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طالبان: الغرب يعّمق األزمة االقتصادية في أفغانستان

البريد اإللكتروين * االسم * 

سهيل شاهين

يمكنها الحركة  إدارة  إن  قطر،  يف  لطالبان  السيايس  المكتب  متحدث  شاهين،  سهيل  يقول  كابول: 

التغلب عىل المشاكل االقتصادية وتهديدات تنظيم الدولة- والية خراسان، إال أن تجميد الغرب ألصول

أفغانستان المالية يساهم يف تعميق األزمة االقتصادية اليت تعيشها البالد.

وخفض األفغاين  المركزي  للبنك  التابعة  األجنيب  النقد  الحتياطيات  الغرب  تجميد  أن  شاهين  ويضيف 

مساهمته يف الميزانية العامة للبالد، أدى إىل انهيار اقتصادي يف أفغانستان.

البالد، عىل  طالبان  سيطرة  مع  األمنية  المشاكل  تراجع  رغم  المشاكل  بعض  لدينا  أن  “أعترف  ويتابع: 

ضد الصفر  من  المقاومة  بدأنا  عاما  عشرين  فقبل  بقاءنا،  تهدد  أن  شأنها  من  مشاكل  ليست  لكنها 

االحتالل األمرييك ونجحنا يف تحرير بالدنا”.

ويذكر شاهين أن هدف الحركة األسايس هو التغلب عىل المشاكل االقتصادية، ويردف: “لسوء الحظ،

يف كانت  اليت  األموال  عىل  استولوا  القديم  النظام  حكام  وصولنا،  قبل  والبنوك  الدولة  خزائن  إفراغ  تم 

البنوك رغم أنها ملك للشعب”.

بما الوزارات،  بعض  يف  الموظفين  رواتب  دفع  من  تمكنّا  كابدناها،  اليت  المادية  الضائقة  ويتابع: “رغم 

من عليها  نحصل  اليت  مواردنا  عبر  المال  توفير  من  تمكنا  لقد  السابق،  النظام  موظيف  رواتب  ذلك  يف 

عائدات الجمارك والضرائب”.

وحول الوعود اليت قطعتها بعض الدول بتقديم مساعدات مالية ألفغانستان، يجيب شاهين: “يريدون

إدخالنا يف عنق زجاجة اقتصادية من أجل ممارسة الضغط علينا، لم تصلنا المساعدات اليت سبق وأن

تم اإلعالن عنها، يجب أن تصل جميع المساعدات بشكل عاجل ألن الشعب األفغاين يف وضع صعب

للغاية وهناك أزمة إنسانية تلوح يف األفق”.

الدعاية المناهضة لطالبان تصب يف مصلحة “داعش”

يف واالقتصادي  السيايس  االستقرار  تهدد  اليت  العناصر  أحد  هو  “داعش”  تنظيم  أن  شاهين  ويوضح 

أفغانستان، من خالل الهجمات اليت يشنها يف العاصمة كابول ومدن أخرى.

الالزمة القوة  لديها  بل  عليها،  التغلب  طالبان  إدارة  تستطيع  ال  مشكلة  ليست  أن قضية “داعش”  ويفيد 

الجتثاث التنظيم وإفشال مكائده ودسائسه.

لذلك، التنظيم،  مصلحة  يف  تصب  األفغاين  والشعب  طالبان  لحركة  المناهضة  الدعاية  أن  إىل  ويلفت 

فإن وقف هذه البروباغندا سوف يساعد يف تراجع “داعش” وحل المشكلة، وفق تعبيره.

الفتيات يتلقين التعليم الثانوي يف بعض المحافظات

طالبان بأن  شاهين  يذكّر  أفغانستان،  يف  االبتدايئ  السادس  الصف  بعد  الفتيات  بتعليم  يتعلق  وفيما 

أعلنت صراحة حق البنات يف تليق التعليم والدراسة والعمل وفًقا للشريعة اإلسالمية.

ويشير إىل أن طالبان كانت وقبل دخول قواتها إىل كابول يف 15 أغسطس/ آب المايض، تخطط إلتمام

عملية نقل السلطة باستخدام وسائل سليمة، لكن تسارع األحداث فوت تلك الفرصة، السيما مع ترك

إدارة النظام السابق للعاصمة كابول فجأة، ما اضطرنا لدخول العاصمة وإعادة هيكلة المؤسسات من

الصفر.

ويشدد عىل أن الفتيات يف أفغانستان يتمكّن من الذهاب إىل المدارس، بما يف ذلك المدارس الثانوية

يف بعض المحافظات األفغانية، مشيرا إىل أن طالبان تعمل عىل وضع بعض اآلليات اليت من شأنها

تحسين ظروف الطالبات.

العديد من الدول تتعاون مع إدارة طالبان

ويقول شاهين إن العديد من الدول تقيم عالقات مع الحركة وكأنها اعترفت رسميا بإدارة طالبان، وإن

مع للتعاون  بالدهم  استعداد  جميعهم  أعلنوا  حيث  أوروبية،  دولة  بسفراء 15  التقوا  الحركة  مسؤويل 

إدارة طالبان.

وزير مع  مؤخرا  التىق  متيق،  خان  أمير  المؤقتة  األفغانية  الحكومة  يف  الخارجية  وزير  أن  ويردف 

الخارجية الصيين وانغ يي، حيث أعلن األخير عن رغبة بالده يف تأسيس التعاون مع إدارة طالبان.

أواصر تقيم  سوف  بالده  إن  ويست،  توماس  ألفغانستان  الخاص  األمرييك  الممثل  قال  ويتابع: “بالمثل، 

التعاون مع إدارة طالبان. يف الواقع، تسىع جميع الدول لتتعاون مع طالبان كما لو أنهم يعترفون بها

رسميا“.

الدول من  تعتبر  أفغانستان  وأن  العالم،  دول  مع  طيبة  عالقات  إقامة  تريد  بالده  أن  شاهين  ويوضح 

يف االستثمار  إىل  المتحدة  والواليات  تركيا  ذلك  يف  بما  الدول،  جميع  داعيا  الطبيعية،  بالموارد  الغنية 

أفغانستان.

وردا عىل سؤال حول نهج ومنظور إدارة طالبان تجاه تركيا، يقول شاهين: “شعب تركيا شعب مسلم

شقيق، هم إخواننا. نريد عالقات وثيقة للغاية مع تركيا نريد التعاون معها يف جميع المجاالت”.

أفغانستان، يف  االستثمارية  مشاريعهم  يقيموا  وأن  األتراك،  األعمال  رجال  يزورنا  أن  يف  ويتابع: “نرغب 

دعونا نشهد ربيعا يف العالقات بين أفغانستان وتركيا”.

(األناضول)

سهيل شاهينحركة طالبانتنظيم الدولة- والية خراسانأفغانستان

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا
لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروين. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليق 

إرسال التعليق

أخبار ذات صلة

اشتركأدخل البريد االلكتروين *إشترك يف قائمتنا البريدية

   PDF أرشيف 

األسبوعيوسائطرياضةاإلقتصاداليف-ستايلمنوعاتثقافةتحقيقاتمقاالتصحافةسياسةالنسخة-المطبوعة

جميع الحقوق محفوظة © 2021 صحيفة القدس العربي

 أرشيف PDFالجمعة , 3 ديسمبر , 2021

تحقيقاتمقاالتصحافةسياسةالنسخة المطبوعة

بروفايلمنوعاتاقتصادسياسةالكل    

األسبوعيوسائطرياضةاقتصاداليف ستايلمنوعاتثقافة

 2حجم الخط  
 

Like 6

: ميساء نوفمبر 24, 2021 الساعة 10:09 ص 

فعال فالغرب ال يحب الخير لإلسالم والمسلمين يزعجهم اإلسالم جدا ألنه ال يتوافق مع أهوائهم اليت تدعو للمثلية والجنس الثالث

ووووووو

رد

: خالد مصطىف الجزائر نوفمبر 25, 2021 الساعة 3:13 م 

وهللا عجب, طالبان تعاين من هجمات تنظيم الدولة ,نحن النفهم يف قضايا اإلرهابوجماعاته, وما نفهمه أن أمريكا إحتلت

أفغانستان للقضاء عىل طالبان عىل أساس أن طالبان كانت حركة إرهابية ,وهناك من قال أنه ألخذ النفط األفغاين ,وأن الحركة

كانت تضطهد الشعب األفغاين ,المهم هناك ملفات مهمة تنتظر طالبان ملفات سد حاجات الشعب األفغاين وعالقاتها الدولية

والقضية الفلسطينية وعدة قضايا إمتحانات صعبة تنتظر طالبان.

رد

األكثر تعليقا

حكاية راٍع مغريب مع سائحتين فرنسيتين…1

وجدل «الطواغيت» مع االتجاه المعاكس!

“تجميد” الرئيس سعيّد لحكومة بودن يثير2

جدال سياسيا يف تونس- (فيديو)

دالالت القلق اإلسباين من تحركات المغرب3

وسلوكه األمين والعسكري

استبعاد حفتر من الرئاسيات.. زلزال سيايس له4

تداعيات أمنية 

وزير الخارجية االسباين السابق يدعو إىل فك5

االرتباط نهائيا بين اقتصاد مليلية والمغرب

بلينكن يطالب إسرائيل بالتوقف عن أية خطوات6

أحادية الجانب

األكثر قراءة

طالبان تصدر مرسوما بشأن حقوق

المرأة يف أفغانستان

منذ 7 ساعات

ال توافق يف األمم المتّحدة عىل

االعتراف بالنظامين الحاكمين يف

1 - ديسمبر - 2021أفغانستان وميانمار

السعودية تفتتح القسم القنصيل

بسفارتها يف العاصمة األفغانية

30 - نوفمبر - 2021

هيومن رايتس ووتش: مقتل أو

اختفاء أكثر من 100 من قوات األمن

30 - نوفمبر - 2021األفغانية

About us / حولنا
|

أعلن معنا / Advertise with us|وظائف شاغرة
|

أرشيف النسخة المطبوعة

https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a3%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%86/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%258a%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2591%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25a9%2F&title=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%3A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%91%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%91%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d8%b5%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87/
https://www.alquds.co.uk/%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d8%b3-%d9%88%d9%88%d8%aa%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86/
https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/multimedia
https://www.alquds.co.uk/weekly
https://www.alquds.co.uk/
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://www.alquds.co.uk/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/#
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%258a%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2591%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25a9%2F&title=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%3A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%91%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8d-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%88/
https://www.alquds.co.uk/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%af-%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%ac/
https://www.alquds.co.uk/%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d9%84%d9%8a%d9%86%d9%83%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%b7/
https://www.alquds.co.uk/about
https://www.alquds.co.uk/jobs
https://www.alquds.co.uk/ads
http://pdf.alquds.co.uk/

