تكللوين رأي عللام ، وتيللار

شلللعبي ، ضلللد التوجهلللات الغربيلللة و الميركيلللة فلللي بلدا

لل علللى ذلللك بضللرب المثلللة المسلمين " حسب قوله ، مللدل

التي لن يعدمها في مثل هذا الحال ، وعلى رأسها النحيللاز

الميركي للكيان الصللهيوني الغاصللب ، وكللذلك الوضللع فللي

العراق وكشللمير وغيرهللا مللن بقللاع الرض ، ولعللل هللذا مللا

تفطنت إليه بعض الوساط الغربية في فترة متأخرة ، حيللن

لل2001كتبت الوول ستريت جورنا في نيسان من العام   نق

عن مصادار أميركية بأنها تعتزم التقليل من شأن ابن لدان ،

وعدم الكتراث به ، لن الحديث عنه سيزيد من شعبيته فللي

العللالمين العربللي ، و السلللمي ، وعللززت ذلللك واشللنطن

بسياسة تهدف إلى احتواء حركة طالبان عبر زيارة ثلثة من

2001 – 4- 12مسئوليها إلى قياداة الحركة في قندهار في 

، بينمللا التقللى وزيللر خارجيللة الحركللة مولللوي وكيللل أحمللد
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متوكل في الدوحة مع عضو الكونغرس الميركي المعللروف

لل فللي أن تتللم عمليللة الحتللواء ، وخشللية مللن روار بكللر أم

إطلق الحركة  ليد أسامة بن لدان بعد الضغوطات الميركية

المتزايدة عليها ، إذ أسمعني أحد مسللئولي طالبللان أن أحللد

القاداة من الحركة التقى أحللد كبللار السللتخبارات المركزيللة

الميركية المتخصصين في منطقة الخليج العربللي ، وهللدداه

بإطلق يد أسامة بن لدان في حال وجهت أميركا أي ضللربة

لا و أن احتمالت تللوجيه ضللربة أميركيللة إلى الحركة ، خصوص

لفغانستان إثر عملية كول تزايدت .

وتذكرت حينها ما قاله لللي المصللور النصللراني الباكسللتاني

أونيل عدنان حين كان يقوم بتصوير مقابلة لسامة بن لدان

قبل سللنوات فللي قنللدهار ، بللأن أسللامة حيللن عللرف بللأنني

لا ، رغللم أنلله كللان يللوم رمضللان لللدى نصراني أكرمنللي كللثير

المسلمين ، لكلن لللم يمنعلله ذلللك مللن إعلدادا بعللض الطعلام

لا كونه يحصل فللي شللهر والفواكه لي ، وهو أمر أقدره كثير

الصيام لدى المسلمين ، فأنا نصراني ، ولكنني تربيللت فللي

بيئة مسلمة هي باكستان , ومازلت أتذكر ما قاله لي أسامة

حينها بللأنه " لسللت  ضللد النصللارى ، وإنمللا ضللد الميركييللن
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الللذين يفرضللون نظرتهللم ونسللختهم علللى العللالم برمتلله

مسلمه وكافره " .

ربللة الشللارع العربللي تحللدث ابللن لدان بزهللو وفخللر عللن ه

والسلمي لصللالح النتفاضللة الفلسللطينية ، وضللد النحيللاز

الميركي السافر إلى جانب يهودا ، وكأن لسان الحال يقول

: بأن ما قمت بلله طللوال السللنوات الماضللية مللن تحريللض "

المللة علللى الجهللادا و العللداء ضللد أميركللا أسللفر عللن نتائللج

لا الجهللادا الفغللاني خلل إيجابية ." فقد عاصلرت أنللا شخصلي

الثمانينيات ومللا زلللت أتللذكر داعللوته إلللى مقاطعللة البضللائع

لا ، بينمللا كللان المجاهللدون الميركيللة  فللي وقللت مبكللر جللد

الفغان يتلقون الدعم من الستخبارات المركزية الميركيللة

في قتالهم ضد التحادا السوفييتي .

وقدر أسامة الدعم الشعبي العربي إلللى أفغانسللتان حسللب

ما نقل عنه  الدكتور أيمن الظواهري فللي كتللابه " فرسللان

تحللت رايللة النللبي " أن الللدعم الشللعبي العربللي لتسللليح

المجاهدين خلل السنوات العشر من الجهادا الفغاني وصل

 مليون داولر أميركللي ، عللدا عللن داعللم المنظمللات200إلى 

الغاثية العربية التي كللانت تنفللق بل حسللاب علللى مجللالت

205



الخللدمات الجتماعيللة للمحتللاجين والمهللاجرين واليتللام ،

وكذلك أقسام التعليم والصحة وغيرهما .

كشللف أسللامة فللي تلللك الجلسللة معللي  عللن أمللر مهللم

باعتقللاداي ، وهللو أن الصللحافيين الميركييللن أرسلللوا عللدة

أسئلة عن طريق السللفارة الفغانيللة فللي إسلللم آبللادا إليلله

وبدا لنا والكلم لسامة ، أن الميركيين يريدونني أن أتكلللم

فللي هللذا الظللرف بالللذات لكللن الطالبللان رفضللوا ذلللك ،

لا من الحديث ، ومن ضللمن مشدداين على أني ما زلت ممنوع

السئلة الللتي وجهللت إلللى أسللامة عللبر السللفارة الفغانيللة

لا إلللى أنهللا أسللئلة غيللر بريئللة ، وهللي أسللئلة مللن مشللير

السلطات الرسمية الميركية ، ولم تكن من الصللحافة ، مللن

بينها ما هو موقفك لو انسحبت القوات الميركيللة الن مللن

الخليج ؟ وماذا كانت سياستك لو انسحبت القوات الميركية

من الخليج حال إرغام الرئيس العراقي صلدام حسلين عللى

النسحاب من الكويت ؟ وبالتأكيد فإنه لم نتمكن من سللماع

وجهة نظر أسللامة فللي هللذين السللؤالين المهميللن ، إذ أنلله

لا ما انتقل إلى أسئلة ومواضيع أخرى . سريع
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ابن لدان والعلم الفضائي العربي :

 

        أما الموضوع الخر البللارز فللي حللديث ابللن لدان خلل

تلك الجلسللة القصلليرة ، فقللد تركللز علللى العلم العربللي ،

لا فللي لا هاملل لا الفضائي منلله ، الللذي لعللب بنظللره داور وتحديد

عكس ما يجري لطفال النتفاضلة دااخللل فلسللطين ، الملر

الذي سيشجع على تفاعل الشعوب العربية والسلللمية مللع

أحداث النتفاضة بشكل خاص ، و الحداث السلمية بشللكل

عام ، وبللدت إشللارات مللن أسللامة فللي الجلسللة تشللير إلللى

لا إم بللي رغبته بالنفتاح علللى الفضللائيات العربيللة ، وتحديللد

سي وتلفزيون أبو ظبي ، بعللد أن كللانت أشللرطته تتناقلهللا

قناة الجزيللرة ، وإن كللان بنظللر مسللاعديه أن سللبب اختيللار

الجزيرة هو نشرها وبثهللا كللل مللا يرسللل بعكللس المحطللات

الخرى التي تتوقف عن نقل بعللض اللقطللات ، كمللا حصللل

حين أرسل إليها شريط خطابه إلى مؤتمر دايوبند فلم ينشر

ل في إم بي سي ول في تلفزيون أبو ظبي حسللب مصللادار

لا ، وكللذلك حاداثللة عللدم بللث إحللدى عللدة علمللت بهللا لحقلل

الفضائيات العربية كل شريط اعترافات الجواسلليس العللرب
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الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل طالبان والقاعدة في

 .2000العام 

لا للغايللة ، طللوال الجلسللة القصلليرة هللذه كللان أسللامة هادائلل

لا عللن الحللديث ليطلللب شللربة مللاء فللي غرفللة يتوقف أحيانلل

بسيطة ، تفتقد إلى أبسط الثاث الذي يليق بشللخص عللاش

حياته في أسرة معروفة ، وميسورة ، ولللم يظهللر لللي فللي

تلك الجلسة أن أسامة تعب أو مريض كما يشاع بيللن الفينللة

والخللرى ، إذ جلسللت بجللانبه فللي العللرس لكللثر مللن أربللع

ساعات فلم يغير جلسته ، سوى مرات معدوداة ، ورغم أنني

رل أن وجهه وجلسته وحللديثه معللي طللوال تلللك لا إ لست طبيب

الفللترة ل يللوحي بللأنه مريللض أو متعللب ، وأعتقللد أن أمللر

ملحظللة فلن تعبللان أو مريللض ل تحتللاج طللبيب أو نحللوه ،

بعكس ما حاولت بعض الجهزة تصوير وضعه الصحي .

وبللالعوداة إلللى الحيللاة البسلليطة المتقشللفة الللتي يعيشللها

أسامة يقول كل الذين يعرفونه بأنه ربى نفسه وأولداه منذ

أن كانوا في السعوداية على الخشونة وعدم التكلف ، انتقل

أسامة بعد أن تحدث عن السئلة ورفض طالبان السماح للله

بأي حوار صحافي إلى الحديث عن صلحافي أميركلي ، وبللدا

لا لما سلليرويه للي وقلال : " لا ارتياح لا ومبدي لا وواثق لي منتشي
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جاء صحافي أميركي إلى هللذا المكللان ، وحيللن بللدأ الحللديث

بيني وبينه ، أطفأ جهاز التسجيل ، وأمر المصور أن يتوقف

عن التصوير ، فلعله أخطأ العنوان  كما قال ، ثم التفت إلي

وقال لي ، هل أنت أسامة بن لدان بالفعل فقلت نعم ، فردا

: ل أصدق ... كنت أتخيل أنك عدواني وقاس وشديد اللهجة

، بينما تتحدث بكل هلدوء ، وبسلاطة ، وهلو عكلس ملا كنللت

أتخيله قبل وصولي إلى هنا ولقائي بك ."

ل أداري ماذا كان يقصد ابللن لدان مللن حللديثه لللي عللن هللذه

القصة ، لكن ربما كان يسللعى إلللى إقنللاع العللالم أنلله ليللس

بالشرير الذي حاولت القيللاداة الميركيللة تصللويره وإبللرازه ،

ول يرث " إمبراطورية الشر " كمللا كللان الرئيللس الميركللي

رونالد ريغان يطلق علللى التحللادا السللوفييتي السللابق ، ول

علقة له بمحور الشر الذي أطلقه الرئيس الميركي الحالي

جورج بوش البن على كل من إيران والعراق وكوريا ، وإنما

هللو شللخص ودايللع لللديه رسللالة هللي القضللاء علللى أميركللا ،

لل على ذلك52وتفتيتها إلى  لا ومدل  داولة كما يقول مستشهد

بقللدرات المجاهللدين الللذين فككللوا التحللادا السللوفياتي ،

لل آخر " لقللد أبلغنللا الخللوة الللذين شللاركوا فللي لا دالي ومضيف

القتال ضد القوات الميركية فللي الصللومال ، مللن أن قتللال
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الجنلللدي الميركلللي أسلللهل بكلللثير ملللن قتلللال الجنلللدي

السوفييتي ، فالخير أشجع بكللثير مللن الجنللدي الميركللي ،

ولذا نحن نعتقد أن هزيمة أميركا أسهل من هزيمللة التحللادا

السوفييتي ."

كان الجو ل يسمح لي بطرح أي سؤال على الشيخ أبللو عبللد

لا الله كما يدعوه أتباعه ، فقد التزمت بذلك حتى ل أحرج أحد

، و إن كانت الحاسة الساداسة الصحافية تدفعني إلللى قلللب

لا ما كنت أعودا إلللى الطاولة وتغيير قواعد اللعبة ، لكن سريع

قواعللد اللعبللة الجتماعيللة ، الللتي وافقللت عليهللا قبللل بللدء

رل قد أفسد حينها الرحلة و اللقاء مع رفيقي أبي عثمان ، وإ

كل شيء ، ول أحصل حللتى علللى بضللع داقللائق مللن شللريط

العللرس كللي أظهرهللا للعللالم ، وأبيللن أننللي حضللرت هللذه

المناسبة التي يحلم بها أي صحافي يطمع بالسبق والشهرة

.

قبللل مغللادارته روى لللي قصللة طريفللة عللن أحللد أشللقائه ،

لا جاء إلى المملكة ، ليتفاوض مللع لا كوري مفاداها كيف أن وفد

شركة شقيقه من أجل أعمال تجارية ، فسللأل أحللد  أعضللاء

الوفد على الطاولة أحللد إخللواني عللن ماهيللة صلللة القرابللة

لا خشلية أن التي تربطك مع أسلامة بلن لدان فسلكتوا جميعل
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تفسد عليهم الصفقة التجارية ،ثم  تشجعوا وقالوا لهم بأنه

شللقيقنا ، فوقفللوا علللى أرجلهللم ليللؤداوا التحيللة ، وحينهللا

ازداادات ثقة إخواني بأن الوفد ليس من الغاضبين علللي ، أو

أنني لللن أفسللد عليهللم صللفقتهم التجاريللة الللتي يعللتزمون

التوصل إليها مع الكوريين ."

تلميحات عن امتلك أسلحة غير تقليدية :

 

لا          يعي أسامة بن لدان كل كلمة يتفللوه بهللا ، وخصوصلل

إن كان أمام صحافي مثلي سللينقل عنلله قسللمات ولمحللات

وجهه ، وحركات يديه ، فكيف بكلملله ؟!! ولكللن مللا شللعرت

لا غيللر مللن خلل الحللوار معلله أن الرجللل ربمللا يملللك سلللح

تقليدي ، ولو سعيت إلى تجميع ما قاله لي في هللذا الصللددا

لن أفلح في إثبات ذلك ، ولكن هذا هو النطبللاع الللذي سللادا

خلل تلك الزيارة ، فالظاهر أن أسامة يريد أن يرهب أعدائه

من الميركيين ، وربمللا غيرهللم ،مللن خلل هللذه الرسللائل ،

بالضافة إلى كسب ثقة مناصريه ، والمسلمين المؤيدين له

بشكل عام ، وذلك في قدرته على منازلللة الميركييللن ، مللا
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داام التفلللوق بيلللن الطرفيلللن يكملللن فلللي السللللحة غيلللر

التقليدية .

كان المسؤول العسكري في القاعدة أبو حفص المصري قد

لل قبللل لقللائي أسلامة : " هلل مللن الصلعب قال لللي متسللائ

الحصول على مثل هذه السئلة ؟!! فنحن نقيم في منطقة

محاطة بكل أنواع أسلحة الدمار الشللامل ، وبنظللرة سللريعة

إلى خريطة المنطقة يتبين ذلك بوضوح ، فدول وسط آسلليا

مليئة بذلك ، وتمتلك كل أنواع السلح غير التقليللدي ، وكللله

معروض فللي السللوق السللودااء ، ولمعللان الللدولر يللدفع أي

شخص هنللاك إلللى بيللع مللا لللديه مللن هللذا السلللح ، والهنللد

كذلك ، وهناك الباكستان ، وكذلك الصين ، وإيران ، وأغلللب

هذه الدول لديها عداوات معينة ونسبية مع أميركللا للل  المللر

الللذي يسللهل علللى التعللاون معهللا ، والسللتفاداة مللن هللذه

العداوات والتناقضات فيما بينها ، وحتى لللو نسللينا موضللوع

الدول وعللداواتها لميركللا ، فهنللاك جهللات حكوميللة أو غيللر

حكومية نافذة في هذه الدول ل ترغللب بالهيمنللة الميركيللة

على المنطقة ، وليس من مصلللحتها ل القريبللة ول البعيللدة

لا ، وبالتالي فليس من الصعب على أمثالنا الحصول ذلك أيض

على هذه السئلة ."
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لا مللن مقللاتلي الوزبللك احتوت القاعدة فللي صللفوفها كللثير

ممثلين بحركة النهضللة السلللمية الوزبكيللة بزعامللة جمعللة

نمنجللاني ، ومحمللد طللاهر وغيرهمللا ، وكللذلك الطاجيللك

والشيشللان والتتللار الللذين مللا تللزال روسلليا تحكمهللم حللتى

الن ، كذلك التركستانيين الذين ما يزالون تحت حكم الصين

لا لا بلداهللم وتحديللد ، وغيرهللم ، ومثللل هللؤلء يفهمللون تماملل

مناطق وسط آسيا بيئة وسياسة وجغرافية ، ولذا فتحركهللم

لا ، و الحصول على ما يريدونه من سلح عللبر هناك سهل جد

التعاون مع المافيا أو مع الجهزة الحكومية النافللذة مقابللل

لل ، كما يعرف كللل مللن زار حفنة من الدولرات ليس مستحي

المنطقة ، فقد لحظت خلل زيارتي إلى عشق آبادا عاصللمة

 لهللث النللاس العامللة وراء1995تركمانسللتان فللي العللام 

الدولر وبريقه ، وحدثني في هذا السياق دايبلوماسي عربي

هور ، يقلول الخيلر لل عن صديق له رجل أعمال مش كبير نق

بللأنه زار إحللدى داول وسللط آسلليا والتقللى رئيسللها ، وحيللن

جلللس معلله فللي القصللر الرئاسللي ، لمللح بعللض الطللائرات

المروحيللة المعطوبللة ، فقللال التللاجر للرئيللس : لمللاذا ل

تصلحون مثل هذه الطللائرات ؟!! فللذهل لللردا الرئيللس عليلله

رلح القصللر ، وقللد حين قال له : " إنني أفكللر أن أبيعهللا لصلل
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عرضللت الطللائرة الواحللدة بخمسللة آلف داولر أميركللي ."

لا فاسللتغرب التللاجر العربللي لهللذا الجللواب ، وحللرر للله شلليك

بأضللعاف المبلللغ ، فللإن كللان الرئيللس يتحللدث عللن مشللكلة

خمسللة آلف داولر ، فمللاذا عمللن داونلله فللي المسللؤولية

والرتبللة الللذي قللد يللبيع الكللثير مللن السللرار والمعلومللات

والموادا مقابل إغراء الدولر.

لعل من أهم الميزات التي اكتسللبتها القاعللدة خلل الحللرب

الفغانية ، هي إقامة علقات وربط الناس الذين قدموا إلى

الجهادا  في أفغانستان ، فقللد كللان مثللل هللذا التجمللع ربمللا

الهم في حياة المسلمين ، والكبر بعد تجمللع الحجيللج فللي

مكللة المكرمللة ، إذ أفللادا هللذا التجمللع والللذي ضللم عشللرات

الجنسيات تعرف الكللثير علللى مشللاكل بلدا الغيللر ، وتقللديم

خبرات لبعضهم البعللض ، ثللم السللتفاداة مللن إمكانيللات كللل

جهللة فللي بلداهللا ، ولعللل القاعللدة أداركللت منللذ البدايللة أن

الحملة عليها عالمية وداولية ، وهو مللا أكللده أحللد المقربيللن

مللن أسللامة بللن لدان خلل تلللك الجلسللة لللي بقللوله : " إن

ي التحرك عالمي ضلد السلللم ، فهنلاك العولملة المنيلة ف

مطارداة الحركات الجهادايللة ، ول بللد مللن مواجهللة ذلللك مللن

خلل تكاتف جهودا الحركات العاملة للسلم كلها في أرجللاء
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الرض ، من أجل إلحاق الهزيمللة بهللذا الحلللف الشللرير مللن

القوى المناهضة للمد السلمي الجهاداي ."

ويظهر أن المشروع الذي كان يسللير عليلله أسللامة بللن لدان

هللو الحصللول علللى أسلللحة الفقللراء للللدمار ، والممثلللة

لا لتكلفتهللا البسلليطة ، وقللدرتها بالسلللحة الكيماويللة ، نظللر

التدميرية الهائلة ، فأسامة الذي بدت عملياته التي نفذها للل

لء من تفجير الخللبر ، وأعودا فأقول إن صحت نسبتها إليه ل بد

إلى العليا ، ثم السللفارتين الميركيللتين ، فالمللدمرة كللول ،

ثم إلى تفجيرات نيويورك وواشنطن ، يشير إلى أن خسللائر

عملياته في تصاعد ، وليس فللي تنللازل ، ولللذا مللن الصللعب

عليه أن ينفذ عمليات أصغر من العمليات التي نسبت إليلله ،

بحيث  ل تلحق خسائر كبيرة في الطرف الخر ، وعلى هللذا

ل يستبعد البعض أن يكون قد لجأ بالفعل إلى الحصول على

مثل هذا النوع من السلح ، ليقاع الخسائر بالطرف الخللر،

ويثبت أنه يتجه إلى المام أو إلى أعلى ، وبذلك لللم تللتراجع

وتيرة عملياته العسكرية .

ولكن مع هللذا ل يمنللع ذلللك مللن بللدء حللرب عصللابات تكلللف

الجيللش الميركللي والقللوات الدوليللة بضللعة أفللرادا ، فهللذه
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العمليات تختلف عن تلك العمليات المللدبرة والمخطللط لهللا

لا عن حرب العصابات . بعيد

ولذلك يعتقد البعض أن الذي وصل إلى ضرب معاقل الهيبللة

الميركية في نيويورك وواشنطن ل أعلودا فلأقول إن صلحت

نسبتها إليه ل فإن مثللل هللذه الجهللة باعتقللاداي كللانت تفكللر

بحجم الردا وتداعيات ذلك ، وبالتالي بكل تأكيللد قللادارة علللى

تطوير ذلك الصراع ، ولعل ما صرح به وزير العدل الميركي

لا بللأن القاعللدة الللتي داربللت عشللرة آلف أشكوكرفت مللؤخر

مقاتل لم يكونوا لتنفيذ هجوم واحد هو هجوم الحاداي عشللر

من أيلول .

 كان تقرير للمم المتحدة حصلت عليه بعد سقوط طالبان ،

تحدث عن قدرات أسللامة بللن لدان ، وطالبللان ، فللي امتلك

مثل هذا النوع من السلحة غير التقليدية ، ويقللول التقريللر

بأنه عشية سقوط حركللة طالبللان الفغانيلة اختفلى حللوالي

مائة صاروخ من طللراز سللكودا الروسللي ، مللع عللدة منصللات

صواريخ لطلقه ، وحتى ساعة إعدادا التقرير الذي تللم فللي

 مللن قبللل بعللض2002أواخر يناير " كانون ثاني " من عللام 

الخبراء الدوليين الذين أرسلهم المين العام للمم المتحللدة

كوفي عنان إلى أفغانستان ، فإن القاعدة و طالبان حسللب
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معلومات التقريللر ، تملكللان أسلللحة دامللار شللامل ، وقللادارة

على ضرب أهداف محدداة في دااخللل أفغانسللتان ، وفللي أي

وقت تشاء ، وهو ما يضع السلم الفغللاني ، و المنطقللوي ،

لا و أن سلليطرة الحكومللة الحاليللة في داائرة الخطر ، خصوصلل

على كامل التراب الفغاني محل تساؤل واختبللار حقيقللي ،

في ظل تجددا المعللارك بيللن قللوات وزيللر الللدفاع الفغللاني

الجنرال محمد قاسم فهيللم ونللائبه الجنللرال الوزبكللي عبللد

الرشلليد داوسللتم فللي مللزار الشللريف شللمالي أفغانسللتان ،

بالضللافة إلللى المعللارك الللتي انللدلعت فللي خوسللت وبكتيللا

شرقي أفغانستان بعللد أن رفللض قللاداة محليللون معروفللون

ونافذون قللرار الحكومللة الفغانيللة المركزيللة بزعامللة حامللد

لا على الوليللة ، وأدات كارزي تنصيب باتشا خان زاداران حاكم

لل المواجهات بين الطرفين إلى وقوع أكثر من خمسين قللتي

وعشللرات الجرحللى ، وبللدء الحللديث عللن حللرب عرقيللة فللي

أفغانستان بعد تدفق قللوات وزارة الللدفاع الفغانيللة والللتي

يغلب عليها الطللاجيكي والوزبكللي وكللذلك الشلليعة للقتللال

فلللي منلللاطق البشلللتون ، حيلللث تتواجلللد قلللوات طالبلللان

والقاعدة ، وهو ما قد يحول المعركللة إلللى مواجهللة عرقيللة

في ظل شعور البشتون بأن أميركا والقوات الدولية ل تثللق
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بهللم ، وبالتللالي فهللي تعتمللد علللى القللوات الطاجيكيللة

والوزبكية .

 وجاء التللوتر بيللن أميركللا وإيللران علللى خلفيللة داعللم إيلران

للقائلد إسلماعيل خلان حلاكم وليلة هيلرات وكلذلك داعمهلا

للزعيللم الوزبكللي عبللد الرشلليد داوسللتم ، بالضللافة إلللى

خلفيللات داعللم طهللران لجماعللة القاعللدة حسللب الوجهللة

الميركية ، ووصلت القضية ذروتها بعد أن كشللفت صللحيفة

لوس أنجليللس تللايمز يللوم الثللامن مللن مللارس " أذار " مللن

 إيراني من بينهللم ضللابط برتبللة12 عن اعتقال 2002العام 

جنرال من الحرس الثللوري اليرانللي كللانوا يقومللون بشللراء

ولء بعللض القللاداة الميللدانيين المحلييللن لصللالح الحكومللة

اليرانية ، ومثل هذه التقارير ستزيد من مصللاعب الحكومللة

الفغانية المركزية في توتير علقاتها مع جار لها مهم مثللل

لل مللع داولللة جللارة لا و أن علقاتها متوترة أصلل إيران ، خصوص

مثللل باكسللتان ، وهللو مللا يضللاعف مللن متللاعب الحكومللة

المركزيللة فللي القللدرة علللى بسللط السلليطرة علللى كامللل

اللللتراب الفغلللاني ،فلللي ظلللل امتلللداداات عرقيلللة وإثنيلللة

لفغانستان في كل الدول المجللاورة ، وهللو مللا يجعللل أمللر
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لا للللدول المجللاورة فللي التدخل وحتى بدافع المصلحة طبيعي

الشأن الفغاني الداخلي .

كانت الجهزة الغربية تحدثت ، وكتبت حللتى وسللائل العلم

الغربيللة الكللثير عللن امتلك أسللامة بللن لدان  للسلللحة غيللر

لا بعد أن ثبللت لقللاء لسللامة بللن لدان مللع التقليدية ، خصوص

عالم ذرة باكستاني يدعى سلطان بشير الدين محمودا ، كان

زار أفغانستان خلل فللترة حكللم حركللة طالبللان الفغانيللة ،

وهلللو اللللذي أنشلللأ مؤسسلللة إغاثيلللة تلللدعم أفغانسلللتان ،

والمحتللاجين فللي باكسللتان ، واعللترف  بلقللائه أسللامة بللن

لدان ، لكن نفى بالمقابل أن يكون حصل بينهمللا أي تعللاون

بشأن تقديم أي معلومللات أو تسللهيلت فيمللا يخللص تصللنيع

أسلحة نووية أو غير تقليدية ، وإن كان مثل هذا لم يقنللع للل

على ما يبدو ل المسؤولين الميركيين .

وإظهار بعللض العبللوات علللى شاشللات المحطللات الفضللائية

الميركيللة و الللتي تحتللوي المللوادا المسللتخدمة فللي تصللنيع

أسلحة كيماوية وجرثومية في معاقللل القاعللدة فللي كللابول

وقندهار وجلل آبادا عكس المخاوف فلي واشلنطن وغيرهلا

من العواصم الغربيللة مللن القللدرات الللتي تمتلكهللا القاعللدة

علللى تصللنيع مثللل هللذا السلللح الخطيللر ، بالضللافة إلللى
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لا بعللد تداعيات ذلك على المن القللومي الميركللي ، خصوصلل

أن تسربت معلومات عن حصول القاعدة على تقريللر سللري

للكونغرس الميركي يخص النواقص والقصور في المنشآت

النووية و الحساسة الميركية ، وذلللك فللي كومللبيوتر " لب

تللوب " عللثرت عليلله القللوات الميركيللة فللي أحللد معاقللل

القاعدة دااخل أفغانستان .

مثللل هللذا المللر الللذي سيضللع تسللاؤلت جديللة عللن إمكللان

لا بعللد اختراق القاعدة للحياة السياسللية الميركيللة ، خصوصلل

تفجيرات الحاداي عشر من أيلول ، فمثل هذه العمليات فللي

حال ثبت أن القاعدة ورائها تشير إلى أنها وصلت إلى فهم

لل عللن العامللة تعقيللدات الحيللاة السياسللية الخاصللة ، فضلل

الميركية ، مكنتها من ضرب أهداف تجسد الهيبة الميركيللة

الماليللة و العسللكرية وهللي " مركللز التجللارة العللالمي " ،

والبنتللاغون وسللعيها الللذي لللم ينجللح فللي ضللرب الهيبللة

السياسية ممثلة بالكابيتول هول " أي مقر مجلللس الشلليوخ

الميركي ، بعد أن أسقطت الطائرة التي كانت في طريقها

إلى المبنى ، وهو ما عللبر عللن قصللور خطيللر فللي الجهللزة

المنية الميركية ، التي تمثل ميزانيتها ميزانيللة داول ، ومللع

لل عللن هللذا لللم تنجللح فلي توقللع مثللل هللذه الضللربات ، فضلل
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إحباطها ، ومن هنا يدعو البعللض فللي أميركللا إلللى محاسللبة

هذه الجهزة على القصور الذي بدر منها لعدم توقعها مثللل

هذا الهجوم ، وبالتالي أين كانت هذه الجهزة قبللل وعشللية

الضربة فللي الللوقت الللذي كللانت فيلله وسللائل إعلم عربيللة

لا من هذه الضربة كما تبين فللي وأجنبية تتحدث وتتوقع قريب

المقدمة من التقرير الذي نشرته صحيفة الدسللتور الردانيللة

قبل الضربة بثلثة أشهر .

الصمت إزاء إيران :

      ما لفت انتباهي في اللقللاء مللع أسللامة هللو صللمته إزاء

إيران ، رغم مساعي مني بطريقة أو بأخرى معرفة ما يفكر

فيه تجاه إيران والسياسية اليرانية ، لكنه حرص علللى عللدم

مهاجمتها ، رغم تباين مدرسته الفكريللة الللتي ينتمللي إليهللا

لا غير مفهللوم للكللثير مع المدرسة اليرانية ، وهو ما يعد أمر

من خريجي المدرسة السلللفية السللعوداية ، ولكللن يبللدو أنلله

يمشي في هذا الموضوع بالذات على حبللل مشللدودا بقللوة ،

فهو في الوقت الذي لللم تصللدر عنلله أي تصللريحات مشلليدة
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لا لا وربما غامض لا ، وأبقى  الباب مفتوح بإيران لم ينتقدها أبد

لا للحاجللة لا ما ، فإن كللان ل  يسللتطيع القللدح بهللا ، نظللر نوع

التي ربملا يعوزهلا ، أو لحسلابات للم تظهلر للي حلتى تللك

الفللترة ، ول هللو يسللتطيع أن يمللدحها كللون ذلللك سلليفقده

بعض الشعبية في الخليج الذي ليس علللى ودا مللع المدرسللة

لا . الشيعية والخمينية تحديد

لا لا لفتلل ويتردادا في أوساط مؤيديه ومناصريه ، أنلله لعللب داور

في تخفيف حدة التوتر بين طالبللان وإيللران ، إبللان سللقوط

مزار الشريف عاصمة الشمال الفغاني بأيدي حركة طالبان

، وطللردا مقللاتلي الوزبللك والطاجيللك منهللا1997في العام 

حلفاء الحكومة اليرانية ، وهو ما أعقبه حينها مقتللل تسللعة

دايبلوماسيين إيرانيين على أيدي قللوات حركللة طالبللان ، مللا

دافللع طهللران إلللى حشللد قواتهللا علللى طللول الحللدودا مللع

أفغانستان ، ووصول المواجهللة إلللى أشللدها بيللن البلللدين ،

وكادات تقع المواجهة بينهما لكن تم تفادايها بجهللودا صللامتة

قام بها على ما يبدو أسامة .

لل ، فاعتللذر كانت الساعة قللد بللدأت تؤشللر إلللى العاشللرة لي

أسامة بهدوء ، وجمع ردااءه الفغاني الذي كللان يلقيلله علللى

عاتقيه ، ونهض بعد أن استأذن ، فالعاداة كمللا قللال أتبللاعه ،
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لا لصلللة الفجللر ، الللتي عللاداة أنه ل يتأخر في نومه اسللتعدادا

لا بعللدها ، ول ينلام إثرهلا ، خلرج أسلامة مللن يظل مسللتيقظ

الغرفة وتبعه بعض حراسه ومرافقيه ليؤذن ذلك بللأن وقللت

النوم قد بدأ .

 فقندهار بعد العشاء كل شلليء فيهللا هللادائ ، بللل أشللبه مللا

تكون بمدينة الموتى كمثل المدن الفغانية الخرى ، حيث ل

حركة ول تسوق في ظل حظر الحركللة للسللير بعللد السللاعة

العاشرة ، وهو ما اعتادا عليه الفغان لكثر مللن عقللودا ثلثللة

خللللت منلللذ وصلللول الشللليوعيين إللللى السللللطة ، أواخلللر

السبعينيات ، وبالتالي اعتللادا الفغللان طللوال العقللودا الثلث

الماضية على أن يفيئوا إلى فراشللهم وبيللوتهم قبلل موعللد

حظر التجوال .

كان أحد الفغان العرب قد سللارع بعللد مغللادارة أسللامة إلللى

لا إياي إلى النوم ، وبالفعل نمت إلى لا لي ، دااعي فرش فراش

صللباح كللانت بللدايته بصلللة الفجللر الللتي أم المصلللين فيهللا

أسامة نفسه ، ليتوجه بعللدها إلللى تودايللع والللدته وشللقيقيه

وشقيقته ، الذين قدموا لحضور عرس ابنه محمد ، وبعللد أن

لا إلى باكستان ،  ليتوجهوا منهللا إلللى المملكللة وداعهم جمعي

لا لتناول طعام الفطور ، العربية السعوداية ، حضر إلينا صباح
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لنبللدأ جولللة حللوار أخللرى مفروضللة علللي كالعللاداة ، داون أن

أتمكن من طرح أي سؤال من كل السللئلة الللتي تللدور فللي

ذهني منذ فترة طويلة ، وهي نفس السئلة التي تدور فللي

أذهان مئللات الملييللن ، وربمللا أكللثر مللن البشللر علللى هللذه

الرض الذين يمسون ويصبحون على أخبار أسللامة بللن لدان

في محطات التلفزة العالمية ، وبكافة اللغات واللهجات ، إذ

كان أسامة يستحضر مرة أنه خلل مؤتمره الصللحافي الللذي

عقده في خوست بمناسبة إعلن الجبهة السلمية العالميللة

لقتللال اليهللودا و النصللارى ،  حضللر صللحافي صلليني وكللان

لا على توجيه سؤال لي ، وحين سمحت له وجللدته لا جد حريص

يسأل عن بعللض المسلللمين التركسللتانيين الموجللوداين كمللا

يقول في صفوف القاعدة ، فقللد ظهللر أن أسللامة منتشللي

من أنه حتى الصحافة الصينية غدت مهتمة به وبقضيته . 

فطور ... عسل وزيتون وزيت وزعتر :

 

       جلس ابن لدان وهو يشعر بقليل من البردا ، لكنلله كللان

يحاول معالجة ذلك بإصلح  الجللاكيت" الفيلللت "  الميركللي
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لل فللي دافللع بللردا قنللدهار المللبرقع الللذي كللان يرتللديه ، أم

الصحراوي الجاف ، سلم علينا ، وافتتللح حللديثه عللن تللودايعه

لل كم تمنيت أن أتمكللن مللن لمه وشقيقيه ، وشقيقته ، قائ

استئجار طائرة خاصة بها لرسلها إلى المملكة ، ول أجعلها

تتعب بالنتقال إلى باكسللتان ، ومللن هنللاك إلللى السللعوداية

فأم في مثللل هللذا السللن ل يصلللح لهللا أن تللواجه كللل هللذه

المصاعب ، ولكن الظروف صعبة ، واسللتئجار طلائرة خاصللة

في ظل الحظر المفروض على طالبان أصعب ، صمت برهة

أسامة ليعالج حرقة ودامعة طفت من عينيه وكأنه يستسللمح

والللدته لهللذه المصللاعب الللتي تكابللدها مللن أجللله ، وبسللببه

ليغلللق هللذا الملللف ، ويسللعى إلللى السللؤال عللن الفطللور

للضلليوف ، وبالفعللل ، وخلل داقللائق كللان الفطللور الشللبه

بللالفطور الشللامي بيللن أيللدينا فللي تلللك الصللحراء القاحلللة

الجردااء ، فأسامة والدته من سورية وكذلك زوجته الولللى ،

ولذا حرص على التأكيد لي لكوني سوري أن ما تأكله طعام

لا الزيلت والزعللتر ،  وكللذلك الزيتللون ، من سلورية ، خصوصل

فهو كله من سوريا ، وبالضافة إلى ذلك كان العسللل الللذي

بدا لي أحللد الطبللاق المفضلللة لللديه ومعلله الزبللدة و اللبللن

لا فلي الوقلات لا شلهي والجبن والللبيض وغيلره ، كلان فطلور
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والظروف العاداية ، فكيف في صحراء قندهار الجردااء الللتي

لل عللن تفتقللد إلللى أبسللط مقومللات الحيللاة الطبيعيللة ، فضلل

الحياة الكمالية .

جلللس ابللن لدان علللى ركبللة ونصللف ، وهللي الجلسللة الللتي

يفضلها أثناء الطعللام علللى أسللاس أن الرسللول صلللى الللله

عليه وسلم كان يجلسها كمللا قللال لللي أحللد مرافقيلله ، مللع

إلقللاء الللردااء أو الجللاكيت مللن الكتفيللن ، لنلله يعيللق أثنللاء

لل من أي ثيللاب الطعام ، فقد بدا لي أنه يحب أن يكون متحل

لا إيللاي بأبائنللا وأجللدادانا ، الللذين ثقيلة خلل الطعللام ، مللذكر

يحسبون للطعام حسابه ، ويوداون أن يسللتمتعوا بكللل لقمللة

يضعونها فللي أفللواههم ، ل مثللل جيللل الماكدونالللدز الللذين

يللأكلون وجبللات سللريعة داون أي اسللتمتاع ، وبعللد أن يهيللئ

لء كما ذكرت من إلقاء الثياب الثقيلة ، التي تعيللق الجلسة بد

لا إلى الستمتاع بالطعام ، مللع حركللة حركة اليد ليتفرغ تمام

فم تدير الطعام ربما ل يحس بها حتى أقرب الجالسين إليه

، مع الحرص على عدم إسقاط أي ذرة ، أو حبة ، من طعللام

من فيه ، أو من بين يديه .

الطعام في حضرة أسامة بن لدان له طقوسه بين التبللاع ،

الللذين يرمقللون كللل نظللرة يلقيهللا ، لتسللتجيب للله ، ولكللن
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تلمس اللفة والموداة ، وعدم التكلف بينه وبين أتباعه ، مللع

الحرص على الحترام ، والتقدير ، وعدم التصنع في الحركة

أو خلل الحديث ،فنهللوض ابللن لدان عللن المائللدة ، ل يعنللي

لا أن الطعام قد انتهى كعاداة الملوك والحكام ، وإنما مللن أبد

أرادا المزيد يسللتطيع أن يواصللل ، داون أي حللرج ، وإن كللان

أسامة يحرص على البقاء على المائدة أطول فللترة للل حللتى

لا للحراج في حال قيامه يرى أن الجميع قد فرغ ، وذلك دافع

قبل أتباعه ،  وضيوفه من باب أولى .

تحدث ابن لدان بعللد الفطللور عللن هيمللانه بللالخيول العربيللة

الصلليلة ، وقللد لحظللت فللي مكللان العللرس بعللض الخيللول

العربية التي قيل إنهللا للله ، ولتعليللم أتبللاعه علللى ركوبهللا ،

رضنا عليه عمللر بللن الخطللاب رضللي الللله عنلله فللي وهو ما ح

قوله المشهور " علموا أولداكم السباحة و الرمايللة وركللوب

الخيل ." كما ذكر أحد الجالسللين إلللى جللانبه ، وربمللا نفللس

الخيول التي رأيتها في ذلك المكان ، هي التي شاهدتها بعد

سقوط حركة طالبان الفغانية ، وعرضللها مللن قبللل محطللة

السي إن إن الميركية والتي كانت فللي قنللدهار ، وقللد بللدا

عليهللا التعللب والنصللب ، وعللدم الرعايللة والهتمللام بسللبب

القصف الميركي المتواصل لكثر من شهر ونصللف الشللهر
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على مكان طالما توقعت القوات الميركيللة أن يحتللوي ابللن

لدان وأتباعه .

ي التقلاط بعلض الصلور لله استأذت ابن لدان بعد الطعام ف
وأولداه ، وهو ما سمح به على الفور داون أي حرج ، وطلبت
شريط الفيديو الذي كان القسللم العلمللي يعللده لنللا ، مللن
أجللل عرضلله علللى شاشللة قنللاة الجزيللرة ، وبالفعللل وبعللد
حللوالي السللاعة أو أكللثر جللاء أحللدهم ليلقللي الشللريط بيللن
لا على أن صورتي قد بدت في الشللريط للتللدليل يدي ، مؤكد
على حضللوري ، ومللا أن أمسللكت بالشللريط حللتى اطمللأننت
رل العللوداة إلللى على نجاح المهمللة ، ولللم يتبللق أمللامي الن إ
لل بأحللداث باكستان ، لنقل مللا جللرى ، فالعللالم كللان مشللغو
النتفاضللة الفلسللطينية ، الللتي هللزت العلم العللالمي ،
وتركللت للله وجبللة داسللمة ، يعيللش عليهللا فللي زمللن قحللط
ريط سليلقي الحداث العالميلة ، ولكلن لعلل مثلل هلذا الش
لا في المياه العلمية الراكدة ، وحانت مني نظللرة إلللى حجر
لا بعللد نشللر صللوره الذي سلمني الشريط الذي أداركللت لحقلل
في أعقاب الحاداي عشر من أيلول بأنه خالللد الشلليخ والللذي
لا وصف نفسه مسؤول اللجنة العسكرية في القاعدة خصوص
بعد رحيل مسؤولها السابق أبو حفص المصري وعرفت مللن
بعض المصادار أن خالد الشيخ كان يقوم بمثابة رئيس اللجنة
العلمية ومسؤول شركة سحاب التي أصدرت عدة أشللرطة
لا ظهر فيها أسللامة بللن لدان وذلللك فللي أعقللاب فيديو لحق
سللقوط حركللة طالبللان الفغانيللة ، وكللان أول منتوجاتهللا
شريط الوصية الولى لمنفللذ هجمللات نيويللورك وواشللنطن
أحمللد الحزنللوي وبثتلله قنللاة الجزيللرة الفضللائية ، وحسللب
المعلومات المتوفرة لدي فإن الشركة بدأ العمل فيهللا منللذ

لا لنشللاطاتها1999عام   ، واتخللذت مللن مدينللة قنللدهار مقللر
عمدت إلللى رصللد كللل مللا تبثلله القنللوات الفضللائية العربيللة
والغربية والستفاداة ملن مواداهلا فلي الشلريط اللذي صلدر

 باسم تدمير المدمرة والذي احتلوى علللى2001مطلع العام 
لقطللات لتللدريبات عناصللر القاعللدة وكللذلك لللدروس داينيللة
لا علللى مللا يبللدو داون أن تعلللن أن ونحوها، كما أصدرت لحق
لا من الشرطة ومنها أشللرطة خطللب ذلك من إصداراتها عددا

عامة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لدان .
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ويقول من عرفوا خالد الشلليخ بللأنه أحللد المتللابعين للشللأن
العلمي منذ أيام القاعللدة فلي أفغانسلتان ، وحلرص علللى
شللراء كللل المعللدات المتطللورة لتحسللين أدااء القاعللدة فللي
الجانب العلمي من ناحية نوعية الكاميرات وأداوات النتللاج
وحتى أجهزة الكومللبيوتر، ولعلللي كنللت أحللد الشللهودا علللى
تصللويرهم لعللرس نجللل أسللامة بللن لدان فللي قنللدهار يللوم

2001التاسع والعشرين من يناير " كانون ثاني " من العللام 
لا علللى م ، حيث شوهد شخص يشبه من نشرت صورته لحقلل
أنه خالد الشيخ وهو يجلب شريط فيديو العرس ويقدمه لللي
ويحتوي على بضع داقائق من أجل أن أقوم بإعللدادا تقريللري
عن العرس والذي كانت مدته ثلث داقللائق ونصللف الدقيقللة

فقط  .
ولحظ فنيون وتقنيون خبراء في شؤون النتاج التلفزيوني
أن اللمسات الفنيللة الللتي اسللتخدمت فللي شللريط المللدمرة
أظهر براعللة القللائمين علللى الشللركة واحللترافيتهم وحللتى
زة الكومللبيوتر فلي النتلاج التلفزيلوني ، اسلتخدامهم لجه
ومع إصدار شريط الوصيتين الولى والثانية تبين أن شللركة
لل السحاب أو الجهاز العلمي التابع للقاعدة مللا يللزال فللاع
لا رغم كل الضربات التي تعرض إليها التنظيللم والللذي ونشط

خسر الرض الذي كان يقيم عليها .
ويبدو أن القاعدة تعتمد بنسبة كبيرة على الجانب العلمللي
والدعائي من أجل تحريللض " المللؤمنين علللى قتللال اليهللودا
والنصللارى " حسللب تعللبير زعيللم تنظيللم أسللامة بللن لدان،
وباعتبار أن العصر الحللالي هللو عصللر الفيللديولوجيا بامتيللاز
وعصللر سلليلن الصللور المرئيللة وعصللر العبللاداة للمرئللي أي
التلفزيون فإن القاعدة ركزت كل جهوداها على ضخ الصللور
والتصريحات إلى القنوات الفضائية الللتي تسللتهدف بشللكل
رئيسي الطبقة المتوسطة المتعلمة وكذلك الدنيا في حيللن
لا علللى يصعب إقناع الطبقة العليا المتعلمة والتي هللي حكللر
الطبقة العلمانية المتغربة ، التي تعد بعيلدة علن التلفزيلون
والفيديولوجيا وربما هذا أحد السباب المهمللة الللتي جعلللت
تنظيللم القاعللدة يبتعللد عللن التعللاطي والتعامللل مللع العلم

المكتوب أو حتى المسموع .
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 نظر إلي مرافقي أبو عثمان ليقول لي : وماذا الن ؟ هللل

تريد المغادارة ؟ فأومأت إليه بنعم ، وتحركنللا باتجللاه محطللة

الحافلت فللي مدينللة قنللدهار لنطلللب سلليارة أجللرة للل كللان

مرافقي أبو عثمان يسعى إلى شراء بعض الفواكه لنتسلللى

بها في الطريق فابتاع من البائع ، ودافع له ما يريللد داون أن

يساومه ، ويبدو أنه قرأ استغراب وجهي على دافع ما طلبلله

البلللائع داون أي سلللؤال فلللي مكلللان يتطللللب المسلللاومة

والمفاصلة مع البائعين الذين يستغلون الجانب ، فأزال أبو

عثمان التساؤل عن وجهي حين قال  : " إنها وصللية الشلليخ

أبو عبد الله " أسامة بن لدان " لكل أتباعه فللي أفغانسللتان

رل يقوموا بالمساومة مع الفغان ، ويعطوهم ما يطلبللونه ، أ

فهم في أوضاع صعبة ونحن ضيوف ، وليس مللن اللئللق أن

تتم المساومة على بضعة داريهمللات هللم فللي أمللس الحاجللة

إليها ، وتللذكرت حينهلا قصلة قصلها علللي صلحافي أفغللاني

رافق صحافي أميركللي قبللل أكللثر مللن سللنة إلللى قنللدهار ،

وحين توجها إلى أحد المطاعم لتناول الغللداء  وسللط مدينللة

قنللدهار معقللل طالبللان والقاعللدة آنللذاك ، اعتللذر  صللاحب

لا  منلله المغللادارة ، لن المطعم من الصحافي الميركي طالب

ضيوفه من العرب سيأتون الن ، وبالتللالي سلينزعجون ملن
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حضوره ، وهو ما يفسد عليه رزق داائللم عليلله ، بينمللا وجللودا

الميركي مؤقت وغير داائم ، فكم السياسة مرتبطة بالمللال

والتجارة .

لا ، ثللم إلللى كانت السيارة تتحرك باتجاه سبين بولداك مجللددا

الحدودا إذ عبرناها بسهولة ، ومنها إلللى كللويته حيللث أقمللت

ليلة هناك في أحد فناداقها ، لسللتقل الطللائرة إلللى إسلللم

آبادا ، وأسرع بتحضير التقرير وأرسله إلى الجزيرة ، وكللذلك

إلى صحيفة الحياة اللندنية ، لتتوالى رداودا الفعل الميركيللة

عليه .

السفير الميركي على الخط ؟

 

لء لرى          فرغت من إرسال الشريط إلى الجزيللرة مسللا

في الصباح تعليق النللاطق باسللم الخارجيللة الميركيللة علللى

تلميحات ابن لدان بحاداث المدمرة الميركيللة يللو إس كللول ،

والذي اعتبر أنه أمر مثير للتقللزز ، أن يؤيللد أحللد مثللل هللذه

الحداث الللتي توقللع ضللحايا ، و فللي اليللوم الثللاني لرسللال

الشريط كنت أستعد للتوجه إلى الحج ، وعلمت بعللد عللوداتي

231



من مكتبي في إسلم آبادا أن السفارة الميركية في إسلللم

آبادا ، طلبت أن ألتقي السفير الميركي حينها ويليللام ميلم

 وبالطبع كان الموضوع الحاضر هو زيارتي إلى أفغانسللتان،

 إذ أنلله كللان قللد صللمت لفللترة ليسللت،ولقللائي بللابن لدان 

لا   وبالتللالي فللإن واشللنطن تريللد أن،قصيرة ، ولم يتكلم أبد

تعللرف أي شلليء عللن أوضللاعه ،  وربمللا تفكيللره وخططلله

المستقبلية ،  والظروف التي يعيشها في ظل ما يعلن عللن

حصار وقيودا طالبانية مفروضة عليه ، فقللد كللانت التقللارير

التي تحدثت عن عملية غسل الكلى التي يقللوم بهللا بشللكل

لا و أن،داوري محل اهتمام أميركي ، وغير أميركللي   خصوصلل

بعض التقارير تحدثت عللن تللوجه فريللق طللبي عراقللي إلللى

أفغانستان من أجللل معللالجته ، وتحللدثت  أخبللار أخللرى عللن

شرائه لمعدات خاصة ، من أجللل غسللل كليللتيه بينمللا كللانت

لا فللي تقول بعض المصادار الفغانية أنه كان يسللتخدم جهللاز

مستشللفى " جللار سللادا بيسللتر"  أي مستشللفى الربعمائللة

 والللذي كللان عللدوه محمللد نجيللب الللله آخللر رئيللس،سللرير 

شيوعي لفغانسللتان اشللتراه واسللتخدمه لنفسلله ، وأوداعلله

فللي نفللس المستشللفى ليقللوم ابللن لدان باسللتخدامه مللن
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بعده ، فهل توقع أو تخيل نجيب أن يحصل ذلللك ولكللن هللي

اليام داول .

سعيت بعد العوداة من الحج إلى التصال بالسفارة الميركية

في إسلم آبادا للردا على مكالمللة السللفير الميركللي ، وبعللد

لا لللترتيب أن ردا علي الملحق الصحافي الللذي أبللدى اسللتعدادا

اللقللاء ، رغللم أن الموضللوع كللان قللد مضللى عليلله زهللاء

رل أنه تبين أن اللقاء بعد هذه الفللترة سلليكون،السبوعين   إ

مع المحلق الصحافي الذي اعتذر للموعد الللذي  كنللا اتفقنللا

 ولللم نضللرب،عليه سوية بسبب مشللاغل خاصللة وقعللت للله 

لا آخر . بعدها  موعد
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الفصل الثالث

   

 القاعدة وطالبان، 

توقعات مستقبلية  
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أعتقد أن الكتاب لن تكتمللل داورتلله ملا لللم نتحللدث علن

حركة طالبان الفغانيللة ، و الللتي أصللبحت علللى شللفاه كللل

شخص في هذا العالم ، بغض النظللر عللن لللونه ولغتلله الللتي

لا بعد أحداث الحاداي من عشر من أيلول ، ينطق بها ، خصوص

 من هللذه الحركللة الللتي بمقللدورها أن،و صار الكل يتساءل 

 والللتي خضللعت لهللا،تقول : ل  للوليات المتحدة الميركية 

رقللاب كللل الحكومللات و الللدول والزعمللاء  ؟!! ومللا هللي

الهللداف والخلفيللات العقديللة و الفكريللة الللتي تحللرك ذلللك

الماردا الطالباني ، و الذي سعى إلللى المشللاغبة علللى قللوة

لل عللن إغضللابها والمللس يسعى الكل إلى خطللب وداهللا فضلل

بهلللا ؟!! وللللم تكتلللف هلللذه الحركلللة بالمشلللاغبة وإصلللدار

 وإنملا تطلورت الملور إللى أن تلؤوي،التصريحات فحسلب 

هذه الحركة أكثر الشخاص مطلوبين لميركا  فللي العللالم ،

بل وتحتضن حركته ومساعديه  ، وتسللمح لهللم بللأن يصللولوا

ويجولوا في طول البلدا الفغانية وعرضللها ، داون رقيللب أو

عتيللد ، حللتى أن البعللض ذهللب إلللى القللول بللأن ابللن لدان

وجماعته خطفوا حركة طالبان  .
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كل هذه السللئلة مشللروعة ، وسللتبقى بللدون إجابللة لفللترة

ليسللت قصلليرة فللي ظللل انطلق الكتللب ، والمقللالت ،

والحادايث ، من قواعد ، وبنى فكرية مسبقة ، ولعل ما يزيد

مللن غمللوض الحركللة ، هللو بعللدها عللن الجللانب الللدعائي

والعلمي ، وفقر المكتبلة العالميلة ، بكتابللات القلوم اللتي

تعكللس مللا كللان يللدور فللي رؤوسللهم ، ومللا الللذي جعلهللم

يتمرداون على قواعد داولية وضعتها أميركا ، ومللا علللى هللذا

لا وطاعة في عصر تحكمه البي  رل أن يردا بل : سمع 52العالم إ

و صواريخ كروز وتوماهوك ونحوها.

وكالعاداة اختلف الناس فللي حركللة طالبللان الفغانيللة ، هللل

هللي ظالمللة أم مظلومللة ؟   بمعنللى هللل ظلمللت الشللعب

الفغاني حين كلفته فوق مللا يطيللق بإيوائهللا لكللثر النللاس

مطلوبية في العللالم ؟  أم أنهللا مظلومللة ، وضللحية لعللدوان

أميركي وهي التي  قدمت الكثير من القتراحللات والللرؤى ،

لا للوقللوع فلي مصليدة لحل قضللية أسلامة بللن لدان ،  تفادايلل

وشراك الضربة الميركية ، والللدليل علللى ذلللك مللا كشللفت

عنه تحقيقات وتصريحات مسؤولين غربيين فللي أن أميركللا

كللانت مبيتللة للضللربة علللى أفغانسللتان حللتى قبللل أحللداث

الحاداي عشر من أيلول ،  وكان القرار اتخذ في حزيران من
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 ، وذلللك مللن أجللل الوصللول إلللى أسللواق الغللاز2001العام 

 حيث محل اللعبة الكبرى التي عادات من جديد إلى،والنفط 

 وأن  طالبللان ومللا،المنطقللة ؟ أم أن المللر ل هللذا ول ذاك 

خلفها تعمل علللى نشللدان حيللاة جديللدة للعللالم السلللمي ،

وتمثل ذلك منذ إعلن نفسها كإمارة ، ورفضها للتقسلليمات

 فللاحتوت كللل المعارضللين،الجغرافيللة والعرقيللة والثنيللة 

لل فللي تشللكيل قطللب،المسلمين من جاكرتا إلى طنجللة   أم

إسلمي معارض لقوى الهيمنة الميركية والمتحالفين معهلا

؟

وبالتالي يذهب البعض من المفكرين إلى القول بأن كل مللا

ردعيه الداارة الميركية من حرب ضد ما يوصف بالرهاب ما ت

رل غلف لمر جوهري   هو الصراع القتصاداي والتكللالب،هو إ

على نفط آسلليا الوسللطى ، والتخفيللف مللن العتمللادا علللى

 ويرى الدكتور حسن حنفي في هذا المجال،النفط العربي 

رل صللراع لا مللا هللو إ بللأن صللراع الحضللارات المطللروح غربيلل

اقتصاداي بغلف ثقافي . ويشرح ذلللك الللدكتور حنفللي فللي

مقابلة له على موقع إيلف على النترنت يللوم العاشللر مللن

 بقللوله : " هللي محاولللة2002مللارس " أذار " مللن العللام 

أميركا القفز عبر أوروبا إلى آسيا ، والسيطرة علللي وسللط
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آسيا لحصللار الصللين مللن الجنللوب ، والعللراق مللن الشللرق ،

والعالم العربي من كل الحللائط الشللرقي ، وضللرب النللووي

الباكستاني ، وتفتيت إندونيسيا ، وحصار النهضللة الصللناعية

في ماليزيا ، وبالتالي تصبح أميركا فللي وسللط آسلليا ، كمللا

هي في وسط أوروبا عن طريق الطلنطي ، وكما هي فللي

وسللط أفريقيللا عللن طريللق السللتيلء علللى المللوادا الوليللة

والشركات ، وكملا هلي وسلط أميركلا اللتينيلة علن طريلق

الجيللوش ، والتعامللل مللع الحكومللات الللتي تشللبه حكوماتنللا

 وبالتالي يتم لميركا السيطرة علي العالم . فهللي،العربية 

مرحلللة أخللري مللن مراحللل العولمللة ؛ فالعولمللة سلليطرة

اقتصللاداية ، وهللذه السلليطرة سياسللية واقتصللاداية وثقافيللة

وتاريخية ، وبالتالي الكل يدخل بيت الطاعة .

 لم أسع في هذا الفصل إلللى أن أبحللث عللن أجوبللة شللافية

 والللتي هللي،على كل السئلة الللتي طرحتهللا عللن طالبللان 

لا ليللس بحاجة إلللى بحللوث ، وداراسللات معمقللة ، وربمللا وقتلل

لا لفك ألغاز وأحاجي طالبللان وأفغانسللتان ، ولكللن مللا قصير

أنوي عمله هنا هو تسجيل ملحظات ومشاهدات وانطباعات

 وطالما زار أفغانستان وتعرف،صحافي زار مناطق طالبان 

لا وتقريرية أخرى ،،إلى قاداتها عن قرب   بعين تحليلية أحيان
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 وعلى رأسهم زعيم الحركللة المل،كما التقى معظم قاداتها 

 حيث كنت من الصحافيين القلئل الذين التقللوا،محمد عمر 

المل عمللر ، ولعللل ضللواغط العمللل والشللغل سللتجعل هللذا

لل أن تسللمح الظلروف فلي تسللجيل تلللك لا أم الفصل مبتسللر

الفترة مللن تاريللخ أفغانسللتان ، والللتي رأى الللدكتور حسللن

الترابي في أحد مقالته في صحيفة " الحيللاة اللندنيللة " أن

تجربة طالبان " آثللرت كللثير مللن الحركللات السلللمية علللى

وأداها ل على تصويبها وتقويمها "  .

معظم ما سأكتبه هنا كان من وحللي زيللارتي تلللك الللتي لللم

 فقد  حرصت خللها على لقاء بعض قاداة،أكتب عنها يومها 

حركة طالبان ، وتللوجيه أسللئلة إليهللم فيمللا يخللص الفغللان

لا ملا ، وإن كنلت للم العرب ، والقاعدة ، لعللي أحتاجهلا يومل

أستخدمها لظروف خارجة عني بسللبب حظللر طالبللان نشللر

لقللاءات ابللن لدان وتحاشلليت ذلللك ، حللتى ل أكللون ضللمن

القائمة السودااء الطالبانية التي ربما تمنع داخولي الراضللي

لل ، وفوق هللذا قمللت بالحللديث إلللى النللاس الفغانية مستقب

لا للوضع المنللي ، إذ قللارنوه مللع العادايين الذين أبدوا ارتياح

ما سبق من حكم أمراء الحرب الفغان الذين حولللوا بلداهللم

إلى مزارع لهم ولقاربهم ، وركزت على عللدة قضللايا وهللي
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التي تشغل بللال الجميللع ، مثللل مللن  طالبللان ؟ مللن هللي ؟

وماذا تريللد ؟ إلللى الحللديث عللن الواقللع القليمللي والللدولي

وتللأثيره علللى أفغانسللتان و الحركللة ، وطالبللان كضللحية

لشللركات النفللط والغللاز العالميللة ، والمتللداداات العرقيللة

 ومخللاطر بلقنللة،واللغوية الفغانيللة فللي الللدول المجللاورة 

 بالضافة إلى الحللديث السللريع عللن،المنطقة ، والمخدرات 

أسللباب انهيللار حركللة طالبللان وواقللع الفغللان العللرب ،

ومسلللتقبلهم بعلللد غوانتانلللامو والوجلللودا الميركلللي فلللي

أفغانستان : 

 

- طالبان من هي ؟ وماذا تريد ؟!!1

 

          في البداية أودا نقل رواية زعيم الحركة المل محمللد 

روف اللتي صلاحبت ذللك   فهلي،عملر علن تأسيسلها والظ

لا و أن المل عمللر،ستكون مهملة فلي هللذا المجللال   خصوصلل

لا في القضايا التاريخية معروف أنه مقل في الحديث خصوص

لا ،  يقول المل عمر فللي، ومن هنا قد تكون وثيقة مهمة جد

كلمة له بثها رادايو الشريعة حين كانت طالبان ما تللزال فللي
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السلطة : " كنت أدارس في مدرسة ببلدة سنج سار بقندهار

 من زملئللي الطلب ، فسلليطر الفسللادا علللى20مع حوالي 

 وكان المر بيد،الرض ، واستشرى القتل والنهب والسلب 

 ولم يكللن أحللد يتصللور أنلله مللن الممكللن،الفسقة والفجرة 

لضللا وقلللت تغيير هذا الوضع وإصلح الحال ، ولو فكرت أنا أي

لسا إل وسعها )) لكفتني هللذه في نفسي (( ل يكلف الله نف

الية ، ولللتركت المللر ، لنلله لللم يكللن فللي وسللعي شلليء ،

لكنني توكلت على الله التوكل المحض ، ومللن يتوكللل علللى

لدا .. لعللل النللاس الله هذا النوع من التوكل ل يخيب أمللله أبلل

يتساءلون : متى بدأت الحركللة ؟ ومللن كللان وراءهللا ؟ ومللن

يمولها ؟ ومن يوجهها ويديرها ؟ 

وأقول : بداية الحركة أنني طويت الكتب في المدرسة فللي

ليا علللى لصللا آخللر وذهبنللا مشلل سنج سللار ، وأخللذت معللي شخ

القدام إلى منطقة زنجاوات ، واستعرت مللن هنللاك داراجللة

 ثم ذهبنا إلى تلوكان .. هللذه،نارية من شخص اسمه سرور 

هللي بدايللة الحركللة ، وأخرجللوا كللل تصللور غيللر هللذا مللن

أذهانكم . 

بدأنا نزور الطلب في المدارس وحلقات الدرس في صللباح

14ذلك اليوم ، وذهبنا إلى حلقة دارس يدرس فيهللا حللوالي 
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لصا ، فجمعتهم في داائللرة حللولي وقلللت لهللم : إن دايللن شخ

الله يداس تحت القدام ، والناس يجاهرون بالفسق ، وأهل

الدين يخفون داينهم ، وقد استولى الفسقة علللى المنطقللة

كلها ، يسلبون أموال الناس ، ويتعرضللون لعراضللهم علللى

الطرق العامة .. يقتلون النسان ثم يسندونه إلى حجر على

 ويللرى النللاس الميللت،قارعة الطريق ، وتمر بلله السلليارات 

ملقى على قارعللة الطريللق ول يجللرؤ أحللد علللى أن يللواريه

الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتراب  .

قلللت لهللم : ل يمكللن السللتمرار فللي الدراسللة فللي هللذه

الظروف ، ولن تحل هذه المشللكلت بالشللعارات المجللرداة ،

نريد أن نقوم نحن الطلبة ضد هذا الفسادا ، إن أرداتم العمل

لدين الله حقيقة فلنترك الدراسة ، وأصللارحكم القللول بللأنه

ما وعدنا أحد أن يساعدنا بروبية واحدة ، حللتى ل تظنللوا أنللا

سنوفر لكم الطعام ، بل سللنطلب الطعللام والمسللاعدة مللن

الشعب  .

قلت : إن هذا ليس عمل يوم ول أسبوع ول شهر ول سللنة ،

لل .. هل تستطيعون القيام بذلك أم ل ؟ لتا طوي بل سيأخذ وق

عت أشجعهم وأقول لهم : إن هذا الفاسللق الجللالس فللي وكن

مركزه مثل القدر السودا لشللدة الحللر ( وكللانت تلللك اليللام
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في فصل الصيف شديدة الحرارة ) يحارب داين الله علنية ،

ونحن ندعي أننا مللن أهللل دايللن الللله ول نسللتطيع أن نقللوم

بعمل شيء لنصرة شرعه .

قلللت لهللم : إننللا إن فتحنللا منطقللة سللندافع عنهللا ، ثللم ل

تعترضوا لعدم وجودا داراسة أو لعدم توافر المللال والسلللح ،

فهلللللل تسلللللتطيعون القيلللللام بهلللللذا العملللللل .. أم ل ؟

 على القيللام بهللذا العمللل ،14فلم يوافق أحد من هؤلء الل

وقالوا : يمكن أن نقوم ببعض العمال أيام الجمعة ، فقلللت

لهللللم : ومللللن سلللليقوم بلللله فللللي اليللللام الخللللرى ؟ 

أشهد الله على أن الحقيقة هي هذه ، وأنني سأشللهد بللذلك

أملللللللام اللللللللله علللللللز وجلللللللل يلللللللوم الحشلللللللر .. 

 لننللي لللو قسللت علللى،هذه الحركة نتيجة التوكل المحللض 

هذه الحلقة باقي المدارس والحلقات لعدت إلى مدرستي ،

لكنني وفيللت بالعهللد الللذي كنللت قطعتلله علللى نفسللي لللله

 فعاملني بما ترون ، فذهبت إلى حلقة دارس أخللرى،تعالى 

 طلب ، فعرضللت المللر عليهللم كمللا7وكللان فيهللا حللوالي 

عرضت عللى طلب حلقلة اللدرس الوللى فاسللتعد الجميلع

للعمل .
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هللؤلء كلهللم أمللة واحللدة ، لللم تكللن بينهللم فللروق الشللباب

والشيخوخة أو الطفولة والشباب أو الذكورة والنوثة ، لكن

ليا على حكمة من الله تعللالى ، فللأوقعني هذا العمل كان مبن

منذ بدايته في المتحان ، فتجولنللا علللى هللذه الدراجللة إلللى

صلة العصر على المدارس وحلقات الللدرس ، حللتى اسللتعد

لصا من أهل التوكل المحلض ، فعلدت إللى مدرسلتي53  شخ

لدا الصباح ، لكنهللم جللاءوا فللي السللاعة وقلت لهم : تأتون غ

لل إلللى سللنج سللار ، فكللانت هللذه هللي البدايللة ..  الواحدة لي

 ساعة ، وكللان24إن العمل بدأ قبل أن تمضي على الفكرة 

أحد أصدقائي يصلي بالناس ، فلما صلى بهللم صلللة الفجللر

قال أحد المأمومين إنني رأيت الليلة في المنام أن الملئكة

داخلت إلىسنج سار ، وكانت أيديهم ناعمة ، فطلبت منهم أن

يمسحوني بأيديهم ( للتبرك) .

وطلبنا في صباح الغد الساعة العاشرة سيارتين مللن الحللاج

 سلليارة، أحللد تجللار المنطقللة ، فأعطانللا سلليارتين ،بشللر 

صغيرة ، وسيارة شحن كللبيرة ، فنقلنللا هللؤلء الطلب إلللى

منطقة " كشك نخودا " وانضم إلينا آخرون ، ولما كثر العللددا

استعرنا السلحة من الناس ، فكانت هذه بداية الحركة حتى

استمرت )) ا.هل  الزائر إلى أفغانستان فللي العللاداة ، ل يجللد
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كللثير تغييللر علللى الرض الفغانيللة ، رغللم أن المنتقللل مللن

باكستان إلى أفغانستان ، يرى النقلة وكأنها بين زمنين ، ل

مكانين فقط ،  فالنزيف البشري يتواصل هنللاك منللذ وقللت

طويل ، و الحرب ما تزال سيدة  الموقف ، رغللم انحسللارها

% فقط من الرض أفغانستان ، الللتي تسلليطر عليهللا5في 

قللوات المعارضللة الفغانيللة ، لكللن هللذه الزيللارة لهللا داللت

مهمة ، سيما و أنهللا ترافقللت مللع الهجللوم النتحللاري الللذي

استهدف المدمرة الميركية " يو إس كول " في ميناء عللدن

اليمنلللي ، إضلللافة إللللى التهديلللدات الميركيلللة بضلللرب

أفغانستان ، و قبلها تهديدات روسية بقصف مواقللع يشللتبه

فللي أنهللا تابعللة للمقللاتلين الشيشللانيين ، و هنللاك الحللديث

الهندي عن وجودا معسكرات تدريب للمقللاتلين الكشللميريين

في أفغانستان .

 كللل هللذه العوامللل تجعللل مللن زيللارة أفغانسللتان مسللائل

رل أنلله و قبللل الولللوج إلللى العامللل المنطقللوي ، مللثيرة ، إ

لا فللي أفغانسللتان و،والدولي   و تأثيره على ما يجري دااخليلل

خارجها ، يحسن أن نركز الحديث عن ماهيللة طالبللان ؛ فمللا

هي حقيقتها ؟ و ماذا  أنجزت ؟ و ماذا تريد ؟ و كيف أضرت

العقوبللات القتصللاداية بالشللعب الفغللاني خلل حكللم هللذه
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ي غايلة الهميلة ، داون إجابلة ، الحركة ؟ لقد ظلت أسئلة ف

كذلك السؤال عن الدور الميركي والغربي في صللنع حركللة

طالبان بعد أن اتهمها الكثيرون مللن المجاهللدين السللابقين

من أمثللال زعيللم الحللزب السلللمي قلللب الللدين حكمتيللار ،

وكللذلك رئيللس المخللابرات العسللكرية الباكسللتانية الجنللرال

حميللد جللول بالعمالللة لميركللا وبريطانيللا ، وأن السللفير

البريطاني السابق هو الذي كان وراء صنع هذه الحركة ، من

أجللل ضللرب الحللزب السلللمي الخصللم العنيللد للميركييللن

،ومسعودا ، ولكن نفس حكمتيار وحميد جللول عللاداا وتعاونللا 

أو أبديا استعداداهما للتعاون مع الحركة ، ولعل مفتللاح ذلللك

هو المثل الفغللاني القائللل : " بإمكانللك اسللتئجار الفغللاني

ولكللن ليللس بإمكانللك شللراءه " وهللو مللا حصللل ربمللا مللع

طالبللان ، والظللاهر أنلله حصللل افللتراق مصللالح بينهللا وبيللن

الميركييللن بعللد أن وصلللت إلللى السلللطة فللي كللابول عللام

لا .1996  م وهو ما سعيت إلى شرحه لحق

حركللة طالبللان حللتى الن تخللص طلبللة المللدارس الدينيللة ،

الذين تلقوا تعليمهم في مخيمات المهللاجرين الفغللان فللي

باكستان ، و على أيدي علماء باكستانيين ، من أمثال جمعية

علماء السلم ، بشقيها مجموعة فضللل الرحمللن ، و سللميع
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الحللق ، و الجامعللة البنوريللة برئاسللة مفللتي نظللام الللدين

تشامزي ، و يدرك البعض من الطلبة الللذين التقينللاهم داون

 وهللي أن القاعللدة،ذكللر هويللاتهم نقطللة الضللعف هللذه 

الجتماعية للحركللة مللا تللزال ضللمن إطللار  طلبللة المللدارس

الدينية ، وبالتالي فإن الحركة لم تسع حتى الن إلى توسيع

قاعدتها الجتماعية ، لتشمل شرائح أخرى لللديها المفاعيللل

والقللدرة والليللات علللى الللدفاع أكللثر مللن طلبللة المللدارس

الدينية الذين تعوزهم التجربة والرؤية لكثير من المور التي

 وأداوات التحللرك ونحللو ذلللك  ،،لم يكونوا على تماس معهللا 

بالضافة إلى تقديم نفسللها كممثلللة لكللل شللرائح المجتمللع

 والللذي يحصللرها،الفغاني ، فمللا تللزال تصللر علللى اسللمها 

 بينما هي في، وطبقة اجتماعية محدداة ،ضمن قالب معين 

 وبالتللالي عليهللا اسللتيعاب الخريللن فللي،السلطة وهرمهللا 

رل أن هللؤلء الطلبللة يعللزون ذلللك كللله إلللى صللفوفها ، إ

اسللتمرارية المعللارك ، وعللدم توقفهللا ، وهللو مللا جعلهللم

منهمكين صباح مساء في الكر والفر ، وأجواء الحرب بحاجة

إلللى قللوة متماسللكة و متجانسللة ، بخلف مللا سلليكون عليلله

الحال وقت السلم  بعللد أن تبسللط الحركللة سلليطرتها علللى

 المر الذي سيدفعها حين ذاك  إلللى،كامل التراب الفغاني 

247



توسيع المشاركة ، وإن كان ذلك تفسير غير مقنع للكثيرين

 على أساس أن المشللاركة السياسللية وتوسلليعها مللا الللذي،

سيضمنها لعرقيات وإثنيات متعدداة و متضاربة المصالح فللي

 بعلد أن تكلون تللك العرقيلات والقليلات قلد،وقت السللم 

جردات مللن السلللح ، الللذي هللو الورقللة الوحيللدة الللتي يتللم

الضغط بها في أفغانستان ؟ وبالتالي أفضللل سلللح لوقللف

الحرب كما يرى الكثيرون هو تضمين مصالح هذه العرقيللات

والقليات ، وهو ما سيعني تجريللدها مللن سلللحها المتمثللل

باتهام طالبان في منعها مللن المشللاركة السياسللية ، المللر

الذي سينزع بدوره المبرر للقوى المنطقوية في أن تواصل

تللدخلتها فلي أفغانسللتان بحجللة المتللدادا العرقللي والواقللع

الجيواستراتيجي ونحوه .

يقودا الحركة " أمير المؤمنين " المل محمد عمر صاحب عين

 فقللد الخللرى فللي الجهللادا ، ولعللل وصللف حكومللة،واحللدة 

لا كمللا الطالبان بأنها " حكومة المعوقين " ربما يكللون داقيقلل

، إذ لحظت أن أغلب أقطاب الحركة فقللدوا أعينهللم ،رأيت 

أو أرجلهم في الجهادا ضد القوات السوفييتية لفغانسللتان ،

 فاقد لساقه و أحد أصابعه ،،فحاكم ولية قندهار مل حسن 

أما وزير العدل نور الدين الترابي و وزير الخارجيللة السللابق
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لا واحللدة ، و هنللاك رئيللس بلديللة مل غوث فكلهما فقدا عينلل

لا عينلله و سللاقه ، و نفللس المللر كابول عبد المجيد فقد أيض

ينطبق على  العديد من القاداة الميدانيين الطالبانيين .

و رغللم أن كلمللة " أميللر المللؤمنين " المل محمللد عمللر هللي

رل أن للحركة مجلسي شورى مصغر الفيصل في أي قرار ، إ

للجانب السياسي ، و يضم حوالي العشرة أشخاص ، وهنللاك

مجلس آخر عسكري ويضللم  القللاداة العسللكريين الميللدانيين

المناط بهم المعارك والعمليات العسكرية .

أما المجلس الول فيعنى  بالقرارات السياسية ، و الداخلية

للبلد ، و المجلس الثاني يتعاطى مع القللرارات العسللكرية ،

وتجهيللز الجبهللات ، ومشللاكل القللاداة المحلييللن والشللراف

على العمليات والدعم اللوجستي ونحوه .

لا مللن أكللثر إن لللم أقللل أكللثر لعللل طالبللان سللتعتبر تاريخيلل

لا ، فليللس هنللاك أي الحركللات السياسللية أو الدينيللة غموضلل

شلليء مللن الدابيللات الفكريللة أو الدينيللة و السياسللية الللتي

توضح نشأة الحركة وظهورها وآلية اتخاذ القرار فيها سللوى

لا لا واقعيلل عا وليللس كشللف لل واسللتنتاج مللا كتبلله الخللرون تحلي
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لا عمللا يللدور فللي داهللاليز كرمليللن قنللدهار حاضللرة وحقيقيلل

الحركة الروحية .

لا الذي عرف المل عمللر منللذ35يحدثنا محمد رسول "   " عام

لا فللي إحللدى المللدارس بقنللدهار فيقللول : " ل عشرين عاملل

أستطيع أن أصللفه فهلو مللن الوفيللاء لصلدقائه و زملئله ،

لا ، و معروف بشجاعته فلم يتغير علينا قبل و بعد المارة أبد

،  و ورعه ، و تواضعه ، و ثباته على الحق ."

و ينقللل إلللي أحللد المسللئولين الطالبللانيين : " فللي أحللد

الجتماعات مع بعض المسئولين الباكستانيين ، طلبللوا منلله

لا لضللغوط  داوليللة إغلق ملللف المجاهللدين العللرب تفادايلل

متفاقمللة علللى باكسللتان ل تسللتطيع تحملهللا " ، وفللوجئ

المسئولون  الباكستانيون برداه الذي قال لهم : " نحن نقدر

تعاونكم  ونللدرك حجللم الضللغوط  الللتي تتعرضللون إليهللا ، و

لا لهللذه الضللغوط ، بإمكانكم إغلق حدوداكم مع بلدانا ، تفادايلل

واتركونللا نعالللج الموضللوع بأنفسللنا ، فمسللألة استضللافة

المجاهللدين العللرب الللذين قللاتلوا إلللى جانبنللا أيللام الغللزو

السوفييتي لفغانستان  مسألة شرعية ، و نتعامل فيها مللع

الله ل نستطيع المساومة عليها ."
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ينقللل المبعللوث الللدولي الخللاص إلللى أفغانسللتان الخضللر

البراهيمي أنه في أحد المناسبات كللان هنللاك لقللاء للله مللع

المل محمد عمر في مبنى القنصلية الباكستانية في قندهار

، ولكن فوجئ في أن المل عمر يشترط لدخول الغرفة التي

ستحتضن اللقاء نزع صللورة مؤسللس داولللة باكسللتان محمللد

 وهللو الرمللز الللوطني للباكسللتانيين ، وأصللر،علللي جنللاح 

الباكسللتانيون علللى إبقائهللا إذ أن ذلللك سلليمس بكرامتهللم

رل بعللد أن تللدخل البراهيمللي وعزتهم ،  ولم تحل المسللألة إ

لا إبقائها على الجدار مقابل تغطيتها  بالقماش وقبللل عارض

الطرفان الفكرة .

و ما يزال البعض ينظر إلللى الحركللة علللى أنهللا أحجيللة غيللر

لا ، وهو حقهم ، وتضللاعف هللذا اللغللز لا محير مفهومة ، و لغز

 و أخرى على انهيارها، مرة على صعوداها المفاجئ ،مرتين 

السريع الذي لم يتوقعه الكثيرون .

رل فالظاهر أن الحركة لم تتعرض إلللى الضللغوط الميركيللة إ

 ، وهللو1996بعد سيطرتها على كابول في أيلول مللن عللام 

رثل انقلب في التفكير الميركي تجاه الحركة ، ويبرر سللر م

هللذا النقلب الميركللي علللى الحركللة أحللد أسللاتذة جامعللة

كابول في لقائه معنا  : "  لقد نجحللت الحركللة بشللكل بللاهر

251



في إيهام و تضليل الميركيين و الغرب بشللكل عللام ، علللى

أنها حركة من أجل إعللاداة السلللم والسللتقرار فقللط ، و ل

لا لللدى الغللرب رلد اعتقادا مصلحة لها في الحكم ، المر الذي و

بأن الحركة ستسلم السلطة للملك الفغاني السللابق ظللاهر

شاه الذي تسعى واشنطن إلى إعاداته مللن رومللا ، وتللوقعت

أميركللا علللى أن النللزاع و الشللقاق و القتتللال الللداخلي

سيصيبها كما أصاب أحزاب المجاهدين الخرى حال وصولها

إلى السلطة ، إن هي رفضت تسليم الحكم للملك الفغللاني

1973السابق المقيم في روما منذ النقلب عليه في العام 

على يد ابن عملله السللرداار محمللد دااودا " ، و كل الحتمللالن

كذبتهما وقائع الحداث التي تلت السيطرة على كابول .

في هللذه الثنللاء ظهللر مللدى التخبللط الميركللي  بيللن مؤيللد

 و بين معارض لها . ولعللل مللا،لسيطرة طالبان على كابول 

عزز القناعة الميركية أن كللل التحركللات الللتي صللدرت مللن

قبل المللي والعلماء في التاريخي الفغاني ، كللانت عبللارة

عن تحركات ضد ممارسات أخلقية وسلوكيات لهللذا الحللاكم

أو ذاك ، وليللس ضللد سياسللات داوليللة أو نابعللة عللن فكللر

وسياسة ، وهو ما يعني أن الحركللة المولويللة هللذه ستسلللم

السلللطة ، وتتعللاون مللع الملللك والملكييللن ، فقللد بنللت
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واشنطن هذه التحليلت على الخبرات السابقة في سياسللة

وسلوكيات المللي الفغان الذين لم يكونوا حريصللين علللى

الوصللول إلللى السلللطة بقللدر مللا يسللعون إلللى معارضللة

سلوكيات اجتماعية للحكومات التي ينقلبللوا عليهللا ، وعللاداة

ما يكتفون بتغيير الحكومات ، و يدفعون بحكام  آخرين إلللى

العرش الكابولي كما حصل مع المير عبد الرحمن خان فللي

 ، و كذلك مع حبيب الله الذي انقلب عللى أمللان1888العام 

 بللدعم العلمللاء ، لكللن يبللدو أن1928الللله خللان فللي العللام 

لا ، وهو مللا عجلزت القيلاداة الميركيلة عللى العصر تغير كثير

فهمه وإداراك حجم التغيرات التي حللدثت فللي أفغانسللتان ،

والمياه الكثيرة التي جرت بسللبب التحللولت العالميللة الللتي

أحدثها انهيار التحادا السوفييتي ومشاركة المقاتلين العرب

إلى جانب المجاهدين الفغان في الحرب ، وانفتاح الفغللان

على العالم السلمي بشكل لم يسبق له مثيل .

ما فللتئ المحللللون المريكيللون يصللرون حللتى بعللد سلليطرة

 و ليسللت  ضللد،طالبان على السلطة بأنها " ضللد العصللرنة 

الغرب " . لكن الحقيقة أن الحركة أشبه مللا تكللون بالشللبكة

العنكبوتية التي تصل خيوطها كلها إلى " أمير المللؤمنين " ،

و هو لقب له داللته لدى طلبة المدارس الدينيللة ، و ل يللدع
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أي مجال لمخالفة رأيه و حكمه ، سيما و هو يوقلع خطابللاته

بخادام السلللم ، وقللد أبللدى خلل زيللارتي تلللك الكللثير مللن

الشللعب الفغللاني العللاداي  ارتيللاحه لحكللم حركللة طالبللان ،

لا  في مجال توفير المن والستقرار ،  ولكللن كللانوا خصوص

يشكون من البطالة وقلة ذات اليللد ، فرسللول أمللان التللاجر

في دااخل غزني الواقعة وسط الطريق الرابللط قنللدهار مللع

لا قبللل ظهللورهم ، مللن كابول ، يقول : " الوضع كان خطيللر

 و المجللاهرة، و النساء ، و اغتصاب الطفال ،قطع الطرق 

بالمعاصي ، و حين داخلوا قندهار وغزني وغيرهمللا ، شللعرنا

لا ، و الوضللع أننللا ولللدنا مللن جديللد ، فللالمن غللدا شللائع

القتصاداي تحسن رغم تضلرره بسللبب العقوبلات الميركيللة

 فهللم،على أفغانستان ، نحن مع طالبلان و سللنبقى معهلم 

لا كلادات الحلزاب رين عامل المل اللذي حفلظ لنلا جهلادا عش

الفغانية أن تضيع ثمرته ."

و حين تسأل بائع متجللول فللي قنللدهار معقللل الحركللة عللن

 المللن و،رأيه فيما يجري يردا بسرعة : " كل شلليء متللوفر 

الستقرار ، فماذا نريد غير هذا ، أما  البضائع فهللي أرخللص

لل ؛ فالبطالللة مشللكلة حتى من باكستان ، وإن كنللا نريللد عم

 إضافة إلى عدم توفر الخدمات المدنية،المشاكل في بلدانا 
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و الجتماعية اللتي تحلول حلتى لعلوداة المهلاجرين الفغلان

إلى أوطانهم . " و الغريب أن أسعار الموادا في أفغانسللتان

 ولكللن المشللكلة مشللكلة السلليولة،أرخللص مللن باكسللتان 

النقديللة فللي ظللل فقللدان فللرص العمللل ، وهللذه حقيقللة

لل سعر ليتر البنزين ل يتجللاوز السللبعة لمسناها بأنفسنا فمث

عشر روبيللة باكسللتانية ، أي مللا يعللادال الخمسللة و عشللرين

لا ، بينمللا فللي باكسللتان يصللل إلللى الواحللدة و لا أمريكيلل سللنت

الثلثيللن روبيللة . " ورغللم كللل هللذا الرخللص مقارنللة مللع

 تبقى مسألة السيولة النقديللة غيللر متللوفرة فللي،باكستان 

أفغانسللتان ، و فللي طريللق عوداتنللا مللن سللبين بولللداك

بأفغانسلللتان إللللى كلللويته الباكسلللتانية وجلللدنا السلللائق

ي أحلد الباكستاني و هو يحشو بعللض عللب حبلات اللدواء ف

جيوب السلليارة ، و حيللن سللألناه عللن السللبب قللال : " إننللا

، فهنللا أرخللص ،نأخللذها مللن أفغانسللتان إلللى باكسللتان 

وبالتالي لعلنا نبيعها ونستفيد بعض الروبيات " .

ل يظهللر للزائللر أن العقوبللات الدوليللة أضللرت بالشللعب

الفغاني الذي يعاني من أزمة سيولة نقدية ، وكل ما يللأكله

 ولعللل،مللن صللنع أفغللاني ، وليللس لللديه مجللال للكماليللات 

الضرر الرئيسي الذي أحدثته هذه العقوبللات يتمثللل  بحركللة
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 ألللف أفغللاني ،  يعملللون فللي90المسافرين التي شللملت  

داولة المارات العربية المتحللدة ، فبعللد أن كللان بمقللدورهم

المجيء مباشللرة مللن دابللي إللى أفغانسللتان ، تحتللم عليهللم

الملللرور ملللن خلل باكسلللتان ، غيلللر أن السلللماح لحلللدى

الشركات الماراتية بتسيير رحلة أسبوعية إلى قنللدهار بعللد

زيارتنللا كللون قللرار المللم المتحللدة يحظللر الطيللران علللى

الخطللوط الفغانيللة فقللط ، ربمللا سللهل حركللة الشللعب

،الفغاني مللن و إلللى أفغانسللتان إلللى أن انهللارت طالبللان 

وعادات الخطوط الفغانية تستأنف رحلتها من جديد .

و قد تمكنللت الحركلة مللن تحصلليل هلذه الشللعبية الكللبيرة و

 من خلل عللدم التمييللز،المصداقية وسط الشارع الفغاني 

 فالكل سواسية ، فللالرئيس،بين مسئول و خفير و مواطن 

 ل تمييللز و ل تفضلليل،و الملرؤوس يللأكلن ملن إنلاء واحللد 

لرئيس على مرؤوسيه .

 و العجيللب أن المللور تسللير بكللل سللهولة و يسللر ، فكللل

مللواطن يسللتطيع أن يقابللل أي مسللئول داون عرائللض ، أو

وساطات ، و تطبيق الحدودا الشرعية رداع قطاع الطللرق ، و

اللصوص من تعكير صفو المن ، وهو ما لللم يكلللف طالبللان

سوى إعدام لبعض القتلة ، فحين انتقلنللا مللن قنللدهار إلللى
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سبين بولداك لم نصللاداف سللوى نقطللتين للتفللتيش ، بينمللا

حين ننتقل من تشمن الباكستانية إلى كللويته و هللي نفللس

المسافة نعثر علللى العشللرات مللن نقللاط التفللتيش ، المللر

لل : " نريللد حكومللة الذي أزعج سائقي الذي التفت إلي  قللائ

طالبان في باكستان ، فالكلل هنلا يرتشلي و مفسلد بخلف

طالبان " .

و يبدو أن واشنطن توقعت من وراء فرض العقوبات هللذه ،

لا ، لكللن هللذه،أن تضللعف الحركللة   و بالتللالي تنهللار دااخليلل

العقوبات أظهرت الحركة بمظهر التحدي أمللام  واشللنطن ،

لا القندهارية،و هو ما يتناغم مع الشخصية الفغانية   وتحديد

ويلمللس مشللاعرها الحقيقللة . و علللى هللذا فللإن واشللنطن

لا من صمودا الحركة أمام هللذه العقوبللات ، بللل و تبرمت كثير

تللبرمت أكللثر حيللن  تمكنللت  الحركللة مللن اقتحللام معاقللل

 و حصللرت، 2001المعارضللة فللي بدخشللان فللي صلليف 

المعارضة في جيب ضئيل ، رغم خسللارتها حسللب المصللادار

ععد حينهللا أعنللف قتللال1500الغربية لحوالي    مقاتل  الذي 

من نوعه منذ ظهور الحركة قبل ست سنوات ، بينما فقدت

المعارضة المئات من مقاتليها .
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و الظاهر أن مسللألة القتللل فللي صللفوف طالبللان ل يمكللن

لا ، وهي التي  كللانت المراهنة عليها في تفجير الحركة دااخلي

قد فقدت أكللثر مللن سلتة آلف قتيلل فلي معللارك الشللمال

أمام قللوات المليشلليات الوزبكيللة1997الفغاني في العام 

رل أنهللا صللمدت ، وحزب الوحدة الشيعي الموالي لطهران ، إ

ما داام أفراداها يعتقللدون أنهللم يقومللون بللواجب إسلللمي "

ذروة سللنام السلللم و هللو الجهللادا " حسللب قللول أحللد

الطالبانيين .

و على صللعيد النجللازات فقللد  تمكنللت الحركللة مللن تصللليح

بعض الطرق، وحين وجودانللا فلي تلللك المنطقللة كللانت فلي

15صددا تصليح طريق قندهار ل كابول الذي سيكلفها حوالي 

لا يقضللي بطللردا لا صلليني مليون داولر ،  بعللد أن رفضللت عرضلل

بعض الناشطين من تركسللتان الشللرقية الللذين  لجئللوا إلللى

الحركة مقابل تعهد صيني بتصليح كل طرق أفغانسللتان ، و

على المقاسات العالمية .

و عرضت الحركة على أثرياء مدينة خوست تصليح مطارها ،

لا ، مقابل الستفاداة من مرداودااته لا  داولي و بناءه ليكون مطار

لسلنوات مقبللة ، وظلل الملر بيللن أخللذ وردا بيللن الحكوملة
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والقبائل المحلية ،  حتى انهارت ووصلت الحكومة النتقالية

برئاسة حامد كارزي .

أما على صعيد الكهرباء فقد  تمكنت الحركة من إعاداتها إلى

لا ، بعللد أن كللان معظم المدن الفغانية و بأسعار رخيصة جللد

قطللع التيللار الكهربللائي السللمة الساسللية أيللام الحللروب

الداخلية بين  أحزاب المجاهدين .

 والتي،واللفت هناك حركة بيع السيارات القادامة من دابي 

تتواصللل و بأسللعار ل تضللاهى ، كللون الحركللة ل تجيللز أخللذ

الضرائب و المكوث من الناحية الشرعية ، وهللو المللر الللذي

سهل على التجار الفغان وشجعهم على التجارة في بلدهم

لل  إلللى الخصخصللة ، و ، و جعل القتصادا الفغاني أكثر ميللو

يفسللر ذلللك أحللدهم بللالقول : " إن فلسللفة القتصللادا فللي

السلللم تقللوم علللى ثللراء الفللردا و حريتلله فللي العمللل و

رل مللا التصرف ، و الدولة ليست بحاجة إلى تكللديس الللثروة إ

تحتللاجه مللن المصللروفات ، فتكللديس الللثروة لللديها ينشللر

الفسادا المالي بين مسئوليها ، و لذا فالمعمول به أنه حيللن

تتعللرض الدولللة السلللمية لخطللر دااهللم خللارجي أو دااخلللي

يتبرع كل رعاياها لدرء هذا الخطر ،  فمنهم من  يتبرع بكللل

ماله ، و منهم من يتبرع بجزئه ."
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و يبدو أن الحركة تعتمد بشللكل كللبير فللي داخلهللا علللى حللق

المرور للسيارات و الشاحنات ، التي تعبر منهللا إلللى وسللط

آسيا ، و كذلك إلى باكستان ، سيما مللع فتللح معللابر الحللدودا

لا ملللع أوزبكسلللتان ، وهنلللاك معلللابر الحلللدودا ملللع ملللؤخر

لا . تركمانستان وإيران أيض

 فقد كللانت الحركللة حسللب حللديث،أما على صعيد الهواتف 

الناطق العلمي باسمها آنذاك محمد طيب أغا قد " وقعللت

لا مع شلركة أميركيللة يقضلي بلتركيب ألفلي خللط فلي اتفاق

لا فللي كللابول ، و تبلللغ تكلفللة تركيللب قندهار ، و ثمانين خط

لا مللع شللركة الخط الواحد مائتي داولر ، لكن الن وقعنا عقد

صينية بالمساهمة مع المارة السلللمية الفغانيللة ، و الللذي

 و يقضللي بللتركيب،يمكن أن يبدأ تنفيذه خلل ثلثللة أشللهر 

آلف الخطللوط فللي معظللم المللدن الفغانيللة ، المللر الللذي

سيخفض من قيمة تركيب الخطوط الجديدة للمواطنين " .

لا مضللنية مللن أجللل اسللتعاداة مفتللاح و بللذلت الحركللة  جهللودا

أفغانستان الللدولي الللذي كللان الرئيللس الفغللاني المخلللوع

برهان الدين رباني قد باعه ، وحين نسأل محمد طيللب عللن

سبب اختيار الصللين لللتركيب خطللوط الهللاتف قللال : " لقللد

عرضنا على شركات ألمانية وغيرها العمل في هذا الحقل ,
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و لكللن الكللل يتللذرع بعللدم السللتقرار، وبالتللالي لللم يقبللل

رل الطرف الصيني ." بالعمل في هذه الظروف إ

و في كابول ولدى وصولنا إليها علمنا بللأنه تللم إعللاداة  فتللح

لا  1200مصنع ماركوبولو لصناعة الحذية والللذي  ينتللج يوميلل

زوج من الحذية ،  و بكافة المقاسات بعد أن توقللف طللوال

حروب المجاهدين .

و ل يخفي المسئولون الطالبانيون من خيبتهم حيال علمللاء

المسلللمين ، و كبللار قللاداة الحركللات السلللمية ، الللذين لللم

يشللاءوا التعللرف علللى هللذه الحركللة ، و حيللن نسللأل أحللد

المسئولين الطالبانيين  الكبار، و بللالطبع أصللر علللى حجللب

رر ذلك يقللول بعللد أن أشللادا بتصللريحات للشلليخ هويته عن س

يوسللف القرضللاوي الللتي أثنللى فيهللا علللى الحركللة  : " ل

ندري .. فنحن في حيرة من أمرنا ، لم يأتنا أحد مللن أولئللك

الذين كانوا يأتون للجهادا حيللن كللانت أميركللا راضللية عليلله ،

فهل تغير موقفهم بعد تغير الموقف الميركي ؟!! "

و يرى بعض المحللين أن عجز الحركللات السلللمية العربيللة

علللى فهللم طالبللان عائللد إلللى تأثرهللا برؤيللة بعللض أحللزاب

المجاهللدين ومللن بينهللم زعيللم التحللادا السلللمي عبللد رب
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الرسول  سياف ، إلى جللانب ترسللبات قديمللة رسللخت فللي

ذاكرة الحركات السلمية العربية بأن المولويين التقليللديين

 إما للنظمة في الللداخل أو للخللارج  ، و،مرتبطين و عملء 

ذلك بحكم ما يقولون إنه تجاربهم في مناطقهم " ولللذا كنللا

نسمع أو نقرأ الكثير من قللاداة الحركللات السلللمية العربيللة

عن عمالة طالبان لباكستان .

 أن،و يشددا كل مللن التقينللاه مللن قللاداة الحركللة و أتباعهللا 

مهمتهم تتركز الن على إقرار الوضع الفغاني ، و التعريف

بحقيقة الحركة التي بدأت بإطلق مجلتين باللغتين العربيللة

و النجليزية باسم " المارة السلمية " ، و كذلك بث إذاعي

من إذاعة الشريعة  باللغة العربية لمدة نصف ساعة ، وهناك

لل فللي أن يوضللح ذلللك كللله بعض المواقع على النترنت ، أم

أهداف ومبادائ الحركة كما قال لنا المسئول العلمللي فللي

مكتب قندهار مولوي أحمد جللان . ولكللن ذلللك كللله لللم يفللد

 فجيشللت،الحركة حين لحظللة النقضللاض الميركللي عليهللا 

أميركا الجيوش من أجل اقتلع جذورها .

لا ببناء "جامعة عمر "  الضخمة في وسللط  تقوم الحركة أيض

 تصل تكلفتها إلى العشرين مليون داولر بتبرع من،قندهار 

أحللد التجللار الباكسللتانيين ، و ملحللق بهللا مسللجد و قاعللة
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للمحاضرات ، و داكاكين لتغطية نفقاتها فللي المسللتقبل ، و

هي ستكون من أولى الجامعات في تلك المنطقة الفغانيللة

لا . التي أهملت تاريخي

و حين أسأل أحد المثقفين الفغان المتعاطفين مع طالبان

،والمقيمين في قندهار عن حقيقة معاملة الطلبللة للمللرأة 

لا فهللم،و تعاطيهم مع المخدرات   و هما ملفللان أعاقللا كللثير

لا عجعللل منهمللا عنوانلل الحركة سيما على المستوى الدولي ، و

% مللن النسللاء90لفهللم الحركللة  فيجيللب : "  أكللثر مللن 

ردرن مللن الريللف ، و القللرى   و هللن يريللن،الفغانيللات يتحلل

عزتهن و كرامتهن بللالبرقع الفغللاني الللذي يصللوره البعللض

للسف كالخيمة ، و هذه النظرة تتماهى مع نظرة الفغللاني

لا فللي حمللل السلللح ، و لقللد أثبتللت إلللى أن عزتلله هللو أيضلل

تقارير منظمات المم المتحدة زياداة تعليم المرأة في عهللد

طالبللان عللن العهللودا السللابقة ، و لكللن ضلليق ذات اليللد ، و

إصرار منظمات حقوقية داولية على أن تكون حقوق المللرأة

لل على المقاسات الغربية ، أمر غيللر مقبللول لي داولللة فضلل

عن أفغانستان ، فهنللاك تباينللات داينيللة وثقافيللة و تقليديللة

ررم بيللن الللدول . أمللا  بشللأن المخللدرات فزعيللم الحركللة حلل

المخللدرات رغللم أن شللريحة واسللعة مللن الشللعب الفغللاني
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تعيش على زراعللة المخللدرات ،  فكيللف سيواصللل  الشللعب

الفغاني  تجاوبه مللع هللذا القللرار فللي ظللل تقليللص الللدعم

الدولي عنه ."

54 و كان برنامج الغذاء العالم حللذر فللي حللال عللدم تلقيلله 

 فللإن أكللثر مللن مليللون أفغللاني2001مليللون داولر عللام 

لا . و يأتي ذلك مع زياداة الجفللاف فللي معرضون للموت جوع

البلدا ، و احتبللاس المطللر فللي ذلللك ، إضللافة إلللى تللدفق

لا إلللى باكسللتان بنسللبة   ألللف28المهللاجرين الفغللان مجللددا

لا ، بسللبب الجفللاف و القحللط و البطالللة الللتي مهاجر شهري

تضرب البلدا . 

- أفغانسلللتان وطالبلللان فلللي عيلللن العاصلللفة القليميلللة2

والدولية :

        الموقع الجغرااستراتيجي الذي  تحظى به أفغانسللتان

لا ، سيما في ظل وجودا حكومات ضعيفة لا جد دافعت ثمنه غالي

، و هزيلة في كابول ،  ل تقوى على الصمودا أمام ضغوط و

مصالح القوى المتنافسة في المنطقة ، والتي أطلق عليهللا
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لا ، و الخبراء و الستراتيجيون بللأرض اللعبللة العظمللى قللديم

رغللللم  انتقللللال السياسللللة مللللن  الجيوسياسللللية إلللللى

لا إلللللى الجغراإرهابيللللة ،الجغرااقتصللللاداية  رل أن، وأخيللللر  إ

أفغانستان ظلللت محللل اهتمللام العللالم برمتلله ، سلليما داول

المنطقة بسبب تحكمها بطريللق الحريللر العللالمي الشللهير ،

ترافق ذلك مع  تشكيل ست داول على حدوداها بعد أن كانت

تتعامل مع داولة واحدة قوية مثل التحادا السوفييتي .

و يعللزو العديللد مللن خللبراء الجغرافيللا السياسللية عللزوف

لا عللن اسللتخراج مللدفونات أرضللها مثللل أفغانسللتان تاريخيلل

الفحم الحجري ، و الذهب ، و الحجار الكريمللة إلللى تفللاداي

سيلن لعاب الدول المجاورة في أن تقفز إليها ، و تستولي

عليها بللالقوة للتنعللم بهللذه الخيللرات ، و هللي الفللترة الللتي

يحدداها الشعب الفغللاني بحكللم  الملللك الفغللاني المخلللوع

 ، والللتي أعقبتهللا1973 للل 1933ظللاهر شللاه الواقعللة بيللن 

 وهي الموجة،مرحلة جديدة داخلتها تميزت بالموجة العنفية 

 إذا حللق لنللا أن نسللتعير تعريللف ألفيللن تللوفلر ،،الخامسللة 

وتتمثل بعنف مع الداخل ، و عنف مع الخارج ، ولعل ما ميللز

أفغانستان طوال حقبتها التاريخية كونها أسيرة الصللراعات
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و الحللروب مللع الخريللن أو مللع الللذات ، ولللذا فللإن التاريللخ

الفغاني هو تاريخ عسكري بامتياز  .

و حيللن الحللديث عللن العامللل المنطقللوي  ، و الللدولي ،  و

تشعباته ،  و أهميته على المسرح الفغاني ، ل بد من تحديد

تلك المحدداات التي تلعب أهمية في صوغ سياسات إقليمية

، و داولية تجاه هللذا البلللد الممللزق ، و لعللل علللى رأس تلللك

النشغالت التي تحكم سياسات الكثير من الدول قضللية مللا

أطلق عليهللا بللل" الرهللاب السلللمي " ، فالللدول المجللاورة

 تكادا تجمللع علللى،على تباين مواقفها ، و اختلف مصالحها 

أنها تتعرض إلى تهديدات جدية بسبب وصول حركة طالبللان

إلللى السلللطة ، و احتوائهللا للمقللاتلين العللرب ، أو مللا تصللر

الحركة على تسميتهم  بل " المجاهدين العللرب " ، فالتهديللد

بنظللر قللوى علللى رأسللها أمريكللا ، و روسلليا ، و بعللض داول

 أوله تهديد من " المجاهللدين العللرب "،وسط آسيا ، مزداوج 

علللى أسللاس أنهللم يللديرون شللبكة قويللة لخلخلللة مللوازين

المنطقة و العالم بحسب توصيف " الدول الشاعرة بللالخطر

" ، و تهديد من حركة طالبللان ذاتهللا الللتي تطللرح شللرعية و

مفاهيم داولية جديدة عابرة للقوميات ، و العرقيللات ، وهللي

التي أصرت منذ البداية على تجاوز مفهوم الدولللة القوميللة
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الذي ظهر في أوائل القرن الماضي ، و غللدا سللمة النظللام

العالمي ، و تصنفه طالبان بأنه مفهوم غربللي ، و ل يسللتند

لل عللن مصللاداماته للروح الللدين إلللى أي مللبرر شللرعي ، فضلل

السلللمي كللون الخللوة السلللمية هللي الجامعللة ، و ليللس

الرض  أو العللرق ، أو اللغللة ، كمللا تحللدث إلينللا العديللد مللن

الطلبللة خلل تلللك الزيللارة ، و لعللل هللذا مللا يفسللر حفللر

مصطلح " المارة السلمية " فهو تعبير له داللته الشرعية

و التاريخيللة ، باعتبللاره يعنللي بتعريفهللم أن أفغانسللتان و

إمارتها جزء من الخلفة السلمية الموعوداة الللتي تنتظرهللا

 وربما تسعى إليها طالبان وإمارتها.،

 جاء طرح  منصب أميللر المللؤمنين ليعللزز مللن هللذه النظللرة

 فهللو منصللب للله،الجديدة إلى السياسة والعلقات الدوليللة 

أبعاداه داللته الشرعية و التاريخية ، ولعل مساهمة الشللعب

الفغاني في الحضارة السلمية داافع ومحفز لهم في لعب

لا   وذلللك علللى غللرار مللا لعبلله حكللام،مثل هللذا الللدور مجللددا

 و ليسللوا،السلللجقة و الغزنللويين و الغللوريين وغيرهللم 

سلبيين فلي قضلية المسلاهمة ملع هلذه الحضلارة كملا هلو

الحللال مللع بعللض الشللعوب غيللر العربيللة الللتي تفللاوتت

مساهمتها في التاريخ السلمي .
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 وفللي1996ففي العشرين مللن مللارس " آذار " مللن العللام 

 عالم أفغاني إلى مدينللة1200طقس ربيعي وصل أكثر من 

قنللدهار لمبايعللة المل عمللر كللأمير للمللؤمنين ، ولعللله كللان

أضخم تجمع من نوعه في التاريخ الفغاني المعاصر .

 أو،و ل تخفي القوى الشاعرة بما تصفه بالخطر الطالباني 

خطللر المقللاتلين العللرب  أن المنطقللة فللي حالللة تململلل

خطيلللرة عللللى مصلللالحها ، و حيلللن قلللابلت أحلللد الكتلللاب

لا قدم  إلللى المنطقللة لعللدادا كتللاب عللن " المريكيين مؤخر

الرهاب السلمي " وهللي الموضللة الللتي غللدت رائجللة فللي

العللالم الغربللي هللذه اليللام ، بللادارني بالسللؤال أل تللرى أن

المنطقللة فللي وضللع خطيللر مللن حيللث  تنللامي ظللاهرة

السلميين في الجيش الباكستاني ، إلى تملددا المجموعللات

السلمية المسلحة في كشمير ، و كذلك طالبان و احتوائها

لبن لدان و زملئه ، المر الللذي يشللي بحجللم الخطللر الللذي

لا و أن كانت تستشعره القوى الغربية من المنطقة ، خصوص

تقارير غربية عدة تحدثت عن انتقال ما يوصف بل " الرهاب

" من منطقة الشرق الوسط ، إلى جنللوب آسلليا ، وهللو مللا

دافع أحد الكتاب الغربيين إلى وصف الحدودا الفغانية بأنها "

حدودا الفوضى " .
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لا رول على تصدير نموذجهللا فكريلل الظاهر أن طالبان كانت تع

لا لسباب متشللابكة ، و لا ، نظر أكثر مما تلتفت إلى ذلك عملي

معقدة ، أولها مسألة العوز الماداي الذي تفتقده ، و مصللالح

لل عن العالم المعقد ، و قتالها المتواصل مع المعارضة ، فض

مسألة تاريخانية ، تمثلت بدور المدارس الدينية التي تنتمللي

إليهللا طالبللان فللي التمللددا الفكللري والشللرعي فللي الللدول

المجاورة .

و عللللى رأس معلللالم الفكلللر ، و الصلللح الممارسلللات و

السلوكيات  الطالبانية  التي بدأت تنتشر فللي المنطقللة ، و

لا باكستان كونها داولة نووية ، قضية العجاب بالنموذج تحديد

الطالباني ، في قدرته على ضبط وضع البلدا المني ، رغللم

أنها كانت وما زالت في حالللة حللروب ، إضللافة إلللى إشللاعة

لا عللن المللن و السللتقرار ، و تللوفير الفللرص للجميللع بعيللد

الوسللاطات و المحسللوبيات ، و معلللوم أن الدولللة الولللى

المرشللحة لللذلك باكسللتان كونهللا  تتشللاطر مللع أفغانسللتان

لا كثيرة مثل اللدين ، واللغللة ، و العللرق ، و التقاليللد ، و أمور

نحوها ، إضافة إلى أن المدارس الدينية الباكستانية كللانت ،

و ما تزال الحاضنة الساسية والرئيسية للطلبة الفغان .
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وقللد ألقللى النمللوذج الطالبللاني ببصللماته علللى باكسللتان ،

وتجسللد مللن خلل التللذمر الشللعبي إزاء مئللات اللف مللن

القضايا المعلقة منذ عشرات السنين فللي المحللاكم ، بينمللا

يلمللس  الباكسللتانيون المقيمللون علللى الراضللي الفغانيللة

سللرعة تسللوية النزاعللات والخلفللات بسللرعة فللي القضللاء

الطالباني ، وذلك في غضون ساعات أو أيام على الكثر ، و

الغريب أن هذا الواقللع دافللع بعللض الباكسللتانيين القللاطنين

على الحدودا إلى الحتكام للطالبان ، و ليللس إلللى الحكومللة

الباكستانية ، وعمد تنظيم سباه الصحابة " جيش الصللحابة "

في بعض المناطق الباكستانية إلى تشللكيل محللاكم موازيللة

 و  بللدأ العامللة،للمحاكم الباكستانية ، محلها فللي المسللاجد 

لا،يلتفتلللون إليهلللا لنيلللل حقلللوقهم بالسلللرعة   تحاشلللي

لا كللل هللذا قبللل لبيروقراطيللة المحللاكم الحكوميللة ، طبعلل

الجراءات المتشدداة التي اتخذها الرئيس الباكستاني برويلز

مشرف في أعقاب الضربات الميركية على أفغانستان .

و عكس مخاوف انتقللال النمللوذج الطالبللاني إلللى باكسللتان

لا  كللارل أنللدرفورث مساعد وزيرة الخارجية المريكية سللابق

حين حذر من انزلق باكستان نحو " الطلبنللة حسللب قللوله ،

فالظاهر أن معظم الحركات السلمية الباكستانية ، و حتى
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غير السلمية ، تتودادا إلى الحركللة الطالبانيللة، و هللو تقليللد

متوارث لدى الحللزاب الباكسللتانية إزاء كللل مللن يصللل إلللى

السلطة في كابول ، كون الفغان هم الذين نشروا السلم

فللي هللذه المنطقللة ، و داافعللوا عنلله مللن خلل معللاركهم

الشهيرة مع الهندوس .

تدرك القوى الدوليللة والقليميللة بللأن أفغانسللتان هللي مللن

 ولللذا فلإن مرضلها سلبب فلي،أعرق الدول فللي المنطقللة 

مرض المنطقة برمتها ، كما قال الشللاعر السلللمي محمللد

 فإن مرض مرضت،إقبال ، والذي اعتبرها بمثابة قلب آسيا 

لا اللللوردا أسلليا ، وإن شللفي شللفيت آسلليا ، ووصللفها أيضلل

كيرزون البريطاني آخر نائب للملكة فللي أفغانسللتان أوائللل

القرن العشللرين بأنهللا " كابينللة قيللاداة أسلليا " ، ولكللن ثمللة

مفارقة كبيرة في الحللرب الميركيللة الن علللى مللا يوصللف

بالرهاب في أفغانسلتان عللن حلرب الخليللج الثانيلة ، ففلي

الولى كان على أميركا أن تللدفع مللن جيبهللا ، أو مللن جيللب

داافع الضرائب الميركللي ، الللذي لللن يتحمللل لفللترة طويلللة

عملية الدفع ، بينما في حرب الخليج الثانيللة ، كللانت أميركللا

تقبض من داول الخليج وغيللر الخليللج وهللو فللارق كللبير فللي

الحضارة الماداية التي تقوم عليها أميركا وحلفائها في هذه
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 و،الحرب والللذين يحسللبون كللل شلليء فللي ميللزان المللاداة 

كذلك في صنادايق القتراع وقياسات الرأي .

 :طالبان ضحية صراع الشركات الكبرى على أنابيب الغاز- 3

 

         مللع ظهللور حركللة طالبللان الفغانيللة علللى المسللرح

السياسللي ، التفتللت الشللركة الرجنتينيللة بريللداس إلللى

رد أنابيب الغاز إلى باكستان ، و منهللا أفغانستان ، من أجل م

إلى الهنللد ، و اليابللان ، و هللو مللا سلليوفر علللى أفغانسللتان

لا ، كحق مرور أنابيب الغاز من بحدودا مائة مليون داولر سنوي

مناطقها ، إضافة إلى تزويللد المنللاطق الللتي تمللر بهللا هللذه

النابيب بالغاز ، مع توفير عشرات اللف من فللرص العمللل

للشعب الفغاني العاطل عن العمل .

و يبدو أن الشركة الرجنتينية حظيت بقبللول لللدى الحركللة ،

لا على أساس أن شركة يونوكول المريكيللة تشللترط شللروط

قاسية للقلع بالمشروع النفطي و الغازي ، و على رأسه ،

تحسللين طالبللان لسللجلها فللي مجللالي حقللوق النسللان ،

وحقوق المرأة ، و هي مسائل حساسة لدى الحركة ، إضافة
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إلى كسب العتراف الدولي و نحو ذلك من المسائل التي ل

تعنى بها بريداس الرجنتينية .

و بعد أن أمضت رئيسة الوزراء الباكستانية حينها بللي نظيللر

بوتللو علللى التفللاق، ثللارت ثللائرة واشللنطن ، و دافللع ذلللك

دايبلوماسي أمريكي في جلسة له مع بوتو إلى إساءة قواعد

البروتوكول حين وجه لها كلمات قاسية ، لتفضيلها الشركة

الرجنتينية على الميركية ، وهو المر الذي لللم تللرض بوتللو

بأقل من اعتذار من الديبلوماسي الميركي ، لكن بعللد أيللام

من هذا اللقللاء العاصلف بينهملا ، و إصلرار بوتللو علللى منلح

الحق للشركة الرجنتينية ، تم الطاحة بها .

وعزت بوتو حينها  السباب في لقللاء مطللول أجريتلله معهللا

في ذلك الللوقت سللبب الطاحللة إلللى : " تفضلليلها الشللركة

الرجنتينية على المريكية ، لقد أسقطتني شركة يونوكللول

المريكية " هكذا قالت بوتللو . ويبللدو أن بوتللو لللم تللدرك أن

معظللم السياسلليين الميركييللن كللانوا أو سيصللبحوا بعللد

لا مسؤولين في هذه الشركات كمستشارين تقاعدهم سياسي

 وكللان مللن بينهللم وزيللر،للسللتفاداة مللن علقللاتهم العامللة 

الخارجية الميركي السابق هنللري كيسللنجر ، نللائب الرئيللس

 ودايك تشيني ومستشارة المن القللومي،الميركي الحالي 
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 والمستشللار الميركللي،الميركي الحالي كونللداليزا رايللس 

للشللؤون الفغانيللة زالمللاي خليللل زاداه الفغللاني الصللل ،

وحللتى مسللاعدي المبعللوثين الممييللن السللابقين عملللوا

كمستشارين لشلركات النفللط والغلاز هللذه ، وهلو ملا يعلزز

ارتباط السياسة بالنفط والغاز .

و ملع سللقوط بوتلو وافقلت باكسللتان ملع تركمانسلتان ، و

لا طالبان ، على منح الحق ليونوكول المريكيللة ،  و هللو أخير

لل العقللد مللع الرئيللس ما أزعج بريداس التي كانت وقعت أص

التركماني صابر مرادا نيازوف ، الذي سرعان ملا تخلللى عنلله

بعد أن رأى ما حل ببوتو ، بالضللافة إلللى قللدرة الميركييللن

على خلق متاعب عدة لنظامه الشمولي ، فتوجهت بريداس

إلى المحاكم رافعة داعوى قضائية ضد الرئيللس التركمللاني ،

 خطللت بريللداس1997ويونوكول  ، و في أيلول مللن العللام 

% من أسهمها إلللى شللركة أمكللو60خطوة ذكية حين باعت 

المريكية ، و نقلت بذلك المعركة إلى معركة بيللن شللركتين

أمريكيتين في عصللر ل يقللوى البعللض  علللى الصللمودا أمللام

القللوة الميركيللة ،  فكيللف إذا كللانت المسللألة متشللابكة

ويتداخل فيها السياسة أو النفط .
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و بقيت الضحية الساسية لهذا الصراع تركمانسللتان ، الللتي

ما تزال تعاني من عدم الستفاداة مللن نفطهللا و غازهللا ، إذ

أنها  المتضرر الول من تأخير المشروع ، وهي التي أطلللق

عليها " كويت جديدة " ،  بسبب مخزونها من النفط ، لكنهللا

ل تقدر على تصديره ، والتنعم بلله رغللم تللوالي السللنين ، و

لا يقدر الخبراء استخراج داول وسللط آسلليا مللن النفللط يوميلل

 ألف برميل .300بمليون برميل ل تصدر منه سوى 

لا عللن مصللالح الشللركات و الصللراع المنطقللوي ليللس بعيللد

العالمية ،  فروسيا ل ترغب بأن تلذهب النلابيب بعيللدة علن

لل في كسب مرداودا حق المرور   لكن ذلك يللأتي،أراضيها ، أم

على حساب  تركمانستان ، لعوامللل عللدة علللى رأسللها بعللد

المسافة إلى جانب حالللة الضللطراب الللتي تسللودا روسلليا ،

وكذلك بعدها عن السواق العالمية .

لا ل ترغب أن تذهب النابيب بعيدة عنها ، أما إيران فهي أيض

و لللذلك سللعت إلللى مللد خللط أنللابيب الحديللد إلللى سللرخس

لا معها ، علللى أمللل أن يسللاعد ذلللك التركمانية لربطها تجاري

على ربط الجمهوريات الخرى بإيران .
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 فالحركللة تلللوح بإشلهار سلللح،وليران انشغالتها الخاصلة 

السلللنة و البللللوش اليرانييلللن المتواجلللدين عللللى الرض

الفغانية ، و هللم قللادارون علللى إضللرام النللار فللي السللاحة

اليرانية الداخلية ، خاصة و أن البلوش و السنة بشلكل علام

يجاورون أفغانستان بينما تنحصر الشيعة في وسط إيللران ،

 هذا فللي،و هو ما قد يوفر أرضية خصبة للتحرك الطالباني 

حللال تللدهورت الوضللاع . و يسللودا اعتقللادا أن التحللول فللي

السياسة اليرانية إزاء أفغانستان جاء بعللد حسلابات إيرانيلة

طويلة و معقدة إزاء هللذه التضللاريس المتشللابكة، وإن كللان

لا فللي السياسللة الوجودا الميركي هذه اليام قد يسبب تقلبلل

 ومعارضللة بشللكل، و التي كانت مؤيدة للقليللات ،اليرانية 

لا لعرقيللة عللام للغلبيللة البشللتونية الللتي تللرى فيهللا تهديللد

الهزارة الشيعة الفغان  .

 

المتللداداات العرقيللة و اللغويللة الفغانيللة إلللى الللدول- 4

المجاورة :
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        لعل أكثر ما يهددا المنطقة هو انتقال شللرارة الصللراع

العرقي الفغاني إلى الللدول المجللاورة ، سلليما و أن وجللودا

امتداداات للعرقيات الفغانية في الدول المجاورة ، سيشجع

 و،تلك العرقيات و الثنيات على النضمام لبعضللها البعللض 

هو ما قد يحللول المنطقللة إلللى حالللة مللن النفجللار ، سلليما

وهي الللتي تخللتزن فللي أحشللائها برميللل بللارودا ، فللالبلوش

الفغللان لهللم امتللدادااتهم فللي إيللران و باكسللتان ، و كللذلك

 و،الطاجيللك و الوزبللك فللي طاجيكسللتان و أوزباكسللتان 

هنللاك البشللتون الفغللان فللي باكسللتان ، و التركمللان فللي

تركمانسللتان ، ولللذا يللرى بعللض المحلليللن أن هللذا الواقللع

السودااوي القادار على  بلقنللة المنطقللة ، دافللع داول الجللوار

إلى التعامل مع ظاهرة حركة طالبان الفغانية فللي البدايللة

الللتي رأت فيهللا الكللثير مللن داول المنطقللة بأنهللا ظللاهرة

مسللتقرة و ليسللت عللابرة ، سلليما مللع تمكللن الحركللة مللن

السليطرة عللى بدخشلان معقللل الرئيللس الفغلاني برهلان

 فاقدة الشلعبية،الدين رباني ، و ثبوت أن  المعارضة هزيلة 

لل عللن هزيمللة الطالبللان ، و لللذا،  ل تقوى على مقاومة فض

فإن التعامل معها أفضل من مقاومتها و عدائها .
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لكن داخول أميركا على الخط بعد أحداث الحللاداي عشللر مللن

 وإن كانت النية مبيتة مللن قبللل ذلللك بقللدر مللا أراح،أيلول 

 بقللدر مللا أقلقهللم علللى مصلليرهم ومصللير،بعللض الللدول 

المنطقللة الللتي يقلقهللا التواجللد الميركللي فللي حللدائقها

الخلفية . وما تزال القوات الميركية غير واثقة مللن تعللاون

،الغلبية البشتونية معها في حربها ضد ما يوصف بالرهاب 

إذ أن تجربة طللوره بللورة أثبتللت أن الللذي تعللاون معهللا هللو

 وهللي المقربللة مللن،القائد حضرت علي من أقلية البشائي 

 وهو قائد موال لحمد شاه مسعودا ، بينما شعرت،الطاجيك 

القوات الميركية أن القائد البشللتوني المعللروف فللي جلل

آبادا زمان خان لم يتعللاون معهللا بشللكل كامللل ، ولعللل هللذا

الدرس هو الذي استفاداته من طللوره بللوره ، حيللث لللم تثللق

 فعمللدت إلللى جلللب قللوات،بالقللاداة البشللتون المحلييللن 

 وتحلللت إشلللراف وزارة اللللدفاع،طاجيكيلللة ملللن الشلللمال 

 المللر الللذي سللبب حساسلليات بيللن القللادامين،الفغانيللة 

الطاجيللك وبيللن البشللتون المحلييللن ، إذ أنهللا كللانت المللرة

الولى فللي التاريللخ الفغللاني المعاصللر تللدخل فيهللا قللوات

لا مناطق بكتيا وبكتيكا طاجيكية إلى مناطق البشتون خصوص

.
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المخدرات : – 4

 

            تعللد المخللدرات مللن المسللائل الللتي تقلللق الغللرب

بشكل خطير ، و لذا فهو كان كثير التأكيد علللى ضللرورة أن

لا وهي  التي تفتللك توقف طالبان زراعة هذه الفة ، خصوص

لا بعشرات اللف من الشللباب الغربللي ، فالحصللائيات سنوي

الغربيللة تقللول بللأن ثلثللة أربللاع مللن المخللدرات العالميللة

مصدرها أفغانستان ، و لكن كما قال لنا أحللد كبللار الفغللان

الذي يزرع هذه النبتة : " إن كان الغرب قلللق بالفعللل علللى

شبابه فليتوقف عن شرائها و استخدامها ، و ليحفظ حدوداه

، ويشددا الرقابة عليها ."

و يأخذ الفغان على المؤسسللات الدوليللة للغاثللة ، و كللذلك

على الللدول عللدم مسللاعدتها فللي المجللال الزراعللي ،  فللي

الوقت الذي  يحذر برنامج الغذاء العالمي من مخاطر تعرض

لا إن لم يدعم بللل   مليللون داولر54مليون أفغاني للموت جوع

لل في العام   .2001خلل مث
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،فحالة الجفاف الفغاني التي شاهدناها خلل زيارتنللا تلللك 

 وصلللت،لسيما في وليات مثل باداغيث و غزني و هيلمنللد 

إلى دارجة خطيرة في ظللل موجللة الجفللاف و القحللط الللتي

تضرب المنطقة برمتها ، و طاولت حتى الحيوانات .

مع سقوط حركة طالبان ووصول حكومة حامد  كارزي إلللى

السلطة عادات من جديد المخاوف الغربيللة مللن زراعللة هللذه

الفة إذ توقعت صحيفة الغاردايللان فللي عللدداها الصللادار فللي

 بأن ترتفع نسبة محصول المخدرات إلللى مللا2002-لل 2-لل 21

 وقللدرت الجريللدة الكميللة بللل،يوازي الثلث سنوات الماضية 

% ملللن75 طلللن ومعللللوم أن أفغانسلللتان تقلللدم 4600

السللتهلك العللالمي للهيروئيللن ، وحللذرت الجهللزة المنيللة

الغربية من مغبة وخطورة هذا المر في حال عللدم معللالجته

قبللل بللدء المحصللول ، إذ أنلله سيشللكل كارثللة للغللرب ،

لا  % من المخللدرات الواصلللة90 كون نسبة ،وبريطانيا تحديد

إلى بريطانيا إنما قادامة من السوق الفغاني .

ويتحدث من داعا نفسه بهشام المكي في كتابه الذي نشللره
وأن هللذه علللى حلقللات علللى موقللع المحروسللة فيقللول :"

الحرب يجب أن تبدأ وتنتهى قبل موسم زراعة الفيللون, أى
فللى حللدودا شللهرى أكتللوبر ونوفمللبر, وبحيللث تتيللح أمريكللا
الفرصة كاملة للمزارعيللن الفغللان لزراعللة كافللة الراضللي
الممكنة بالفيون. وهذا ل يتأتى إل بإسقاط حركللة طالبللان
الحاكمة أو إضعافها إلى الحللد الللذي تعجللز فيلله عللن فللرض

280



م.2000/2001حظر شامل كالذي فرضته فى موسللم عللام 
 مليللار400وهو الحظر الذي أفقد القتصادا المريكي مبلللغ 

داولر كللانت تصللب فيلله مللن عائللدات الهيرويللن المنتللج مللن
الفيون الفغللاني. وعبللارة جللورج بللوش الللتى أطلقهللا مللع
إندلع شرارة هللذه الحلرب واللتى قللال فيهللا (مللن أجلل أن
نحسن اقتصادا أمريكا علينا أن نحارب). هذه العبللارة تعطللى
مصللداقية أكللبر للتقللدير المللذكور والللذى أطلللق علللى هللذه

الحرب حتى قبل أن تنشب لقب (حرب الفيون الثالثة).

ولكن الخطاب الرئاسي لبللوش بعللد وصللول حكومللة كللارزي

المعينة في مؤتمر بون من قبل المم المتحللدة ومللن خلللف

سلللتار الوليلللات المتحلللدة الميركيلللة خفلللف اللهجلللة إزاء

المخدرات على أساس أن من الصعب أن تعالج حكومللة غيللر

لا لهذه القضية الحساسة   و اللتي يعيلش عليهلا،مؤيدة شعبي

المليين من الفغان ، وهو ما قد يعللزز مللا ذكللره مكللي مللن

قبل ،  وجاء هطول الثلوج في الشللرق الفغللاني لول مللرة

لا لينعللش موسللم المخللدرات هللذا العللام فللي منذ ثلثين عاملل

لا وأن أمراء الحرب الفغانية سلليعمدون أفغانستان ، خصوص

 ومنهللا،إلى تسهيل حركة المخدرات إلى داول وسللط آسلليا 

إلللى الللدول الغربيللة مللا داامللوا سيحصلللون علللى نسللبتهم

وحصتهم من وراء هذه التسهيلت .

ومازلت أتذكر ما قاله أحد الفغان الكبار في السن بللأنه إذا

لا " القنبللللة كلللان للللدى الغربييلللن والميركييلللن تحديلللد
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الهيدروجينية فنحللن لللدينا القنبلللة الهيروينيللة " نسللبة إلللى

الهيرويللن الللذي يسللتخرج مللن المخللدرات ، وحسللب تقريللر

 فللإن2002-10-25المم المتحدة الذي صدر مللن فينللا يللوم 

أفغانستان عادات بعد سقوط حركة طالبان الفغانيللة كللأكبر

لا لا داوليلل منتج للمخدرات في العالم وقال التقريللر بللأن مسللح

 إلللى2001أظهر أن محصول المخللدرات ارتفللع فللي العللام 

 طن بعللد أن كللان قللد تراجللع فللي أيللام طالبللان عللام3300

 طن فقط بعد الفتوى الشلهيرة الللتي حللرم185 إلى 2000

فيهللا زعيللم الحركللة المل محمللد عمللر زراعللة المخللدرات

والتجار بها ، بينما كللان منتللوج المخللدرات قبللل أن منعتهللا

 طن .4600طالبان 

 

طالبان لماذا النهيار السريع؟! - 5

 

          تساءل الكثيرون عن سلرعة ظهللور حركللة طالبللان ،

والللتي ابتلعللت حيتللان أفغانيللة كللثيرة ، كللان ومللا زال لهللا

سمعتها ، وصخبها ، في الساحة الفغانية ،  ومللا يللزال هللذا

السؤال يحيللر الكللثير مللن المحلليللن ، والمختصللين بالشللأن
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الفغاني ولكن التساؤل الذي سيظل محل اهتمام الكثيرين

من الباحثين بالشأن الفغللاني هللو : لمللاذا انهللارت طالبللان

بهلذه السلرعة ، وهلي الللتي كللانت تهللددا ، وتتوعللد القللوات

الميركية ؟!!

وتتفاوت النظرة التحليليللة لهللذا الموضللوع الحسللاس الللذي

يحتاج إلى وقت حتى تخرج وثائق تشرح ماذا حصل ؟ ولماذا

حصل ؟ وبالتالي يندفع صللناع القللرار فللي كللابول وقنللدهار

وغيرهما من المدن المجاورة ،  إلى الحديث عن ذلك اللغز .

وربما نسعى في عجالة إلى تحديد بعض السباب والعوامللل

التي أدات إلى سقوط الحركة بهذا الشكل المريع والسريع ،

وإن كان من الصعب الجزم بهذه السباب لوحدها على أنهللا

التي تقف خلف هذا النهيار  :

 

 الثابت والذي أعتقد أنه وراء النهيار السريع للحركللة ،   .1

هو عدم تمتعهللا بتنظيللم قللوي ، وترابللط فيمللا بينهللا وبيللن

عناصرها ، فهي حركلة وليللدة ولللم يسلمح لهللا الللوقت فلي

ترسيخ تنظيمهللا ، وترابطهللا ، وهللو مللا تحتللاجه التنظيمللات

283



 وكما يقللول الفغللان بشللكل عللام : "،والحزاب في العاداة 

لا ."  لا وخرجت من المسرح سريع جاءت طالبان سريع

 لم تفهم الحركللة أبعللادا التحللرك الميركللي ضللدها فللي   .2

أعقاب الحاداي عشر من أيلول ، وفشلت في تعزيللز الجبهللة

الداخلية للحؤول داون تسلل القوات الميركية مللن خللهللا ،

واستغلل قوى دااخلية في إسقاط الحركة ، كما حصل حين

تحللالفت واشللنطن مللع التحللالف الشللمالي ، ورغللم منللادااة

زعيم الحزب السلمي الفغاني قلللب الللدين حكمتيللار إلللى

رل أن الحركة ظلت تتعامل مع الوضع،تشكيل جبهة موحدة   إ

لا أن،، وكأنها تتعاطى مع التحللالف الشللمالي   ول تريللد أحللد

ر   كملا كلانت تتللوهم ، وإن كلانت،يشاركها في شرف النص

الدول تتجلله فللي لحظللة تعرضللها لي عللدوان خللارجي إلللى

توحيد جبهتها الداخلية ، فإن طالبان تصرفت ، وكأنهللا غيللر

مباليللة بكللل مللا يجللري مللن حولهللا ، وتهللددا وتتوعللد داون

الرتكللان إلللى أرضللية صلللبة ، وقويللة ومتماسللكة . وغللدا

لا إذ كلمللا فكللرت أميركللا بضللرب داولللة مصطلح كارزي عالمي

وتأدايبها يتم طرح نموذج التحالف الشللمالي وشخصللية مثللل

لا . كارزي لتقوم بالدور المنوط بها أميركي
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 و الللتي، العتمادا الكللبير علللى السلللطات الباكسللتانية    .3

ظلت الحركة تعول عليها رغم التعاون الوثيق والقللوي بيللن

إسلم آبادا وواشنطن ضد ما سمي بالحرب علللى الرهللاب ،

ومازلت أذكر ما قاله لي أحد الطالبانيين بعد لقائه مع قاداة

عسكريين باكستانيين كبار فللي إسلللم آبللادا خلل الضللربات

الجويللة الميركيللة ، بللأن المسللؤولين الباكسللتانيين طلبللوا

منهللم الصللمودا لشللهر واحللد والبقيللة عليهللم ، أي علللى

الباكستانيين ، ولكن ظهر أن باكستان ربما ورطت طالبللان

التي كانت على ما ظهر تستشلليرها فللي كللل شلليء ، حللتى

يقال أن النسحابات السريعة من الشمال وكللابول ، وحللتى

الجهات التي سلمت طالبان المدن إليهللا كللان بالتفللاق مللع

 أو على القل مع شريحة منها،الجهزة المنية الباكستانية 

 إذ أن التقارير ما تزال تتحدث عن تعاطف أو تعللاون بعللض،

الشرائح من الجهزة المنية مع طالبان .

وتتحدث المصادار العربية والفغانية المطلعة التي كانت في

جلل آبادا والمقربة من صنع القللرار الطالبللاني بللأن عمليللة

انهيار طالبان طبخت بين حاكم جلل آبادا الطالباني السابق

مل عبللد الكللبير والقائللد عبللد الحللق الللذي قتللل علللى أيللدي

طالبان قبل انهيارها ،  واعترف بذلك عبد الحق قبل مقتللله
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 والذي حقق معه وكتللب اعترافللاته ،،أمام حاكم ولية لوجر 

 وما تزال بعض المصادار الطالبانيللة تحتفللظ،وسجلها كاملة 

 وحتى أنها تحتفظ بها مكتوبللة كمللا،بهذه التسجيلت لديها 

علمللت ، وقللد روى الكللثير مللن الباكسللتانيين المتعللاطفين

الذين توجهللوا إلللى أفغانسللتان لمسللاعدة طالبللان كيللف أن

بعلللض القلللاداة الميلللدانيين الطالبلللانيين متواطئلللون ملللع

 وحيللن تحللدث الطلبللة الباكسللتانيين مللع بعللض،الشللماليين 

القاداة الطالبانيين عن هذه المسألة جوبهللوا بللالبرودا وعللدم

التفاعل مع هكذا قضية حساسة و مهمة .

 التعارض والتنللاقض ، وعللدم التنسلليق ،  والمكاشللفة ،   .4

والمصارحة ، بين تنظيم القاعللدة ، وحركلة طالبلان ، إذ بلدا

أن كل واحد لديه اسلتراتيجيته فلي قتلال الميركييلن ، وإن

كان باعتقاداي لم يكن للطالبان استراتيجية في الحرب ضللد

الميركيين ، وكانوا يعولون على خطط القاعدة والمقاتلين

العرب ، ولكن النسحاب الطالبللاني المفللاجئ مللن كللابول ،

لا فللي السللر ،  وهللم مللا،أذهل الكثيرون  لا عرب  إذ أوقع شباب

لا داون أن يخللبرهم أحللد عللن النسللحاب ، ولعللل يزالون نياملل

لا الضحية الحقيقية كانت الشباب الباكستاني المتطوع حللديث

 والذي يصل عدداه إلى عشرة آلف مقاتل ، وهم شللباب ل،
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لل عللن الطلرق، و ل التقاليللد الفغانيللة ،يعرفون اللغة   فضلل

 وهو ما جعلهم فريسة سللهلة لقللوات التحللالف،والجغرافيا 

الشمالي وقد عرضتهم في المزادا العلنللي مللن أجللل ابللتزاز

 وفرضلوا عليهلم دافلع ثلثلة آلف داولر،علائلتهم وأهلهلم 

أميركي للفراج عن الشخص الواحد ، وتحللدث الكللثير منهللم

بعد الفللراج عنهللم عللن المعاملللة القاسللية و السلليئة الللتي

لا لدى قللوات شللورى عوملوا بها خلل فترة الحتجاز خصوص

نظار بزعامة القائد السابق أحمد شاه مسعودا .

لا   .5  لعل من أسوء القرارات التي اتخذتها طالبان وتحديللد

زعيم الحركة المل محمللد عمللر فللي يوليللو " حزيللران " مللن

 ، هلو منللع زراعللة المخللدرات فللي أفغانسللتان ،2000العام 

داون توفير أي بديل رغم أن أفغانسللتان تصللدر إلللى العللالم

% من  هذه الفة ، ويعيش الشعب الفغاني بنسبة عالية75

لا على هذه الفة ، وفي ظل عللدم تقللديم طالبللان أو لا جد جد

المجتمع الدولي ، البديل لهذا المحصول ، فقللد نفللر الكللثير

من الشعب الفغاني من الحركة وقراراتها وإن كللانوا بقللوا

صامتين ولكن غيللر مرتللاحين لهللذا القللرار الللذي لللن يكللون

لا ، فالشارع الفغاني لم يخللف امتعاضلله لا شعبي بالتأكيد قرار

واستيائه من قرار الحركة التي سحبت منه قوت يومه الذي
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يعيش عليه في ظل قحط وجفاف لم تعشه على البلدا مللن

قبل .

 فشللللت الحركلللة فلللي حشلللد اللللرأي العلللام العربلللي   .6

والسلمي ،  وتوظيفه بشللكل أفضللل ، وذلللك فللي إرسللال

الوفودا إلى الدول العربية والسلمية ، ففللي الللوقت الللذي

كانت تقول جهادا وعلى المة السلمية المشاركة فيه ، لللم

تكن تضع العالم السلمي الللذي كللانت تطلللب النصللرة منلله

 بل رفضللت حللتى فللي جعللل،في صورة الوضاع الحقيقية 

القتال ضد القوات الميركية وهي التي رفضت التعاون مللع

 وكللذلك مللع قللاداة أفغللان،زعيم الحزب السلمي الفغاني 

آخرين وكأن الحرب مع أميركا نزهة .

 كالعلاداة لعللب الملال اللدور الساسللي فلي تغييللر ولء   .7

القياداات الطالبانية ، وما زلت أتذكر قول أحدهم بأن هللؤلء

القاداة الميللدانيين مللن الفغللان  ليسللوا تللابعين للمل عمللر،

 وبشللكل أداق،بقدر مللا هللم تللابعين للسلللطات الباكسللتانية 

للللبريق اللللدولر والملللوال ، فقلللد اشلللترتهم السللللطات

الباكسلتانية مللن الحللزاب الفغانيلة الخلرى خلل الحلروب

 وذلك  قبل سقوط كابول بأيدي طالبان،الداخلية الفغانية 

، ولذا تواترت الروايات عن شراء التحللالف الشللمالي لللذمم
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قائدين في جبهة شمال كابول ، وهو ما سللهل لهللا اخللتراق

 وداخول المدينة والناس في بيوتهم وفراشهم .،الجبهة 

لا بقللوة الوليللات   .8  الظللاهر أن الحركللة اسللتخفت كللثير

المتحدة الميركية وإمكانياتها ، وبكل تأكيد لم تقرأ الكللثير ،

أو حتى النذر القليل عن تلك القللوة ، وإليكللم القصللة الللتي

رواها لي مندوب الحللزب السلللمي فللي باكسللتان الللدكتور

غيرت بهير يقول الخير : " حين توجهت  إلللى كللابول خلل

 وجللاء،القصف الميركي والتقيت  وزير الللدفاع الطالبللاني 

الحديث عن الرئيس الليبي معمر القللذافي فللالتفت الللوزير

إلى الذي كان بجانبه وسأله من هذا القذافي " ؟! 

 

هل تنبأ ابن لدان بسقوط  طالبان ؟- 6

 

          طريقة انسحاب القاعللدة ، والفشللل الميركللي فللي

القبض على أحد  من رموزها ، أو قتله ، باستثناء مللا حصللل

بطريق الصدفة المحضة لبي حفص المصري فللي قنللدهار ،

يشير إلى العجز الميركللي وفشللله فللي تحقيللق أي انتصللار

 فالقيللاداة الميركيللة الللتي أعلنللت أنهللا،حقيقي حللتى الن 
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لا أنلله قتللل،قتلت أبا حفص المصري  في كابول   تبين لحقلل

في قندهار ، المر الذي يشي بضعف المعلومللات الميركيللة

عن القاعدة وقاداتها ، وإذا أضيف هذا الكلم مللع تصللريحات

ابللن لدان المتكللررة ، أو مللن خلل حللواريه بشللأن إعجللابه

بالتجربة الصومالية فللي جللر الميركييللن ، وإيقللاع الخسللائر

بهللم ، وهللو المللر الللذي سيسللهل علللى خروجهللم مللن

أفغانستان ، نسللتطيع أن نقللرأ مللن خلل ذلللك كللله أن ابللن

لدان كان يدرك إمكللان سللقوط طالبللان ، ولللذا اسللتعد لهللذا

اليوم ، ولعل ما ضاعف من إمكان استعدادا أسللامة بللن لدان

لهذا المصير هو الطريقة التي اختفى فيهللا ، داون أن يعلللم

 وهللو مللا عنللى أنلله كللان يسللتعد لهللذه اللحظللة ،،بلله أحللد 

لا وأنلله اختفللى معلله المئللات مللن  التبللاع ، وهللو مللا خصوصلل

،يشكل هزيمة أمنية للقللوات الميركيللة والتحللالف الللدولي 

وانتكاسة للهدف المعلللن مللن وراء الحملللة الميركيللة علللى

أفغانستان ، والمتمثلة في القضاء على ما يوصف بالرهاب

، وتفكيك شبكة القاعدة ، و القبض على أسامة بن لدان .

وحتى ما حصل من وقوع بعض الفغان العللرب فللي شللراك

 وبالتللالي تللم نقلهللم إلللى غوانتانللاموا ،،القوات الميركية 

كان ذلك كله بمحض الخطأ الذي ارتكبه أحد القاداة المحليين
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 وهللو ابللن الشلليخ الموريتللاني  ، وهللو مللا سلليأتي،العللرب 

لا بروايات بعض الفغان العرب وبعللض الفغللان لل مدعم مفص

الطالبانيين الذين التقيتهم .

 

كيف وصل الفغان العرب إلى غوانتانامو ؟- 7

 

        ما يزال لغللز وصللول الفغللان العللرب إلللى غوانتانللامو

يحير الكثيرين ، فهل كان يصدق من خللرج مللن الصللعيد ، أو

من الخليج ، أو من الشام ،  بهدف الجهادا في أفغانسللتان ،

لا بين يدي القللوات أن يجد نفسه فجأة في غوانتاناموا أسير

الميركيللة ،  ربمللا تصلللح قصللص هللؤلء  إلللى فيلللم ، ربمللا

يضاهي أفلم جيمللس بونللد ، ولكللن الللذي بللدأ يتسللرب مللن

لا،مصادار الفغان العرب ، ومصللادار طالبللان  لا عربيلل  أن قائللد

لا،  يدعى ابن الشيخ الموريتللاني ، والللذي أقللام الفللترة محلي

التي سبقت وصوله إلى أفغانستان في ليبيللا خللالف أوامللر

بعللض مرؤوسلليه ، حيللن سلللك مللع حللوالي مللائتين مللن

المحاصرين في طوره بوره الطريللق إلللى باكسللتان ، بينمللا

كان المفروض أن يلجأ إلى بعض القبائل الفغانية التي تللم
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لا ، وبعد أن وثق المقاتلين العرب الللذين الترتيب معها مسبق

كانوا متعبين من معارك طوره بوره ، إذ يتردادا أن خروجهللم

كان بمساعدة القائد زمان خان البشتوني ، وهو مللا أغضللب

 وهللي أقللرب مللا،القائد حضرت علللي مللن أقليللة البشللائي 

تكللون إلللى العرقيللة الطاجيكيللة والمحسللوب علللى جماعللة

،شللورى نظللار الللذي كللان يقللوداهم أحمللد شللاه مسللعودا 

والمتحالف بقوة مع القوات الميركية في المنطقللة ، وبعللد

أن تمكللن المقللاتلون العللرب مللن الخللروج مللن أفغانسللتان

باتجللاه الراضللي الباكسللتانية ، طلبللت القبائللل الللتي كللانت

أقسمت على القرآن الكريم ، وهو قسللم عظيللم لللدى تلللك

رل تسلمهم   وأنها ستحميهم من كل سوء ، وبعد،القبائل ، بأ

 طلبللت منهللم بطريقللة خداعيللة،،أن اسللتقروا فللي بيوتهللا 

 وسلللموها بالفعللل ، ثللم اسللتدعت قللوات،تسليم السلللحة 

المن الباكستانية التي كانت حكومة باكسللتان نشللرت أكللثر

من ستين أللف جنللدي ملن قواتهلا علللى طلول الحلدودا مللع

أفغانستان ، فاعتقلت المقاتلين العللرب ، وشللككت مصللادار

أفغانية قبلية عدة تحدثت إليها عللن الروايللة الحكوميللة فللي

حصللول مصللادامات بيللن قللوات المللن الباكسللتانية وقللوات

الفغان العرب خلل عملية نقلهللم مللن سللجن كوهللات إلللى
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بيشاور ، وشددات المصادار على أن ثمة عملية مللدبرة كللانت

 وهو ما أراداته القوات الميركيللة،تهدف إلى التخلص منهم 

 لكن العمليللة لللم تسللفر سللوى عللن،على غرار قلعة جنكي 

قتل حوالي عشرة من الفغان العرب ، والذين دافنوا بشكل

لئللق مللن قبللل أهللالي المنطقللة الللذين يللزورون قبللورهم

وحولوها إلى أضرحة يضعون عليها أكاليل الزهور .

لكللن مصللادار الفغللان العللرب يؤكللدون أن بعللض المقللاتلين

 وهللرب بعضللهم وتمكللن مللن،السللرى حللاولوا المقاومللة 

الفلت مللن قللوات المللن الباكسللتانية ، ولجللأت القبائللل

لا إلى اتخاذ قرار جماعي بإضرام النللار فللي الباكستانية لحق

 والللتي سلللمت الشللباب العربللي إلللى،بيللوت قبيلللة منجللل 

لا في وجللوداهم الن فللي السلطات الباكستانية ، وكانت سبب

غوانتانامو .

وما تللزال المحكمللة الباكسللتانية العليللا فللي إقليللم بيشللاور

تواصل الستماع إلى المحامي جاويد براتشللا ، والللذي رفللع

قضية ضد الحكومة الباكسللتانية لحتفاظهللا بالعشللرات مللن

الفغان العرب حتى الن فللي سللجونها داون وجلله حللق كمللا

يقول ، بالضافة إلى قتلها عشرة منهم في طريقهللم إلللى

 والذي أكد لللي، وكنت تحدث إلى المحامي براتشا ،السجن 
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بأن الحكومة الباكستانية ردات على اعتراضي بقتل الشللباب

،العرب بالقول : إن قتلهم حصل في حللاداث مللروري بينمللا 

 وتم نقل ذلك في وسائل العلم الدولية ، بأن،الكل يعرف 

لا بللأنه تبللادال نللار بيللن القتللل حصللل فيمللا وصللف باكسللتاني

 وهو غير داقيق ، وإنما تللم تصللفية هللؤلء العللرب،الطرفين 

داون إبداء أية مقاومة .

ومن الغرائب في هذه القضية أن وزير الداخلية الباكستاني

معين الدين حيدر بعد أن نقلت عنه صحيفة عكاظ السعوداية

 سللعوداي ،240عن احتجاز السلطات الباكستانية لكثر مللن 

لا أنهللم أعللاداوهم إلللى الراضللي عللادا ونفللى ذلللك ، موضللح

الفغانية ولم يسمحوا لهللم بللدخول الراضللي الباكسللتانية ،

وعلى هذا فحتى الن تنفي باكسللتان أن يكللون الللذين فللي

غوانتانللامو انطلقللوا مللن أراضلليها ، مللع العلللم أن أهللالي

كوهللات مللن الشللهودا العيللان فللي تلللك المنطقللة أكللدوا أن

القللوات الميركيللة هللي الللتي نقلللت الفغللان العللرب وهللم

يلبسون الشورت في شتاء تلك المنطقة القارس .

وكنللت قللد تللوجهت إلللى منطقللة كوهللات علللى الحللدودا مللع

 واتصلللت مللع عللددا مللن،أفغانستان من طرف طللوره بللوره 

 فتبين لللي،المصادار الباكستانية النافذة لستيضاح المسألة 
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أن الخديعللة كللانت مللن قبللل إحللدى القبائللل الللتي عمللدت

القبائل بشللكل عللام فللي المنطقللة إلللى إضللرام النللار فللي

بيوتها كثمن لفعلتهم تلك ، وإن كانت القبيلة أكدت أنها لللم

يكللن فللي تصللورها أن يصللار إلللى تسللليمهم إلللى الوليللات

 وأن المللر ليللس سللوى تسللليمهم إللى،المتحدة الميركيللة 

السلطات الباكسللتانية ، ويبللدو أن الخيللرة لللم تكللن تتوقللع

حتى نقلهم إلى أميركللا الللتي أكللدت الخيللرة للباكسللتانيين

على أنه سيصار إلى نقلهم إلى قاعللدة قنللدهار لمزيللد مللن

التحقيق .

والذي ظهر لي خلل تلللك الرحلللة أن القبيلللة الللتي سلللمت

،الفغان العرب هي مللن الشلليعة الللذين يعارضللون طالبللان 

لا وهم الذين يللرون أنهللم مللع الفغللان العللرب كللانوا خصوص

لا في قتل واضطهادا الشيعة الفغللان ، وقللد كللانت هللذه سبب

القبيلللة تسللبب مشللاكل لمللرور حللتى قوافللل المجاهللدين

الفغان خلل حربهم ضد القوات السوفييتية .

ونقللل لللي شللهودا عيللان عللن حالللة السللرى العللرب المائللة

 أن كلهم،والسبعة والخمسين الذين تم إبعاداهم إلى أميركا 

لا،كانوا يحملون القللرآن   وحيللن رأى أحللد الميركييللن أسللير

لا يقرأ في القرآن خلل صعوداه إلللى الطللائرة   التقللط،عربي
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لا ،منلله المصللحف   فمللا كللان مللن الضللابط، وطرحلله أرضلل

لل له : " إن رل أن صفع الميركي على وجهه قائ الباكستاني إ

لا منهللم فأخبرونللا ، فهللذا القللرآن ول يمكللن كنت تريللد شلليئ

التصللرف معلله بهللذه الطريقللة ." ، ونقللل أحللد  الضللباط

الباكستانيين الذين كانوا موجوداين في المطار عن الفغللان

العرب قبل تسللليمهم إلللى أميركللا قللولهم : " اقتلونللا فللي

 ولكن ل تسلمونا إلى أميركا ." ،باكستان 

، وتلللك المنللاطق ،ولحظت خلل زيارتي إلى كوهللات وبنللو 

حجم التعاطف مع العرب بعد تلللك الحاداثللة ، حيللث روى لللي

أحدهم أن عمته بقيت يومين لللم تللذق الطعللام وهللي تبكللي

على الفغان العرب ، وكم أحسست بالذنب الذي يستشللعره

أهللالي تلللك المنطقللة مللن جللراء فعلتهللم تلللك ، وإن كنللت

لا إزاء أي عربللي فللي لا أنهللم بللدؤوا أكللثر صللمت لحظللت أيضلل

لا فللي سللجنه وتسللليمه إلللى المنطقللة حللتى ل يكونللوا سللبب

أميركا .

 

قوائم المقاتلون  العرب المعتقلون  :- 8
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          كشفت قائمة بأسماء الفغان العرب الللذين اعتقلللوا

 حصلت عليها في إسلم آبادا، أو تم ترحيلهم ،في باكستان 

 بأن عددا الللذين تللم نقلهللم مللن سللجون كوهللات وبيشللاور،

 وصللل إلللى،الباكستانيتين إلى قاعدة غوانتانامو فلي كوبللا 

لا 54  إذ يتصدر اليمنيون القائمة ، وقد وصل عللدداهم، شخص

لا ، وخلفهم السعودايون الللذين وصللل عللدداهم17إلى   شخص

لا ، بينمللا كللان أهللل المغللرب سللبعة أشللخاص15إلى   شخصلل

فقللط ، والكويللتيون أربعللة ، و الجزائريللون اثنللان ، وكللذلك

الفرنسلليون والبحرينيللون ، أمللا كللل مللن إسللبانيا والعللراق

والسوداان والصومال وبنغلدايش فكان من نصيب كللل داولللة

واحد فقط ، وعلمللت أن عللددا الفغللان العللرب الللذين كللانوا

يتواجدون في أفغانستان خلل حكومللة طالبللان الفغانيللة و

حتى سقوطها إثر الغارات الميركيللة علللى أفغانسللتان بلللغ

لا حسللب بعللض المصللادار 4742  وإن كنللت ل أجللزم، شخصلل

لا لصللعوبة الحصللول علللى مثللل هللذه بصحة هذه الرقام نظر

 فكيف في أوضاع مثل التي،الرقام في الوضاع الطبيعية 

تعيشها أفغانستان ، وهذه الرقام التي حصلت عليهللا تللبين

 موزعللون علللى الشللكل التللالي :، داولللة 15أنها تنتمي إلى 

لا ،1100كان من نصيب داول المغرب العربي   شخص  تقريبلل
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لا ، بينما بلللغ عللددا الجزائرييللن 680والسعودايون  560 شخص

لا ، واليمنيون  لا ، أمللا430 ، والفلسطينيون 480شخص  شخص

،520 شلللخص ، والسلللوداانيون 270المصلللريون فبلغلللوا  

،180 ، والفيليلللبينون 35 ، والتلللراك 80والعراقيلللون   

 .8 ، والفرنسيون 62 والبريطانيون 30والميركيون 

وكللانت وزارة العلم الفغانيللة الطالبانيللة قللد تحللدثت عللن

لا   وحسب المعلومات المتوفرة لدي من،نفس الرقام تقريب

مصادار استقت معلوماتها من وزير الدفاع الطالباني مولوي

لا فللي كوبللا كمللا يللتردادا ، فللإن عبيللد الللله المسللجون حاليلل

المقاتلين العرب توزعوا على الشللكل التللالي خلل حكومللة

لا فللي قنللدهار وعلللى أربعللة مراكللز منهللا260طالبان   عربيلل

لا ، و مركللز هلمنللد 80 و الللذي ضللم ،مركز نيمللروز  ، شخصلل

لا ، أمللا فللي أورزكللان فكللان هنللاك60واحتللوى علللى   عضللو

لا ، وفللي كللابول سللبعة145 واحتويللا علللى ،مركزان   شخصلل

لا ، و فللي مللزار الشللريف1870 واحتوت على ،مراكز   شخص

 ، وقنللدوز علللى440 وضللما ،شللمالي أفغانسللتان مركزيللن 

 مقاتل400الحدودا مع طاجيكستان ثلثة مراكز احتوت على 

 ، و فللي ننجرهللار300، وكذلك في  لغمان مركزيللن وضللما 

لا 12إلى الشرق الفغاني على الحدودا مع باكسللتان  ، مركللز
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 شخص ، و في كونر ثلثة مراكز ضللمت1700واحتوت على 

 ، أما في خوسللت فكللان هنللاك أربعللة مراكللز واحتللوت160

، شللخص ، واحتضللنت  وليللة بكتيللا ثلثللة مراكللز 600علللى 

لا .740والتي استعوعب    شخص

وتقول المصادار الفغانيللة الللتي كللانت فللي جلل آبللادا خلل

معارك طوره بوره بأن عددا الفغان العرب الذين تم القبللض

لا عليهللم خلل تلللك المعللارك  وصللل  إلللى الخمسللين شخصلل

 وتوزعوا الن على السجون الفغانيللة فللي،بعضهم جرحى 

كابول وكابيسا  .

الفغان العرب في المزادا الفغاني  :- 9

 

             تحدثت مع الكثير من المصللادار العربيللة والمطلعللة

على ملف المختفين العرب ، ورشحت بعض المعلومات عللن

 وهو ما أكدته سلليدة يمنيللة،تعرض سيدة إلى حالة اغتصاب 

كانت عادات من أفغانستان إلللى باكسللتان ثللم تللوجهت إلللى

لا في عز الحداث ، وإن كنللت ل أسللتطيع الجللزم اليمن لحق

لا وأن مصادار المقاتلين العللرب تنفللي،بهذه الرواية   خصوص
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لا  لا قاطع  وتؤكد أنهللم أخرجللوا العللائلت والطفللال،ذلك نفي

 وأن ما يشللاع مثللل هللذه التقللارير والخبللار،قبل كل شيء 

إنما تهدف إلى زعزعة ثقة المسلمين في القاعدة ، والللتي

تخلت عن نسللائها كمللا يحلللو للبعللض أن يصللوروه ، وذكللرت

تقللارير عللدة عللن تعللرض العناصللر العربيللة المعتقلللة فللي

أفغانستان للبيع ،  مقابل بضعة آلف من الدولرات يطللالب

 وقللد غللدوا،بها السجانون الفغان أو المسؤولون الفغللان 

سلللعة يتللاجر بهللا ، ويللأتي سللعرهم أغلللى مللن السللعر

الباكستاني ، حيث تحللدثت الكللثير مللن المصللادار عللن إقامللة

بعللض القللاداة المحلييللن لسللجون خاصللة مللن أجللل التجللار

بالفغان العرب أو الباكستانيين الذين تم أسرهم .

وكانت مؤسسة القذافي الخيرية التي قامت بتسللفير بعللض

العناصر العربيللة مللن باكسللتان إلللى ليبيللا تحللدثت إلللي عللن

دافعها لمبالغ تراوحت بين الثلثة آلف والخمسة آلف داولر

للقاداة الميدانيين الفغان وذلك من أجل الفراج عن عربللي

مسللجون لللديهم ، أمللا الباكسللتانيون المعتقلللون فتللتراوح

 وما يزال وضعهم غللامض رغللم أن بعللض،أعداداهم باللف 

 أو،الهالي الباكستانيين تمكنوا من تخليص بعض أقللاربهم 

أولداهم من السر مقابل ألف داولر أميركي . 
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الفغان العرب بعد سللقوط طالبللان ، كيللف يفكللرون ،- 10

وما هي استراتيجيتهم ؟!

 

         ل أحد يعرف على وجه الدقة حجم المقللاتلين العللرب

المتبقين في أفغانستان ، والذين ما يزالون على علقة مع

لل   إضللافة،أسامة بن لدان ، ولكللن يبللدو أن العللددا ليللس قلي

لا   مللا تشليعه الوسلاط الميركيلة عللن،إلى أنلله ليللس داقيقلل

تضخيم العددا فلي المعلارك مثللل جبلال عرمللا وذللك لتللبرير

تأخير حسم المعركة ، فقد وردات إشللارة قويللة مللن فللاكس

 وهللو أحللد قللاداة القاعللدة،تلقيته باسم القائد سيف العللدل 

لا مللن زرمللت   وذلللك خلل،المعروفين والمطلللوبين أميركيلل

معارك عرما وزرمت في الشرق الفغاني في مللارس " آذار

 يقول فيه : " وكللانت خسللائر المجاهللدين2002" من العام 

 واثنان من تنظيم القاعدة ، ويؤكد،أربعة من قوات الحركة 

المجاهللدون أن الخسللائر الللتي يللذكرها العلم الميركللي

وتابعه العربي عن خسائر الحركللة والتنظيللم تفللوق العللدادا
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لل في المنطقة ، ويتحدى مسؤول في التنظيم الموجوداة أص

لل : أين جثث هؤلء القتلى ."  وزير الدفاع الميركي قائ

600-لل 500فإن كانت المصادار الميركية تتحدث عللن وجللودا 

مقاتل عربي فنستطيع أن نستشف مللن كلم سلليف العللدل

لء علللى هللذا أن قللوات المقللاتلين العللرب أقللل مللن هللذا بنللا

الفاكس .

ولكللن فللي حللال صللحة روايللة أن المقللاتلين العللرب فللي

أفغانسللتان قبللل الهجللوم الميركللي حللوالي خمسللة آلف

لا سيكونون أكللثر مقاتل فإن الموجوداين في أفغانستان حالي

لا إذا علمنللا أن المعتقليللن مما وضعهم سيف العدل ، خصوص

العللرب لللدى الميركييللن والفغللان والباكسللتانيين ربمللا ل

يتعدون الخمسمائة شخص ، وهذا يعني أن البقيللة مللا تللزال

على قيد الحياة ، وربما بعضها متخف أو هارب .

والللذي بللدا لللي أن القاعللدة بللدأت تطللالب بعللض أتباعهللا

وناشطيها بمغادارة أفغانستان منذ سقوط كابول والشللمال

الفغللاني ، وتحسللبت لهللذه الخطللوة ، فالتقاليللد الفغانيللة

تقضللي فللي حللال سللقوط مدينللة ، فللإن المللدن الخللرى

سللتتهاوى، وهللو مللا حصللل مللع طالبللان حيللن مجيئهللا إلللى
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السلطة ، وكذلك حيللن خروجهللا منهللا ، وهللو الللدرس الللذي

لا ، وحسللب المعلومللات الللتي وعيلله الفغللان العللرب تماملل

رشحت إلي من مصادار أفغانية وعربية فإن أسامة بللن لدان

 وغادارهللا بعللد داخللول قللوات،كان في كابول لدى سقوطها 

التحالف الشمالي ، ويبدو أن مصير الفغان العرب سيرتبط

 أن القللوات،لفترة ليست بسيطة بأفغانستان لسبب بسيط 

الميركية أو ما يسمونها بأدابياتهم وفللي مللوقعهم النللداء أو

مركللز البحللوث والدراسللات علللى النللترنت بللل  " القللوات

الصللليبية " هللم الللذين كللانوا مسللؤولين عللن جلبهللا إلللى

أفغانستان ، وبالتالي فعليهم مسللؤولية إخراجهلا مللن البلدا

رل فلمللاذا حرضللتم واسللتفزيتم حللتى يللبرؤوا سللاحتهم ، وإ

أميركا لتأتي إلى أفغانستان ، وأجدني مرة أخرى أؤكد على

 وهي : هذا كله في حال صللحة مللا نسللب عللن،نقطة مهمة 

تورط القاعدة في تفجيرات نيويورك وواشنطن  .

ويتوقللع أن تكللون اسللتراتيجيتهم المقبلللة ، تتلخللص فللي

 فكارزي الللذي،السعي جاهدين إلى بث الفوضى في البلدا 

جاء إلى السلطة بدعم أميركي لم يتمكن مللن تعييللن سللوى

 ولية أفغانية حتى كتابة هذا30أربع حكام وليات من أصل 

الكتاب ، وانهمللك كللارزي منللذ تنصلليبه وحللتى هللذه اللحظللة
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 بينمللا لللم يتللوجه إلللى،بزيللارة الللدول الكللبرى والصللغرى 

الوليات الفغانية الخرى الملتهبة ، في الوقت الذي يعاني

 حيللث،البشتون في الشمال الفغللاني مللن تطهيللر عرقللي 

أرغلللم اللف عللللى تلللرك منلللازلهم ، ل لسلللبب سلللوى أن

القليات تريد أن تنتقم مللن فللترة حكللم طالبللان ، وهللذا مللا

 وكللذلك،أكللده وزراء أفغللان فللي الحكومللة زاروا المنطقللة 

تقارير مفوضة حقللوق النسللان فللي المللم المتحللدة مللاري

روبنسون الللتي زارت مللزار الشللريف لهللذا الغللرض داون أن

يقللوم رئيللس الللوزراء الفغللاني نفسلله بزيارتهللا , وهللو مللا

 المللر الللذي،سيسللبب خلخلللة الوضللع المنللي و العرقللي 

سيكون على المدى المتوسط والبعيد فللي صللالح طالبللان و

القاعدة ، فرغم مرور الشهر على وصول كارزي وسللقوط

لا ،طالبان  رل أن الوضللع المنللي مللا يللزال متللدهور  وتللابعه، إ

 إذ أن معظم الموظفين والمسؤولين لللم،الوضع المعيشي 

يتلقوا رواتبهم منذ أشهر .

لقللد رأى كللارزي كيللف تللم رفللض الحللاكم الللذي عينلله فللي

 بالضللافة إلللى مقتللل وزيللر،خوسللت باتشللا خللان زاداران 

الطيران المدني الدكتور عبد الرحمن ، وعجللز كللارزي علللى

تشللكيل محكمللة لمحاكمللة المتسللببين فللي مقتللله ، رغللم
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تصللريحات كللارزي الللتي حملللت عشللرين شخصللية كللبيرة

 والتي وصللفها كللارزي،مسؤولية قتل الدكتور عبد الرحمن 

 المر الذي نفاه وزير خللارجيته الللدكتور،بالمؤامرة المدبرة 

عبللد الللله عبللد الللله ، وجللاء رفللض القللاداة المحليللون مللن

 السللماح لقللوات وزارة،البشتون في ولية خوسللت وبكتيللا 

الللدفاع الفغانيللة مللن القليللات الطاجيكيللة المشللاركة فللي

 ليشللير إلللى،المعارك ضد طالبان والقاعللدة فلي المنطقلة 

الحساسية بين الطرفين ، وضعف تماسك الحكومللة وهزالللة

قوتها .

وإلى جانب السعي إلى إثارة الفوضى سيواصل المقللاتلون

 إلللى شللن هجمللات علللى،العرب وبدعم مللن بقايللا طالبللان 

وقندهار  كابول  في  الدولية  السلم  ،وكذلكقوات 

الجنرال        الفغاني الدفاع وزير اغتيال محاولة عن المسؤولية

    ، خان فهيم قاسم  وذلك في استراتيجية على ما يبدومحمد

تهللدف إلللى اسللتنزافها ، المللر الللذي سلليرغمها فللي حللال

 سلليما،تكاثرت وتناسلت خسائرها إلى مغللادارة أفغانسللتان 

لا من الخسائر .  وأن الرأي العام الغربي ل يتحمل مزيد

وينقللل المطلعللون والمقربللون مللن الفغللان العللرب ، بللأن

سياسللتهم واسللتراتيجيتهم الن وإن كللانت الصللمت حللتى
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لا تتضح المور أكثر في أفغانستان ، ولكن لم يعللوداوا ضلليوف

على أفغانستان بعللد أن وطأتهللا " القللوات الصللليبية " كمللا

لا على كل الشللعوب،يطلقون عليها  لا محتم  وبالتالي غدا أمر

السلللمية للنهللوض مللن اجللل إخراجهللا مللن أفغانسللتان ،

وبالتللالي ل يسللتبعد أن تلجللأ بللدعم قللوى أفغانيللة لتشللكيل

لا جيش إسلمي أو مليشيات إسلمية لهلذا الهلدف ، خصوصل

لا مللن المتضللررين الفغللان ظهللروا وبللانوا علللى وأن كللثير

السللطح بعللد تشللكيل حكومللة كللارزي ، فأغلبيللة الشللعب

الفغاني لم تكن راضية على هذه الطريقلة فلي التشلكيل ،

وجماعللات مسلللحة قويللة مثللل داوسللتم و إسللماعيل خللان ،

وفللوق هللذا العرقيللة البشللتونية الللتي تمثللل الغلبيللة فللي

أفغانستان ، وحتى الرئيس الفغاني السللابق برهللان الللدين

لا لحكومة،رباني وحليف سياف  لا جدي  كل هذا سيشكل تهديد

كارزي ، والقوى الغربية ومشروعها في أفغانستان .

وكانت الزيارة التي قمت بها إلى منطقة ميران شللاه علللى

الحدودا الباكسللتانية للل الفغانيللة خلل معللارك عرمللا فرصللة

مهمة لي للوقوف على بعض الحقائق إزاء المعارك الللدائرة

 وكللذلك تلمللس ململلح السللتراتيجية،في الشرق الفغللاني 

 ومعهللا القاعللدة خلل الفللترة المقبلللة ، فقللد،الطالبانيللة 
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التقيت الكثير من قللاداة طالبللان الفغللان وكللذلك مللع بعللض

علماء الباكستانيين الذين يعتقد أنهم مقربللون مللن الحركللة

والقادارون على معرفللة بعللض مللن اسللتراتيجيتها المقبلللة ،

وقللد أجمللع الجميللع حينهللا علللى أن الربيللع وذوبللان الثلللوج

لا لحللرب العصللابات فللي منللاطق الغللرب سيشللهد توسلليع

لا فللي الللردا علللى، وخاصة غزنللي وقنللدهار ،الفغاني   تناميلل

 سلليما وأن معاقللل المل عمللر فللي تلللك،الوجودا الميركللي 

المنطقة .

لعل  رئيسة الللوزراء البريطانيللة السللابقة مللارغريت ثاتشللر

التي وصفت في مقال لها نشر فللي الغاردايللان البريطانيللة

أفغانستان بأنهللا بلللد غللدار ، يمكللن قللراءة الكللثير مللن بيللن

سطور هذا الكلم ، وهو مللا يللوحي بالمخلاوف الللتي تعتمللل

في صدور البريطانيين وغيرهللم مللن جللراء انقلب المللور ،

لا وأن البريطانيين هم أكللثر مللن خللبروا هللذه البلدا ، خصوص

لا للحروب الثلثة التي خاضوها مع الفغان . نظر

أما على الصعيد الباكسللتاني فمللا يللزال الكللثير ينتظللر رداودا

الفعلللل إزاء الخطلللوات القويلللة اللللتي اتخلللذها الرئيلللس

 والهادافة إلى تقليللص نشللاطات،الباكستاني برويز مشرف 

الجماعلللات السللللمية المسللللحة ، وحلللتى تطهيلللر بعلللض
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مؤسسات الدولة من أي نفوذ أو علقة للسلللميين ، ومثللل

هذه الخطوات التطهيرية التي لجأ إليها الرئيس مشرف ضد

السلميين في كللل الللدوائر والمؤسسللات الحكوميللة وغيللر

 وتللدفع القللوى، قد يكللون لهللا مفعللول عكسللي ،الحكومية 

المسلللحة السلللمية مللع الجهللزة المنيللة المتعاطفللة مللع

السلميين من الطالبللان والكشللميريين إلللى إبللرام تحللالف

 المر الذي سيهددا مركز الرئيللس مشللرف بالضللافة،ثلثي 

إلللى المشللروع الميركللي فللي المنطقللة ، فباكسللتان هللي

الحجللر السللاس فللي الحللرب الميركيللة ضللد مللا يوصللف

بالرهاب .

وكانت وسائل العلم الميركية تحدثت عن بدء تجمع تنظيم

القاعدة وحركة طالبللان فللي المنللاطق الباكسللتانية ، ولكللن

وزيللر الخارجيللة الميركيللة كللولن بللاول رأى فللي وقتلله أن

الحكومة الباكستانية قادارة على معالجة المللر لوحللدها داون

مشللاركة منللا ، كللون ذلللك سلليخلق مشللاكل أكللثر للقللوات

الميركيلللة ، ومعللللوم أن المنلللاطق القبليلللة الباكسلللتانية

المجاورة لخوست وبكتيا وبكتيكللا مواليللة لطالبللان ومعادايللة

 بالضافة إلى التشاطر العرقي واللغوي،للقوات الميركية 

 وهللو المللر الللذي سلليجعل مهمللة،وقبله الديني والمذهبي 
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القوات الميركية في الشللرق الفغللاني صللعبة إن لللم أقللل

مسللتحيلة ، وينبغللي أن نلللذكر هنللا أن المنلللاطق القبليلللة

لا الباكستانية تحتوي علللى كللل أصللناف السلللحة إمللا تصللنيع

لا من المافيا الدولية  لا ، أو استيرادا  وهو ما سلليعني أن،محلي

مشكلة توريد السلحة والذخائر إلى المقلاتلين ملن طالبلان

لا ، ويضللاف إلللى ذلللك وجللودا اللف مللن والقاعدة سهلة جد

المعتقليللن الباكسللتانيين ومعظمهللم فللي سللجون التحللالف

 ومعظم هؤلء متطوعللون باكسللتانيون مللن هللذه،الشمالي 

ر عللى القتلال ،المناطق   أو عللى، وبالتالي ثملة حلافز آخ

القل التعاون مع القوات الطالبانية و القاعدة .

وكانت السلطات الباكستانية اكتشفت خلل معللارك زرمللت

 ومللن بينهللا صللواريخ،وعرما أكثر من شحنة أسلحة وذخائر 

موجهة بالليزر متجهة إلى مواقع القاعدة وطالبان من أجل

اسللتخدامها فللي المعللارك الللتي كللانت تللدور ضللد القللوات

الميركية وحليفتها الفغانية .

ويظهر أن المخاوف الميركية من وجودا خليا للقاعللدة فللي

لا بعد الغارات والمداهمات علللى فيصللل باكستان كان صحيح

آبادا واعتقال عددا من أفرادا القاعدة بينهم أبللو زبيللدة الللتي

تعتبره واشنطن المسؤول العسكري للقاعدة .
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وبعد أن أجرى الرئيس الباكستاني برويللز مشللرف تعللديلت

في الجيش ، وأقال رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية

الجنرال محمللودا أحمللد الللذي يللتردادا عللن قربلله مللن طالبللان

وتنظيم القاعدة ، بدأ الرئيس مشرف باتخللاذ خطللوة أخللرى

تمثلللت فللي حظللر خمللس جماعللات كشللميرية وباكسللتانية

مسلحة ، ثم بدأ كما أوردات النيويورك تللايمز فللي العشللرين

ي2002من شهر شباط من العام   بحل وحلدتين أمنيلتين ف

السلللتخبارات العسلللكرية الباكسلللتانية ، وهملللا الوحلللدتان

المعنيتللان بالشللؤون الكشللميرية والفغانيللة ،  المللر الللذي

سلليحرم اكللثر مللن أربعللة آلف موظللف مللن العمللل فللي

الوحدتين ، بحجللة أن لللديهما علقللات وروابللط مللع طالبللان

والمجموعات المسللحة الكشلميرية ، ومثلل هلذه الخطلوات

الجريئة والقوية ربما تفجر الوضللاع فللي وجهلله كمللا توقللع

رئيس الجامعة البنوريللة المقربلة ملن طالبلان نظللام الللدين

 والللذي توقللع ثللورة إسلللمية دامويللة ضللد حكللم،تشللامزي 

مشرف فللي تصللريحات للله بثتهللا وكالللة السوشلليتد بريللس

2002الميركية في الحاداي والعشرين من شباط من العلام 

 .

310



لكن ما يمكللن قللوله بعللد كللل هللذا أن منطقللة جنللوب آسلليا

ووسللطها داخلللت مرحلللة جديللدة ، والتحللالف الباكسللتاني للل

ف بالرهلاب تحلالف خلارج السلياق الميركلي ضلد ملا يوص

 ولكن ربما ليس خللارج السللياق الزمللاني القصللير،المكاني 

المدى ، فبكل تأكيد داولة مثل الصين لن تكون راضللية علللى

مثللل هللذا التواجللد الميركللي والغربللي بشللكل عللام علللى

 وكللذلك المتعللاض،حللدوداها ، وهنللاك المتعللاض اليرانللي 

 وبالتللالي،الروسي ولكن على المدى البعيد وليس القريللب 

،فللإن باكسللتان وضللعت نفسللها فللي مكانللة صللعبة للغايللة 

ويبقللى النتظللار سلليد الموقللف فيمللا ستسللفر عنلله هللذه

المواجهة الفريدة من نوعها في التاريخ البشري !

- كيف تتواصل طالبان والقاعدة مع العالم الخارجي :11

تمكنت حركة طالبان الفغانية وتنظيللم القاعللدة مللن إبللداع
أسللاليب جديللدة فللي كسللر الحصللار المنللي والعلمللي
لا المضروب عليهما عقب هزيمتهما في أفغانسللتان خصوصلل
وأن الحركللتين توعللدتا بحللرب عصللابات طويلللة المللد فللي
لا داعائية قوية من أجل كسللب أفغانستان وهو ما يتطلب حرب
المواطنين العادايين ، والظاهر أن العتقللالت والمطللارداات
والملحقات دااخل أفغانستان وباكستان لم تحد مللن نشللاط
هللذه الجماعللات فللي مواصلللة نشللاطاتها ولعللل مللا سللهل
تحركها هو انتظام العديللد مللن الباكسللتانيين فللي صللفوفها

وهو ما يسهل تحركها في بلد مثل باكستان.
 ومن خلل تتبع أساليب طالبان و القاعدة في هذه الحللرب
العلمية يظهر أنهما اسللتخدما أسللاليب و طللرق عللدة فللي
لا و أن أكللثر كسر الطوق العلمي المضروب عليهما خصوص
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أو كللل قللاداة طالبللان والقاعللدة متخفيللن ليللس بإمكللانهم
الظهللور أمللام وسللائل العلم ، ويقللف علللى رأس هللذه
السللاليب حللرب مواقللع النللترنت الللتي أشللعلتها القاعللدة
وطالبان ،وحتى أن قائد القوات المركزيللة فللي أفغانسللتان
لا عن استخدام النترنت الجنرال تومي فرانكس تحدث مؤخر
من قبل مقاتلي طالبللان و القاعللدة فللي الشللرق الفغللاني
لا علللى الشللبكة خلل عملية أناكوندا ، وتملك طالبللان موقعلل
العنكبوتيللة  باسللم إمللارة أفغانسللتان السلللمية وباللغللة
العربية وتنشر عليه رسائل ومنشللورات زعيللم الحركللة المل
لا متفرقللة عللن عمليللات تسللتهدف محمد عمر وكللذلك أخبللار
الميركيين والقوات الفغانية الموالية لهللا ، بالضللافة إلللى
مقللالت لعلمللاء باكسللتانيين وأفغللان موالللون للحركللة عللن
ضرورة جهادا القوات الميركية ونحللو ذلللك ، ولهللذا الموقللع
داعايات في كللثيرة فللي  المواقللع العربيللة الخللرى  ، ولعللل
الموقع الثاني الهم هو مركز البحللوث والدراسللات وباللغللة
لا أو موقع   " النداء " المقرب مللن القاعللدة وإن العربية أيض
كان ينطق باسمها على ما يبدو ويحرص الموقع علللى نشللر
بيانات القاعدة والتي كان آخرها بعنوان " رسالة من قاعدة
الجهلللادا إللللى أمتنلللا المسللللمة وشلللعبنا البطلللل فلللي
فلسطين ."كما ينشر الموقع بيانات طالبان وكذلك مواضيع
عن " الحملة الصليبية في أفغانسللتان،وكتللب تؤيللد طالبللان
وتعزز من رؤية القاعدة وطالبان إلى الميركيين والغربيين
بشكل عام ،  بالضافة إلى أخبار من مصادار الموقع الخاصة
وكذلك مقتطفات من مواقع وصللحف أخللرى عللن الضللربات

التي تتعرض إليها القوات الغربية في أفغانستان .
أمللا الطريقللة الثانيللة الللتي تتبعهللا طالبللان والقاعللدة فللي
التعريف العلمي بأنفسهما فهي المنشورات الليلية أو مللا
يطلق عليها الفغان " شب نامه" وهي التسمية التي دارجت
بعد الغزو السوفياتي لفغانسللتان حيللث لجللأ إليهللا الفغللان
خشللية مللن اكتشللاف أمرهمللا مللن قبللل الشللرطة السللرية
الروسية أو الفغانية ،ويتم توزيع هذه المنشورات الن مللن
قبل طالبان و القاعدة  باللغللات المحليللة لتحريللض الشللعب
الفغاني في المخيمات على مقاتلة ما يصلفهم البيللان بللل "
الصللليبيين " بالضللافة إلللى التطللرق إلللى الكرامللات الللتي
وقعللت لللل " المجاهللدين العللرب فللي أفغانسللتان " ،وهنللاك
منشورات ليليلة أخرى وزعت دااخللل أفغانسللتان تللدعو إلللى
مكافأة لكل من يأسر أميركي أو يقتله وهو ما أثار حالة من
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عدم الثقة بين القوات الميركية والقوات الفغانية الحليفة
لها إذ أن القوات الميركية تخشى أن تغدر هذه القوات بهللا

من أجل حفنة من الدولرات .
أما الطريقة الثالثة فتتمثل في الصحف الموالية لهمللا مثللل
صحيفة ضرب المؤمن والتي تصللدر باللغللة الوردايللة والللتي
كللانت معروفللة بأنهللا مقربللة مللن الحركللة حيللن كللانت فللي
السللللطة ،وكلللذلك هنلللاك صلللحف ومجلت أخلللرى وتبقلللى
الطريقة الرابعة وهي التصال ببعللض الصللحافيين بالهللاتف
وتسريب معلومات لهم أو تبني عمليات محللدداة كمللا حصللل
في محاولة اغتيللال وزيللر الللدفاع الفغللاني الجنللرال محمللد
قاسم فهيم في جلل آبادا حين اتصللل مصللدر مللن القاعللدة
لا يتم التصال والتفاق على مكان مللا وتبنى العملية ، وأحيان
لتسليم منشور ما مثلما حصلل ملع مراسلل " الحيلاة " فلي
لا باسم "رسللالة مللن قاعللدة الجهللادا البيان الذي تلقاه مؤخر

إلى امتنا المسلمة وشعبنا البطل في فلسطين ."
وهناك طريقللة خامسللة وهللي لقللاء بعللض الصللحافيين فللي
مناطق قبلية باكستانية أو دااخل أفغانسللتان كمللا جللرى مللع
مراسل التللايم الميركيللة حيللث التقللى بعللض قللاداة طالبللان
السللابقين وهللدداوا خلل اللقللاء  بتكللثيف عمليللات حللرب
العصللابات وكللذلك فللي لقللائي خلل زيللارتي إلللى منللاطق
القبائللل الباكسللتانية مللع كللثير مللن قللاداة حركللة طالبللان
وكشفوا خلل اللقاء عن أسرهم لبعللض الجنلودا الميركييلن

وغيرها من الخبار.
وتبقى الوسيلة الساداسة الممثلة بإرسال رسائل عبر البريد
الكتروني كما حصل مع أحد الصحف العربيللة حيللن أرسلللت
رسللالة مللن أسللامة بللن لدان حللول القضللية الفلسللطينية .

انتهى 
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