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 ( 2فرانشيسكا بوري تكتب من قلب أفغانستان )
 األزمة هنا سياسية أكثر منها إنسانية 

 فرانشيسكا بوري 
أنفقته   فقط مما%  6مليار دوالر على التنمية في أفغانستان، حيث يمثل هذا املبلغ    143أنفقت الواليات املتحدة  لقد  

: لكنه مع ذلك يفوق ما أنفقته على خطة مارشال 
ً
التي أعادوا  بناء أوروبا  1على الحرب هناك على مدى عشرين عاما

جاء األمريكيون إلى أفغانستان، كان هناك واحد من ثالثة من األفغان معرضين   من خاللها. لكن الواقع أنه عندما

 لخطر املجاعة، لكنهم عندما انسحبوا منها، أصبحت هذه النسبة واحد إلى اثنين.

نشئت في أفغانستان على شاكلة مشروع استيراد تسعة 
ُ
ومع ذلك، ففي حسابات البنتاجون ُسجلت مشاريع على أنها أ

ماليين دوالر، وليس لدى أي أحد   6إلحياء صناعة النسيج هناك، حيث دفعوا في سبيل ذلك    2اإليطالي من املاعز  

 اآلن أدنى علم عن مكان تواجدهم )املاعز(. 

من الضحايا، بزيادة ضحية واحدة عما    20لقد استولى األمريكيون على كابول في أقل من ستة أسابيع، مع سقوط  

وا يتوقعون البقاء هناك لفترة قصيرة، حتى إنه لم يكن في باجرام ُدش حّمام واحد، وكان . وكان3حدث في غزو جرينادا 

يتم شحن املالبس املتسخة على متن طائرة هليكوبتر ليتم تنظيفها في أقرب مغسلة، في أوزبكستان. واآلن، أصبحت  

ألف جندي يتعاملون مع منتجات    30باجرام إحدى أكبر القواعد العسكرية للواليات املتحدة في الخارج، حيث تضم  

 هارلي ديفيدسون.  

 

نيتها التحتية إبان الحرب ة والصناعية وب خطة مارشال هي خطة اعتمدتها ونفذتها الواليات املتحدة في أوروبا بهدف إعادة إعمارها بعد أن كان القصف الجوي قد دمر منشآتها الحيوي 1

 العاملية الثانية. 

مليون دوالر من أجل استيراد تسعة ماعز إيطالية "نادرة" إلى أفغانستان، في مسعى لتعزيز    6هذه إشارة لواقعة معروفة وناقشها الكونجرس األمريكي، حيث أنفق البنتاجون مبلغ   2

 صناعة الصوف الكشميري هناك.

 1983أكتوبر    25، حيث بدأ الغزو في  1974ام  إشارة لغزو الواليات املتحدة لجرينادا الواقعة في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي والتي كانت قد استقلت عن اململكة املتحدة ع 3

طلق عليها اسم عملية الغضب العاجل عن انتصار أمريكي في غضون أيام قليلة
ُ
في   1979. وكانت حركة جويل الشيوعية قد استولت على السلطة في انقالب عام وأسفرت العملية التي أ

 عهد موريس بيشوب، حيث علقت العمل بالدستور واعتقلت العديد من السجناء السياسيين.
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وبعد أفغانستان، انتقل األمريكيون إلى غزو العراق، التي قصفوها بهدف إخضاعها بذريعة أسلحة الدمار الشامل 

 التي لم تكن لديها من األساس. 

 وماذا كانت النتيجة؟ ظهور الدولة اإلسالمية.

األك املعركة  ساحة  كانت  أفغانستان،  جنوبي في  هلمند،  والية  في  تقع  مدينة  وهي  "سانجين"،  هي  هنا  دموية  ثر 

عتبر معقل حركة طالبان. وكذلك إنتاج األفيون. وللوصول إليها، عليك   20أفغانستان، ويقطنها 
ُ
ألف نسمة، والتي ت

ار األصفر. ومن قيادة السيارة لساعات على امتداد طريق ال ترى فيه سوى اللون األصفر، من الرمل األصفر إلى الغب

وقت آلخر، يتحول هذا اللون األصفر إلى اللون الرمادي. عندما ينفجر لغم. أو تسقط قنبلة. وذلك ألن هذا ما تبدو 

 70التي تكلف   52عليه أفغانستان خارج مدينة كابول، مجرد حطام، وأطالل وبقايا جدران، حيث كانت طائرات بي  
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تسوي تلك املنازل الطينية التي ال تزيد تكلفة الواحد منها ثالثمائة دوالر. ألف دوالر لكل ساعة طيران واحدة كانت  

إنها سانجين، فعندها   الالمكان، وتقول:  وأنت وسط  تظل وسط هذه األطالل حتى تخبرك خرائط جوجل فجأة، 

درك أنك قد وصلت.
ُ
 ت

 ألن سانجين، بكل بساطة، لم تعد موجودة. وذلك 

 

لكل أمريكي سقط في تلك األثناء هناك اسم، وصورة، وقصة. أما الضحايا من األفغان، فال يحظون حتى بمجرد  

 "رقم". حيث ال يتم إحصاء من سقط منهم أبدا. 

القلق اآلن ينصب حول حركة طالبان. فعندما تتحدث عن أفغانستان، فإن السؤال الوحيد   ومع ذلك، فإن كل 

الذي ُيطرح عليك هو: كيف هم؟ هل ما زالوا يقطعون أيدي اللصوص؟ هل ما زالوا يرجمون الزناة حتى املوت؟ هل 

؟ بكل صراحة، 
ً
مازالوا يهشمون أجهزة التلفزيون؟ أم أن الحركة أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل عشرين عاما

 ال يم
ً
، خاصة في ظل الوضع الحالي. فحركة أنا بالفعل ال أعلم. أن تكون أجنبيا

ً
كن أن يكون مثل أن تكون أفغانيا

 تبدو عليهم مالمح الِطيبة.
ً
 بها، والسماح بدخول املساعدات، ولذلك فأنت تراهم جميعا

ً
 دوليا

ً
 طالبان تريد اعترافا
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   أعرف  ال  أنا  األساس،  في  لكن.  سنة  18.4  هو  هنا  العمروباملناسبة، فإن متوسط  
ً
وضع، ربما ألنه ال أحد لل  تفسيرا

 حتى اآلن، وال حتى طالبان نفسها.  
ً
 يعرف عن ذلك شيئا

 جناح عسكري  
ً
وعلى عكس الحركات اإلسالمية األخرى، فإن طالبان لم تقم بإنشاء حكومة ظل، ولم يكن لديهم أبدا

 وجناح آخر مدني، حيث إنهم كانوا فقط مجرد مقاتلين. 

عرف أفغانستان بأنها بالد الجب
ُ
، في املتوسط: وهي بالد الوديان كذلك،   1,884ال، والتي يبلغ متوسط ارتفاعها  وت

ً
مترا

 حيث تضم مجتمعاٍت اعتادت الحكم الذاتي. لقد اعتادوا االعتماد على أنفسهم فقط، وليس على أحد آخر.  

، حتى بالنسبة إلى طالبان. لقد كنا معا في سانجين، ح
ً
يث كانت املرة األولى وهكذا، فإن كل ش يء هنا يبدوا جديدا

 لم يسبق لهم أن تقابلوا مع فتاة. وعندما التقينا، كنت أفكر في مظهرهم الذي  
ً
بالنسبة لي أن ألتقي بهم: ولكنهم أيضا

يبدو في غاية الغرابة، من حيث ردائهم، وعمامتهم، وعباءتهم، كما لو كانوا قد جاؤوا من حقبة أخرى من الزمن، 

 )بهذا عندما فاجأني أحدهم وهو  
ً
يشير إلى حذائي الرياض ي من ماركة كونفيرس، وهو يقول: إنِك تبدين غريبة جدا

 الحذاء(.

ينظمون   تراهم  الحرب،  انتهاء  بعد  اآلن  وحتى  كالشينكوف.  بندقية  سوى  معهم  يوجد  ال  وهم فهم  املرور  حركة 

يتأبطون أسلحتهم: على الرغم من أنه حتى تتمكن من تنظيم حركة املرور، فأنت بحاجة أكثر إلى إشارات مرور بدال  

  .
ً
 من السالح. لكن هذا األمر يتم بشكل كالسيكي تماما

ّرْين. ولهذا السبب فقد عادوا مرة أخ 
َ
 رى إلى السلطة. أما بالنسبة للعديد من األفغان، فطالبان هي أهون الش

ّرْين. 
َ

 وبسبب فشلنا، فإن حركة طالبان أصبحت هي أهون الش

: "إنها أسوأ أزمة 
ً
لكن كما اعتدنا، تدور جميع عناوين األخبار اآلن حول أزمة إنسانية. وقالت األمم املتحدة أيضا

 غاني على وشك املوت.  شهدناها على اإلطالق"، داعية دول العالم إلى تقديم املساعدات: حيث قالت إن مليون أف

 القارس، رغم أن الحقيقة أنه ليس كذلك.   والشتاءوبهذه الطريقة، فإن األمر سيبدو وكأنه بسبب البرد 
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معه  جّمدت  وبذلك  األفغاني:  املركزي  البنك  احتياطيات  بتجميد  املتحدة  الواليات  قرار  من  باألساس  تأتي  األزمة 

هنا، بما في ذلك كل أنواع املواد الغذائية. والدوالرات التي يمكن دفعها    االقتصاد األفغاني بأكمله. كل ش يء موجود

: لكنها عالقة هناك داخل الحسابات املصرفية.
ً
 للحصول على هذه املواد موجودة أيضا

 

قتل. وليس من ِقبل طالبان. 
ُ
إنها ليست أزمة إنسانية، بل هي أزمة سياسية. أنت ال تموت اليوم في أفغانستان. بل ت

 ميع يتحدث اآلن عن حقوق املرأة، لكن الحق األول هو الحق في الحياة.الج
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