الحواةىاالجتماروظىفيىأفعاندتانىفيىظلىحكومظىطالبانى9111ىـى 1009ى
ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد.ميىفاضلىمجود ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوزارةىالتربوظ ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
المقدمظى :ى
أفغانستاف بلد يتسـ مجتمعػه بالتعدديػ نظػ ار لترييبتػه العرةيػ ل الدينيػ ل اليةافيػ المختلفػ ،

ففي الجنلب لالشرؽ هنػاؾ ةبالػؿ البشػتلف  ،بينمػا تةطػف الةبالػؿ التػي تتغػدث اللغػ الفارسػي فػي
الغػػرب  ،لفػػي اللسػػط هنػػاؾ ةبالػػؿ الطاجيػػؾ لالت ػزارة بينمػػا تتمريػػز فػػي الشػػماؿ الةبالػػؿ ا لزبيي ػ
لالتريماني لالةرغيزيػ لالةبالػؿ ا خػرل التػي تتغػدث لغػات ذات أوػلؿ تريماني السػالدة فػي ألاسػط
آسيا

()1

.

شتدت أفغانستاف ملجات متزاغم مف التجرات لالغزلات لالفتلغات التي اسػتةرت فتػرات مػف
ا زماف  ،فتريت دماء مختلط للغػات مختلفػ  ،للينتػا انػدمجت فػي مجتمػ تعػدد جديػد .ليميػؿ

البشػػػتلف أييػػػر مػػػف نوػػػؼ السػػػياف  ،يػػػـ يػػػلتي الطاجيػػػؾ الػػػذيف يميلػػػلف  %52مػػػف السػػػياف  ،إذ
ينتشرلف بشيؿ لاس في جمتلري طاجييستاف  ،يـ يلتي ا لزبؾ لالتريمػاف ليشػيللف  %12مػف
()5

السياف لامتدادهـ إلى جمتلريات ألزبيستاف لتريمانستاف.

معظـ سياف أفغانستاف سياف جباؿ  ،إذ إف الجبػاؿ تشػغؿ  %58مػف مسػاغ الػب،د  ،لسػياف

الجبػػاؿ هػػـ مريػػز يةػػؿ تػػلريخي  ،إذ أدلا دل ار متمػػا فػػي تلجيػػه تػػاري المنطة ػ برمتتػػا  ،لتلجيػػه
سياستتا لالوملد ضد الغزاة المغلؿ لالبريطانييف لالسلفيت (سابةا)  ،لهـ أنملذج فريد مف الجلػد

لالو،ب لالشدة لالبلس أيناء المعارؾ عبر التاري  ،فض ،عف انتـ مسلملف متمسيلف بدينتـ .

يتػػدؼ البغػػث الػػى تلوػػيؼ ا لضػػاع اتجتماعي ػ فػػي أفغانسػػتاف فػػي ظػػؿ غيلم ػ طالبػػاف ،
ليستعرض ا لضاع اتةتوػادي لاتجتماعيػ فػي الػب،د ةبػؿ تسػلـ ةػادة غريػ طالبػاف السػلط فػي
الب،د  ،لدلر رجاؿ الديف لالمؤسسات الديني في تلجيه الغيػاة اتجتماعيػ فيتػا  ،يػـ تطرةػت إلػى
اإلجراءات الغيلمي التي اتخذتتا غيلم طالباف لتنظيـ الغيػاة اتجتماعيػ فػي الػب،د  ،لآيػار هػذ
اإلجراءات على المجتم ا فغاني  ،يـ يتنالؿ المشايؿ اتجتماعي التي عانػت منتػا الػب،د فػي ظػؿ

غيـ ةادة غري طالباف .

ىأوال-:ىىالوضعىاالقتصاديىواالجتماريىفيىأفعاندتانىقبلىوصولىحركظىطالبانىللدلطظ:
19

ةبػػػؿ ظتػػػلر غريػػػ طالبػػػاف عػػػاـ  1661ـ  ،يانػػػت ا راضػػػي ا فغانيػػػ تتةاسػػػمتا الفوػػػالؿ
ا فغاني المتناغرة فيما بينتا على السلط  ،لهي تختلؼ في انتماءاتتا  ،ففي الشماؿ بػرز تغػالؼ
الشماؿ الذ ضـ الطاجييي اغمد شا مسعلد ( زعيـ الغػزب اإلسػ،مي )  ،لعبػد الرشػيد دلسػتـ (
ا لزبيػػي ) زعػػيـ الجبتػ اللطنيػ اإلسػػ،مي  ،لسػػيد نػػادر يي،نػػي  ،لسػػيطر هػػؤتء علػػى المنطةػ

اللاةع بيف مزار شريؼ ل يابلؿ  ،أما البشتلف فةد التفلا غلؿ ةلػب الػديف غيمتيػار رلػيس الغػزب
اإلسػػ،مي  ،أمػػا ه ػرات لمػػا غللتػػا فيانػػت تغػػت سػػيطرة إتغػػاد المجاهػػديف لاسػػماعيؿ خػػاف لبعػػض

الةػلات الغيلميػ  ،أمػػا ةنػػدهار فةػػد سػػيطر عليتػػا مػػزي مػػف المجاهػػديف ليػػذلؾ الةػلات الغيلميػ

التي يرأستا م ،نجيب اهلل أخلنػد  ،أمػا الشػرؽ لالجنػلب فسػيطر عليتػا العسػيريلف السػابةلف فػي
المنطةػ يرأسػػتـ مللػػد غةػػاني لغػػاجي عبػػد الةػػادر  ،لهيػػذا تةاسػػمت هػػذ الزعامػػات السػػلط فػػي
()3

أفغانستاف .

يػػاف مػػف نتػػال هػػذا اتنةسػػاـ  ،أف سػػاءت ا لضػػاع اتةتوػػادي ل اتجتماعي ػ فػػي الػػب،د ،

لعجزت الغيلم ا فغاني برلاس برهػاف الػديف ربػاني عػف النتػلض باتةتوػاد الػلطني  ،لتغسػيف
اللض ألمعاشي  ،فةػد ازداد اللضػ سػلءا فػانخفض مسػتلل دخػؿ الفػرد السػنل ليبلػ نغػل 588

دلتر سنليا  ،لهل أةؿ دخؿ

فرد في الدلؿ المجالرة فغانستاف .

لنتيجػ لسػلء ا لضػاع المعاشػي فػي الػب،د  ،انتشػرت عوػابات الطػرؽ التجاريػ لتسػليب الةلافػػؿ
التجاري المتجت مف بايستاف إلى شماؿ أفغانستاف  ،يـ إلى جمتلريات آسػيا اللسػطى اإلسػ،مي

الغني ػ با س ػلاؽ التجاري ػ  ،للػػـ تسػػتط الغيلم ػ الةضػػاء علػػى النتػػب لالسػػلب للةلافػػؿ التجاري ػ

الةادم مف هذ الجمتلريات إلػى البايسػتاف لالتنػد( ،)1هػذا فضػ ،عػف تػدهلر الطػرؽ البريػ التػي
أغيطت بمشتد الغرب فالدبابات لالمداف المغترة متنايرة فلؽ الوػخلر لالرمػاؿ لهيايػؿ السػيارات

المغطمػ  ،لةػػد خلػػت المنػػاطؽ السػػيني مػػف أهلتػػا  ،للػػـ يبػػؽ فػػي يػػابلؿ غيػػر مليػػلف نسػػم مػػف
السػػياف أ نوػػؼ الةػػاطنيف فيتػػا  ،بينمػػا نػػزح نوػػفتا امخػػر  ،لأغلػػبتـ مػػف الغػػرفييف لالمتنيػػيف
لالميةفيف بغيا عف ا ماف  ،لفرص العمػؿ  ،فػانتةللا إلػى بايسػتاف لدلؿ الخلػي العربػي  ،لهجػرت
()2

المناطؽ الوناعي  ،لتـ تفييؾ الموان ل نةلتا إلى بايستاف .

إف عجز الغيلم ا فغاني لـ ييف السبب اللغيد تسػتمرار الغػرب ا هليػ  ،فتنػاؾ علامػؿ
أخرل دفعت المجتم ا فغاني ل،ستمرار في الغرب ا هلي  ،لاطال أمدها إلى أف لولت إلى أييػر

مػػف يماني ػ عشػػر عامػػا  ،منػػذ اتغػػت،ؿ السػػلفيتي فغانسػػتاف عػػاـ  1646ـ  ،إلػػى لوػػلؿ غري ػ

طالباف للسلط عػاـ  1663ـ  ،لةػد خلةػت جػي ،همػه الغػرب ت يػرل تغةيةػا لغرضػه ات مػف خػ،ؿ
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الس،ح  ،فالبيل ا فغاني التي هي بطبيعتتا بيل ةاسي خشن أةرب إلى الجفاء لالغرب منتػا إلػى
السػػػلـ  ،لعػػػزز ذلػػػؾ لجػػػلد العوػػػبيات الةبليػػػ لالطالفيػػػ لالغزبيػػػ لالعرةيػػػ  ،التػػػي غػػػذت الجيػػػؿ
المغارب بلةلد يياد ت ينتتي  ،لةدمت هذ العوبيات المبررات الشػرعي لمغاربػ ا طػراؼ بعضػتا

البعض  ،لبتذا تغللت إلى لسيل لتدمير المجتم ا فغاني  ،لأدت دل ار معايسا فلـ تيف غربػا مػف
ادعاها يػؿ طػرؼ باسػـ تغةيػؽ ( الدللػ اإلسػ،مي )  ،بػؿ لظفػت أيبػر
أجؿ تغةيؽ أهداؼ معنلي ّ
()3
نسب مف الشعب ا فغاني لأضغت مود ار لرزؽ عشرات امتؼ مف العلالؿ . .
لبتذا فةد أيرت الغرب ا هلي علػى اسػتةرار المعيشػ  ،فضػ ،عػف تلييرهػا فػي المؤسسػات

الغيلميػ ل اللظيفيػ  ،إذ لػػـ تيػػف هنػػاؾ لظيفػ ذات مػػردلد مػػاد جيػػد سػػلل الػػدخلؿ فػػي الغػػرب
تغت تفت غزب مػف ا غػزاب المتنػاغرة  ،لاف المةاتػؿ يغوػؿ علػى بعػض المػاؿ  ،لعلػى اإلعانػات
العيني لالتي تميؿ مبل غير ةليؿ في بلد لـ تبؽ الغرب فيه على النشاط اتةتواد

ياف مف نتال هػذ الغػرب ا هليػ التػي دفػ يمنتػا الشػعب ا فغػاني  ،ةتػؿ مػا ت يةػؿ عػف

مليلني مدني أفغاني  ،لتدمير مدف لةرل عديدة لهجػرة نغػل سػبع م،يػيف مػلاطف  ،اضػطرلا إلػى
تػرؾ متنػتتـ ل طريةػ غيػاتتـ  ،للػػـ تسػتط غيلمػ برهػاف الػديف ربػػاني مػف ضػػبط ا مػف لالنظػػاـ
لالمغافظ على اتستةرار في الب،د ؛ إذ ساعدت ا لضاع السياسػي لاتةتوػادي لاتجتماعيػ فػي

أفغانستاف ما بيف عامي  1665ػ 1663ـ إلى أبعد الغدلد  ،إذ هبط مستلل اإلنتػاج الزراعػي إلػى
 ، %12لاضػطر السػػياف إلػى غفػػر امبػػار للغوػلؿ علػػى الميػا  ،ليػػاف هنػػاؾ نوػؼ مليػػلف امػرأة
أرمل ل آتؼ ا لتد الذيف فةدلا أهلتـ  ،لبلغت نسب ا شخاص المعاةيف شخوػا لاغػدا مػف سػت

أشػػخاص  ،لبلػ معػػدؿ اللفيػػات بػػيف ا طفػػاؿ  563طفػػ ،مػػف يػػؿ ألػػؼ  ،لتػػدنى المسػػتلل الوػػغي

للسياف ( ،)4لأضغت أفغانستاف تمتلؾ أةؿ نسب لتدات غي  ،لأعلى نسػب لفيػات فػي العػالـ

()5

،

يما تدهلر سعر العمل ا فغاني إلى غد يبير  ،إذ لوؿ سعر الدلتر ا مرييي اللاغػد عػاـ 1661

ـ إلى  188أفغاني  ،لاستمرت ةيم العمل باتنخفاض إلى أف لولت في أيللؿ عاـ 1664ـ إلػى
 33ألؼ أفغاني للدلتر اللاغد  ،أمػا سػعر الرلبيػ البايسػتاني فةػد ارتفػ فػي الفتػرة ذاتتػا مػف 38
أفغانيا ليوؿ سعرها إلى  312أفغانيػا ،لتضػاعفت معػدتت التضػخـ لتػؤير علػى المسػتلل ألمعاشػي
للسػػياف ،الػػذ انخفػػض بشػػيؿ يبيػػر  ،لانتشػػرت فػػي المػػدف ا فغاني ػ ظػػاهرة التسػػلؿ بػػيف ا طفػػاؿ
لالنساء  ،لاضطر الييير مف أوػغاب المغػ،ت التجاريػ إلػى غلػؽ مغ،تتػـ  ،لايتفػى نسػب ةليلػ
منتـ إلى عػرض بضػاعتتـ علػى ا روػف التػي يانػت عبػارة عػف أيػاث لغاجيػات منزليػ مسػتعمل

19

ليياب لأغذي ةديم  ،اضطر أوػغابتا إلػى بيعتػا ل،سػتعان بيمنتػا علػى ملاجتػ الغيػاة الوػعب
()6

.

لهيػػذا أيػػرت الغػػرب ا هليػ علػػى الػػب،د  ،لأدت إلػػى تلةػػؼ النشػػاط اتةتوػػاد لالوػػناعي

لتراج النشاط الزراعي  ،لالعلدة بسيانتا إلى غياة الةرلف اللسطى .

ثانوا-:ىدورىالمؤددظىالدونوظىفيىالتذكولىاالجتماريىفيىأفعاندتانى :ى
أدل رجاؿ المؤسسػ الدينيػ فػي أفغانسػتاف دل ار يبيػ ار فػي التشػييؿ اتجتمػاعي لاتةتوػاد
لالسياسي فغانستاف  ،فعلى مدل  528عاما سجؿ التلري لتذا البلد تدخؿ رجاؿ الػديف فػي تلليػ
لعزؿ الغياـ  ،سباب ديني لبللامر مف علماء الديف ا فغاف  ،ليعلد ذلؾ سباب عدة منتا :

عزل أفغانستاف الغضاري لالديني عف العالـ  ،لفةر الب،د  ،لتلييرات التيارات اإلسػ،مي المجػالرة
فغانستاف( )18؛ ا مر الذ جعػؿ لعلمػاء الػديف دل ار متمػا فػي الغيػاة العامػ ا فغانيػ  ،فػالمجتم

ا فغػاني مجتمػ شػػديد التػػديف ألت  ،ليةػدر علمػػاء الػػديف يانيػػا  ،فيػػؿ مػا يتوػػؿ بالتػػديف فػػي مرتبػ
عالي مف الةداس  ،ليؿ ما يةلله العلماء مطاع على نغل ت يةبؿ النةض أل اإلبراـ.

ل ةد لوؼ السيد جماؿ الديف ا فغاني ا فغاف بػلف لػديتـ تعوػبا شػديدا للػديف ل المػذهب ،
يما غلػؿ الياتػب مللػد غفػيظ اهلل غةػاني فػي يتابػه عػف طالبػاف (الػذ وػدر عػاـ  1664ـ) هػذا

ػلف الشػػعب ا فغػػاني فيػػه مػػف غيػػاة الجبػػؿ الةاسػػي شػػدة لغلظ ػ لأنفػ  ،لهػػي وػػفات
التعوػػب ((بػ ّ
تتسمح بانةياد بعضتـ لبعض ،فإذا دخؿ العامؿ الػديني ذهبػت الغلظػ لا نفػ لغوػؿ اتنةيػاد)) .
دبػت الخ،فػات بػيف
لفي تلري أفغانستاف ما ِّ
يجسد هذ الغةيةػ ؛ إذ يلمػا تفرةػت يلمػ الشػعب أل ّ
فلاتػػه أل هجػػـ عليػػه عػػدل مػػف الخػػارج يػػاف العامػػؿ الػػديني مػػف أييػػر العلامػػؿ المػػؤيرة فػػي مجريػػات
()11

ا ملر الديني ل له الدلر الفاعؿ في مسار ا غداث .

لةد استغؿ العامؿ الديني في تلسػيس ا غػزاب السياسػي التػي تبنػت الػدفاع عػف أفغانسػتاف

لتغريرها مف اتغت،ؿ السلفيتي عاـ 1646ـ  ،لمعظـ هذ ا غزاب السياسػي هػي أغػزاب دينيػ ،
لأف المؤسسيف لتذ ا غزاب هـ مف رجاؿ الديف أل مف خلفيات ديني  ،لأف برامجتػا ت تخػرج عػف
الشلرل اإلس،مي لهي معلمػ لػللي ا مػر لليسػت ملزمػ  ،لأف طاعػ للػي ا مػر لاجبػ غتػى لػل

ياف ظالما  ،لأف تلجتاتتا السياسي لاتةتوادي لاتجتماعي يلتا تشترؾ في لجتػات نظػر لاغػدة
 ،تػػتلخص بنشػػر اإلسػػ،ـ لمغاربػ اليةافػ الغازيػ  ،لالمغافظػ علػػى التعػػاليـ اإلسػػ،مي  ،لالعػػداء
اليامؿ للسياس الغربي في الشرؽ ا لسط لالعالـ اإلس،مي  ،لالغضارة الغربي لمنجزاتتا الفيريػ

لالفلسفي لبعض عللمتا .

19

تػػليرت معظػػـ ا غػزاب السياسػػي بػػالطرؽ الوػػلفي  ،لالتػػي يانػػت المغػػرؾ ا سػػاس ليػػلرات
التغػرر  ،لغريػػات التوػغيح فػػي أفغانسػػتاف  ،لارتبطػت الوػػلفي بيةافػ الشػعب ا فغػػاني  ،لبلغػػت
مف اتنتشار لالةلة في أفغانستاف ؛ ا مر الذ جعؿ التاري يسجؿ خلعتا لي،يػ عشػر غايمػا مػف

أوػػؿ سػػبع لعشػػريف غايمػػا تعػػاةبلا عليتػػا منػػذ الةػػرف السػػاب عشػػر  ،لذلػػؾ مػػف خػػ،ؿ إوػػدار
مشػػايختا فتػػالل ديني ػ  ،لةػػد أخػػذت غري ػ طالبػػاف التػػي اسػػتللت علػػى الغيػػـ فػػي أفغانسػػتاف عػػاـ
 1663ـ مػػف الطػػرؽ الوػػلفي الػػي،ث (النةشػػبندي  ،لالجشػػتي  ،لالسػػترلردي ) الشػػيء اليييػػر،
()15

لالتي هي أساس المدرس الديلنبدي ( ،دار العللـ) فػي التنػد

 ،التػي أسسػتا الشػي امػداد اهلل

المتاجر الميي  ،لتلميذ الشي مغمد ةاسـ النانانلر عاـ 1524ـ يػرد فعػؿ ةػل للةػؼ الزغػؼ
الغربي لمدنيته على شبه الةارة التندي  ،لياف التدؼ منتا إعػادة بعػث المجتمػ اإلسػ،مي  .لةػد
أدت هػػذ المدرسػ دل ار يبيػ ار فػػي خدمػ السػػن النبليػ الشػػريف ل العلػػلـ الدينيػ  ،لخرجػػت علمػػاء

يبػػا ار أيػػرلا فػػي اليةاف ػ اإلسػػ،مي  ،لأوػػبغت أنملذجػػا أنشػػلت علػػى نسػػةه أييػػر مػػف عشػػرة آتؼ
()13

مدرس في شبه الةارة التندي .

اةتبست غري طالباف مف فير أبي ا على المػلدلد لملةفػه مػف الغضػارة الغربيػ الشػيء

الييير فػي المجػاتت السياسػي لاتجتماعيػ لالدينيػ يافػ ،منتا ((إف الةلميػ لالديمة ارطيػ الغربيػ

وػػنل للشػػرؾ بػػاهلل  ،لاف خػػرلج المجتمعػػات اإلسػػ،مي عػػف الغايمي ػ هلل هػػل التيفيػػر بغػػد ذاتػػه ،
لالػػدعلة للجتػػاد إلسػػةاط يػػؿ ال ػنظـ لالغيلمػػات فػػي يػػؿ بةػػاع ا رض تغري ػ ار للشػػعلب مػػف غايمي ػ
البشػػػر لتغػػػؿ مغلتػػػا غايميػػػ اهلل  ،لت للعلمانيػػػ التػػػي تنفػػػي الغايميػػػ هلل فػػػي الدللػػػ لسياسػػػ

المجتم )) .
أمػػػا أفيػػار اتجتماعي ػ لالتػػػي أخػػذت بتػػا غري ػ طالبػػاف  ،لالتػػي يانػػت جػػزءا مػػف الخطػػاب

اتجتماعي الديني في أفغانستاف  ،لالتي تةلؿ (( :إف الرجؿ لالمرأة في إنسانيتتما علػى غػد سػلاء
ليػػف دالػػرة عملتمػػا ليسػػت لاغػػدة  ،لميػػداف عمػػؿ الم ػرأة هػػل البيػػت لتربي ػ ا لتد لالةيػػاـ بلاجبػػات
البيت  ،ل إف المرأة ت تعمؿ خارج بيتتا إت للضرلرة الةولل  ،ل ةد غػدد لبػاس المػرأة بالنةػاب ))

( ،)11ل بتذا فةد سلب المرآة غةتا في غري اتختيار  ،ل غرـ عليتػا تةلػد المناوػب المتمػ فػي
الدللػ ل اإلدارة ل الػلزارة ل مجلػس الشػلرل  .ل غيػب دلرهػا فػي المجتمػ لسػلب غريتتػا ل جعػؿ
غياتتا مغولرة في البيت  ،في لةت يانت المرأة ا فغاني تشيؿ فيه نوؼ المجتم ا فغاني .

أف الفةتػاء ل رجػاؿ الػديف لتػـ الةػدرة علػى النتػلض بليػ
ياف ةادة غري طالبػاف مةتنعػيف ّ
أف معػرفتتـ بػالعللـ الشػرعي تػلفر لتػـ خلفيػ ل مرجعيػ تميػنتـ مػف
مسؤللي ييلفلف بتا ؛ ذلػؾ ّ
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معرف الخطل ل الولاب فػي يػؿ مجػاتت النشػاط اإلنسػاني  ،ل لػذلؾ لػـ ييػف غريبػا أف يعػيف المػ،
(لهػل الطالػػب الػػذ ت زاؿ يػػدرس العلػلـ الشػػرعي فػػي المػػدارس الدينيػ ) أل المللػػد ( الػػذ أنتػػى
دراسته في المدارس الديني ) في مناوب إداري ل لزاري .

إف موطلح العلماء في أفغانستاف يشمؿ الذيف درسلا التفسػير لالغػديث ل النغػل لالوػرؼ
ّ
ل أولؿ الفةه على أيد بعض الشيلخ  ،ل هذ الدراس ت تيفي لتيػليف م
العػالـ أل الفةيػه بػؿ تبػد
()12

له مف أف ييلف عارفا بلغلاؿ زمانه ل الناس غتى يستطي أف يفتي لتـ .

أسسػػت غريػ طالبػػاف إمػػارة أفغانسػػتاف اإلسػػ،مي عػػاـ  1663ـ برلاسػ المػػ ،مغمػػد عمػػر

ليغيـ الب،د بطرية الخ،ف باسـ ( أمير المؤمنيف )  ،لةد اسػتطاع مةػاتلل الغريػ أف يؤيػدلا ةػلة
غضلرهـ ل ياف الييير منتـ لػديتـ ةػلة غضػلر معنػل لػدل الشػعب ا فغػاني ّ ،ف غريػ طالبػاف
يانت ةلة عةالدي با ساس  ،يـ أوبغت ةلة عسيري ل أمني تللت متم غفػظ ا مػف فػي المػدف

التي سيطرلا عليتا بلسالؿ بدالي  ،ل رغـ عدـ تلفر التةنيػات الغدييػ  ،فةػد اسػتطاعت أف تػؤد

دل ار ملغلظا في إشاع ا مف في المناطؽ التي يانت تعاني مف الفلضػى ا منيػ  ،إذ يػاف التجػار
يعمػػػدلف إلػػػى تشػػػييؿ ميليشػػػيات مسػػػلغ تتػػػللى السػػػطل علػػػى منافسػػػيتـ  ،لتخريػػػب مغ،تتػػػـ ل

بضػػالعتـ  ،يمػػا يانػػت العوػػابات تسػػتللي بػػالةلة علػػى ممتليػػات الضػػعفاء لرلاتػػبتـ  ،فضػػ ،عػػف
انتشار شبيات الدعارة في العاوم يابلؿ لضلاغيتا  ،لتجارة المخدرات لاستت،يتا بيميػات يبيػرة
على غساب ةػلت العػال،ت ا فغانيػ  ،يمػا يانػت العوػابات المسػلغ تةػيـ الغػلاجز فػي المدينػ ،
()13

لتغلؽ الطرؽ لتخطؼ النساء مف دلف رادع  ،فض ،عف تفشي جمي أنلاع الجرالـ .

يانػػت الػػب،د تعػػيش فػػي فلضػػى عارم ػ  ،ليانػػت يػػؿ ةري ػ أل مدين ػ تشػػيؿ لنفسػػتا غيمػػا
خاوػػا بتػػا  ،ليانػػت هػػذ الةػػرل لالمنػػاطؽ تشػػتبؾ م ػ بعضػػتا  .لليػػؿ هػػذ ا سػػباب ةػػادت غري ػ

طالبػػاف الوػراع مػػف أجػػؿ السػػلط  ،لباسػػـ اإلوػػ،ح لمغاربػ المني ػرات التػػي دعػػت إلػػى مةالمتتػػا
لمغاربتتػػا  ،لعػ ّػدتتا اإليديلللجي ػ التػػي اعتمػػدت عليتػػا الغري ػ  ،لأعلنتتػػا فػػي  54يػػانلف ا لؿ
 1663ـ لأهػػـ هػػذ المني ػرات هػػل (( فػػرض اإلتػػالات  ،لنتػػب الةلافػػؿ التجاري ػ البريػػ  ،لفػػرض
الغلاجز الضريبي عليتا  ،للجلد العوابات المسلغ التي تعيث في ا رض فسادا ))  ،فض ،عف
مني ػرات أخػػرل غػػددتتا الغري ػ تتعلػػؽ بالغيػػاة اتجتماعي ػ للسػػياف لمنتػػا ((سػػفلر النسػػاء ،لفػػتح
مػػدارس البنػػات ،لتعلػػيـ النسػػاء  ،لالسػػماح للم ػرأة بالعمػػؿ  ،لغلػػؽ اللغػػى  ،لمشػػاهدة التلفزيػػلف ،
لسماع الملسيةى ل الغناء ))  ،للػذلؾ نجغػت هػذ الغريػ فػي اتسػتي،ء علػى السػلط  ،لاسػت،ـ
زماـ ا ملر في ب،د شاسع لعرة ميةل بالغرلب ل النزاعات الديني لالعرةيػ  ،إذ ةػد أعػاد ةادتتػا
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ا مف إلى ا راضي ا فغاني مػف خػ،ؿ تبنػي بػرام إوػ،غي لتطبيػؽ الشػرع اإلسػ،مي  ،لهػذا مػا
لمسػػه الشػػعب ا فغػػاني بعػػد أف اسػػتللى مةػػاتلل الغريػ علػػى غ ػلالي  %68مػػف ا راضػػي ا فغانيػ
()14

.

ثالثا-:ىاألوامرىالحكوموظىالتيىأصدرتهاىحكومظىطالبانىلتنظومىالحواةىاالجتماروظىفيىالبالد
أعلػػف ةػػادة غريػ طالبػػاف انتػػـ فػػي طػػلر إعػػادة بنػػاء أفغانسػػتاف  ،لاعػػادة تيػػليف المجتمػ
ا فغاني لبناء مجتم ميالي  ،يـ تودير هذا ا نملذج إلػى أنغػاء العػالـ ا خػرل  ،لظتػر أنمػلذج
المجتم الميالي الذ سػعت غريػ طالبػاف إلةامتػه فػي مدينػ ةنػدهار التػي اسػتللت عليتػا الغريػ

عػػاـ 1661ـ  ،إذ فرضػػت عليتػػا  ،لعلػػى المػػدف ا خػػرل التػػي أوػػبغت تغػػت سػػيطرتتا  ،ةلاعػػد
لمبادئ النظاـ الجديد الذ يةلـ على فرضي تؤيد على ضرلرة التزاـ ا فراد بالةلاعد التػي لضػعت
لفالدتتـ  ،لهذ مسؤللي المجتم .
سيطرت غري طالباف على اللتيات ا فغاني  ،لأةامت غيلم إس،مي أخذت علػى عاتةتػا

تنفيذ البرام التػي لضػعتتا الغريػ ،لالتي تػتلخص بالمغافظػ علػى غػدلد أفغانسػتاف،لمن التػدخؿ
الخارجي فيتا  ،لاعادة ا مف لالنظاـ الداخلي لالةضاء علػى الفلضػى  ،لتغسػيف الغالػ المعاشػي

للسياف  ،لتربي الجيؿ الجديد على الرلح اإلس،مي  ،لالعمػؿ علػى رفاهيػ الشػعب( ،)15لعلػى هػذا
ا ساس غددت غري طالباف المتاـ اللزاري للػل ازرات فػي الغيلمػ  ،علػى أف ييػلف عملتػا جميعػا

متيام ،مف أجؿ المولغ العامػ  ،للفػؽ الشػريع اإلسػ،مي  ،فاسػتغديت لزارة ا مػر بػالمعرلؼ
إف ا مػػر بػػالمعرلؼ مةػػدـ علػػى الغسػػاب ل العةػػاب ،لةػػد ةسػػمت
لالنتػػي عػػف المنيػػر ،لفػػؽ مبػػدأ ّ
أعماؿ اللزارة إلى ةسميف  :ا لؿ إرشاد تبليغي يدعل الناس إلػى إتبػاع تعػاليـ اإلسػ،ـ ل اتلتػزاـ
بتػػا  ،لامخػػر يتػػللى متمػ إزالػ المنيػرات عػػف طريػػؽ تعيػػيف منػػدلبيف ( أمػراء ) فػػي يػػؿ لزارة مػػف
ل ازرات الدلل إلرشاد المػلظفيف إلػى الػديف لتعاليمػه  ،لتعيػيف مسػؤلليف فػي اللتيػات ل المػديريات
إل زال المنيرات الملجلدة  ،لبل عدد منتسبي الػلزارة خمسػ آتؼ رجػؿ %58 ،مػنتـ مػف خريجػي

المدارس الديني  ،لامخريف مف الملظفيف لاإلداريػيف  ،ليفتػرض بالمنػدلبيف لالمسػؤلليف معػرفتتـ
ػإف الػػلزارة
بغػػدلد الغػػ،ؿ لالغػراـ  ،لبالتػػالي غػػدلد مػػا يػػؤمر بػػه أل ينتػػى عنػػه  ،فضػػ ،عػػف ذلػػؾ فػ ّ
تزلدهـ بيف الغيف لامخر بالةلاعػد المتضػمن للمسػالؿ أل لغسػاب الػذيف يرتيبػلف المنيػرات  ،يمػا
تػ ّػـ إنشػػاء ( لجن ػ استش ػراةي ) تيػػلف متمتتػػا مراةب ػ جتػػات اإلمػػارة اإلسػػ،مي جميعتػػا ل مراةب ػ
ا عماؿ  ،ل خووت لتذ اللزارة ميزاني سنلي مةدارها (  152مليار أفغاني )( ، )16أ ما يعادؿ
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 314555دلت ار  ،لبتذا فتل مبل ةليؿ ت ينسجـ م غجـ الغاجػات الماديػ لتػذ الػلزارة  ،ليعػلد
ذلؾ إلى فةر الغيلم لللاردات المادي السنلي التي تغطي نفةات ل ازرات الدلل .
لضػػعت غيلم ػ طالبػػاف مجملع ػ مػػف الل ػلالح غػػددت فيتػػا متػػاـ لزارة ا مػػر بػػالمعرلؼ ل

النتي عف المنيػر فػي أعمػاـ وػدر فػي  14يػانلف ا لؿ عػاـ  1663ـ  ،أ بعػد أف دخػؿ مةػاتللا
الغري ػ إلػػى العاوػػم يػػابلؿ بغ ػلالي شػػتريف  ،ل هػػذا ا عمػػاـ ملة ػ مػػف ةبػػؿ نالػػب لزيػػر ا مػػر
بالمعرلؼ ل النتي عف المنير مللد عنايػت اهلل بليػ  ،لةػد بلػ فيػه عامػ النػاس بػا لامر التػي
ودرت له مف رلاس غيلمػ طالبػاف بتيليػؼ جتػاز ا مػر بػالمعرلؼ ل النتػي عػف المنيػر بمراةبػ

التزاـ الناس بتجنب ةالم المغظلرات التي بل عددها ست عشر مغظػل ار لممنلعػا لأهمتا:ػػ منػ
الفتن ػ  ،لسػػفلر النسػػاء  ،لغلػػؽ اللغػػى  ،لاطػػ،ؽ الشػػعر علػػى الطرية ػ الغربي ػ  ،لمن ػ تعػػاطي
المخػػدرات  ،لمن ػ اسػػتخداـ ا وػػناـ ل التماييػػؿ لالوػػلر  ،لمن ػ التعامػػؿ بالفالػػدة علػػى الةػػرلض
لالمعام،ت المالي  ،لمنػ تربيػ الغمػاـ ل اللعػب بػالطيلر  ،لمنػ النسػاء مػف غسػؿ الييػاب علػى
ضػػفاؼ ا نتػػار  ،أمػػا المغظػػلرات فةػػد شػػملت غظػػر الملسػػيةى فػػي المغػػ،ت التجاري ػ لالفنػػادؽ
لالسػػيارات  ،لالػػرةص فػػي غفػػ،ت الػػزلاج  ،لاسػػتخداـ ملسػػيةى الطبػػلؿ  ،لغظػػر اللعػػب بالطػػالرات

اللرةي أل المراهن عليتا  ،أل ممارس متن التنجيـ لالعراف  ،لغظػرت علػى الرجػاؿ خياطػ ييػاب
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النساء .

ي،غػػػظ علػػػى ةالمػػػ المغظػػػلرات أنتػػػا لػػػلالح وػػػارم مسػػػت أدؽ تفاوػػػيؿ غيػػػاة المجتمػػػ

ا فغػػػاني مػػػف رجػػػاؿ ل نسػػػاء  ،للضػػػماف تنفيػػػذها فةػػػد جنػػػدت مجملعػػػات مػػػف أفػػػراد جتػػػاز ا مػػػر
بػػالمعرلؼ لالنتػػي عػػف المنيػػر لمداهم ػ المنػػازؿ  ،لالتليػػد مػػف أف سػػيانتا ملتػػزميف بػػالللالح التػػي
أودرتتا  ،لليس في غلزتتـ أشياء تورؼ انتبا ا فػراد عػف أداء لاجبػاتتـ الدينيػ  ،ميػؿ الخمػر

للرؽ اللعب أل الشطرن ل الطالل لامتت الملسيةي لاليتب لغيرها  ،للـ تيتفي بذلؾ بؿ نظمػت
مناسبات في يػؿ المػدف ا فغانيػ التػي ضػمتتا غريػ طالبػاف إليتػا  ،لغػرؽ المػلاد الممنلعػ التػي
يعيػػر عليتػػا منتسػػبل الجتػػاز  ،ميػػؿ اليتػػب لأفػػ،ـ الفيػػديل لالوػػلر الفلتلغرافيػ الخاوػ با سػػر ،
بغج أنتا تعارض اإليماف لالعةيدة الوغيغ  ،يما نظمت تجمعػات غطمػت فيتػا أجتػزة التلفزيػلف
لالراديػػل  ،بغج ػ أف أوػػغابتا يسػػتخدملنتا فػػي اسػػتةباؿ ب ػرام فاضػػغ  ،ليانػػت هنػػاؾ غمػػ،ت
مداهم مسػتمرة علػى المنػازؿ لالمتػاجر  ،لغػث النػاس علػى أداء الوػللات الخمػس  ،غروػا علػى
أداء المسلـ للاجباته الديني  .يما أودرت الجتات المختو ةلاعد وارم تغدد طلؿ اللغيػ ليػؿ

الذيف تزيد أعمارهـ علػى خمسػ عشػر عامػا  ،لمنعػت تشػذيب اللغيػ أل مغاللػ اسػتخداـ الغنػاء
19

للتخلص مف الشيب  ،أما الذيف يزيد طلؿ لغاهـ على الطلؿ المةػرر فيتعرضػلف للغرامػ ل عةلبػ
تةويرها  ،غتى تتماشى م الطػلؿ المطلػلب  ،لتةضػي ا غيػاـ الوػادرة بشػلف اللغيػ بغػبس يػؿ
مف ينةص طلؿ لغيته الغد المطللب م استمرار الغبس غتى بللغ اللغي الطلؿ المةرر .

في فترة تغة أودرت غيلم طالباف ة اررات ل ةلاعد تنظـ مسلل اللبس بالنسب للرجػاؿ ،

إذ غرمت هذ الةلاعد ارتداء الم،بس الغربي  ،لاةتوػرت علػى الجلبػاب فةػط  ،إذ أف ارتػداء ربطػ
العنؽ يؤد إلى عةلب توػؿ إلػى الجلػد فػي سػاغ عامػ  ،لغػددت الةػ اررات ألػلاف م،بػس الرجػاؿ

لالنسػػاء  ،اةتوػػرت علػػى ا لػلاف المعتدلػ أ ا سػػلد ل ا زرؽ الػػدايف أل البنػػي ا بػػيض  ،أمػػا
النساء فعليتف لبس البرة خارج المنزؿ  ،لهناؾ غرامات على النساء ال،تي يخػرجف مػف منػازلتف
()51

مف دلف إذف السلطات أل مف دلف مغرـ .

إف المبػدأ الػػذ آمػف فيػػه ةػادة غريػ طالبػاف هػػل أف ا مػر بػػالمعرلؼ مةػدـ علػػى الغسػػاب

لالعةاب  ،لاف غبس النساء ممنلع  ،لاذا ارتيبت امرأة مني ار ( مف لجت نظر منتسبي جتاز ا مػر
بالمعرلؼ ل النتي عف المنير ) فإف لليتا هل الذ ُيغاسب زلجا ياف أـ أبا  ،لاف لة العةػاب ت
يػػتـ إت بعػػد أف ُينوػػح مػػرتيف لفػػي اليالي ػ ُيلةا ػ عليػػه العةػػاب  ،ل العةػػاب هػػل الزجػػر أل الضػػرب

أمػا تػارؾ
بالسلط أل الغبس ،ليعاةب تارؾ و،ة الجماع مف غيػر عػذر يغػبس لمػدة يػلـ لاغػد ّ ،
الوػ،ة فيغػػبس لمػػدة عشػرة أيػػاـ  .لالةاعػػدة التػػي اتبعتػا رجػػاؿ غريػ طالبػاف فػػي المػػدف لاللتيػػات
التي تدخلتا ةلات الغريػ هػي إمتػاؿ النػاس سػت أشػتر بعػد التبليػ  ،يػـ يغاسػب المخػالفلف بعػد

لتسػيما (المنيػرات التػي غػددتتا
ذلؾ  ،يمػا تػتـ مراةبػ سػللؾ ا فػراد فػي الشػلارع لا مػايف العامػ
ّ
غري طالباف في الللالح التي أودرتتا) نتا مف لجت نظرها تسػ إلػى المجتمػ اإلسػ،مي الػذ
تنشد  ،ليتـ ذلؾ عف طريؽ المنػدلبيف الملجػلديف فػي يػؿ مدينػ  ،لةػد خووػت دلريػات تجػلب

في الشلارع بيف الغيف لامخر  ،أل مف خ،ؿ ما يتلةلف مف ب،غات يتـ التغةيػؽ فيتػا ألت بػللؿ ،
لالنوح لاإلرشاد هل ألؿ ما يلجل إليه  ،لا ّف العةاب هل الغؿ ا خير .
برر الةالـ بلعماؿ لزارة ا مر بػالمعرلؼ ل النتػي عػف المنيػر مللػد يػ،ـ الػديف  ،لجتػ
ػلف يػػؿ مػػا تفعلػػه الػػلزارة هػػل غػػث النػػاس علػػى الخيػػر متمػػي ،فػػي اتنتظػػاـ
نظػػر ةػػادة الغري ػ  ،بػ ّ
بالوللات الخمس  ،لغسف السير لالسللؾ لاتغتشاـ فػي المظتػر  ،لالبعػد عػف الفػلاغش  ،لنتػي
ا فراد عف فعؿ مػا يغظػر الشػرع ل ينيػر  ،أ تنوػح النػاس ل تػبلغتـ بيػؿ مػا هػل خيػر لتنتػاهـ
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عف معوي اهلل ل رسلله .
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ي،غظ على اللػلالح التػي أوػدرتتا غيلمػ طالبػاف بلنتػا لػلالح مسػت الغيػاة اليلميػ للفػرد
إف إزال ػ المفاسػػد يانػػت أم ػ ار غيليػػا فػػي تفييػػر زعمػػاء
ا فغػػاني  ،لاسػػتفزت ش ػرالح المجتم ػ ؛ إذ ّ
غيلم طالباف  ،لا ّف النتي عف المنير هل أغد مةاودهـ ؛ بسبب بساط التفيير لمغدلدي ا فؽ
 ،لةد أيارت انتباهتـ ل أخذت غي از يبي ار مف شلاغلتـ ؛ ا مػر الػذ جعلتػـ يةػدملنتا علػى ا مػلر
الغيلي ػ ا خػػرل فػػي المجتمػػ ا فغػػاني  .لينتػػا مػػف جانػػب آخػػر غةةػػت ا هػػداؼ التػػي لضػػعتتا
الغيلم  ،لهي الةضػاء علػى الفسػاد  ،لاعػادة ميانػ المجاهػديف  ،لأعطػت للشخوػيات الجتاديػ

لالديني ل العلمي الميان ال،لةػ بتػا  ،لأخػذت علػى أيػد المفسػديف مػف ةطػاع الطػرؽ ل نػاهبي
أملاؿ الناس ؛ مما أدل إلى إشاع ا مف لاتستةرار في المدف التػي أوػبغت تغػت سػيطرة الغريػ
()53

 ،هذا فض ،عف إغياء ذير اإلس،ـ في الةرف العشريف  ،ل ياف هذا هدفتـ ا يبر .

يانػػت غيلم ػ طالبػػاف متشػػددة فػػي مسػػلل فػػرض تعػػاليـ الػػديف اإلسػػ،مي علػػى السػػياف ،

((للظفت يؿ طاةاتتا في جم أهؿ أفغانستاف تغت للاء إيماني لاغد))  ،لأخػذت تمػارس الضػغلط
على الةبالؿ التي تديف بمذاهب غيػر المػذهب الػذ تسػير عليػه غريػ طالبػاف ( المػذهب الغنفػي )
تسيما في مناطؽ غرب أفغانستاف في مناطؽ ةبالؿ التزارة ( الشػيع ) ،إذ تعتػد المػ ،مغمػد عمػر
()51

بإةناع أفراد هذ الةبالؿ بتغيير مذهبتـ مف المذهب الشيعي إلى المذهب الغنفي.

لةد للّد هذا التشدد الخػلؼ ل الفػزع لػدل السػياف ؛ ممػا أدل إلػى هجػرة أعػداد يبيػرة مػنتـ

إلى الدلؿ المجالرة أل إلى مناطؽ أخرل في أفغانستاف  ،إذ لوؿ عدد المتػاجريف فػي الػداخؿ إلػى

()52
فػر مليلنػا تجػ إلػى
يمػا
 288ألؼ متاجر جراء المعارؾ الداخلي في يابلؿ ل مزار الشريؼ ،
ّ
إيراف خلفا مف نظاـ طالباف  ،لةد عانى هؤتء مف وعلبات في العيش ل البطالػ  ،لأوػبغلا عبلػا

على الدلؿ المجالرة .
رابطاى-:ىالمذاكلىالتيىرانتىمنهاىالبالدىفيىظلىحكومظىطالبانى :ى
1ـىانتذارىزرارظىالمخدراتى ى
مف المشايؿ اتةتوادي لاتجتماعي التي عانػت منتػا غيلمػ طالبػاف  ،هػي انتشػار زراعػ
المخدرات في عدد مف المدف ا فغاني  ،تسيما الغدلدي منتا لتسػتيؿ عمليػ نةلتػا لتتريبتػا إلػى
الخارج  ،لمف أشترها ي،ث لتيات هي بدخشاف على غػدلد طاجييسػتاف ل تنجرهػار ل هلمنػد علػى
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الغدلد م بايستاف،

لةػدرت المسػاغات التػي زرعػت عػاـ  1664ـ بػػ 25ألػؼ هيتػار  ،لأنتجػت

 5581طنا مف ا فيػلف (ا فيػلف هػل السػالؿ المسػتخرج مػف نبتػ الخشػخاش ل الػذ يشػيؿ مػادة
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أللي ػ

للتيػػرلييف إذ إف  18يغػػـ مػػف ا فيػػلف ينػػت ييلػػل غ ػراـ لاغػػد مػػف التيػػرلييف )  ،لةػػدرت
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عالدات تلؾ اليمي بمال مليلف دلتر .

يانت أفغانستاف مف وػغار منتجػي ا فيػلف فػي العػالـ ةبػؿ اتغػت،ؿ السػلفيتي فغانسػتاف

عاـ  1646ـ  ،ليف الفلضى التي أوابت الب،د خ،ؿ العشريف سن مػف الغػرب  ،لالغػرب ا هليػ

بيف فوالؿ المجاهديف ل،ستغلاذ على السلط  ،ةد أيرت على اتةتواد الذ ياف أغد ضغايا هػذا
الوراع ؛ إذ تلةفت الوناع ليسدت التجػارة  ،أمػا الزراعػ فةػد تضػررت بشػيؿ يبيػر بسػبب إتبػاع

السػػلفيت سياس ػ ا رض المغرلة ػ  ،لهػػـ ي،غةػػلف المجاهػػديف  ،ليغاوػػرلنتـ فػػي الةػػرل التػػي
تةالـ اتغت،ؿ؛ مما أغدث أض ار ار يبيرة في ا راضي الزراعيػ لالمشػاري اترلاليػ  ،فشػغت المػلارد
المالي  ،لالتجل المزارعلف إلى زراع الخشخاش لغ،ء يمنه  ،يػي يسػتطيعلا سػد غاجػاتتـ اليلميػ
 ،فاتجتت ةطاعات يبيرة مف المزارعيف ل الملظفيف الغيلمييف لعماؿ الموػان الػذيف تريػلا المػدف

 ،لاتجتلا إلى زراع الخشخاش  ،بعػد أف انةطعػت مػلارد عيشػتـ  ،لتػدهلر لضػعتـ اتةتوػاد ،
لبالمةابػػػؿ غةةػػػت زراعػػػ الخشػػػخاش مػػػلارد ماليػػػ عاليػػػ  ،ا مػػػر الػػػذ جعػػػؿ مػػػف الوػػػعب علػػػى
أف أ سػلط
المزارعيف  ،أف يستجيبلا لطلب من زراعته ؛ ّف ذلؾ سيعرضػتـ للجػلع ل الفاةػ  ،ل ّ
يانت تغالؿ فرض ذلؾ المن بالةلة ةلبلت بالتمرد لالمةالم (. )55
أف
زادت يميػػػ اإلنتػػػاج فػػػي عتػػػد غيلمػػػ طالبػػػاف  ،لأفػػػادت دراسػػػ أعػػػدتتا ا مػػػـ المتغػػػدة ّ
أفغانستاف اغتلت المرتب ا للى في إنتاج ا فيلف عاـ 1665ـ بعػد مػا لوػؿ إنتاجتػا إلػى 3588
طػػف  ،لةػػدرت المسػػاغ المزرلع ػ بػػػ 31ألػػؼ هيتػػار  ،بل ػ إنتاجتػػا  3548طنػػا  ،ليعػػلد ذلػػؾ إلػػى
تشػػجي غيلمػ طالبػػاف المػزارعيف علػػى زراعػ الخشػػخاش  ،نتػػا أمنػػت موػػادر للػػدخؿ الػػلطني ،
ةدرت بغلالي يماني مليارات مف الدلترات( ، )56ل لتبريػر زراعتتػا أوػدر علمػاء الػديف فتػلل دينيػ

أف زراع ا فيلف غيمه غيـ زراعػ العنػب  ،فيمػا
عاـ  1663ـ بجلاز زراعتتا منطلةيف مف مبدأ ّ
إف شجرة العنب تزرع لتنت عنبا غ،ت  ،لليف بعض هذا العنب يتغلؿ إلى نبيػذ مغػرـ شػربه فيمػا
ّ
بعد  ،فيذلؾ ا فيلف الذ تعد زراعته غ،ت  ،إذ يستعمؿ في بعػض ا دليػ المغللػ شػرعا  ،لليػف
إف زراع المخدرات لـ م
يلت تغريمتا في الةرآف اليريـ .
تدخينه غراـ  ،يما ّ
ياف المبرر لتذ الفتػلل الدينيػ تػلميف موػادر الػدخؿ لغريػ طالبػاف مػف تجػارة ا فيػلف ،

لعدت أفغانستاف أيبر مودر لألفيلف في العالـ ،مف خػ،ؿ طػرؽ التجػارة الدلليػ الةديمػ  ،لمنتػا
ّ
طريؽ الغرير المشتلر  ،لأوبغت العمل الوعب فغانستاف لغػرض شػراء مػا تغتاجػه مػف سػ،ح
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لدلاء .

909

أيػػارت نسػػب إنتػػاج ا فيػػلف المجتمػػ الػػدللي  ،ل أظتػػرت دراسػػ ميدانيػػ لبرنػػام ا مػػـ
إف غيلم طالبػاف تسػيطر علػى غػلالي
المتغدة غلؿ الرةاب الدللي على المخدرات لعاـ  1665ـ ّ
 %63مػػف إنتػػاج ا فيػػلف فػػي الػػب،د  ،لا ّف إةلػػيـ بغػػ،ف يػػؤمف غ ػلالي  %15مػػف إنتػػاج ا فيػػلف ،

لاةليمػػي ةنػػدهار لننغارهػػار يؤمنػػاف غػلالي  %45مػػف إجمػػالي اإلنتػػاج  ،لتوػػدر هػػذ اليميػػات إلػػى
ألربا الغربي  ،ا مر الذ أيار المجتم الػدللي  ،تسػيما إف غيلمػ طالبػاف تتةاضػى نسػب عشػرة
بالمالػ أل مػػا يسػػمى ( زيػػاة الػػزرع الشػػرعي ) مػػف المػزارعيف متجاهلػ بػػذلؾ ا ض ػرار التػػي تسػػببتا

زيادة إنتاج ا فيلف لتودير  ،لما يسػببه مػف انتشػار تعػاطي المخػدرات  ،فػي اللةػت الػذ تسػعى
فيه المنظم الدللي إلى ميافغ زراعته  ،لالغد مف تعاطيه لما له مف أضرار ماديػ لوػغي علػى
ا فراد ،لليف غيلم طالباف يانت تتذرع بلف زراع الخشخاش تتطلب ماء أةػؿ لتػلتي بػربح أيبػر ،
لبالتالي فإف عملي من زراعػ هػذا المغوػلؿ تتطلػب تمليػؿ مػالي للمػزارعيف لتعليضػتـ  ،لغػيتـ
على ترؾ زراع ا فيلف لالتغلؿ إلى زراع المغاويؿ الغذالي لالغبلب  ،لنتيج للضغلط الدللي

اسػػػتجابت غيلمػػػ طالبػػػاف  ،فلوػػػدرت مرسػػػلما عػػػاـ 1665ـ يمنػػػ تعػػػاطي المخػػػدرات  ،لأوػػػدرت
عةلبػػات بالسػػجف لي ػؿ مػػف يضػػبط مرتيبػػا هػػذا الجػػرـ  ،لتمتػػد العةلب ػ فتشػػمؿ البػػال فضػػ ،عػػف

المتعاطي .

أف منػ زراعتػه سػلؼ يغرمتػا مػف مػلارد ماليػ يبيػرة  ،فلجػلت إلػى
لجدت غيلم طالبػاف ّ
تبني فتلل أودرها علماء الديف فرةلا فيتا مػابيف زراعػ ا فيػلف لتوػنيعه  ،بعػد أف تبػيف لتػـ أف

هناؾ أونافا مف ا دلي التام  ،منتا أدلي التخدير لالمضادات الغيلي تعتمد على ا فيػلف؛ فلػذا
()31

لـ يجدلا سببا لتغريـ زراعته لأعػدل مغوػلت مطللبػا .

لينتػا مػف جانػب آخػر اسػتغلت مشػيل

انتشػػار زراع ػ ا فيػػلف فػػي أفغانسػػتاف  ،لتسػػتخدمتا يعامػػؿ ضػػغط علػػى المجتم ػ الػػدللي تنت ػزاع
اعتراؼ رسمي مف المجتم الدللي بإمارة أفغانستاف اإلس،مي  ،لأبل رلػيس غيلمػ طالبػاف المػ،

إف غيلمػ
مغمد عمر ميتب ميافغ المخدرات التاب لألمـ المتغػدة فػي إسػ،ـ آبػاد فػي بايسػتافّ ،
طالبػػاف لػػديتا الرغبػ فػػي تطبيػػؽ بػرام بديلػ لزراعػ ا فيػػلف علػػى أف يػػتـ تػػلفير التمليػػؿ الػػدللي
الػػػ،زـ لتشػػػجي المػػػزارعيف علػػػى زراعػػػ مغاوػػػيؿ أخػػػرل بديلػػػ  ،لاوػػػ،ح نظػػػاـ الػػػر لتزليػػػدهـ
با سػػمدة لالبػػذلر ال،زم ػ  ،لبتػػذا فةػػد ربطػػت غيلم ػ طالبػػاف سياسػػي الغػػد مػػف زراع ػ ا فيػػلف
لتتريبه إلى ألربا الغربي بالمساعدات الدللي  ،للةعت اتفاةي م البرنػام الػدللي فػي  54تمػلز

عاـ 5888ـ تعتدت بملجبه من امتداد هذ امف  ،لأودرت في اللةت نفسه مرسلما منعػت فيػه
المزارعيف ا فغاف مف زراع ا فيلف

()35

 ،لاستطاعت غيلم طالباف أف تفرض بػالةلة غظػ ار علػى
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زراع ا فيلف  ،لنتيج ذلؾ تراجعت مساغ ا راضي الزراعي التي يانت تزرع هذ النبت مػف 45
ألػػؼ هيتػػار إلػػى  13ألػػؼ هيتػػار  ،يمػػا تراجعػػت يميػ ا فيػػلف التػػي يانػػت توػػدرها أفغانسػػتاف بعػػد
دخػػلؿ المرسػػلـ غيػػز التنفيػػذ مػػف  3388طػػف إلػػى  152طنػػا  ،لاسػػتطاع فريػػؽ برنػػام ميافغػػ

المخدرات التاب لألمـ المتغدة مف زيارة ملاة زراع ا فيلف في لتيات ةنػدهار ل هلمنػد  ،لأعػدلا

تةري ار يشفلا فيه خلػل هػذ المنػاطؽ مػف مػزارع المخػدرات ،ا مػر الػذ يعنػي التػزاـ غيلمػ طالبػاف
بتعتػػداتتا م ػ برنػػام ميافغ ػ المخػػدرات التػػاب لألمػػـ المتغػػدة  ،إت أنتػػا لػػـ تغوػػؿ علػػى الػػدعـ
المالي اليافي للغػد مػف زراعػ ا فيػلف  ،لةامػت بػدف تعليضػات بسػيط للمػزارعيف لػـ تيػف يافيػ
()33

لمعالج هذ المشيل .

5ـىحقوقىالمرأةىاألفعانوظى
غياة المرأة ا فغاني تختلؼ ييي ار عف بنات غلاء في بلداف الجلار  ،فتػف يعشػف فػي عزلػ
شديدة ت يؤير فيتا تةلب ا نظم ل الغيلمات أل الزعماء  ،لتلؾ بسبب التةاليػد لا عػراؼ المتبعػ
()31

التي يغرص الجمي على اغترامتا بيؿ إيجابياتتا لسلبياتتا .

تغجـ نشاط المرأة ا فغاني خارج البيت في الةرل بسبب العػادات ل التةاليػد  ،بينمػا نجػد أف
المػرأة فػػي المػػدف لجػػدت مجػػات ألسػ فػػي العمػػؿ بعػػد عػػاـ 1626ـ  ،أ بعػػد وػػدلر ا مػػر المليػػي

الذ سمح للنساء بالسفلر  ،للـ يفرض عليتف فرضا  ،لبدأ التعلػيـ المخػتلط فػي جامعػ يػابلؿ ،

إذ يانػت الطالبػػات فػي السػػابؽ يػلتيف متغطيػػات با رديػ لالمػ،ءة السػالدة  ،ليدرسػػف فػي الوػػفلؼ
المعزلل ػ عػػف الطػػ،ب  ،فلخػػذت الشػػلدرة تختفػػي تػػدريجيا  ،لأوػػبغت الم ػرأة ا فغاني ػ تعمػػؿ فػػي

الموان لالمؤسسات  ،ياف هدؼ الغيلم في عتد الملؾ مغمػد ظػاهر شػا (  1643 - 1633ـ
) إدخػػاؿ التطػػلر اتجتمػػاعي للمجتم ػ ا فغػػاني  ،لالخػػرلج بتػػا مػػف العزل ػ التػػي فرضػػتتا عليتػػا
طبيعتتا الجبلي  ،للـ يتخذ ا ساليب الةسري في إدخاؿ التطلر بؿ عمد إلى اتخػاذ أسػاليب مبتيػرة
()32

يالتمييليات التػي ةػدمتتا فػرؽ تمييليػ تابعػ للدللػ لتغةيػؽ هدفػه فػي التطػلر .

ليػف ا مػر لػـ

يستمر طلي ،فعندما بدأت ا ملر بالتدهلر نغل غرب أهلي بيف عػامي(  1663 - 1665ـ ) بػدأ
دلر المرأة يغيب في المجتم ل تدهلر لضعتا  ،لانتار مستلل التعليـ فػي الػب،د  ،لسػلبت المػرأة

ا فغانيػػ غةتػػا فػػي التعلػػػيـ ل التيةيػػؼ لالعمػػؿ  ،لتعرضػػت العديػػػد مػػف النسػػاء ل يػػذاء الجسػػػد
()33

لاتغتواب مف ةبؿ مجملعات مسلغ خولوا على أسس عرةي أل غزبي .

عندما لولت غري طالباف إلى السلط في أيللؿ  1663ـ  ،تدهلر لضػ المػرأة ا فغانيػ
ل انسػػغبت مػػف منافػػذ الغيػػاة العام ػ بعػػد إوػػدار غيلم ػ طالبػػاف ة ػ ار ار بإيةػػافتف عػػف العمػػؿ ،للػػـ
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يفولف مف أعمالتف  ،علػى أف توػرؼ لتػف رلاتػب غتػى ت يتسػبب ذلػؾ فػي ا ضػ ارر با سػرة فػي
ملاردها المالي  ،لاستمرت السلطات الغيلمي بدف اإلعانات الشتري غتػى بدايػ عػاـ  5881ـ ،
يـ تلةفت بسبب الظرلؼ العسيري التي مرت بتا الػب،د  .بػررت الغيلمػ اتخاذهػا هػذا الةػرار بػلف

اتخت،ط في الدلالر لأمايف العمؿ المختلف يؤد إلى التغلؿ ل انتيار الةيـ ا خ،ةي .

بعد فترة مف الزمف أدريت غيلم طالباف أف هذا الةرار فيه أضرار اجتماعي علػى المجتمػ
 ،إذ ظتػػرت الغاجػ إلػػى عمػػؿ النسػػاء فػػي مجػػاتت التعلػػيـ ل الوػػغ  ،ل أدل الػػنةص الشػػديد فػػي
اليػػادر الوػػغي إلػػى تراج ػ الغيلم ػ عػػف ةرارهػػا ( بلةػػؼ الط ػلاةـ الطبي ػ النسػػالي عػػف العمػػؿ فػػي

مستشػػفيات العاوػػم يػػابلؿ  ،لالسػػماح لعػػدد ةليػػؿ مػػنتف بالعمػػؿ فػػي عيػػادات مخوو ػ للنسػػاء
اشػػتملت علػػى  158سػػري ار فةػػط )  ،فاضػػطرت تغػػت ضػػغط الغاج ػ إلػػى التطبيػػب فػػي مستشػػفيات
مجتزة با دلات الطبيػ تسػيما فػي أةسػاـ الجراغػ لالتلليػد  ،لالػى اتسػتعان بيػلادر طبيػ نسػالي
()34

للعمؿ فيتا .

يانت لجت نظر الم ،مغمد عمر في من النساء مف العمػؿ هػي (( أننػا ت نعػارض عمػؿ
أل تعليـ المػرأة فػي ب،دنػا ليػف مػا نعارضػه ل نمنعػه بػالةلة هػل مخالفػ عملتػا ل تعليمتػا للشػريع

اإلسػػ،مي  ...نغػػف نشػػج أف تيػػلف مستشػػفيات النسػػاء منفوػػل عػػف مستشػػفيات الرجػػاؿ  ،ل أف
()35

ييلف العمؿ فيتا متفؽ م الشريع اإلس،مي )) .

ل بتذا فلػـ تيػف غريػ طالبػاف تػدرؾ أهميػ

عمؿ المرأة في المجتم  ،ل دلرهػا فػي بنالػه  ،ل لػـ تةػدر اللضػ اتجتمػاعي ل الوػغي المتػرد

في الب،د  ،لالػنةص الشػديد فػي اليػلادر الوػغي ل التعليميػ فػي مؤسسػات الدللػ  ،لريػزت فةػط

على الجانب الديني المتشدد الرافض للعمؿ المختلط بيف الرجاؿ ل النساء .
مػػف جانػػب آخػػر غػػالؿ المػػ ،مغمػػد عمػػر تخلػػيص المجتم ػ ا فغػػاني مػػف بعػػض التةاليػػد

السػػالدة فػػي الػػب،د  ،لالغفػػاظ علػػى يرامػ المػرأة  ،فلوػػدر مرسػػلما فػػي أيلػػلؿ عػػاـ  1665ـ منػ

بملجبػػه العمػػؿ بوػػلرة ةاطعػػ التةليػػد الػػذ يةضػػي بتةػػديـ امػػرأة أل أييػػر علػػى سػػبيؿ التعػػليض
لالترضي إلى أسرة الةتيؿ لتجنب اليار لاراة الدماء  ،لهل يعد هذا التوػرؼ توػرفا منافيػا للتعػاليـ
التػػي تغػػافظ علػػى يرامػ المػرأة  ،إذ ت يجػػب أف تلهػػب أل تسػػتخدـ يتعػػليض  ،ليػػذلؾ يمنػ إجبػػار
المرأة التي يتلفى زلجتا أف تتزلج مف أسرته أل ةبيلته  ،إذ يانت التةاليد السالدة تعػد زلاجتػا مػف
خارج هذ الدالرة عا ار ل خزيا  ،ل ذيػر المرسػلـ أف ميػؿ هػذا اإلجبػار يتنػافى مػ تعػاليـ اإلسػ،ـ ،
لأف ا رمل غرة في أف تتزلج مػف تشػاء مػف دلف أف تلتػزـ فػي ذلػؾ بلسػرة أل ةبيلػ معينػ  ،لفػي
غاؿ مخالف المرسلـ فإف المسلل تغاؿ إلى الةضاء  ،لللةضاة الغؽ في إيةاع أشد العةلبات علػى
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()36

المخػػالفيف .

للػػـ ييػػف للمػرأة ا فغانيػ الغػػؽ فػػي اتنتخػػاب لالتعلػػيـ المتنػػي  ،لةػػد يػػاف غ ػلالي
()18

 %68مف النساء ت يعرفف الةراءة ل اليتاب .

لبتػػذا فلػػـ ييػػف للمػرأة ا فغانيػ الػػدلر المتػػـ فػػي المجتمػ  ،إذ همشػػت لعزلػػت فػػي البيػػت

لتيتفػػي بػػدلر رعاي ػ ا سػػرة لا بنػػاء  ،للػػـ ييػػف لتػػا دلر فػػي بنػػاء المجتم ػ أل العمػػؿ علػػى ا ةػػؿ
إلعال نفسػتا لعاللتتػا  ،بػؿ أوػبغت عالػ علػى المجتمػ  ،بغاجػ إلػى مػلارد ماليػ لتػلفير سػبؿ
العيش لتا .
ى3ى-ىتدهورىالوضعىالتطلوميىفيىالبالدىى ى
لػػـ ييػػف لض ػ التعلػػيـ فػػي أفغانسػػتاف فػػي ظػػؿ غيلم ػ طالبػػاف أفضػػؿ غػػات مػػف ا لضػػاع
اتجتماعي ػ ا خػػرل  ،فةػػد عانػػت الػػب،د مػػف تػػرد اللض ػ التعليمػػي بسػػبب ةل ػ لاردات الدلل ػ ،
لضعؼ البني التغتي الذ أدل إلى ةل عدد المدارس  ،بسبب ضآل التخويوات الماليػ لةطػاع
التعليـ  ،إذ تناةوت التخويوات مف  %5في اليمانينات مف الةرف الغػاد لالعشػريف إلػى العػدـ؛
لػػذا اضػػطرت الغيلمػ إلػػى إوػػدار ةػرار بغوػػر التعلػػيـ علػػى الػػذيلر ؛ نػػه بنظرهػػا سػػييلف ا هػػـ
سرته  ،لاف تعليمه ش أساسي  ،يما فضلت أف يغظى ا خ ا يبر بالتعليـ .
لـ ييف هناؾ منتاجا أل فتلل لدل غيلم طالباف بتغريـ تعليـ المرأة  ،ل ليف بسػبب عػدـ

تػػلفر اإلميانيػػات المادي ػ مػػف مبػػاني مدرسػػي ل تخويوػػات مالي ػ  ،اةتوػػر التعلػػيـ علػػى ا طفػػاؿ
الذيلر  ،لبالرغـ مف ذلؾ يانت نسبتتـ ضليل ت تتجالز . %12
أمػػا الفتيػػات فةػػد اةتوػػر تعلػػيمتف فػػي مؤسسػػات تعليمي ػ خاو ػ  ،هػػي المػػدارس الديني ػ
()11

الخاو ػ بالفتيػػات فغسػػب .

لأليلػػت هػػذ المتم ػ إلػػى ألم ػ المسػػاجد فػػي المػػدف لالةػػرل  ،يمػػا

سػػمغت بتعلػػيمتف فػػي البيػػلت م ػ مراعػػاة الغػػدلد الشػػرعي ( )15؛ممػػا أدل إلػػى غرمػػاف  %48مػػف

المعلمات في يابلؿ مف ممارس عملتف يمعلمات في المدارس .

عملػػت غيلمػ طالبػػاف علػػى تلسػػي التعلػػيـ الػػديني علػػى غسػػاب التعلػػيـ المػػدني  ،ل بػػررلا

إف المنػاه أبعػػد مػػف أف تعػػرؼ الفتيػػات شػػيلا
ذلػؾ بةػػللتـ  ((:إف التعلػػيـ المخػػتلط ت ُيرضػػي اهلل ل ّ
إف منػػاه التعلػػيـ
عػػف ديػػنتف ل لػػـ تيػػف تعنػػى بػػدلرهف يزلجػػات ل أمتػػات ل ربػػات أسػػر ))  ،يمػػا ّ
المدني يانت خليطا مف بةايا عتلد ي،ث ( الملييػ  ،لالشػيلعي  ،لالمنظمػات الجتاديػ )  ،فضػ،
عف اخت،ؼ تلجتات يػؿ مرغلػ مػف هػذ المراغػؿ  ،لالتػي لػـ تيػف لتتػتـ باليةافػ اإلسػ،مي ؛ لػذا
فضلت السلطات الغيلمي تلغيدها لاغنالتا باليةافػ اإلسػ،مي  ،لعملػت فػي عػاـ  1664ـ علػى
إج ارء دراس مشيل تعليـ الفتيات  ،لتمت اتستعان بآراء خبراء التعليـ ل مسؤلليتتـ فػي اللتيػات
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ا فغاني  ،لتـ لض برنام ملغد للمدارس الديني ل العوري للست سنلات ا للى مف الدراسػ ،
لبعد ذلؾ تُ ْترؾ للطالب غري اتختيار بيف اتستمرار بالدراس الديني أل التغلؿ للدراس العوري ،
في اللةت ذاته أضيفت إلى مناه المدارس العوري بعض الملاد اليةافي اإلسػ،مي التػي ت غنػى
عنتا

()13

متعلـ في مجتم مسلـ .

هذ التغيرات في المناه طالت التعليـ الجامعي  ،إذ أوػبغت المنػاه نظريػ فغسػب  ،إذ
رفعت جمي الرسلـ لالولر منتا  ،فيلي الطب على سبيؿ المياؿ يانػت تفتةػر للمختبػرات لا دلات

الطبي  ،لايتفى الط،ب طلاؿ مدة دراستتـ بالدراس النظري الخالي مف معاينػ مػريض أل تشػريح
جي  ،لاليتب التي يانت تدرس نزعت منتا الولر ل الرسلمات الطبي بناءا على ألامر غيلميػ ،
()11

لياف الطالب ية أر عف جسـ اإلنساف ل أعضاله مف دلف أف يرل ولرة أل رسما لتا .
1ى-ىتقوودىالحرواتىالطامظىوىالصحافظى ى

فرضػػت ظػػرلؼ الغػػرب ا هلي ػ التػػي مػػرت بتػػا أفغانسػػتاف  ،لمػػا ت،هػػا مػػف و ػراع بػػيف

الفوػػػالؿ ا فغانيػػػ علػػػى السػػػلط غػػػدلدا ضػػػية علػػػى غريػػػ الوػػػغاف لاإلعػػػ،ـ ،لغريػػػ الػػػ أر ،
لالغريػػات السياسػػي ا خػػرل ،ميػػؿ  :غػػؽ التجمػ السػػلمي  ،لتيػػليف الجمعيػػات ل اتتغػػادات  .للػػـ
تيف هناؾ ةلانيف لويان غري ال أر لالوغاف  ،فضػ ،عػف الضػغلط التػي يانػت تمػارس مػف ةبػؿ
ةيادييف في ا غزاب السياسػي المتوػارع للتػليير علػى تةػارير المراسػليف  ،فغالبيػ الوػغؼ يانػت

تودر بولرة غير منتظم  ،فض ،عف أ ّنتا يانت مرتبطػ بػا غزاب السياسػي المتوػارع  ،ليانػت
غيلم برهاف الديف رباني تمتلؾ إذاع لتلفزيلف في يابلؿ  ،لياف ليؿ مػف ةلػب الػديف غيمتيػار ،

لعبػػد الرشػػيد  ،لرسػػتـ مغط ػ إذاعي ػ لتلفزيلني ػ  ،لبتػػذا يػػاف ليػػؿ مػػف هػػؤتء الزعامػػات لسػػالؿ
اإلع،ـ الخاو بغزبه  ،يبيلف بلاسطتتا منتػاجتـ لأفيػارهـ لآرالتػـ فػي المنػاطؽ التػي يسػيطرلف
عليتا .

عند لولؿ غري طالبػاف إلػى السػلط لضػعت سياسػ ل عػ،ـ لالنشػر  ،غػددتتا فػي ةػرار

وػػدر فػػي ا لؿ مػػف تشػػريف ا لؿ عػػاـ 1663ـ  ،ألزمػػت فيػػه الوػػغفييف لاليتػػاب بتبنػػي سياس ػ
الغريػػػ أينػػػاء نشػػػرهـ للمةػػػاتت ل التغلػػػي،ت ل الةوػػػالد  ،لمنعػػػت دخػػػلؿ الوػػػغؼ لالمنشػػػلرات
المعارضػ لسياسػػتتا إلػػى منػػاطؽ نفلذهػػا  ،يمػػا فرضػػت غظػ ار علػػى بيػ اليتػػب المعارضػ لسياسػ

الغري في الميتبات العام  ،يمػا منعػت نشػر وػلر الشخوػيات فػي الوػغؼ( ،)12ليػلتي توػلرها
اإلع،مي هذا منطلةا مف رؤي خاوػ  ،لمػف منطلػؽ شػرعي عةالػد يػرفض فيتػا مسػلل الوػلرة،
ليعدها مف المغرمات في إع،ـ باتت الوػلرة فيػه أسػاس المعللمػ ( ،)13لبنػت سياسػتتا اإلع،ميػ
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علػػى اليلم ػ المطبلع ػ لالمسػػملع للسػػاللتا فػػي ذلػػؾ مغط ػ إذاعي ػ أطلػػؽ عليتػػا اسػػـ (وػػلت

الشػػريع )  ،لهػػي مغط ػ بػػث متنةل ػ يوػػؿ بيتػػا إلػػى خمس ػ أةػػاليـ جنػػلب أفغانسػػتاف فةػػط (،)14

لدلرتتػػا البرمجي ػ مةتوػػرة علػػى نش ػرات ا خبػػار لالتلاشػػيح لالب ػرام الديني ػ لاتجتماعي ػ  ،بلغػػات
البشتل لاتلردي لالتريماني لا لزبييػ لالعربيػ ،أ يػؿ مػا يسػاعد علػى تيةيػؼ المسػلـ مػف علػـ
لأدب  ،لياف اإلرساؿ يستغرؽ يماني ساعات في اليلـ  ،لهل متةطػ نظػ ار لضػعؼ مغطػ اإلذاعػ
 ،لما أوابتا مف تخريب في فترات سابة مف الةتاؿ بيف الفوالؿ ا فغاني لغري طالباف .

أوػػدرت غيلمػ طالبػػاف ةػ ار ار بمنػ اسػػتخداـ التلفزيػػلف بفتػػلل مػػف علمػػاء الػػديف ا فغػػاف ؛

ذلؾ أف أضرار أيير مف منافعػه مػف لجتػ نظػرهـ  ،فضػ ،عػف منػ النشػاط المسػرغي ل السػينما،
عمػػا فػػي السػػينما مػػف توػػلير ،فةػػد بػػرر المػػ ،إسػػغاؽ نظػػامي مػػدير
لمػػا فيتػػا مػػف مفاسػػد  ،فضػػّ ،
اإلذاع ػ لالتلفزيػػلف أسػػباب هػػذا المن ػ (( بػػلف غري ػ طالبػػاف ملتزمػػلف بغػػدلد الغػػ،ؿ لالغ ػراـ لت
()15

يريدلف أف ييلف اإلع،ـ سبي ،إلى إشغاؿ الناس عف ذير اهلل  ،بؿ ييلف علنا لتـ )) .

أما الوغاف فلـ ييف غالتا أفضؿ مف غاؿ لسالؿ اإلع،ـ ا خرل  ،فةد ياف عدد الوػغؼ
ةليػػؿ  ،لهػػي فةيػػرة بمادتتػػا لعػػدد وػػفغاتتا الػػذ ت يتجػػالز أرب ػ وػػفغات  ،فضػػ ،عػػف تػػداعي

المبػػاني التػػي توػػدر منتػػا  ،لأهػػـ هػػذ الوػػغؼ هػػي ( الشػػريع  ،لالػػلطف ) التػػي يانػػت توػػدر
أسبلعيا  ،لتطب بلعداد ةليل تترالح ما بيف  588ل  588نسخ تلزع في العاوم يابلؿ فةػط ،
لوعلب إرسالتا إلى ا ةاليـ ا خرل  ،لالتي لتا وغفتا المغلي  ،لتعتمد فػي ميزانيتتػا علػى دعػـ
لزارة اليةافػ لاإلعػػ،ـ  ،لاسػػتمرت وػػغيف يػػابلؿ تػػايمز ( التػػي أوػػدرت عػػاـ  1635ـ )بالوػػدلر
أسبلعيا  ،لليف بلعداد ةليل جدا ت تتجالز ألفي نسخ  ،لعدد وفغاتتا ت يتجالز أربػ وػفغات
 ،لتةػػلـ علػػى سػػبع مغػػرريف لاف معػػدؿ راتػػب المغػػرر فيتػػا ت يتعػػدل ا ربعػػيف دلتر شػػتريا .

()16

ليانت هذ الوغؼ تعتمد في مادتتا على ما تبيه ليال ا نباء ا فغاني مف أخبػار  ،للتػذا يانػت
وغفتـ تفتةر إلى التنلع مف طرح الملاد اإلخباري .
ليػػرل بعػػض البػػاغييف أف أفغانسػػتاف فػػي ظػػؿ غيلمػ طالبػػاف ةػػد ةتلػػت اإلبػػداع فػػي امداب
لالفنلف ؛ نتػا منعػت الشػعر لالرسػـ بفتػالل دينيػ  ،لاضػطتدت الشػعراء لالرسػاميف الػذيف هربػلا

مف السلطات خلفا مف العةاب  ،لةػد انسػغب ذلػؾ علػى الشػعر الشػعبي الػذ يانػت تنشػد النسػلة
()28

في المناسبات  ،إذ انغسر هل امخر انغسا ار يبي ار .
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خاتــمظ ى
لمما تةدـ يتضح أف الغيلم ا فغاني في عتد طالباف نجغت في بسط الس،ـ في منػاطؽ

أفغانسػػتاف بعػػد أييػػر مػػف عةػػديف مػػف الغػػرلب لالفلضػػى  ،إتّ أنتػػا لػػـ تسػػتط أف تػػلفر الغاجػػات
الضػػرلري لغيػػاة الشػػعب ا فغػػاني ؛ ذلػػؾ أنتػػا لػػـ تتػػتـ ببنػػاء مجتمػ مػػدني  ،أل إدارتػػه مػػف خػػ،ؿ

مؤسسػػات مدنيػ  ،ليػػاف هػػذا سػػباب عػػدة أهمتػػا أف المجتمػ ا فغػاني مجتمػ ةبلػػي رعػػل فةيػػر

لضػػعيؼ فػػي إميانياتػػه الماديػ ؛ ا مػػر الػػذ سػػاعد فػػي أف ينػػاؿ ةػػادة طالبػػاف الةبػػلؿ لالرضػػا مػػف
المجتم ا فغاني في البداي ل السماح لتـ بالسيطرة على ا ةاليـ ا فغاني .
تبنت الغري منتاجا لـ ييػف منوػبا علػى اإلوػ،ح لالتربيػ  ،لانمػا علػى الغظػر لالعةلبػات
لالسػػجف  ،لريػػزت علػػى معالجػػ مشػػايؿ بسػػيط فػػي المجتمػػ  ،لعلػػى تفاوػػيؿ الغيػػاة اليلميػػ
البسيط  ،للـ تتتـ بالمشايؿ اليبيرة التي يعػاني منتػا المجتمػ ا فغػاني  ،لهػذا يعػلد إلػى أسػباب
نشػػلء ه ػذ الغري ػ  ،لهػػل لجػػلد الفسػػاد اتةتوػػاد لاتجتمػػاعي لالسياسػػي الػػذ سػػببه اتغػػت،ؿ
السلفيتي ل الفوالؿ ا فغاني المتناغرة  ،فةد نشػلت هػذ الغريػ فػي البدايػ بشػيؿ مػدارس دينيػ

تسػػعى إلػػى الةضػػاء علػػى الفسػػاد لالمني ػرات  ،يػػـ تغللػػت إلػػى غري ػ سياسػػي انضػػـ إليتػػا شػػباب
الطبةات الفةيرة الذيف سعلا إلى تطبيؽ الشريع اإلس،مي  ،لالخػرلج عػف ا نظمػ السياسػي التػي
تةوػػػر بغػػػؽ تطبيػػػؽ الشػػػريع  ،لأف هػػػؤتء ت يمتليػػػلف خبػػػرات عمليػػػ بالغيػػػاة السياسػػػي لاإلدارة

المدني  ،هذا فض ،عف أف نسب غير ةليل مػف هػؤتء الػذيف اسػتلملا مناوػب ةياديػ فػي غيلمػ
طالبػػاف غػػدييي العتػػد بالغيػػاة المدني ػ  ،لينغػػدرلف مػػف منػػاطؽ ريفي ػ متخلف ػ يةافيػػا ل عمرانيػػا ؛
ا مر الذ أدل إلى فشلتـ في إدارة الدلل  ،لترييز جتلدهـ لاإلميانيات البسيط التػي يمتليلنتػا

إلػػى خان ػ ضػػية هػػي مراةب ػ سػػللؾ النػػاس لمظػػاهرهـ الػػذ يميػػف إوػػ،غه عػػف طريػػؽ اإلوػػ،ح
لالتربي ػ  ،لتػػرؾ المشػػايؿ اتجتماعي ػ التػػي يػػاف يعػػاني منتػػا المجتم ػ ا فغػػاني يػػالفةر لالبطال ػ
لالتسلؿ لغيرها .

أما النظاـ الػداخلي الػذ تبنتػه غيلمػ طالبػاف  ،فةػد يػاف بػداليا  ،عزلػت فيػه النسػاء عػف
الرجاؿ عزت تاما  ،لسيطرت فيه يةاف مسػملع تختفػاء لسػالؿ اإلعػ،ـ لاتتوػاؿ ؛ ممػا أدل إلػى
انتشار ا مي بيف السياف الذ لوؿ إلى يمانيف بالمال  ،لالخطل الذ لةعت فيػه غيلمػ طالبػاف

هل أنتا لـ تترؾ اللض اتجتماعي يما هل ،لانما فرضت مغظلرات على الناس ،لعدته أم ار ملزمػا
لاجباريا ؛ مما أدل إلػى لجػلد نػلع مػف اتنغػ،ؽ لالتةلةػ فػي المجتمػ ا فغػاني ،لزاد فػي تػدهلر
لضعه اتجتماعي المترد  ،فياف أف دف المجتم ا فغاني يمف هػذا التراجػ سػنلات مػف التخلػؼ
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لا مي ػ لالفةػػر لالمشػػايؿ اتجتماعي ػ ا خػػرل يانػػت أييػػر ا لامػػر لالة ػ اررات التػػي أوػػدرتتا غيلم ػ
طالباف في بداي استي،لتا على السلط متليرة بػلجلاء الغمػاس لارتجاليػ  ،للػـ تيػف غاسػم  ،إذ
لجػػدت السػػلطات أف أمػػر تطبيةتػػا وػػعب ؛ لػػذا لجػػلت إلػػى تعػػديلتا لتغيػػر الظػػرلؼ التػػي اةتضػػى

ودلرها .

السػػبب امخػػر المتػػـ هػػل الغالػ اليالس ػ التػػي لوػػلت إليتػػا الػػب،د بعػػد سػػنلات مػػف الغػػرب
ا هلي ل الػدمار  ،الػذ أوػبغت متمػ إغػداث تغييػر غةيةػي فػي بنيػ المجتمػ  ،فػلؽ طاةػ أ

سلط بسػبب الػدمار ل الخػراب  ،ل فةػر اإلميانيػات الماديػ  ،فضػ ،عػف نةػص اليػلادر البشػري ل
الخبرات العلمي  ،ناهيؾ عف انشغاؿ غيلم طالباف بفرض سلطانتا على أنغاء أفغانسػتاف ا خػرل
.
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