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أمريكا في أفغانستان: معركة ما قبل السقوط
االفتتاحية

وضــع الواليــات المتحــدة فــي أفغانســتان جديــر بالتأمــل ليــس فقــط ألنــه يوضــح الطبيعــة االســتعمارية الوحشــية ألفغانســتان، ولكنــه 
ــم.  ــم أجمــع، ونظرتهــا إلــى دور المســلمين فــي ذلــك العال ــا والعال أيضــا يكشــف طبيعــة المخططــات األمريكيــة فــي منطقتن

لقــد ُهزمــت الواليــات المتحــدة عســكريا فــي أفغانســتان، وخســائرها البشــرية والماليــة أضعــاف تلــك التــي ُمنّــي بهــا اإلتحــاد الســوفيتي 
فــي هزيمتــه الهائلــة فــي البلــد ذاتــه، والتــي أدت فــي النهايــة إلــى تفككــه ثــم انهيــاره واختفائــه مــن علــى الخريطــة السياســية العالميــة.
وهــو نفــس المصيــر الــذي ينتظــر الواليــات المتحــدة طــال الزمــان أم قصــر. لذلــك فالمجهــود الرئيســي لتلــك الدولــة، هــو تأخيــر ســاعة 

اإلنهيــار بقــدر المســتطاع، ولكنهــم موقنــون بحتميتــه.
هنــاك مهمــام محــددة إلســتغالل »فتــرة مــا قبــل الســقوط« أو فتــرة تأخيــر ذلــك الســقوط، منهــا خــوض »قتــال تراجعــي« حتــى ال يتحــول 
االنســحاب العســكري مــن أفغانســتان إلــى انهيــار كامــل علــى الطــراز الســوفيتي. ليــس فقــط إنهيــاراً لمصالحهــم فــي أفغانســتان وهــي 
ــو  ــم ه ــاً، واأله ــيا عموم ــارة آس ــي ق ــم ف ــار لمصالحه ــاً إنهي ــه أيض ــياً، ولكن ــتراتيجياً وجيوسياس ــاً واس ــة إقتصادي ــي الضخام ــة ف غاي

مخططهــم لتخريــب العالــم اإلســالمي وإســتبعاده مــن المســيرة البشــرية بإغراقــه فــي الفوضــى والحــروب الداخليــة.
رغــم التعتيــم الرهيــب علــى أفغانســتان، ومــا حــدث ويحــدث فيهــا ومــا هــو مخطــط لهــا، فــإن التصــّدع األكبــر للقــوة األمريكيــة عســكرياً 

واقتصاديــاً حــدث نتيجــة لجهــاد الشــعب األفغانــي تحــت قيــادة اإلمــارة اإلســالمية فــي أفغانســتان.
وحتــى الشــعب األمريكــي نفســه ال يعلــم مــاذا حــدث فــي أفغانســتان، وال حجــم الكارثــة التــي حاقــت ببــالده نتيجــة تلــك المغامــرة الحمقــاء، 

التــي تحولــت بالفعــل إلــى كارثــة مصيريــة، رســمت مســتقبل الدولــة األمريكيــة فــي العالــم وحتــى إمكانيــة بقائهــا كدولــة موحــدة.
ال الشــعب األمريكــي وال أحــد خــارج اإلدارة األمريكيــة يعلــم حتــى اآلن حقيقــة التكاليــف الماليــة لتلــك الحــرب )وذلــك حســب تقريــر نشــرته 
صحيفــة فايننشــال تايمــز البريطانيــة فــي ديســمبر 2014(. واعتــادت اإلدارة األمريكيــة، مــن أجــل التســتر علــى خســائرها الماليــة فــي 

أفغانســتان، أن تدمجهــا مــع تكاليــف الحــرب علــى العــراق، التــي اســتخدمتها كســتار لفداحــة الخســائر فــي أفغانســتان. 
ومعلــوم أنــه ال يمكــن مقارنــة الخســائر فــي الجبهتيــن ألســباب عديــدة أهمهــا تنظيــم وتوحــد جبهــة القتــال األفغانيــة تحــت قيــادة مقتــدرة 

متطــورة فــي إمــارة أفغانســتان اإلســالمية التــي شــهد لهــا أعداؤهــا فــي الميــدان بالكفــاءة والفعاليــة. 
يقــّدر األمريكيــون خســائرهم الماليــة فــي أفغانســتان بمــا يقــارب األلــف مليــار دوالر. مصــدر أمريكــي مســتقل قّدرهــا بأربعــة أضعــاف ذلــك 

المبلــغ، أي أربعــة ترليونــات دوالر. أمــا علــى جانــب الخسائرالبشــرية فــي الجنــود فكانــت أكاذيبهــم أشــد وعمليــات التعميــة أكثــر خبثــاً. 
فتقديــرات اإلمــارة اإلســالمية ـ حســب مــا ورد مــراراً فــي مجلــة الصمــود وبقيــة الوســائل اإلعالميــة التابعــة لهــا ـ تقــول بــأن مــا يعلنــه 

األمريكيــون عــن خســائرهم البشــرية يقــل عــن ُعشــر العــدد الحقيقــي.
ــاً عــن حقيقــة مــا يحــدث فــي أفغانســتان، لتظهــر مــدى خســائر جيشــهم  ــب تحــت األحجــار بحث ال تســتطيع الصحافــة األمريكيــة أن تُقلّ
ــة  ــا أن األراضــي األمريكي ــات. كم ــد للمعلوم ــو المصــدر الوحي ــذي ه ــالل ال ــاً للســلطة العســكرية لإلحت ــة تخضــع تمام ــاك. فالصحاف هن
ــات الصحــف والمؤسســات الشــعبية والمواطنيــن،  ــر مــن حري ــة، ســالباً الكثي ــذي فــرض األحــكام العرفي محكومــة بقانــون الطــوارئ ال

ــذى صــدر فــي أعقــاب حــادث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001.  ــك هــو » القانــون الوطنــي« ال وذل
والخديعــة الكبــرى هنــا، ليســت فقــط الكــذب فــي أرقــام الخســائر فــي األرواح، بــل اســتخدام المرتزقــة فــي تلــك الحــرب مــن خــالل شــركات 
ــى الخســائر، ولكــن  ــدون أعل ــي ويتكبّ ــات مــن أمثالهــا، فهــؤالء يتصــّدرون المشــهد القتال ــر« والمئ ــالك ووت ــل »ب ــرى مث اإلجــرام الكب
أرقــام قتالهــم ال تظهــر فــي التقاريــر العســكرية الرســمية. لهــذا تبــدو أرقامهــا متدنيــة للغايــة. فــإذا أخذنــا فــي الحســبان خســائر الجنــود 

المرتزقــة ســيظهر حتمــاً أن خســائر األمريكييــن فــي األرواح قــد تعــّدت خســائر الجيــش األحمــر فــي الثمانيــات. 
لهــذا دفــع الجيــش األمريكــي بقــوات المرتزقــة المحلييــن فــي صــدارة عمليــات القتــال، وتعّمــد التعتيــم علــى خســائرهم أيضــا خوفــاً مــن 
انهيــار معنويــات ذلــك الجيــش المحلــي القائــم علــى االرتــزاق. وحســب اإلحصــاءات الرســمية نفســها فإنــه خــالل الشــهور العشــرة األولــى 

مــن عــام 2014 فاقــت خســائر المرتزقــة المحلييــن مــن جيــش وشــرطة جميــع خســائر المحتليــن منــذ بدايــة االحتــالل فــي عــام 2001.
خســائر األمريكييــن فــي المجــال األخالقــي فاقــت خســائرهم البشــرية والماليــة. فالحــرب األمريكيــة علــى الشــعب األفغانــي كانــت سلســلة 
متصلــة مــن جرائــم الحــرب. وذلــك كسياســة ثابتــة وليــس كمجــرد »حــوادث فرديــة » كمــا يحلــو لهــم القــول عنــد تقديــم نمــاذج مــن 

المجرميــن العســكريين إلــى محاكمــات صوريــة، لينالــوا أحكامــاً شــكليه مشــكوك فــي تنفيذهــا بالكامــل. 
هناك فساد أخالقي يضرب الجنود، وكما حدث للجيش األحمر يحدث للجيش األمريكي ومعه حثاالت التحالف.

فســاد المخــدرات، وبيــع األســلحة والذخائــر، واختــالس أمــوال المشــاريع العســكرية والمدنيــة. يقــول المفتــش العــام للجيــش األمريكــي 
»جــون بوكــو« بخصــوص أفغانســتان: )أن مليــارات الــدوالرات قــد تــم إختالســها مــن مشــاريع إعــادة اإلعمــار(، ثــم يحــذر »بوكــو« 

قائــالً: )ال يمكننــا خســارة هــذا المبلــغ مــرة أخــرى، فالشــعب األمريكــي غيــر مهيــأ لذلــك(.
وبشــكل عــام فــإن تكاليــف الحــرب األمريكيــة هــي األعلــى مــن بيــن جميــع الحــروب االســتعمارية التــي خاضهــا ذلــك البلــد العدوانــي. ألجــل 
هــذا اتخــذوا قــراراً بعــدم التدخــل العســكري فــي تلــك المنطقــة مجــدداً، لكنهــم اتخــذوا خيــارات أخــرى مثــل: الحــروب بالوكالــة، وإثــارة 

الفتــن الداخليــة، والقتــال بالمرتزقــة الدولييــن والمحلييــن.
إن اإلنفــاق المالــي علــى تورطهــم فــي أفغانســتان ســوف يســتمر لفتــرة غيــر محــدودة. كمــا أن إنفاقهــم غيــر المباشــر علــى تلــك الحــرب 
ســوف يســتمر لعقــود قادمــة مــن الزمــن، علــى األقــل بالنســبة لإلنفــاق الطبــي علــى قدامــى المحاربيــن مــن المصابيــن فــي الحــرب أو 
ــى 826  ــد تصــل إل ــار دوالر، وق ــى اآلن 134 ملي ــة بلغــت حت ــك بتكلف ــة. سيســتمر ذل ــة مزمن ــة وعصبي ــن بأمــراض عقلي مــن المصابي
مليــار خــالل العقــود القادمــة. لقــد خرجــت الواليــات المتحــدة مــن أفغانســتان علــى غيــر الصــورة المنتفشــة التــي دخلــت بهــا. ومصيرهــا 
المحتــوم هــو االنضمــام إلــى الئحــة الــزوال، التــي تضــم كبــرى االمبراطوريــات التــي تجــرأت وبلغــت بهــا الحماقــة حــد التهــور وغــزو 

أفغانســتان. »ويمكــرون ويمكــر هللا، وهللا خيــر الماكريــن«.
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الصمود حتاور املسؤول اجلهادي العام لوالية )كندز(
حاوره: أبوعابد

تقــع واليــة كنــدز فــي شــمال أفغانســتان، وتحدهــا واليــة )تخار( 
ــخ( فــي الغــرب، وتقــع فــي جنوبهــا  ــة )بل فــي الشــرق، ووالي
ــة )بغــالن(، ويفصلهــا فــي الشــمال نهــر )جيحــون( عــن  والي
ــة بـــ )8040(  ــّدر مســاحة هــذه الوالي ــة )طاجكســتان(. تق دول
كيلومتــراً مربّعــاً، كمــا يقــّدر عــدد ســكان هــذه الواليــة بـــ 

ــف نســمة.  )800( أل
ــام  ــي: إم ــا ه ــدز(، ومديرياته ــة )كن ــة مدين ــذه الوالي ــز ه مرك
صاحــب، وقلعــه زال، ودشــت أرچــي، وچهــاردره، وعلــي 
ــتون،  ــن البش ــم م ــة ه ــذه الوالي ــكان ه ــاد. س ــان آب ــاد، وخ آب
والهــزارة.  واأليمــاق،  والتركمــن،  واألزبــك،  والطاجيــك، 
وتعتبــر مدينــة )كنــدز( ثانــي أكبــر مدينــة فــي شــمال أفغانســتان 

بعــد مدينــة )مزارشــريف(. 
يعتبــر الّمــال عبدالســالم مــن القــادة البارزيــن فــي شــمال 
ــی المســؤولية العامــة للمجاهديــن فــي هــذه  أفغانســتان، ويتولِّ
الواليــة، وقــد أجــرت معــه مجلــة )الصمــود( هــذا الحــوار 
ــا األكارم  ــة، وندعــو قّراءن ــذه الوالي ــي ه ــة األوضــاع ف لمعرف

لقراءتــه:

ــي  ــود، وف ــة الصم ــی صفحــات مجل ــم عل ــود: نرحــب بك الصم
ــود(.  ــة )الصم ــراء مجلّ ــوا نفســكم لق ــوّد أن تقّدم ــة ن البداي

ـي علــی رســوله  الّمــال عبدالســالم بريالــي: نحمــده ونصلّـِ
اُقــّدم لكــم ولقــّراء مجلــة  البدايــة  أّمــا بعــد: فــي  الكريــم، 
ــم  ــی دعوتك ــي، وأشــكركم عل ــب تمنيات ــي وأطي الصمــود تحيات

لنــا للحــوار معكــم. 
اســمي عبدالســالم )بريالــي(، وأنــا مــن أبنــاء مديريــة )دشــت 

ــاً  ــؤوالً عام ــاً أو مس ــل والي ــدز( وأعم ــة )كن ــي والي ــي( ف أرچ
للمجاهديــن تحــت قيــادة اإلمــارة اإلســالمية فــي واليــة )كنــدز(. 

الصمــود: فــي العــام )2014م( كان عــام التطــورات العســكرية 
المجاهــدون معظــم  كنــدز، وقــد حــّرر  فــي واليــة  الهامــة 
ــل  ــا هــي تفاصي ــدّو، فم ــة مــن ســيطرة الع مناطــق هــذه الوالي
ــام ضمــن  ــن خــالل هــذا الع االنتصــارات ومكتســبات المجاهدي

ــة؟ ــذه الوالي ــات ه ــز ومديري ــي مرك ــر( ف ــات خيب )عملي
صــورة  أمامكــم  تتضــح  لكــي  بريالــي:  عبدالســالم  الّمــال 
الفتوحــات واالنتصــارات فــي واليــة )كنــدز( هــذا العــام نشــرح 

ــة.  ــذه الوالي ــاع ه ــة أوض ــي البداي ــم ف لك
قبــل عــّدة ســنوات بــدأ األمريكيــون الغــزاة وحلفاؤهم بمســاعدة 
المحليــة،  المليشــيات  مشــروع  وتطبيــق  المحليــة  القــوات 
وبعــد عمليــات عســكرية شــديدة وقصــف مدّمــر وإعمــال قــوة 
حربيــة مفرطــة، ســلّط األمريكيــون المليشــيات المحليــة علــى 
كثيــر مــن المناطــق، وأحكمــت هــذه المليشــيات ســيطرتها 
علــی جميــع المناطــق المحيطــة بمدينــة كنــدز ســوی منطقتــي 
ــع  ــی جمي ــك ســيطرت عل ــه جــان(، وكذل ــم( و)باب ــي كن )كوچن
ســاحات مديريــات )چهــاردره( و)إمــام صاحــب( و)قلعــه ذال( 
وغيرهــا، وأنشــأت تلــك المليشــيات النقــاط والثكنــات األمنيــة 
فــي وســط القــری، فــكان المجاهــدون آنــذاك فــي ظــروف 
وا لهجمــات الكــّر والفــّر، ولــم يكــن  صعبــة، وكانــوا قــد اضطُــرُّ
ــن هللا  ــق، ولك ــك المناط ــي تل ــم ف ــوا تواجده ــعهم أن يُثبت بوس
ــاس  ــهد الن ــام وش ــذا الع ــي ه ــن ف ــی المجاهدي ــّن عل ــی م تعال
تطــوراً كبيــراً فــي األوضــاع، فّحررالمجاهــدون معظــم مناطــق 
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ــال: حــّرر  ــی ســبيل المث ــدّو. فعل ــة مــن ســيطرة الع هــذه الوالي
ــم(  ــوی كن ــق: ) ل ــدز مناط ــة كن ــرق مدين ــي ش ــدون ف المجاه
ــاري ناصــر(  ــه كشــان( و)ق ــه قشــالق( و)بوت و)گاري( و)كهن
ــلطان(  ــرت س ــري( و)حض ــاخ كن ــازي( و)ش ــي( و)س و)خزان
خيــل(  و)كتــه  جــای(  قلعــه  دوكانــه  و)ســي  و)دوراهــي( 
و)چارگنــد( و)جورگــذر( و)ســنزيي( و)ملرغــي( و)نويــان( 

ــری.  ــعة أخ ــق واس ومناط
منطقــة  المجاهــدون  حــّرر  )كنــدز(  مدينــة  غــرب  وفــي 
)گورتيپــه( بشــكل كامــل وهــي منطقــة تابعــة للمدينــة. وبذلــك 

انحســر تواجــد العــدّو فــي مدينــة )كنــدز( فقــط.
ومديــرة )چهــاردرة( التــي كانــت جميــع قراهــا تحــت ســيطرة 
مليشــيات العــدّو، وكان المجاهــدون فيهــا فــي ظــروف صعبــة، 
وعملياتهــم فيهــا كانــت مــن نــوع الكــّر والفــّر، قــد تحــّررت اآلن 
ــدّو  ــن ســيطرة الع ــن ســاحاتها م ــی- %95 م -بفضــل هللا تعال
ــكرية  ــاط العس ــرات النق ــی عش ــدون عل ــی المجاه ــد أن قض بع
ــة  ــذه المديري ــي ه ــدّو اآلن ف ــد الع ــر تواج ــيات. وانحص للميش
ــة  ــن المديري ــد بي ــق الممت ــی الطري ــة، وعل ــز المديري ــي مرك ف
والمركــز، وفــي بعــض ســاحات )ســرك بــاال( فقــط، وبقيــة 

ــن.  ــة كلهــا تحــت ســيطرة المجاهدي مناطــق هــذه المدين
ــی  ــي كان يســيطر المجاهــدون عل و مديرية)دشــت أرچــي( الت
%15 مــن ســاحاتها فقــط، صــاروا اليــوم يســيطرون علــی 
%95 مــن مجمــوع مســاحتها، ويتواجــد العــدّو فــي مركــز 

ــط.  ــة فق المديري
ــا مديريــة )إمــام صاحــب( التــي كان يتواجــد المجاهــدون  و أّم
فيهــا بشــكل خفــي، وكانــت عملياتهــم فيهــا محــدودة، فقــد قويت 
ــی 60%  ــن، وصــاروا يســيطرون عل ــات المجاهدي فيهــا عملي
مــن مســاحة هــذه المديريــة. ويتواجــد المجاهــدون بشــكل قــوّي 
ومؤثـّـر فــي مديريــات )علــي آبــاد( و)خــان آبــاد( و)قلعــه ذال(، 
وقــد أحكمــوا فيهــا ســيطرتهم علــی عــّدة ســاحات، وعملياتهــم 

فيهــا مســتمّرة بفضــل هللا تعالــی. 
ــأّن  ــول ب ــا الق ــورة أعــاله يمكنن ــل المذك ــی التفاصي وبالنظــر إل
كبيــرة،  انتصــارات  الســنة  هــذه  فــي  أحــرزوا  المجاهديــن 
ــة  ــذه الوالي ــي ه ــلوا ف ــعة، وأفش ــق واس ــا مناط ــّرروا فيه وح
مشــروع المليشــيات المحليــة التــي أنفــق عليهــا  األمريكيــون 

ــرة.  ــواالً كبي أم

الصمــود: ماهــي معلوماتكــم عــن خســائر العــدّو فــي عملياتكــم 
لهــذا العــام؟ 

بهــا  قــام  التــي  العمليــات  إّن  بريالــي:  عبدالســالم  الّمــال 
ــي  ــترك ف ــدز( كان يش ــي )كن ــل ف ــّدة مراح ــي ع ــدون ف المجاه
كٍل منهــا مئــآت المجاهديــن، وفــي كل عمليــة كان العــدّو يتكبّــد 
خســائر فادحــة، فقــد قُتُــل عشــرات المليشــيات للعــدّو فــي تلــك 
العمليــات، واستســلم عــدد آخــر منهــم للمجاهديــن مع أســلحتهم 
ووســائلهم العســكرية، وغنــم المجاهــدون بفضــل هللا تعالــی فــي 

ــرة.  ــم كثي ــات غنائ ــك العملي تل

ــة  ــي والي ــن ف ــارات المجاهدي ــل انتص ــي عوام ــود: ماه الصم
ــا؟  ــا ترونه ــام كم ــذا الع ــي ه ــدز( ف )كن

الّمــال عبدالســالم بريالــي: إننــا نؤمــن بــأّن األمــور والتحــوالت 

جميعهــا تجــري وفــق إرادة هللا تعالــی. واالنتصــارات التــي 
ــب  ــم، ويج ــی له ــرهللا تعال ــن نص ــي م ــدون ه ــا المجاه أحرزه
علــی المجاهديــن أن يتحلّــوا بالصفــات التــي تجعلهــم أهــالً 
نصــرهللا  وبعــد  عليهــم.  ورحمتــه  تعالــی  نصــرهللا  لنــزول 
تعالــی للمجاهديــن فــإّن األســباب البشــرية فــي هــذه الفتوحــات 
واالنتصــارات كانــت تكمــن فــي اتحادهــم وتعاونهــم فيمــا بينهــم. 
وكان المجاهــدون يقومــون بالعمليــات المتزامنــة فــي عــّدة 
مديريــات، وكان يشــترك مئــات المجاهديــن فــي كل عمليــة. 
ــم  ــة الشــعب وتعاونه ــن عام ــإن تضام ــك ف ــی ذل ــة إل وباالضاف
مــع المجاهديــن كان ســبباً آخــر لغلبــة المجاهديــن علــی العــدّو. 
فعلــی ســبيل المثــال: خــرج عامــة شــباب ورجــال الشــعب بشــكل 
جماعــي للمشــاركة الفعليــة فــي القتــال ضــّد العــدّو إلــی جانــب 
المجاهديــن فــي يــوم الهجــوم علــی العــدّو فــي قريــة )لــوی كنم( 
التابعــة لمدينــة )كنــدز(. هــّوالء النــاس كانــوا يقومــون بإمــداد 
المجاهديــن بمــا يحتاجونــه فــي المعركــة، وكانــوا يُهيّئــون 
ــن  ــزّودون المجاهدي ــوا ي ــن، وكان ــراب للمجاهدي ــام والش الطع
بمــا لديهــم مــن األســلحة والذخيــرة، وكان ذلــك اليــوم مصداقــاً 
لقــول هللا تعالــی لرســوله الكريــم صلــی هللا عليــه وســلم: )هــو 
ــة  ــدك بنصــره وبالمؤمنيــن(. وفــي معركــة هــذه القري ــذي أيّ ال

ــن.  ــن بالمؤمني ــی المجاهدي أيضــا نصــرهللا تعال
وبــا النظــر إلــی الوضــع الســائد بيــن الشــعب والمجاهديــن 
ــن  ــن المجاهدي ــاق واالتحــاد بي ــأّن وجــود الوف ــول ب ــا الق يمكنن
ومعاملتهــم الحســنی لعامــة النــاس، والتنســيق الجيــد بيــن 
تعالــی  هللا  نصــر  جلبــت  التــي  األســباب  هــي  المجاهديــن 
ــروع  ــال مش ــم بإفش ــی عليه ــّن هللا تعال ــك م ــن، وبذل للمجاهدي

المليشــيات المحلّيــة فــي هــذه الواليــة. 

ــات  ــاد وفعالي ــوة واإلرش ــات الدع ــن فعالي ــاذا ع ــود: وم الصم
ــالمية؟  ــارة اإلس ــم لإلم ــاء والتعلي القض

ــي  ــن ف ــود العاملي ــة دعــوة الجن ــال عبدالســالم بريالي:عملي الّم
صفــوف العــدّو لالنضمــام إلــی المجاهديــن مســتمّرة بشــكل 
جيــد بفضــل هللا تعالــی، وكان لهــذه العمليــة دورهــا الفّعــال 
فــي انتصــارات المجاهديــن فــي واليــة )كنــدز(، ومــع أّن معظــم 
ــق  ــن طري ــا ع ــاء عليه ــّم القض ــة ت ــيات المحلي ــز المليش مراك
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الحــرب إالّ أّن هنــاك عــدد مــن مواقــع العــدّو العســكرية تّمــت 
ــن  ــا للمجاهدي ــق استســالم جنوده ــا عــن طري الســيطرة عليه
ــه(  ــة )گورتيپ ــي منطق ــة ف ــاط أمني ــس نق ــالم خم ــل استس مث
ــود  ــن جن ــلم للمجاهدي ــك استس ــة، وكذل ــز الوالي ــة لمرك التابع
أربــع نقــاط أمنيــة فــي مديريــة )چهــاردره(. وانضــم إلــی 
ــي  ــّرق ف ــكل متف ــا بش ــدّو أيض ــرون للع ــود آخ ــن جن المجاهدي
عــّدة مناطــق مــن هــذه الواليــة، والزالــت سلســلة انضمامهــم 

ــی.  ــل هللا تعال ــتمّرة بفض ــن مس للمجاهدي
والفّعاليــات القضائيــة أيضــا مســتمّرة بفضــل هللا تعالــی بشــكل 
منظـّـم ومرتــب، وقــد قُِســمت واليــة كندز مــن الناحيــة القضائية 
ــة  ــی منهــا للمركــز ولمديري ــة، األول ــی ثــالث محاكــم ابتدائي إل
)خــان آبــاد(، والثانيــة هــي لمديريتــي )إمــام صاحــب( و)دشــت 
ارچــي(، وأّمــآ الثالثــة فهي لمديريــات )قلعــه ذال( و)چهاردرة( 
ــل  ــم للفص ــم ومنازعاته ــاس قضاياه ــّدم الن ــاد(. يق ــی آب و)عل
فيهــا إلــی هــذه المحاكــم الشــرعية، ويعتمــدون علــی نزاهتهــا 

وُحســن تدبيرهــا لألمــور. 
وفــي المجــال التعليمــي فــإّن اللجنــة التعليميــة تهتــم بالمــدارس 
الموجــودة وترعــی شــؤونها وتســعی لتحســين أوضاعهــا فــي 

جــّو مــن التعــاون بيــن المجاهديــن وعامــة الشــعب. 

الصمــود: قبــل أيــام أعلــن زعيــم المليشــيات الجنرال )دوســتم( 
ــة  ــة العميل ــس الحكوم ــب األول لرئي الشــيوعي الســابق والنائ
ــه سيشــكل فوجــاً مــن المليشــيات قوامــه عشــرين  الحاليــة بأنّ
ــا  ــات الشــمالية، فم ــي الوالي ــن ف ــم المجاهدي ــاً ليحــارب به ألف

تعليقكــم علــی إعالنــه؟
ــم أّن )دوســتم( أشــهر  ــع يعل ــي: الجمي ــال عبدالســالم بريال الّم
عميــل للغــزاة المحتليــن، وأنــه أكبــر قاتــل ســفاح ســفك دمــاء 
كثيــرة فــي هــذا البلــد. لقــد كان باألمــس القريــب قاتــالً عميــالً 
ــد  ــزاة، وق ــكان الغ ــب األمري ــی جان ــف إل ــوم يق ــروس، والي لل
ســعى فــي كل مــّرة مــن عمالتــه للمحتليــن أن يقتــل أكبــر عــدد 
ــه  ــا أن ــب، كم ــزاة األجان ــذا الشــعب إلرضــاء الغ ــاء ه ــن أبن م

ــن األفغــان. ــر مــن الشــخصيات البغيضــة والكريهــة بي يعتب
إّن األهالــي فــي الشــمال وفــي كل البلــد ال يثقــون فــي شــخصية 
اّدعاءاتــه  ومــا  بقولــه.  يأخــذون  وال  البغيضــة،  )دوســتم( 
ــخين  ــة لتس ــة إعالمي ــيات إالّ دعاي ــن المليش ــوج م ــن ف لتكوي
الحــرب اإلعالميــة. والمناطــق التــي كان يجنـّـد منهــا )دوســتم( 
لســيطرة  خاضعــة  اآلن  معظمهــا  الســابق  فــي  المليشــيات 
المجاهديــن. وتعتبــر اآلن واليــات )تخــار( و)كنــدز( و)ســرپل( 
و)جوزجــان( و)فاريــاب( كلهــا معاقــل قويــة للمجاهديــن، 
ــزام.  ــوة والت ــارة اإلســالمية بق ــب اإلم ــی جان ــا إل ــف أهله ويق
تلــك  ألهالــي  الجهاديــة  الــروح  علــی  اطالعــي  وحســب 
الواليــات فإننــي اســتبعد بشــدة انخداعهــم بدعــاوى )دوســتم( 
ودجلــه، ولــن يقــدر علــی تجنيدهــم فــي صــف العــدّو لمحاربــة 
ــه  ــتم( وأمثال ــد )دوس ــي ي ــرة ف ــة األخي ــن. إّن الحرب المجاهدي
مــن أباطــرة الحــرب كانــت مشــروع إيجــاد المليشــيات المحليــة 
ــه  ــر )دوســتم( وأمثال ــده، ومصي ــي مه ــه الفشــل ف ــذي واج ال

ــی.  ــاء هللا تعال ــزوال إن ش ــی ال اآلن إل

الصمــود: ومــاذا عــن الخســائر فــي صفــوف المجاهديــن 

والمدنييــن فــي واليــة )كنــدز( فــي العــام الماضــي؟ ألّن إعــالم 
العــدّو يتحــدث كثيــراً عــن إلحــاق الخســائر فــي صفــوف 

المدنييــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المجاهديــن. 
ــوف  ــي صف ــر الخســائر ف ــي: إّن مؤّش ــال عبدالســالم بريال الّم
المجاهديــن اآلن بفضــل هللا تعالــی فــي أدنــی حــدوده، ألّن 
الخســائر فــي الماضــي كانــت تقــع فــي المداهمــات الليليــة 
الخاطفــة، وتلــك المداهمــات التوجــد اآلن بكثــرة، ولــم تحــدث 
فــي األشــهر الماضيــة إالّ مــّرة واحــدة فــي مديريــة )چهــاردره( 
التــي قــاوم فيهــا المجاهــدون مقاومــة شــديدة وألحقــوا بالعــدّو 
فيهــا خســارة كبيــرة، وغنمــوا منــه عــّدة رشاشــات مــن نــوع 
ــی  ــة حت ــرر الهجم ــم تتك ــة ل ــك المقاوم ــد تل ــوف(. وبع )كالك

ــة جــداً.  ــرات المســيّرة أيضــا قليل ــات الطائ اآلن، وهجم
ــن  ــائر بالمدنيي ــوق الخس ــن لح ــدّو ع ــاعات الع ــن إش ــا ع وأّم
ــدو  ــن، وإعــالم الع ــّم بقصــد تشــويه ســمعة المجاهدي فهــي تت
يتخذهــا مــادة دســمة للّدعايــة ضــّد المجاهديــن. إالّ أن الحقيقــة 
ــي شــهدت  ــدز( الت ــة )كن ــدّو. فوالي ــی خــالف مايزعمــه الع عل
ــن  ــق بالمدنيي ــم يلح ــي ل ــام الماض ــي الع ــديدة ف ــارك الش المع
ــّرة واحــدة انفجــرت  ــن إالّ م ــل المجاهدي ــن قِبَ ــا خســائر م فيه
فيهــا دّراجــة ناريــة ملغومــة خطــأً، وتســبّبت فــي قتــل وإصابــة 

ــن. بعــض المدنيي
كل  فــي  مجاهديهــا  جميــع  توصــي  اإلســالمية  اإلمــارة  إن 
الواليــات أن يتنبّهــوا ويتخــذوا الحيطــة والحــذر للحفــاظ علــی 
ــاد  ــو إيج ــاد ه ــن الجه ــا م ــم، ألّن هدفن ــاس وأمواله أرواح الن

ــم.  ــرار به ــس اإلض ــاس، ولي ــن للن ــّو اآلم الج

الصمــود: هــل مــن رســالة أخيــرة توّجهونهــا عبــر هــذه 
المجلــة؟ 

ــة  ــات اإلعالمي ــض الجه ــم بع ــي: تزع ــالم بريال ــال عبدالس الّم
بــأّن الواليــات الشــمالية ُوجــد فيهــا أشــخاص مســلّحون غيــر 
مســؤولين ال يأتمــرون بأوامــر اإلمــارة اإلســالمية. وعــن هــذا 
األمــر يجــب أن أوّضــح بــأّن جميــع المجاهديــن فــي الواليــات 
ــون جهادهــم  ــدز( يواصل ــة )كن ــي والي الشــمالية وباألخــص ف
تحــت قيــادة اإلمــارة اإلســالمية، والتوجــد هنــاك أيــة انشــقاقات 
أو اختالفــات بيــن المجاهديــن. ومايقولــه اإلعــالم المعــادي 

كلــه إشــاعة كاذبــة، وهــو كالم عــاٍر عــن الصحــة. 
وحدتهــم،  علــی  يحافظــوا  أن  هــي  للمجاهديــن  ورســالتي 
ــي  ــباب الت ــن األس ــي م ــات ه ــن الخالف ــد ع ــدة والبع ألّن الوح
ــركات  ــد شــاهدنا ب ــن، وق ــی للمجاهدي تســتجلب نصــر هللا تعال
ــارك  ــي المع ــا ف ــا وفتوحاتن ــي انتصاراتن ــن ف ــدة المجاهدي وح
التــي خضناهــا فــي واليــة )كنــدز(. ووصيتــي للمجاهديــن هــي 
أن يطيعــوا قيــادة اإلمــارة اإلســالمية وباألخــص أميرالمؤمنيــن 

ــی. ــه هللا تعال حفظ
ــنة  ــرين س ــل لعش ــت الباط ــي قارع ــالمية الت ــارة اإلس إن اإلم
ماضيــة واجتــازت بفضــل هللا تعالــی امتحانــات كثيــرة هــي 
نعمــة مــن هللا تعالــی، فلنعــرف قدرهــا، وهــي جديــرة بــأن 
هــي  للمجاهديــن  األخيــرة  لهــا. ووصيتــي  بالوفــاء  نلتــزم 
ــی ال  ــعب حت ــة الش ــع عام ــل م ــن التعام ــم بحس ــدي عليه تأكي
يفقــدوا ثقتهــم فــي المجاهديــن، و أن ال يدخــل اليــأس إلــی 

نفوســهم.
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بقلم: عبدالوهاب الكابلي

ــِل  ــن قَبِ ــه م ــاد عرض ــد يُع ــل واح ــن مسلس ــة م ــات متتالي حلق
المحتلّيــن فــي البــالد اإلســالمية وهــو مسلســل تســليط الحــكام 
العلمانييــن الخونــة علــی الشــعوب اإلســالمية لتســيير حكومات 

ــم اإلســالمي. ــدان العال ــون فــي بل وأنظمــة أوجدهــا المحتلّ
ويختــار  ومهــارة،  بإتقــان  المسلســل  هــذا  الغــرب  يُخــرج 
ليلعبــوا األدوار  فائقــة،  بدقّــة  الممثليــن واألبطــال  لحلقاتــه 
المطلوبــة منهــم بشــكل موفّــق وكأنّهــم أبطــال حقيقيــون. 
أن  الغربيــون  والمحتلّــون  المســتعمرون  اســتطاع  وهكــذا 
يحكمــوا بلــدان العالــم اإلســالمي بواســطة بعــض أبنائهــا الذيــن 
تربــوا علــی أفــكار الغربييــن المحتلّيــن وأخلصــوا لهــم الــوالء 
والطاعــة. وبذلــك َضِمــَن الغــرب اســتمرار ســيطرته علــی 
ــام األمــور فيهــا،  ــی زم ــه عل ــم قبضت ــالد اإلســالمية، وأحك الب
ــا، أو  ــكرية منه ــه العس ــحب قوات ــيئاً بس ــا ش ــر فيه ــم يخس ول
رفــع إدارتــه المباشــرة عنهــا. رحــل اإلنجليــز، والفرنســيون، 
واإليطاليــون، والــروس، واألمريكييــون مــن البــالد اإلســالمية، 
ولكــن بقيــت قوانينهــم وسياســاتهم وأحزابهــم التــي أنشــؤوها 

تحكــم هــذه البــالد. 
ــالمية أو  ــالد اإلس ــی الب ــرب عل ــلّطهم الغ ــن يُس ــكام الذي و الح
ــون  ــي المجمــوع يتصف ــم ف ــاً لسياســاتهم وأنظمته ــف داعم يق

ــة:  ــات التالي بالصف
ــاداً هلل  ــاس عب ــل الن ــذي يجع ــي ال ــالم الحقيق ــداء لإلس 1 - الع

ــرب.  ــداً للغ ــوا عبي ــن أن يكون ــم م ــده، ويمنعه ــی وح تعال
2 - االســتعداد لمحاربــة كل مــن يعمــل إلقامــة النظــام اإلســالمي 

ولتطبيــق شــريعة هللا تعالی. 
3 - اإليمــان بالقيــم والمبــادئ الغربيــة، والقناعــة بــأّن اإلســالم 
ال يمكنــه أن يقيــم نظامــاً يحــل مشــاكل البشــر فــي جميــع 

ــذا العصــر.  ــي ه ــاة ف مجــاالت الحي
4 - الســير فــي ركاب الغــرب، وتأييــد سياســاته وقراراتــه فــي 

المنطقــة والعالــم. 
خداعهــا  أو  اإلســالمية  الشــعوب  قهــر  علــی  القــدرة   -  5

وتخديرهــا بالوعــود الفارغــة، وصــرف أنظارهــا عــن المشــاكل 
أو  األزمــات،  الزائفــة واختــالق  البرامــج  بــآالف  الحقيقيــة 

بإلهائهــا ببعــض المســلّيات أو المشــاريع الوهميــة. 
صياغــة  اإلســالمية  الشــعوب  لصياغــة  الجــاّد  العمــل   -  6
غربيــة، وعزلهــا عــن اإلســالم فــي مجــاالت السياســة والثقافــة 

واالقتصــاد والجنديــة والمجــاالت االجتماعيــة األخــری. 
7 - إجــادة فنــون النفــاق والتظاهــر بااللتــزام باإلســالم إن 
اقتضــی األمــر، والعمــل الــدؤوب لتفريــغ اإلســالم مــن تعاليمــه 
الغربيــة  الفلســفة  بمفــردات  وحشــوه  األصليــة  وأحكامــه 
المعاصــرة بطــرق ماكــرة وبإضفــاء صفــة )اإلســالم المعتــدل( 

ــا.  عليه

وقــد اســتطاع الغــرب خــالل القــرن الماضــي أن يحكــم شــعوب 
العالــم اإلســالمي عــن طريــق أمثــال هــؤالء الحــكام، وأن يجعــل 
ــا الطيّعيــن، مــن دون أن يكــون لهــا أمــر أو  الشــعوب كالرعاي
نهــي علــی الرغــم مــن بلــوغ عــدد أفرادهــا إلــی مليــار ونصــف 

المليــار مســلم فــي العالــم. 
إّن الحــكام الذيــن ســلّطهم الغــرب علــی شــعوب العالم اإلســالمي 
أحدثــوا تغييــرات ســلبية عظيمــة فــي بنيــة العالــم االســالمي، 
ــن  ــرب م ــوا للغ ــة اإلســالمية، وحقّق ــان األم ــا كي وقّوضــوا به
خاللهــا أهدافــاً خطيــرة كان الغــرب يعجــز عــن تحقيقهــا بنفســه 
ــن  ــر، وم ــكري المباش ــالل العس ــروب واالحت ــق الح ــن طري ع

هــذه التغييــرات المّدمــرة مــا يلــي: 

أوالً- في مجال الحكم والسياسة: 
قامــت هــذه الحكومــات واألنظمــة بإيجــاد طرائــق وقوانيــن 
تصــوغ حيــاة المســلمين -مــن جميــع جوانبهــا- صياغة قســرية 
غربيــة علمانيــة، فنّحــت الشــريعة اإلســالمية عــن الحكــم 
ــان الشــعوب  ــي أذه ــم السياســة ف ــرت مفاهي والسياســة، وغيّ
المســلمة، وجعلــت حــق الحاكميــة والســيادة للبشــر ليزاولــوه 

قدآن
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وفــق  شــاؤوا  كيفمــا 
ئهــم  ا هو أ

 ، تهــم ورغبا
ــق  ــو ح وه

ص  خــا
هلل 

لــی  تعا
فــي 

ر  لتصــو ا
اإلســالمي، 

ليــس  و
للعبــاد فيــه أدنــی 

هــم  بــل  مشــاركة، 
التــاّم  باالستســالم  مأمــورون 

فيــه لشــريعة هللا تعالــی، وال يصــح إيمــان العبــد 
مالــم يتحاكــم إلــی شــريعة هللا تعالــی فــي جميــع شــؤون حياتــه 
التعبديــة والدنيويــة كمــا يقــول هللا تبــارك وتعالــی: )فــال وربـّـك 
ال يؤمنــون حتــی يحكمــوك فيهــا شــجر بينهــم ثــم اليجــدوا فــي 
أنفســهم حرجــاً مّمــا قضيــت ويســلموا تســليماً(. ]النســاء:65[. 
يقــول األســتاذ الشــهيد ســيد قطــب رحمــه هللا تعالــی عــن هــذه 
ــذه  ــره له ــد ذك ــرآن( بع ــي ظــالل الق ــي تفســيره )ف ــة ف الحقيق
اآليــة وغيرهــا مــن آيــات التحاكــم إلــی هللا تعالــی والكفــر 
بالطاغــوت: )إّن الديــن هــو النظــام الــذي قــّرره هللا للحيــاة 
البشــرية بجملتهــا، والمنهــج الــذي يســير عليــه نشــاط الحيــاة 
بِرّمتهــا. وهللا وحــده هــو صاحــب الحــق فــي وضــع هــذا المنهج 
ــة  ــادة الرباني ــة للقي ــاع والطاع ــو االتب ــن ه ــال شــريك. والدي ب
التــي لهــا وحدهــا حــق الطاعــة واالتّبــاع، ومنهــا وحدهــا يكون 
ــع المســلم  ــون اإلستســالم. فالمجتم ــا يك ــا وحده ــي، وله التلق
ــدة خاصــة وتصــور  ــه عقي ــا ل ــادة خاصــة - كم ــه قي مجتمــع ل
خــاص- قيــادة ربّانيــة متمثّلــة فــي رســول هللا صلــی هللا عليــه 
وســلم وفيمــا يبلّغــه عــن ربــه ممــا هــو بــاٍق بعــده مــن شــريعة 
ــادة هــي التــي  ــة هــذا المجتمــع لهــذه القي هللا ومنهجــه. وتبعي
تمنحــه صفــة اإلســالم وتجعــل منــه )مجتمعــاً مســلماً(. وبغيــر 
هــذه التبعيــة المطلقــة ال يكــون )مســلماً( بحــال. وشــرط هــذه 
التبعيــة هــو التحاكــم إلــی هللا وإلــی الرســول، ورّد األمــر 
ــول  ــع القب ــذه م ــم رســوله وتنفي ــی هللا، والرضــی بحك ــه إل كل
والتســليم. وهكــذا يتحــدد معنــی الديــن، وحــّد اإليمــان، وشــرط 
اإلســالم، ونظــام المجتمــع المســلم، ومنهجــه فــي الحيــاة. 
وهكــذا ال يعــود اإليمــان مجــّرد مشــاعر وتصــورات، وال يعــود 
اإلســالم مجــّرد كلمــات وشــعارات، وال مجــّرد شــعائر تعبّديــة 
وصلــوات. إنمــا هــو إلــی جانــب هــذا وذلــك، وقبــل هــذا وذلــك 
ــاع، ووضــع يســتند  ــادة تُط نظــام يحكــم، ومنهــج يتحكــم، وقي
ــن ومنهــج معيــن، وقيــادة معينــة. وبغيــر هــذا  إلــی نظــام معيّ
ــع  ــون مجتم ــالم، وال يك ــون إس ــان، وال يك ــون إيم ــه ال يك كل
ينســب نفســه إلــی اإلســالم(. )فــي ظــالل القــرآن، ســورة 

النســاء، ص 562 ج 2 (. 
والشــرقي  الغربــي  المســتعمر  فرضهــا  التــي  فالحكومــات 
علــی بــالد العالــم اإلســالمي، ووقــف مؤيــداً لهــا علــى جميــع 
األصعــدة، ليســت فقــط تفــرض أنظمتهــا وقوانينهــا المخالفــة 

لشــريعة هللا تعالــی، بــل 
حــرب  فــي  هــي 
ضــّد  شــعواء 

تطبيــق 
يعة  شــر

هللا 
 ، لــی تعا
هــي  و

منهمكــة 
مــا  بــكّل 
مــن  أوتيــت 
فــي محاربــة  قــّوة 
إســالمي،  ماهــو  كّل 
فــي  الباهظــة  األمــوال  وتنفــق 
صــرف الشــعوب المســلمة عــن التمســك باإلســالم 
عقيــدة ومنهجــاً وســلوكاً. وقــد ســّخرت هــذه الحكومــات جميــع 
ــن  ــة فــي صــّد المســلمين عــن دي إداراتهــا العســكرية والمدني
ــِر(  ــت كّل )كف ــت وزينّ ــل لّمع ــك، ب ــف بذل ــم تكت ــی، ول هللا تعال
و)ضــالل( و)مــروق مــن الديــن( لألجيــال الناشــئة عــن طريــق 

والثقافــة. واإلعــالم  التعليــم 
و إلــی جانــب اســتيراد هــذه الحكومــات للقوانيــن الغربيــة 
ــام  ــاً أم ــال أيض ــحت المج ــالم، أفس ــالد اإلس ــي ب ــا ف وتطبيقه
العلمانييــن والمارقيــن عــن اإلســالم ليؤّسســوا فيهــا األحــزاب 
ــة ومــا يســّمی  ــة، والشــيوعية، والقومي والجماعــات الليبرالي
بجمعيــات المجتمــع المدنــي العلمانــي لتســتوعب أفــراد وفئــآت 
الشــعوب اإلســالمية فــي قوالبهــا وتشــكيالتها المتحــّررة مــن 
كّل قيــد دينــي لتصوغهــا صياغــة غربيــة، ولتقضــي علــى مــا 

ــی فــي نفوســها. ــی مــن الــوالء لديــن هللا تعال تبقّ
ــات المســتبّدة فــي بــالد  ــة والملكي ــي الحكومــات العلماني وبتبنّ
هــذه  قضــت  القوميــة(  )الــدول  لنظريــة  اإلســالمي  العالــم 
الحكومــات علــی نظريــة الخالفــة في واقــع المســلمين، وأفقدت 
فــي نفــوس المســلمين الشــعور بوحــدة األّمــة اإلســالمية، 
وبذلــك فككــت أوصــال األم الواحــدة وجعلتهــا شــعوباً متناحــرة 
ــة  ــوالءات، وربطــت مشــاعرها وهوياتهــا التاريخي مختلفــة ال
)بجاهليــات( ماقبــل اإلســالم، فصــارت تتنكــر لإلســالم العزيــز، 
وتقــّدس رمــوز الجاهليــات، تتنصــل مــن االنتمــاء إلــی ســلف 
والطورانيــة،  العربيــة،  بالجاهليــات  وتعتــّز  األّمــة،  هــذه 
والمجوســية،  والفينيقيــة،  واآلشــورية،  والفرعونيــة، 
الهويــات  مــن  وغيرهــا  واآلريــة  والبوذيــة،  والهندوكيــة، 
الجاهليــة التــي وأدهــا اإلســالم تحــت التــراب، وأقامــت علــی 
أنقاضهــا بنــاء أّمــة التوحيــد تحــت رايــة )ال إلــه إال هللا محمــد 
رســول هللا( إال أّن المستشــرقين الغربييــن الحاقديــن علــی 
اإلســالم وعشــاق الوثنيــة القديمــة نفضــوا عنهــا التــراب مــّرة 
أخــری، ولّمعوهــا لعبّادهــا الجــدد مــن القومييــن والعلمانييــن 
ــوا  ــراث، وأضف ــار والت ــم اإلســالمي بإســم اآلث ــالد العال ــي ب ف
عليهــا قداســة تفــوق فــي أذهانهــم ونفوســهم قداســة القــرآن 
الكريــم. وهكــذا قّدمــوا للمســلمين فــي العالــم قيمــاً وانتمــاءات 
ــي يجــب أن  ــز الت ــم اإلســالم العزي ــف قي ــدة تخال سياســية جدي
ــع(. ــا كانت.)يتب ــاءات مهم ــم واالنتم ــع القي ــوق جمي ــون ف تك
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ال شــك أن أي بنــاء اٌســس علــى غيــر تقــوى مــن هللا، وعلــى 
وســينمحي  ويتســاقط،  ســيتهاوى  هللا،  مــن  هــدى  غيــر 
ــهُ  ــَس بُْنيَانَ ــْن أَسَّ ــى: )أَفََم ــبحانه وتعال ــال هللا س ــس، ق وينطم
ــَس بُْنيَانـَـهُ َعلـَـَى  ــْن أَسَّ َعلـَـى تَْقــَوى ِمــَن هللّاِ َوِرْضــَواٍن َخْيــٌر أَم مَّ
ــِدي  ــَم َوهللّاُ الَ يَْه ــاِر َجَهنَّ ــي نَ ــِه فِ ــاَر بِ ــاٍر فَاْنَه ــُرٍف َه ــفَا ُج َش

اْلقَــْوَم الظَّالِِميــَن( التوبــة 109 .
وهــذا مــا نجــده اآلن فــي إدارة كابــول وجيشــها العميــل، فقــد 
ــى  ــات المتحــدة بإنشــائهما وأسســت بنيانهمــا عل قامــت الوالي
والكافريــن.  الكفــر  ومــواالة  والمســلمين  اإلســالم  معــاداة 
ــل  ــى قت ــل عل ــة هــذا الجيــش العمي ــكا الصليبي ــد دربــت أمري لق
وتعذيــب وتشــريد المؤمنيــن، وزودتــه باألســلحة الحديثــة 
بعــض الشــيء، ثــم هاهــي تفــر اآلن مــن الميــدان وتدفــع بــه 

ــا. ــة عنه ــرب بالوكال ــوض الح ــالك ليخ ــة اله ــى هاوي إل
لقــد أنفقــت ملــل الكفــر جميعــاً وعلــى رأســهم الواليــات المتحدة 
مبالــغ طائلــة وكميــات هائلــة مــن المــال علــى تدريــب وتســليح 
ــرى  ــق ون ــد هللا يتحق ــرى وع ــن ن ــل، ونح ــش العمي ــذا الجي ه
الكفــار نادميــن متحســرين علــى مــا أنفقــوه علــى هــذه القــوات 
مــن المــال قــال تعالــى: )فََســيُنفِقُونََها ثـُـمَّ تَُكــوُن َعلَْيِهــْم َحْســَرةً 
ثـُـمَّ يُْغلَبـُـوَن َوالَِّذيــَن َكفَــُروْا إِلَــى َجَهنَّــَم يُْحَشــُروَن( األنفــال36.

فقــد قدمــت منظمــة ســيغار األمريكيــة تقريــراً جديــداً للكونغرس 
األمريكــي كشــفت فيــه عــن فــرار مكثــف فــي صفــوف القــوات 
األفغانيــة مــن الجنديــة. إن منظمــة ســيغار تقــوم بالتحقيــق 
منــذ  المتحــدة  الواليــات  أنفقتهــا  دوالر  مليــار   107 حــول 
ــذ أن ســلّمت  ــه من ــر بأن إحتاللهــا ألفغانســتان. ويكشــف التقري

القــوات الدوليــة زمــام األمــور إلــى القــوات األفغانيــة ارتفعــت 
ــود مــن الجيــش. ــرة هــروب الجن وتي

ــي  ــة ســيغار ف ــا منظم ــت عليه ــي حصل ــات الت وتشــير المعطي
ينايــر عــام 2014 أن أكثــر مــن أربعيــن ألــف عنصــر مــن قوات 
ــهر  ــبتمبر/أيلول 2013 والش ــن س ــوا بي ــة هرب ــن األفغاني األم
ــي  ــدي أفغان ــن 1300 جن ــر م ــل أكث ــا قُت ــن 2014. كم ــه م ذات
وإصابــة 6200 آخريــن أثنــاء القتــال بيــن الفتــرة الممتــدة مــن 

ــبتمبر/أيلول 2014. ــى س ــرين األول 2013 حت أكتوبر/تش
وجاءت في التقرير نقطتان مهمتان:

ــن  ــم تتمك ــة ل ــوات األمريكي ــة ســيغار والق ــا: أن منظم إحداهم
لحــد اآلن مــن التصريــح بالعــدد الدقيق لقــوات األمــن األفغانية، 
ويشــير ذلــك إلــى تراجــع أعــداد قــوات األمــن األفغانيــة دومــاً، 
حتــى أنهــم ال يملكــون معلومــات فــي بعــض األحيــان عــن 

ملفــات 20 ألــف عنصــر.
وثانيهمــا: أن القــوات األفغانيــة فقــدت 15636 مــن عناصرهــا 

منــذ فبرايــر عــام 2014، أي بمعــدل 8.5 فــي المائــة.
ــن  ــة م ــوات الشــرطة األفغاني ــي وق ــش األفغان ــد الجي ــد تكب وق
ــي الســنوات  ــدوه ف ــم يتكبّ ــا ل ــي 2014 م الخســائر الفادحــة ف

ــابقة. الس

وأوضــح التحالــف، فــي رد مكتــوب علــى أســئلة أثيــرت حــول 
ــائر  ــم الخس ــرا: )أن معظ ــرية مؤخ ــا الس ــت عنه ــات رفع بيان
ــدو  ــي، يب ــام الماض ــالل الع ــي خ ــش األفغان ــي الجي ــة ف العددي
أنهــا ترجــع إلــى فــرار الجنــود األفغــان. مضيفــا أن نســبة أقــل 

بقلم: خليل وصيل إنهيار الجيش األفغاني
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مــن تلــك الخســائر تعــود إلــى عمليــات إعفــاء الجنــود بعــد أداء 
ــان  ــود األفغ ــل الجن ــو مقت ــاً ه ــر إزعاج ــم، واألكث ــرة خدمته فت
ــالل  ــخص خ ــى 1200 ش ــدد القتل ــاوز ع ــال، إذ تج ــالل القت خ

ــى الجيــش(. ــم قياســي لقتل ــام الماضــي، وهــو رق الع

ويلخــص الخبــراء والمراقبــون للشــؤون الميدانيــة بأفغانســتان 
أســباب إنهيــار القــوات األفغانيــة فيمــا يلــي:

- هذا الجيش ال يمتلك عقيدة قتالية ليقاتل على أساسها.
- ارتكــب هــذا الجيــش جرائــم كبيــرة ومجــازر بشــعة فــي حــق 
القتــل الجماعــي، واالعتقــاالت  الشــعب األفغانــي كعمليــات 
واغتصــاب  هللا  لحــدود  الصارخــة  واالنتهــاكات  الجماعيــة 

النســاء وإهانــة المقدســات.
ــى  ــي إل ــال يأت ــم، ف ــه منه ــم وبراءت ــي له ــذ الشــعب األفغان - نب
هــذا الجيــش إال مــن كان منبــوذاً مطــروداً لــدى الشــعب و 
ــن كقطــاع الطــرق  ــذال المفســدين واألوغــاد المجرمي ــن األن م

واللصــوص والقتلــة ومدمنــي المخــدرات ونحوهــم. 
- فقــدان الحوافــز الالزمــة للعمــل القتالــي، فكلهــم كانــوا ال 
يقاتلــون إال ألجــل الحصــول علــى حطــام الدنيــا، ولمــا تضاءلــت 
صــاروا  المحتلــة،  القــوات  رحيــل  اقتــراب  مــع  حوافزهــم 
يلــوذون بالفــرار مــن صفــوف الجيــش قبــل هــروب أســيادهم.
- تكثيــف اإلمــارة اإلســالمية لنشــاطاتها الجهاديــة الدعويــة 
اغتــروا  الذيــن  الجيــش  عناصــر  دعــوة  علــى  وتركيزهــا 
بشــعارات الصليبييــن الرنانــة الزائفــة، وإعالنهــا األمــان لمــن 
تــاب منهــم وأدرك الحقائــق، وتخلــص مــن قيــود العمالــة 

والنذالــة.
ــرؤوس  ــم ل ــاق وقطفه ــرؤوس النف ــن ل ــتهداف المجاهدي - اس

ــدة  ــي ع ــك ف ــم ذل ــد ت ــوات ومليشــيات الصحــوات وق ــادة الق ق
واليــات، وأثــر تأثيــراً كبيــراً فــي انهيــار معنويــات القــوات 

األفغانيــة.
- صمــود المجاهديــن وثباتهــم علــى درب الجهــاد وعلــى توحيــد 
كلمتهــم وتــراص صفوفهــم رغــم المحــاوالت المســتميتة و 
المســتوى  تحــاك ضدهــم علــى  التــي  الخبيثــة  المؤامــرات 

ــم. ــق جمعه ــملهم وتفري ــتيت ش ــي لتش ــي والمحل الدول

ونظــراً لوهــن إدارة كابــول العميلــة وركاكتهــا فقــد تكهنــت 
ــات  ــم المعلوم ــوم بتقيي ــي تق ــة الت ــرات المركزي ــة المخاب وكال
ــأن  ــي ب ــس األمريك ــا للرئي ــة وتقديمه ــتخباراتية األمريكي االس
إدارة كابــول ســتنهار قبــل حلــول عــام 2016م، مــع أن القــوات 
األمريكيــة كانــت تتبجــح وتعتبــر إنشــاء القــوات األفغانيــة 
العميلــة مــن أكبــر مكتســبات حربهــا علــى أفغانســتان، إال 
ــا  ــف روحه ــف، وضع ــوات المكث ــذه الق ــر ه ــروب عناص أن ه
المعنويــة فــي المعــارك، يســبب قلقــاً بالغــاً ألمريــكا التــي 
ــض  ــرب بع ــد أع ــم، وق ــم وجهزته ــم ومولته ــأتهم ودربته أنش
الضبــاط األمريكييــن الكبــار عــن قلقهــم بهــذا الخصــوص، 
أفغانســتان،  فــي  الســابق  األمريكــي  القائــد  صــّرح  حيــث 
ــدل  ــل مع ــن تحم ــه: »ال يمك ــون بأن ــف اندرس ــرال جوزي الجن

مقتــل القــوات األفغانيــة«.
ــدور  ــيدون ب ــم يش ــن وعمالئه ــن أن المحتلي ــم م ــى الرغ وعل
اإلمــارة  فــي مواجهتهــا ضــد مجاهــدي  األفغانيــة  القــوات 
اإلســالمية، إال أن تراجــع أعدادهــا الحــاد بســبب هــروب ومقتــل 
عناصرهــا أثــار الشــكوك حــول قدراتهــا فــي مجابهــة مجاهــدي 

ــالمية. ــارة اإلس اإلم
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عمليات العدو في هلمند..إصرار على الفشل!!
ــات  ــا عملي ــة له ــة الداعم ــوات األجنبي ــل والق ــدأت إدارة كاب ب
عســكرية واســعة فــي بعــض مناطــق واليــة هلمنــد منــذ 
ــمت اإلدارة  ــام 2015م. وّس ــذا الع ــر له ــهر فبراي ــف ش منتص
العميلــة هــذه العمليــات العســكرية بـــ )ذوالفقــار(، وأطلقــت مع 
الحملــة العســكرية حملــة إعالميــة شرســة أيضــاً لدعــم الحملــة 
العســكرية علــی أمــل أن تُعيــد بعــض مــاء الوجــه إلدارة كابــل، 
ولــو فــي شــكل انتصــارات خياليــة عــن طريــق حــرب اإلشــاعة 

واإلعــالم. 
ابتــدأت تلــك العمليــات مــن منطقــة )ميرمنــداو( بمديريــة 
ــرة  ــة كبي ــة وأجنبي ــوات داخلي ــث ُحشــدت لهــا ق )جرشــك( حي
عــن طريــق المروحيــات، ومــا إن انتشــرت تلــك القــوات علــی 
األرض حتــى بــدأ المجاهــدون هجماتهــم المتتاليــة عليهــا 
مــن كل جانــب. وعلــى الرغــم مــن ارتــكاب القــوات األجنبيــة 
ــم فــي تلــك المنطقــة،  الجرائــم بالقصــف الجــّوي البشــع الظال
إال أن قواتهــا علــی األرض لــم تصمــد أمــام المجاهديــن إال 
ليوميــن فقــط، وفــي اليــوم الثالــث الذت تلــك القــوات بالفــرار 
ــد أن  ــات بع ــق المروحي ــن طري ــة ع ــن المنطق ــری م ــّرة آخ م

ــة.  ــدان المعرك ــي مي ــرة ف ــدت خســائر كبي تكبّ
ــك القــوات  ــداو( أنزلــت تل وبعــد الهزيمــة فــي منطقــة )ميرمن
جنودهــا عــن طريــق المروحيــات فــي منطقــة )قلعــه گــز( مــن 

ــر، فقــد  ــد واجهــت أيضــاً نفــس المصي ــة )گرشــك(، وق مديري
القــت مــن المجاهديــن مقاومــة شــديدة، ممــا اضطّرهــا للفــرار 
مــن المنطقــة. ولكــي تشــفي غليــل حقدهــا مــن أهــل المنطقــة 
قبــل الفــرار، قتلــت بعــض األفــراد مــن عامــة النــاس، ثــّم 

تركــت المنطقــة. 
وبالتزامــن مــع الهجــوم الفاشــل الــذي شــنّته تلــك القــوات فــي 
ــدوز  ــود الكومان ــن جن ــراً م ــدّو عــدداً كبي ــزل الع )گرشــك(، أن
ــي ســوق  ــات ف ــق المروحي ــن عــن طري ــن واألمريكيي المحليي
مهاجمــة  وحاولــوا  )ســنگين(،  مديريــة  مــن  )مالمنــد( 
المجاهديــن، إال أّن المجاهديــن قاومــوا القــوات المهاجمــة 
ــن  ــو اثني ــا أصاب ــاً كم ــاً أمريكي ــوا جندي ــديدة وقتل ــة ش مقاوم
آخريــن بجــروح، وألحقــوا خســارة كبيــرة بالجنــود المحلييــن. 
وبعــد أن ذاقــت تلــك القــوات طعــم القتــل والهزيمــة فــي 
ــم  ــة بقصفه ــل المنطق ــن أه ــوا م ــاً، انتقم ــة أيض ــذه المنطق ه
ــة،  ــوق المنطق ــى األرض س ــوات عل ــت الق ــّو، ونهب ــن الج م
ــا  ــوق، كم ــك الس ــي ذل ــر ودكان ف ــة 200 متج ــت قراب وأحرق
ــاج  ــة وهو)الح ــار المنطق ــد تج ــيارات أح ــرض س ــوا مع أحرق

ــه.  ــة في ــيارات المركون ــع الس ــل بجمي ــكل كام ــا( بش باچ
ــد( أقامــوا هــذا الســوق  ــة )هلمن ــر بالذكــر أن أهــل والي وجدي
ــة  ــم األصلي ــن مناطقه ــروا م ــد أن ُهّج ــر بع ــراوي الكبي الصح

بقلم: حبيب مجاهد



مجلة الصمود | العدد 108 جمادى اآلخرة 1436هـ - أبريل 2015م 10

ــتوطنوا  ــم، واس ــي قراه ــوي ف ــف الج ــرب والقص ــبب الح بس
لتلــك  الوحيــد  االنجــاز  فــكان  الصحراويــة.  المناطــق  فــي 
ونهــب  )مالمنــد(  إحــراق ســوق  فــي عملياتهــا،  القــوات 
ــكل  ــة بش ــك المنطق ــي تل ــاس ف ــة الن ــكات عام ــالف ممتل وإت

ــع.  ــر وواس كبي
ــزال الجــوي فــي عــّدة أماكــن مــن  ــات اإلن و بعــد فشــل عملي
ــى األرض، وحشــد  ــات عل ــدّو بعملي ــدأ الع ــد(، ب ــة )هلمن والي
قــوات كثيــرة فــي خمــس مناطــق مــن المناطــق الواقعــة تحــت 
ســيطرة المجاهديــن، وهــي: )باباجــي( و)مارجه( و)ســنگين( 
مــن  القــوات  تلــك  واجهــت  وقــد  و)واشــير(،  و)نــوزاد( 
المجاهديــن مقاومــة شــديدة فــي جميــع المناطــق المذكــورة. 

مديريتــي  علــی  ضعيفــاً  كان  الحكوميــة  القــوات  هجــوم 
المهاجمــة  القــوات  ُمنّيــت  ولذلــك  و)نــوزاد(،  )واشــير( 
بالهزيمــة مــع بــدء هجومهــا. وكانــت تلــك القــوات قــد جــاءت 
إلــی )هلمنــد( مــن )لــواء ظفــر( فــي واليــة )هــرات(، إال أنهــا 
فــّرت مــن ميــدان المعركــة، ولــم تســتطع مواصلــة الهجــوم. 
والقــوات الكبيــرة التــي كانــت قــد دخلــت إلــی منطقــة )باباِجي( 
التابعــة لمركــز الواليــة هــي أيضــاً توّرطــت فــي معــارك 
شــديدة لثالثــة أيــام، ومــع أّن تلــك القــوات كانــت تحظــی 
ــاً  ــة قصف ــت المنطق ــي قصف ــة الت ــة األمريكي ــة الجوي بالحماي
شــديداً، إال أّن تلــك القــوات أيضــا لــم تســتطع أن تواصــل 
قتالهــا ألكثــر مــن ثالثــة أيــام، وُمنِيَــت بهزيمــة نكــراء نتيجــة 
ــالذت  ــة، ف ــم المتتالي ــلة وهجماته ــن الباس ــة المجاهدي مقاوم
تلــك القــوات أيضــاً بالفــرار. وتقــول مصــادر المجاهديــن فــي 
ــّرت مــن المنطقــة  ــد ف ــأّن قــوات العــدّو ق منطقــة )باباجــي( ب
بشــكل كامــل بعــد أن خلفــت وراءهــا ُحطامــاً كبيــراً للســيارات 
والدبابــات المحروقــة والُمحطّمــة التــي شــهدت علــی لحــوق 

ــدّو.  ــوف الع ــرة بصف خســارة كبي
وبعــد مضــي مــا يقــرب مــن شــهر، فــإّن عمليــات العــدّو 
تتواجــد اآلن فــي منطقــة )شكرشــيله( مــن مديريــة )ســنگين( 
وفــي منطقــة )تريــخ نــارو( مــن مديريــة )مارجــه(، ألّن العــدّو 
قــد جمــع قواتــه المهاجمــة فــي هاتيــن المنطقتيــن، بعــد فشــل 
عملياتهــا فــي بقيــة الجبهــات. وقــد ارتكبــت تلــك القــوات 
جرائــم بشــعة فــي حــق المدنييــن لتثــأر لهزيمتهــا مــن عامــة 

ســكان المنطقــة. 

يقــول ســكان مديريــة )ســنگين( بــأّن القــوات الحكوميــة 
المهاجمــة انتهجــت فــي تعاملهــا مع عامــة النــاس وممتلكاتهم 
ــي إهــالك الحــرث  ــذي انتهجــوه ف ــن ال ــس نهــج األمريكيي نف
ة مديريــات بواليــة )قندهــار(، حيــث دّمــرت  والنســل فــي عــدِّ
ــت  ــة، وأزال ــل الزراعي ــوت والمحاصي ــوات آالف البي هــذه الق
األســواق والدكاكيــن والبســاتين والمــزارع الواقعــة علــى 
جانبــّي الطريــق الممتــد عبــر مديريــة )ســنگين(، بحجــة 
ــن  ــل المجاهدي ــال مــن قِبَ ــادق للقت ــتغّل كســواتر وخن أنهــا تُس
ــاراً  ــة دم ــوات الحكومي ــت الق ــة، فأحدث ــوات الحكومي ضــّد الق
كبيــراً فــي ممتلــكات عامــة النــاس، وألحقــوا أضــراراً ماليــة 
كبيــرة بســكان المنطقــة، عقابــاً لهــم علــی وقوقهــم إلــی جانــب 

ــن.  المجاهدي

إّن عمليــات العــدّو فــي هلمنــد هــي عمليــات فاشــلة فــي 
ــم  ــبات، ول ــة مكتس ــرز أي ــم تُح ــا ل ــكري، ألنه ــزان العس المي
يقــدر فيهــا العــدّو علــی اســتعادة أرض مفتوحــة، كمــا أنهــا لــم 
تُلحــق بالمجاهديــن أيــة أضــرار ملفتــة للنظــر. وعلــی الرغــم 
ــم تتقــّدم القــوات الحكوميــة فــي  مــن بــذل جميــع جهودهــا، ل
مناطــق المجاهديــن فــي مديريــة )ســنگين(، والزال خــط النــار 
األول علــی بُعــد نصــف كيلومتــر مــن مركــز مديرية )ســنگين( 
ــن  ــي للمجاهدي ــزام األمن ــا الح ــي كان فيه ــافة الت ــي المس وه

قبــل العمليــات األخيــرة والــذي الزال قائمــا فــي مكانــه. 
تقــف  أيضــا  مــن )مارجــه(  نــاور(  )تريــخ  وفــي منطقــة 
ــی  ــوم تتلق ــي كل ي ــد، وف ــع راك ــي وض ــة ف ــوات الحكومي الق
مــن المجاهديــن هجمــات متعــددة، وتفّجــر معداتهــا وآلياتهــا 
ــی أرض  ــة مكتســبات عل ــن، وليســت لهــا أي ــام المجاهدي بألغ
الواقــع. وكمــا أّن العــدّو فشــل فــي اســتعادة األرض مــن أيــدي 

ــم أيضــاً.  ــاق األضــرار به ــي إلح ــن، فشــل ف المجاهدي
يقــول المســؤول الجهــادي العــام لوالية هلمند المــال عبدالمنان 
بــأّن عــدد الشــهداء والجرحــی فــي صفــوف المجاهديــن فــي 
ــدد  ــن، وهوع ــاوز الثالثي ــم يتج ــرة ل ــابيع األخي ــارك األس مع
ــي  ــن ف ــات. ولك ــك العملي ــس بحجــم تل ــا قي ــر إذا م ــس بكبي لي
ــبيل  ــی س ــائركبيرة، فعل ــدّو خس ــوات الع ــت بق ــل، أُلحق المقاب
المثــال قُتــل وأصيــب العشــرات مــن جنــود العــدّو فــي هجــوم 
الســيارة المفخخــة علــی قــوات العــدّو فــي مديريــة )ســنگين( 

فــي األيــام األخيــرة. 
ويقــول المجاهــدون فــي واليــة )هلمنــد( بــأّن عمليــات العــدّو 
األجانــب  الغــزاة  يعتبرهــا  والتــي  )هلمنــد(  فــي  الجاريــة 
ــة إذا  ــات ضعيف ــي عملي ــة، ه ــوات المحلي ــدرة الق ــاً لق امتحان
ــة،  ــوام الماضي ــي األع ــّم ف ــت تت ــي كان ــات الت ــت بالعملي قيس

ــر.  ــتحق الذك ــبات تس ــة مكتس ــا أي ــت له وليس
إّن واليــة )هلمنــد( كانــت مشــهداً لعمليــات خطيرة فــي األعوام 
والبريطانيــة  األمريكيــة  القــوات  جّربــت  وقــد  الماضيــة، 
وغيرهمــا مــن قــوات أعضــاء التحالــف المحتّل اســتراتيجياتها 
العســكرية والحربيــة، ولكنهــا جميعــاً ُمنّيــت بالفشــل بفضل هللا 
تعالــی. وبالنظرإلــی فشــل العمليــات العســكرية الماضيــة، فــإّن 
العمليــات الجاريــة أيضــا محكــوم عليهــا بالفشــل، وهي ليســت 
إال محاولــة لتكــرار التجــارب الفاشــلة فــي هــذه الواليــة، ولــن 
يكتســب العــدّو منهــا إالّ الهزيمــة والعــار إن شــاء هللا تعالــی.
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يُقــال إن أئمــة البغــي مــن المحتليــن يريــدون دائمــاً للشــعوب أن 
ــاً  يكــون لهــم فيهــا عمــالء لمصالحهــم وتكــون الشــعوب قطيع
ــداوي ويســرح، لكــن ال يحمــل  ــأكل ويشــرب وي ــام ي مــن األغن
عصــاً وال يصــد عــدواً واليقــف فــي وجهــه، وإنمــا يكــون حــق 
حمــل العصــا للســيد دون غيــره، فبالعصــا يتكــئ، ويهــش 
ــي ال  ــدود الت ــا الح ــدد له ــه، ويح ــى الشــعوب، ويســّخرها ل عل
تتجاوزهــا أبــداً، وربمــا صــدق المحتلــون فــي توفيــر مــا يعــدون 
ــرج  ــد خ ــا، فق ــال بالدن ــك ح ــد ون، وذل ــد يزي ــل وق ــره ب بتوفي
المحتــل مــن البــاب، وادخــل العمــالء مــن البــاب اآلخــر، فعندمــا 
أصبــح أشــرف غنــي أحمــدزاي رئيســاً للبــالد، اســتقبل قصــر 
الرئاســة ســيدة أولــى مــن أصــول أجنبيــة ألول مــرة فــي تاريــخ 
ــد  ــه المســيحية »روال ســعادة«، كمــا صــار »عب ــالد، زوجت الب
الرشــيد دوســتم« - قائد الحرب الشــيوعي الماركســي الســابق- 
نائبــه األول، يشــد أزره، ويأخــذ بيــده، ويعضــده، ويفتــل حبلــه، 
ــن  ــّدث م ــن، وح ــن المجرمي ــان بي ــه بالبن ــار إلي ــن يُش ــو م وه
جرائمــه البشــعة وال حــرج، فقــد تحالــف مــع القــوات األمريكيــة 
ــاركت  ــالد، وش ــالل الب ــى الحت ــة األول ــذ الوهل ــة من والبريطاني
قواتــه معهــم فــي إبــادة المجاهديــن فــي مجزرتــي قلعــة المــوت 
)جانجــي( والمســتوعبات، وقــد نشــرت مجلــة »نيوزويــك« 
األمريكيــة تحقيقــاً خطيــراً آنــذاك حــول جريمــة حــرب خطيــرة 
ــكا بالتنســيق مــع  ــف أمري ــك المجــرم حلي ــات ذل نفذتهــا عصاب
الضبــاط األمريكييــن المجرميــن، وأســفرت عــن قتــل مــا يزيــد 
عــن 1800 شــخصاً اختناقــاً وعطشــاً بعــد أن ُحشــروا فــي 13 
حاويــة لنقلهــم مــن قنــدوز الــى ســجن شــبرغان، وتُركــوا دون 
مــاء أو هــواء لعشــرات الســاعات ليموتــوا اختناقــاً وعطشــاً. 
لقــد كان للشــيوعيين فــي تشــكيل هــذه الحكومــة نصيــب األســد 
مــن الفريســة، فعلــى ســبيل المثــال: النائــب األول هــو الجنــرال 

رشــيد دوســتم المذكــور آنفــاً، والمستشــار لألمــن القومــي 
هــو حنيــف اتمــر، ووزيــر الداخليــة هــو نــور الحــق علومــي، 
الذيــن كان لهــم ســجل طويــل فــي جرائــم الحــرب إبّــان الحــرب 
ــذه  ــي ه ــرى ف ــا ن ــيوعيين، كم ــن الش ــم م ــوفياتية وغيره الس
اإلدارة عمــالء آخريــن لالحتــالل، يحمــل أكثرهــم الجنســيات 
ــزال  ــا والت ــت بالدن ــي احتل ــة الت ــدول المعتدي المزدوجــة مــن ال
ــيات  ــوزراء جنس ــؤالء ال ــكان له ــالء، ف ــطة العم ــا بواس تحتله
وفرنســا  وكنــدا  وهولنــدا  وبريطانيــا  أمريــكا  مــن  أجنبيــة 
وألمانيــا، وهــم عمــالء حتــى النخــاع، وآثرهــم االحتــالل إلدارة 

ــة.  ــالد المنكوب ــرى إلدارة الب ــدهللا، أو باألح ــة عب حكوم
أمــا الرجــل الثانــي فــي هــذه الحكومــة فهــو الرئيــس التنفيــذي 
عبــدهللا عبــدهللا الــذي أفنــى شــبابه فــي قتــال بنــي جلدتــه 
ــار،  ــرة حــزب حكمتي ــة م ــه االشــخصيات التنظيمي ــاق درب ورف
وأخــرى المنظمــات الشــيعية، وكان ال يُخفــي حقــده، فيركــز 
فــي خطاباتــه علــى أن طالبــان ليســت خطــراً علــى أفغانســتان 

ــم بأســره. ــد للعال ــا هــي تهدي ــا وإنم وحده
ــت  ــكلة ونجح ــت المش ــات حل ــة االنتخاب ــل مهزل ــاءل: ه ونتس
قيــادة هــؤالء فــي حــل القضيــة وإنهــاء االحتــالل؟ إنهــم عمــالء 
لالحتــالل بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، وقــد ثبتــت 
عمالتهمــا للجميــع، ويشــهد بذلــك مــا قالــه )ماكــس بــوت( 
محلــل سياســي أميركــي العــام الماضــي بعــد االنتخابــات، حيــث 
ــى  ــن حصــال عل ــج الصــدر أن المرشــحين الذي ــا يثل ــال: »مم ق
ــدهللا  ــة الســابق عب ــر الخارجي ــن األصــوات، وزي ــر عــدد م أكب
عبــدهللا، ووزيــر الماليــة الســابق أشــرف غنــي، معتــدالن 
ــة تســمح لبعــض  ــع اتفاقي ــدا بتوقي ــد تعه ــرب، وق ــان للغ موالي
القــوات األمريكيــة بالبقــاء بعــد هــذا العــام«. وقــد تــم التوقيــع 
علــى اتفاقيــة أمنيــة ثنائيــة مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة، 

ــالد. ــي الب ــاء ف ــة البق ــوات األميركي ــي اتاحــت للق الت
فعندمــا تـُـزف بشــرى بدايــة نهايــة االحتــالل والتــي أنهــت فيهــا 
ــا  ــة فــي بالدن ــة والبريطانيــة عملياتهــا القتالي القــوات األمريكي
ــاً- ويتــم تســليم القواعــد والمعســكرات مــن المحتليــن  –صوري
إلــى األفغــان وتســلم األمــور للقــوات األفغانيــة فهــذه هــي 
ــة، وهــي نتيجــة الجهــاد  ــوب المؤمن البشــرى التــي تفــرح القل
المتواصــل والمقاومــة المســتمرة للشــعب الألبــي الباســل الــذي 
ــات  ــم، وأســقط إحــدى االمبراطوري ــي العال ــوة ف ــى ق ــاوم أعت ق
العظمــى باألمــس علــى مــرأى ومســمع العالــم وأرغمهــا علــى 
جــر أذيــال خيبتهــا الملطخــة بالخــزي والعــار، مخلفــة وراءهــا 
آالف القتلــى مــن جيوشــها فــي مقبــرة االمبراطوريــات، وهاهــو 
التاريــخ يعيــد نفســه مــن جديــد، فقــد حــان اليــوم دور أمريــكا 

وحلفائهــا. 
إن أفغانســتان نجحــت قبــل االتحــاد الســوفياتي فــي هزيمــة 
االمبراطوريــة البريطانيــة عــدة مــرات عــام 1842م، وعــام 
ــاج  ــى الخضــوع للت ــة عل ــت عصي ــام 1929م وظل 1880م وع

البريطانــي. 
ــمبر  ــي 27 ديس ــتان ف ــوفييتي أفغانس ــاد الس ــزى االتح ــد غ لق
ــام 1989م،  ــر ع ــي 15 فبراي ــحب ف ــزم وانس ــم انه 1979م، ث
كــه فــي نهايــة المطــاف. وهاهــي  وتســببت أفغانســتان فــي تفكُّ
ــة  ــذه آي ــتان، وه ــي أفغانس ــوم ف ــون الي ــو يُهزم ــكا والنات أمري
ــى  ــم عل ــي العال ــة ف ــى دول ــف أطغ ــّرغ أن ــات هللا أن يم ــن آي م
أرض أفقــر دولــة مســلمة، وعلــى أيــدي رجــال مســتضعفين ال 
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ــا يملكــون عقيــدة وإيمــان  يملكــون دبابــات وال طائــرات، وإنّم
ــاوز  ــر هللا تج ــاً بنص ــيات، ويقين ــال الراس ــّد الجب ــة ته وعزيم

ــماوات. ــن والّس ــان األرضي عن
المجاهــدون  شــنها  التــي  الشــديدة  الهجمــات  أن  شــك  وال 
األبطــال خــالل الســنوات الـــ13 األخيــرة أجبــرت الغــزاة األعداء 
علــى الفــرار المشــين واالنســحاب المهيــن، ومــا أثمــر احتــالل 
ــي  ــل ف ــار والفش ــالك والدم ــوى اله ــال س ــزاة ألرض األبط الغ
القضــاء علــى األفيــون وتجارتــه، إذ ال تــزال أفغانســتان، حتـّـى 
هــذه اللحظــة، البلــد األول علــى المســتوى العالمــي، مــن حيــث 

ــاج األفيــون. إنت

قلنــا أن االحتــالل يريــد دائمــاً أن يكــون لــه عمــالء، والعمــالء 
هــم الوجــه اآلخــر لالحتــالل، فالذيــن تولــوا أمــور البــالد 
مؤخــراً فــي أفغانســتان هــم مــن أذيــال االحتــالل، ونحــن ال 
نتوقــع منهــم إحــداث أي تحســن فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة 
والمصالحــة الوطنيــة واســتتباب األمــن واالســتقرار ألنهــم 
كأســالفهم عمــالء وليــس فــي جعبتهــم قليــل وال كثيــر لمنفعــة 
هــذا الشــعب، بــل علــى العكــس فإنهــم خونــة وعمــالء لألجانب، 
ــة  ــوا دور العمال ــم لعب ــن، ألنه ــه الجبي ــدى ل ــا ين وســيفعلون م
الكلمــة،  بمعنــى  والمعتديــن  للغــزاة  والعبوديّــة  والخيانــة 
وارتكبــوا جرائــم ثابتــة وموثقــة فــي حــق عشــرات اآلالف إن 
لــم يكــن مئــات اآلالف مــن األفغــان، ودخلــوا التاريــخ مــن هــذا 
البــاب، فاالحتــالل أتــى بهــم ولــم يــأِت باألمــن واالســتقرار إلــى 
البلــد ولــن يأتــي بهمــا، كمــا أنهــم مــا قامــوا ولــن يقومــوا أبــداً 
بتعزيــز ســيادة القانــون ومكافحــة الفســاد وتوفيــر التعليــم، 
ــاكات  ــم وتنتشــر انته ــاد يتأصــل ويتفاق ــوا الفس ــم جعل ــل إنه ب
حقــوق اإلنســان وإن نعراتهــم التــي ينــادون بهــا صبــاح مســاء 
ــم المــرأة  ــرام حقــوق اإلنســان، وتعلي ــة، واحت مــن الديمقراطي
وتثقيفهــا، وتوفيــر فــرص العمــل، ذاهبــة دومــاً أدراج الريــاح. 
وخالصــة الــكالم أنــه قيــل ألعرابــي: أتريــد أن تصلــب فــي 
مصلحــة األمــة؟ فقــال: ال، ولكنــي أحــب أن تصلــب األمــة فــي 

ــي مصلحتهــم.  ــة ف ــب األم ــون أن تصل ــم يحب ــي! إنه مصلحت
ــة  ــق وخديع ــس لحقائ ــة وطم ــات مهزل ــت االنتخاب ــذا كان وهك
اســتعمارية كبــرى، وكذلــك تشــكيل الحكومــة، ألن األفــراد 
علــى  الخاصــة  مصالحهــم  يقدمــون  ممــن  هــم  المنتخبيــن 
مصالــح الشــعب. وماهــم إال طغمــة مــن الخونــة والعمــالء 

يلعبــون بمصيــر الشــعب وإنهــم أشــخاص:
يرمرُم من فُتات الكفر قوتا   ويشرب من كؤوسهُم الثمالْه
يقبل راحة الطاغوت حينا    ويَلثَُم دونمــــا خجل نَِعــــالَْه

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فهنــاك مرتزقــة لالحتــالل 
ــة التــي زرعهــا االحتــالل فــي كل  ــا، األلغــام الموقوت فــي بالدن
شــبر مــن البــالد وهــم: األربكيــة والشــرطة المحليــة، فــإن 
الشــرطة المحليــة أو مــا يُعــرف محليــاً بـــ أربكيــان التــي تمولهــا 
ــة  ــل أعــوام متورط ــة قب ــوات األمريكي ــة وأنشــأتها الق الحكوم
ــلحة  ــرقات المس ــل والس ــف والقت ــم الخط ــن جرائ ــر م ــي كثي ف
ــن  ــاب الدهــر، ويبي ــي أحق ــالد، وهــذا شــأنهم ف ــوم الب ــي عم ف
التاريــخ الــدور القــذر الــذي لعبــه المرتزقــة علــى مــر العصــور 
واألزمــان، وقــد اســتخدمت هــذه القــوات بــدءاً مــن الفراعنــة، 
ــية  ــب بوحش ــذي أعج ــي ال ــد رمســيس الثان ــي عه ــداً ف وتحدي
وغلظــة هــؤالء فــي تعاملهــم مــع األعــداء أو إخضــاع الشــعب 

ــؤالء  ــن ه ــتفادة م ــي االس ــات ف ــتمرت الحكوم ــه، واس ألحكام
ــود  ــم بالعه ــدم التزامه ــراً لرخــص ســعرهم وع ــن نظ المجرمي
والمواثيــق، وعــدم خضوعهــم للمحاكــم العســكرية حيــث أنهــم 
ــت  ــاة، ويثب ــا حي ــر الدني ــاً وال غي ــادة رب ــر الم ــون غي ال يعرف
التاريــخ أن خدمــات هــؤالء المرتزقــة بــدأت قديمــاً، حيــث 
اســتعانت االمبراطوريــة الفارســية والرومانيــة بهــم وأصبحــت 
لديهــم جيــوش كاملــة مــن المرتزقــة فــي كال االمبراطوريتيــن.

عليــه  أطلــق  مــا  شــكلوا  الفرنســيين  فــإن  الجزائــر  وفــي 
الجيــش  ســاندوا  الذيــن  الجزائريــون  وهــم  »الحركيــون« 
الفرنســي ضــد المقاومــة الجزائريــة. وقــد ألحقــوا الكثيــر مــن 
األذى بالمقاومــة الجزائريــة، إال أنهــم مــا زالــوا يوصمــون 

بأنهــم خونــة ومنبــوذون فــي مجتمعاتهــم.
ــاد هــؤالء داخــل فرنســا  ــون مــع أحف وكان الفرنســيون يتعامل
بكثيــر مــن اإلهانــة واالحتقــار، كمــا أن الحكومــات الجزائريــة 
المتالحقــة، رفضــت عــودة هــؤالء إلــى الجزائــر، رغــم مــرور 

عشــرات الســنين علــى هروبهــم إلــى فرنســا.
وفــي يــوم اســتقالل الجزائــر 1962/3/18 وصــف الجنــرال 
ديغــول »الحركيــون« بكلمــة شــهيرة قــال فيهــا »هــؤالء لعبــة 

ــة«.  ــخ، مجــرد لعب التاري
ــد أســس مليشــيات مســلحة لخدمــة  ــرت فق ــون بوناب ــا نابلي أم
ــك المليشــيات  ــاد تل ــي مصــر، وق ــالل الفرنســي ف ــوات االحت ق
ــذي  ــري« ال ــوب المص ــر »يعق ــاء مص ــد أبن ــوات« ض »الصح
ــذه  ــون أن يأخ ــن نابلي ــب م ــروه، فطل ــون واحتق ــذه المصري نب
معــه، حتــى لــو كان جثــة هامــدة ولبــى نابليــون رغبــة العميــل 
ــل، وأخــذه معــه  ــذرة داخــل برمي ــه الق المصــري، ووضــع جثت
إلــى فرنســا ليدفــن مــع العمــالء األخريــن الذيــن باعــوا أنفســهم 

ــل. ــم للمحت وضمائره
ــا  ــي بلدن ــة ف ــم توظيــف هــذه المجموعــات مــن المرتزق ــد ت وق
ــراق  ــث، وإح ــويه الجث ــل وتش ــاف والقت ــات االختط ــي عملي ف
المــدارس ونشــر الفوضــى والرعــب بيــن الســكان، وكانــت 
لهــذه المجموعــات الــدور الكبيــر فــي تشــويه ســمعة الحــركات 
المقاِومــة اإلســالمية فــي أفغانســتان، حيــث كانــت تنســب 
ــادة،  ــر المســاجد ودور العب ــن تفجي ــال الوحشــية م ــم األعم له
وقتــل العلمــاء والشــيوخ ونشــر الفوضــى التــي تقــوم بهــا هــذه 
المجموعــات التــي ال تجــد رادعــاً أو حــداً مــن أجــل حفنــة مــن 
المــال. ويبقــى كل مــن بــاع دينــه ووطنــه وشــعبه مجــرد لعبــة، 
ــم  ــي بلدانه ــؤالء ف ــن دور ه ــر ع ــدق تعبي ــذا أص ــث كان ه حي
ــزاة  ــدي الغ ــي أي ــة ف ــرد لعب ــؤالء مج ــم ه ــعوبهم، نع ــع ش وم

ــال: ــث ق ــري حي ــن. وهلل در الجواه المعتدي
أالَ اَل تَْسأالنِي ما َدَهــــــانـِي   فعن أيَّ الحوادِث تســـأالِن
بَكْيُت وما على نفسي ولكـْن   على َوطٍَن ُمضاٍم ُمْستَهـــاِن
على َوطٍَن َعَجْيٍف ليس يقُوى  على نَُوٍب ُمسْلَسلٍَة سِمـــان

إلبقــاء  ويمكــرون  ويدبــرون  يتآمــرون  األعــداء  إن  نعــم 
االحتــالل إلــى أمــد بعيــد.  وهللا يمكــر بهــم ويبطــل كيدهــم وهــم 
ــن  ــل، م ــاف المهازي ــر الضع ــؤالء البش ــن ه ــعرون! فأي ال يش
تلــك القــدرة القــادرة.  قــدرة هللا الجبــار، القاهــر فــوق عبــاده، 
الغالــب علــى أمــره؟ فهــو الــذي هــزم األحــزاب وحــده، واليــوم 
يهــزم جيــوش الكفــرة المعتديــن نوهــذه الهزيمــة تحــل عزيمــة 
ــر  ــا نص ــاً علين ــى: وكان حق ــال تعال ــين. ق ــداء المتغطرس األع

ــن. المؤمني
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ــي  ــض ف ــت األبي ــى البي ــا إل ــاراك أوبام ــس ب ــذ مجــيء الرئي من
ــن  ــص م ــى وضــع الخطــط للتخل ــه عل ــت إدارت واشــنطن، عمل
تركــة الحــرب الثقيلــة فــي أفغانســتان، والتــي كلفــت الواليــات 
المتحــدة خســائر ماديــة وبشــرية باهظــة، ورســمت لهــذه 
الغايــة اســتراتيجية خــروج مــن هــذه الحــرب علــى نحــو يحفــظ 

ــام 2014. ــي الع ــاً ف ــكا انســحاباً آمن ألمري
ــِه،  ــم تنت ــي ل ــرب، الت ــذه الح ــرة له ــورات األخي ــر أن التط غي
ــا  ــة وحليفته ــة المحتل ــوات األمريكي ــا الق ــرض فيه ــي تتع والت
مــن الــدول الغربيــة لحــرب اســتنزاف مــن العيــار الثقيــل، 
عرضــت هــذه االســتراتيجية النتكاســة خطيــرة تشــير إلــى 
ــوات  ــد الق ــم تع ــث ل ــه، حي ــو إلي ــا تصب ــق م ــي تحقي ــلها ف فش
المحتلــة ألفغانســتان تحظــى بــأي مــكان آمــن فــي البــالد، حتــى 
داخــل المؤسســات العســكرية واألمنيــة والحكوميــة التــي جــرى 
إعــادة بنائهــا بإشــراف ورعايــة أمريكيــة مباشــرة، وهــو األمــر 
ــى  ــة إل ــوات األمريكي ــادة الق ــية بقي ــادة األطلس ــع القي ــذي دف ال
ــد أن  ــة، بع ــوات األفغاني ــع الق ــات م ــف العملي ــرار وق ــاذ ق اتخ
ــذ  ــود األمريكييــن والغربييــن مصرعهــم من لقــي عشــرات الجن
ــوات  ــت الق ــان، وبات ــود أفغ ــران جن ــاري بني ــام الج ــة الع بداي
المحتلــة فــي وضــع ال تحســد عليــه، فهــي ال تعــرف متــى وأيــن 
تتعــرض فيــه للهجمــات المســلحة، التــي ازدادت وتيرتهــا علــى 
نحــو غيــر مســبوق، فيمــا ارتفعــت أعــداد القتلــى فــي صفــوف 
حلــف الناتــو بشــكل كبيــر وحتــی فــي الشــتاء القــارص، حيــث 
ــة  ــات قاتل ــلة هجم ــة لسلس ــة والعميل ــوات المحتل ــت الق تعرض
وقاصمــة نفذتهــا المقاومــة األفغانيــة، ومــن أراد أن يعــرف 
حجــم خســائر األمريــكان والحلــف األطلســي فــي هــذه الحــرب 
النازفــة فليبحــث عــن خســائر أمريــكا أو االنهيــار األمريكــي فــي 
ــي هــذا  ــات ف ــرة وســيجد اعتراف ــات كثي جوجــل، وســيرى كتاب

ــات األعــداء أنفســهم. ــى اعتراف الصــدد حت
ولكــن متــى ســيفقهون أن هــذه الحــرب لــن تعــود عليهــم 
بالنفــع، وضررهــا أكثــر مــن نفعهــا؟ فمنهــم مــن يقــول بأنــه بعــد 
عاميــن مــن شــن الحــرب علــى أفغانســتان وصــل الغربيــون إلى 
نتيجــة وهــي أن الحــرب بــدأت عشــوائية ولــم يُخطـّـط لهــا بدقــة، 
وتوشــك علــى اإلخفــاق، فقــرروا عــام 2003 أن يرســلوا مزيــداّ 
مــن القــوات الغربيــة باســم ايســاف لتدعــم القــوات األمريكيــة 

فــي كل المياديــن.
ــة  ــوات األمريكي ــا الق ــد فيه ــت تتواج ــي كان ــوام الت ــي األع وف
والغربيــة بكثافــة فــي أفغانســتان وكانــت تحــارب بشراســة 
ــن العــزل خســائر بشــرية فادحــة،  وعشــوائية ألحقــت بالمدنيي
فقــد قُتِــل مابيــن عامــي 2001م و 2004م أكثــر مــن 3000 

ــل 1700 مــن المدنييــن،  مــن المدنييــن، وفــي عــام 2005م قُتِ
وعــام 2006م قُتِــل 4400، وفــي عــام 2007م قُتِــل 7700، 
أمــا فــي عــام 2008م فقــد قُتـِـل 10100 مــن المدنييــن، وكذلــك 
فــي األعــوام مابيــن 2009م إلــى 2014م كان العــدد يشــبه هــذه 
ــي  ــم، وف ــهداء أضخ ــدد الش ــا كان ع ــي بعضه ــل وف ــام ب األرق

ــة أيضــا. ــوات األمريكي ــر مــن الق ــل الكثي الوقــت نفســه قُتِ
ــل  ــاء ومقت ــن األبري ــى المدنيي ــة قتل ــاع حصيل ــد تســبب ارتف وق
الشــعب  تأييــد  معــدل  انخفــاض  فــي  األمريكييــن  الجنــود 
مظالــم  ثــم  أفغانســتان،  فــي  األمريكيــة  للحــرب  األمريكــي 
القــوات األمريكيــة فــي ســجن أبوغريــب وفــي معتقــل باغــرام 
وغوانتانامــو التــي بقيــت وصمــة عــار فــي جبيــن أمريــكا.

وقــد أســاءت هــذه التعذيبــات إلــى ســمعة أمريــكا دوليــا، وكان 
مــن بيــن شــعارات أوباما فــي الدعايــات اإلنتخابية عــام 2008م 
انســحاب القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان والعــراق وإغــالق 
معتقــل غوانتانامــو، وبســبب هــذه الشــعارات اإلنتخابيــة وصــل 
إلــى ســدة الحكــم فــي البيــت األبيــض، يــرى كثيــر مــن الخبــراء 
السياســين أن فــوز أوبامــا فــي انتخابــات عــام 2008م كان 

ســببه شــعاراته ضــد الحــرب فــي أفغانســتان.
ــي  ــه ف ــد بقائ ــي بع ــع العمل ــي الواق ــا ف ــل أوبام ــاذا فع ــن م لك
الحكــم أكثــر مــن ســبعة أعــوام؟ لقــد بقــي معتقــل غوانتانامــو 
كمــا كان فــي عهــد بــوش االبــن، وبقيــت القــوات األمريكيــة فــي 
أفغانســتان تحــت اســم آخــر، برغــم أن حلــف الناتــو وصــل إلــى 
نتيجــة وهــي أن بقــاء قواتــه فــي أفغانســتان ليــس فــي صالحــه 
وبالتالــي يجــب أن ينســحب بجميــع قواتــه مــع نهايــة عــام 
ــت الشــعب  ــد طمأن ــكا ق ــت أمري ــتان، وكان ــن أفغانس 2014م م
األمريكــي بــأن القــوات األمريكيــة ستنســحب مــع قــوات الناتــو 
مــن أفغانســتان. إال أنــه بنهايــة عــام 2014 لــم تنســحب القــوات 
األمريكيــة مــن أفغانســتان كمــا وعــدت أمريــكا، لكنهــا وبحســب 
ــار  ــن قنده ــراً ع ــت تقري ــي قدم ــرس الت ــييتد ب ــة أسوش صحيف
ــي  ــال ف ــذي ق ــد وال ــي الجدي ــاع األمريك ــا وزيرالدف ــي زاره الت
تصريحــات لــه فــي زيارتــه: أمريــكا تزمــع التواجــد الدائــم فــي 

أفغانســتان ولكنــه وصــف هــذا التواجــد بالدعــم التدريبــي.
ولکــن مــن الواضــح أن حــرب أفغانســتان لــن تنتــِه مالــم 
قويــة  األفغانيــة  المقاومــة  ألن  االحتــالل،  قــوات  تنســحب 
وتســتند إلــى تأييــد شــعبي واســع، وتملــك اســتراتيجية خــوض 
حــرب اســتنزاف طويلــة النَفَــس، ال قــدرة للــدول الغربيــة علــى 
ــي  ــة، الت ــة والمالي ــا االقتصادي ــم أزماته ــي ظــل تفاق ــا ف تحمله
تجعلهــا غيــر قــادرة علــى تحمــل النفقــات الباهظــة لمثــل هــذه 

ــرب. الح

ت االحتالل
ت قوا

مابقي
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لعــل مــن أكثــر الكلمــات تــرداداً فــي كلمــات السياســين األفغــان 
ــدث  ــكل يتح ــالم«، فال ــة »الس ــي كلم ــام ه ــذه األي ــب ه واألجان
عــن الســالم، ويكأنهــم يريــدون أن يســتفيدوا مــن هــذه الكلمــة 
الجميلــة ويوظّفوهــا بالســوء، كمــا جــرى هــذا األمــر مــن 
قبــل المحتليــن وأذنابهــم طيلــة ســنوات االحتــالل، وكأنهــم 
يســتغلون هــذه الكلمــة الجميلــة لمســاعدة المجرميــن الدولييــن 
ــن  ــة؛ ألن الذي ــم الخبيث ــم وأهدافه ــى مطامعه ــول إل ــي الوص ف
يتشــدقون بالســالم يخربــون ســالم وطنهــم بأيديهــم أكثــر مــن 

ــن. اآلخري
فالذيــن يكثــرون الحديــث عــن الســالم، هــم الذيــن يكرهــون ذلــك 
ــدة  ــن مائ ــون م ــن يُرَزق ــا أن الذي ــل. كم ــة والعم ــي الممارس ف
ــن  ــدوالرات ل ــن ال ــن م ــم الماليي ــذا االس ــون به ــالم وينفق الس
ــال  ــرة دون آم ــر عث ــيكونون حج ــالد، وس ــح الب ــوا مصال يراع
شــعبنا المنكــوب الــذي يحلــم بالســالم. وهكــذا فــإن الهــّوة بيــن 

ــرة جــداً! ــال كبي الوعــود واألفع
ــر  ــاء نش ــالم ووكاالت األنب ــائل اإلع ــى وس ــي عل ــكا تمل فأمري
بحثهــا عــن ســبل الســالم، وتضخيــم ذلــك، ليشــغلوا الــرأي 
ــت  ــي الوق ــن ف ــف، ولك ــالم الزائ ــق الس ــوه ببري ــام ويخدع الع
ــع  ــى أفغانســتان، ليطّل ــر دفاعهــا إل ــكا وزي نفســه، ترســل أمري

ويدقــق النظــر فــي البنيــة التحتيــة األفغانيــة الالزمــة الســتمرار 
ــم مــدى قــدرات األمريكييــن الجويــة  االحتــالل، ويتفحــص ويقيّ
قــدرات  حــول  الالزمــة  المعلومــات  ويجمــع  والدفاعيــة، 
أجــل  مــن  األفغانيــة،  الواليــات  مختلــف  فــي  المجاهديــن 
التصــدي لنشــاطات المجاهديــن، ثــم ينقــل هــذه المعلومــات إلــى 
ــكا  ــات أمري ــن سياس ــب م ــون!. فياللعج ــي بنتاغ ــكريين ف العس

العجيبــة!
فهــذه هــي السياســة المزدوجــة، حيــث يُرغــون ويُزبِــدون 
ــأن الســالم قريــب فــي أفغانســتان مــن  ــر وســائل اإلعــالم ب عب
جهــة، ومــن جهــة أخــرى يبحثــون باســتمرار عــن التغييــر 
االســتراتيجي، كمــا كانــوا يزعمــون قبــل أعــوام بــأن االحتــالل 
ســيقلص وســينهي مهامــه عــام 2014م، واآلن باتــوا يقولــون 
إن عــام 2016م هــو آخــر عــام لالحتــالل فــي أفغانســتان. يبــدو 
ــذا  ــى ه ــاد عل ــالل االعتم ــن خ ــه م ــدون أن ــن يعتق أن األمريكيي
النــوع مــن السياســة المتناقضــة ســيتمكنون مــن اســتغفال 
الشــعب األفغانــي األبــي أو أن يضعفــوا معنويــات المجاهديــن، 
مــن  يســأم  بحيــث  األفغانــي  العــام  الــرأي  يثيــروا  أن  أو 
المجاهديــن، أو أن يرفعــوا معنويــات قواتهــم المنهــارة، ولكــن 
ولحســن الحــظ لــم تصــل أمريــكا ألي هــدف مــن هــذه األهــداف، 
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ــاء هللا. ــتهزم إن ش ــل وس ــتبوء بالفش ــل س ب
وبمــا أن أمريــكا تدنــدن حــول الســالم، فقــد حــذت اإلدارة 
العميلــة فــي هــذه األيــام حذوهــا، وجعــل العمــالء محــور 
كالمهــم فــي وســائل اإلعــالم حيــال الســالم. ونصبــوا مــن 
أنفســهم نوابــاً للســالم فــي أفغانســتان، ولكــن هــل مــن ســائل 
لهــؤالء: إذا كنتــم تريــدون الســالم حقــاً فلمــاذا ال تذعنــون وال 

ــة؟ ــي الحق ــعب األب ــات الش ــى مطالب ــتمعون إل تس
للســالم،  كــرواد  يُبــرزون  الذيــن  يعتنــي هــؤالء،  لمــاذا ال 
بالمطلــب الرئيســي لجميــع أفــراد الشــعب فــرداً فــرداً أال وهــو 
مطلــب اســتقالل البــالد بــال قيــد أو شــرط، واســترجاع المجــد 

ــد؟ ــرى البل ــى ث ــة اإلســالمية عل ــة الحكوم ــد، وإقام التلي
فهــل مــن الممكــن أصــالً أن يُبســط األمــن ويأتــي الســالم 

باإلكــراه واإلجبــار وتحــت أمــر األعــداء األلــداء؟
هــل مــن الممكــن أن يأتــي الســالم بالتحــدي أم هــل يأتــي 
للقيــم الدينيــة والوطنيــة  الســالم فــي بيئــة ال تُقيــم وزنــاً 

األفغانــي؟ للشــعب 
هــل يطمــع األفغــان بالســالم علــى ثــرى الوطــن تحــت قصــف 
ــكان  ــة لألمري ــات الفتاك ــة والبارج ــة العمالق ــرات الحربي الطائ

ــف األطلســي؟ والحل
أفغانســتان  فــي  الســالم  يأتــي  أن  المســتحيل  مــن  أليــس 
بقــاء  اســتمرار  علــى  مســاء  صبــاح  يصــّرون  والعمــالء 
الشــعب  ويبيعــون  للبــالد،  احتاللهــم  واســتمرار  األجانــب 

القــذرة؟ االتفاقيــات  علــى  بالتوقيــع  والوطــن 
أتعجــب ممــن يتكلــم عــن الســالم فــي حيــن اســتمرار االحتــالل، 
واالســتهزاء بغيــرة األفغــان وشــهامتهم الفطريــة التــي تأنــف 
مــن االحتــالل، فهــل سيشــفي الــكالم المعســول حــول الســالم 

غليلــه؟

ــد  ــا ال تري ــم أنه ــة، يُعل ــكا المزدوج ــن خــالل سياســات أمري م
الســالم فــي الشــرق األوســط، بــل هــي حجــر عثــرة وســد منيــٌع 
ــكالم  ــن تناقــض ال ــدو م ــا يب ــة، وكم ــي المنطق ــام الســالم ف أم
ــي أفغانســتان  ــد ســالماً ف ــكا تري ــإن أمري ــي ف ــل األمريك والعم
ال يهــدد مصالحهــا، أو علــى األقــل يُخفــي هزيمتهــا وهزيمــة 
النيتــو، أو بعبــارة أخــرى هــي تســعى وراء اســتعباد األفغــان 

ــق  ــا هــو طري ــكان م ــى األمري ــي عل ــد، وإال فهــل خف ــى األب إل
الســالم بيــن األفغــان، أم هــل تجهــل مطالــب األفغــان إلحــالل 

الســالم فيمــا بينهــم؟
هــل يُعقــل أن تعــّرف أمريــكا نفســها علــى أنهــا رســول الســالم 
وهــي التــي نقضــت دســتور األمــم المتحــدة عــام 2001، 
وتســببت فــي إحــداث الفوضــى والبلبلــة فــي أفغانســتان طيلــة 
14 ســنة، فقتلــت الكثيــر مــن المدنييــن األفغــان بــكل همجيــة 
ــرت البيــوت علــى ســاكنيها وهــم نيــام. وهــل  ووحشــية، ودّم
قاتــل األفغــان األبــاة وحمــاة الديــار طيلــة ســنوات االحتــالل إال 
ــاذه مــن  ــد وإنق ــة واســتقالل البل ألجــل إحــالل الســالم والحري

ــاب الصليــب؟ ــالل وأني ــن االحت براث
وهــل طلــب المجاهــدون شــيئاً أكثــر مــن حقوقهــم العادلــة 

المعروفــة لــدى جميــع أمــم األرض؟
كيــف اليخجــل العــدّو المحتــل مــن ادعــاء أنــه رســول الســالم، 
ــون الحــرب  ــد، ويســّعر أت ــه للبل ــي دوام احتالل وهــو يطمــع ف

والقتــل والدمــار أكثــر مــن أي وقــت مضــى؟
فليعــرف األمريــكان وشــركاؤهم المجرمــون الذيــن يتحركــون 
بإشــارة منهــا، بــأن الشــعب األفغانــي األبــي لــن يشــتري 
ــالل بالســالم الحــر  ــر االحت ــرزح تحــت ني ــذي ي ــذل ال ســالم ال
الحقيقــي، ولــن تذعــن طبيعتهــم األبيــة لهــذه المواصفــات 
العبيديــة، فإنهــم ال ينظــرون إلــى جرائــم األمريــكان وهمجيتهــم 
وبربريتهــم بعيــن الســالم. ولــن يشــتري هــذا الشــعب الباســل 
الفســاد وبيــع الوطــن، والغــدر والخيانــة بآمــال الشــهداء، 
والــكالم المتذبــذب والتســّول أمــام الغربييــن. ولــن يرغــب 
بالســالم الــذي يكــون تحــت مظلــة العبوديــة القبيحــة القــذرة. 
ولــو كان هنــاك مــن يريــد الســالم الحقيقــي، فليصــِغ إلــى 
مطالــب الشــعب األفغانــي األساســية، وليعــرف ألمــه الحقيقــي، 
ــي  ــو ف ــا ه ــل إال م ــي الباس ــعب األب ــذا الش ــن ه ــع م وال يتوق
ــل  ــذي جع ــي، وال ــر وتاريخــه البطول ــذا الشــعب الكبي شــأن ه
مــن مقولــة: )ليــس المهــم أن تعيــش، المهــم أن تعيــش حــّراً( 
حكمتــه المقدســة، حكمــة اعتنقهــا بعــد أن تــرك الحيــاة الهادئــة 
الرغيــدة للجبنــاء واألفنديــة، الذيــن آثــروا الســالمة، وفضلــوا 
ــوا  ــة، فباع ــاة الحري ــى حي ــذل عل ــداب الم ــت االنت ــاة تح الحي

ــة. ــم الضيق ــزاة مــن أجــل مصالحه ــم للغ وطنه
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بقلم: نويد

قبــل أيــام أكــد رئيــس المخابــرات الوطنيــة األميركيــة »جيمــس 
كالبــر« تنامــي القــدرات العســكرية لــدى مجاهــدي اإلمــارة 
فــي  وســتتقوى  ســتتصاعد  أنهــا  علــى  وأكــد  اإلســالمية، 
أفغانســتان خــالل األيــام المقبلــة. ولــم يمــِض كثيــر وقــت 
علــى هــذا التصريــح حتــى امتــألت قلــوب العمــالء فــي اإلدراة 
ــار مصطنعــة  ــى نشــر أخب ــاً، فســارعوا إل ــاً ورعب ــة هلع العميل
عــن قــدرات الجنــود العمــالء فــي مختلــف الــوكاالت ووســائل 

ــالم. اإلع
ففــي 10 مــن جمــادى األولــى عقــد بــوق االحتــالل صديــق 
ــاً  ــة، مؤتمــراً صحفي ــة األفغاني صديقــي، الناطــق باســم الداخلي
يقــدم فيــه كلمــة مبالغــاً فيهــا جداً عــن قــدرات القــوات األفغانية، 
ــق واالضطــراب  وكل هــذا مــن أجــل أن يخفــف شــيئاً مــن القل

الــذي دّب فــي قلــوب جنــوده العمــالء.
وكمــا كان واضحــاً مــن كالمــه، فبــدالً مــن أن يعتــرف بالواقــع، 
ــوة إدارة  ــادة ق أخــذ يتحــدث عــن النجاحــات والمكتســبات وزي
األمــن العميلــة بكابــول، طمعــاً منــه فــي خــداع الشــعب وتزييــف 
مــا عليــه الحــال فــي الواقــع. ومــن اطلــع علــى مــا قالــه بــوق 
االحتــالل فــي هــذا المؤتمــر الصحفــي، ســيعلم أنــه كان يرفــع 

مــن معنويــات جنــوده فحســب ويشــجعهم بترهاتــه.
هــذا فــي حيــن أن تنامــي قــدرات المجاهديــن فــي ازديــاد ال نظير 
ــال  ــن األبط ــإن المجاهدي ــى ف ــبحانه وتعال ــل هللا س ــه، وبفض ل
ــى الرغــم مــن  ــن عل ــر مــن الميادي ــي كثي ــوا عدوهــم ف ــد فاق ق
معداتهــم البســيطة وإمكانياتهــم المتواضعــة، وهــو مــا تســبب 
فــي ارتعــاد فرائــص »صديقــي« الكــذاب وأمثالــه وجعلهــم 
يســارعون فــي عقــد مؤتمــرات صحفيــة بغيــة تزويــر الحقائــق 
كيفمــا شــاؤوا. ولكــن ال مطمــع لهــم فــي أن يبينــوا الحقائــق، 
بــل المطمــع ينحصــر فــي كلمــة تفرحهــم وتفــرح اإلدارات 
األمنيــة وتخــدع الشــعب، وبهــذا يســتطيعون التقليــل مــن شــأن 

ــن. ــدرات المجاهدي ــر« بتصاعــد ق ــراف »جيمــس كالب اعت

ــك؛ فالشــعب  ــي« ســوى ذل ــي وســع »صديق ــس ف ــة لي وحقيق
ــق ويلمســونها  ــرون الحقائ ــن ي ــي والســيماً الذي ــي األب األفغان
علــى أرض الواقــع، يعرفــون تمامــاً أكاذيــب الصديقــي ودجلــه 

ــأن الحقيقــة عكــس مــا يقــول. ــره، ويعرفــون ب وتزوي
ــدرات اإلدراة  ــي« عــن ق ــه »صديق ــغ في ــذي يبال ــن ال ــي الحي ف
العميلــة، يحــذر أســياده األجانــب بيــن الفينــة والفينــة مــن 
تنامــي قــدرات المجاهديــن المحتملــة مــع حلــول العــام الجــاري 
)2015م(، ومــع حلــول الربيــع القــادم بمــا فيهــا العمليــات 
الربيعيــة وأنهــم ســيفتحون ويســيطرون علــى مناطــق جديــدة، 
ــار عنيــف وصعــب،  ــة فــي اختب وحينهــا ســتقع القــوات العميل
حيــث أن القــوات الغازيــة المحتلــة لديهــا تجربــة حــرب طيلــة 
الســنوات الـــ 13 الماضيــة، ويدركــون جيداً شــهامة المجاهدين 
تجاربهــم الحربيــة، وفنونهــم  وغيرتهــم، ويعرفــون تمامــاً 
القتاليــة التــي أردت الكثيــر مــن أرواح الجنــود األميركييــن 

ــة. ــم شــر هزيم ــف األطلســي وهزمته ــود الحل وجن
وحقيقــة األمــر، أن »صديقــي« وأمثالــه عندمــا يســمعون مــن 
ــدرة  ــن مق ــاب م ــك وارتي ــي ش ــم ف ــيادهم أنه ــتخبارات أس اس
اإلدارة العميلــة، ويتحدثــون عــن مواطــن ضعفهــا، فــال منــاص 
لهــم مــن بــث دعاياتهــم عــن قدراتهــم الموهومــة، رغبــة فــي 
ــات أفرادهــم  ــع معنوي خــداع الشــعب وجنودهــم العمــالء، ورف
بكالمهــم الغيــر الناضــج فــي أنهــم ســيتمكنون مــن هزيمــة 

ــن. ــص دور أســيادهم المحتلي ــد تقل ــن بع المجاهدي
غيــر أن الواقــع يثبــت أن كالم »صديقــي« هــو ضــرب مــن 
الخيــال والوهــم واألســاطير، فالحقيقــة تكــون فــي خنــادق 
القتــال ال فــي فنــادق المؤتمــرات، وال فيمــا يدعيــه »صديقــي« 
بــكالم متلفــز ومــن مــكان آمــن وهــو بعيــد كل البعــد عــن 
ــون  ــي أت ــن هــم ف ــوده العمــالء الذي ــن، فجن الســاحات والميادي
المعــارك الضــروس أعــرف منــه وعلــى علــم بــأن مكتســباتهم 

ــالم. ــه اإلع ــه ويهّول ــا يضّخم ــار م ــر معش ــغ عش ال تبل

عمالء االحتالل:
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المأســاة التــي حلـّـت مؤخــراً علــی المدنييــن فــي واليــات كابيســا 
وكونــار وفاريــاب أكــدت مــدى حقــد العمــالء علــى الشــعب 
األعــزل بقتــل وحــرق القــری والرجــال واعتقــال العشــرات 

ــب. ــا ذن ــم دونم منه
إن حكومــة المليشــيات مجردةٌ من أدنى مبادئ اإلنسانية، وذلك 
واألعراف  القوانين  وبحكم  ناحية،  من  الُمعاش  الواقع  بحكم 
والمواثيق الدولية من ناحية أخرى، إذ إن مظالــم المليشــيات 
ضد  الحــرب  جرائم  أكبــر  مــن  هي  األفغانــي  الشــعب  ضــد 

اإلنسانية.
ــع  ــي بتوقي ــرف غن ــد أش ــم، تعه ــدة الحك ــى س ــه إل منذ وصول
االتفاقيــة بتشريد الشعب األفغانــي مــن أرضه، وفعــل ذلــك لنيــل 
رضــی األمريــكان وثنائهــم. هذا بجانب تنفيذ جملة من المجازر 
البشعة التي يندى لها جبين اإلنسانية بحق من رفض الخنــوع 
ــة؛ قامت المليشــيات بتنفيذ  ــالل، وطوال الشــهور الماضي لالحت

عدٍد آخر من المجازر.
ــد  ــن ض ــن المتظاهري ــدد م ــي ع ــهر الماض ــي الش ــل ف ــد قُت فق
واليــة  فــي  منهــم  العشــرات  واعتُقِــل  العميلــة،  الحكومــة 
ننكرهــار، وإن كنــا ال نســتغرب وقــوع ذلــك مــن قبــل حفنــة مــن 
ــوا أمــور  قطــاع الطــرق. إن األمريــكان احتلــوا أفغانســتان وولّ
البــالد لحفنــة مــن الســراق والغاصبيــن والمنتهكيــن لألعــراض. 

ــالد؟  ــاب الفســاد حــال الب فهــل ســيُصلح أرب
ــي الغاشم على  ــه، وفي غمرة العدوان الميليش ــك كل ــم ذل وبرغ
قری الفقــراء فــي هذه األشــهر األخيــرة، لم تستطع الدولــة 
العميلــة الرد علــى عمليــات المجاهديــن البطولية داخل المناطــق 
المحتلة؛ وبحمــد هللا تعالــی نــری الــرد الســاحق للمجاهديــن 

ــن ال يحترمــون الشــعب. ــی العمــالء الذي عل
يخشــى العمــالء الجبنــاء مواجهــة المجاهديــن، فيصبــون جــام 
اإلنسانية  بشعة ضد  بارتكاب مجازر  األبريــاء  علــى  حقدهــم 
في القــری والمناطــق النائيــة، حيث تطــال رصاصــات غدرهــم 
النساء واألطفال والشباب والشيوخ، هذا بجانب اقتالع األشجار 

ــری، فأي إنسانية هذه! ــوت وحــرق الق وهدم البي

واتهمــت المنظمــة العالميــة لألمــن المجاهديــن، فــي تقريرهــا، 
بــأن لهــم عالقــة مــع المافيــات وأنهــم يرتكبــون أبشــع الجرائــم، 
لكنهــا لــم تســأل العمــالء عــن مظالمهــم فــي حــق الشــعب، 
ــن  ــازل المدنيي ــم المليشــيا بتهديمهــم لمن ــم تحقــق فــي جرائ ول
األبرياء وإطالق النار عليهم، وهذا يعزز ُمَســلّمة »عدم إنسانية 

ــة واالحتالل والعمــالء. » المنظمــة العالمي
لقد أدَّت همجيــة الحكومــة العميلــة خالل ثالثة أسابيع إلى ارتقاء 
نحو 30 شهيداً مــن المدنييــن، وجرح نحو 800 مواطناً، وهدم 
ــى  )بيوت، مساجد، محالت تجارية(، خــالل شــّن قوات  36 مبن

ــات فــي عــدد مــن المناطــق، فضاًل عن  الشــرطة واألمــن عملي
إحــالل الكــوارث بالمواطنيــن ومنازلهم .

وفــي هــذا الشــأن، يعلّــق رئيس العمــالء اإلرهابي المتطرف 
ــد.  ــاء أفغانســتان مــن جدي ــن أجــل بن ــه م ــي« بأن »أشــرف غن
ــن  ــي يصرخــون م ــاب أشــرف غن ــالء وأحب ــة أن العم والحقيق
ــم تشــهد أفغانســتان  تفّشــي الفســاد فــي دائــرة حكمــه، حيــث ل
انتشــار لظاهــرة الفســاد كمــا شــهدتها فــي فتــرة حكــم أشــرف 

غنــي. 
ــاة الشــعب، حيــث  ــدم األفغانــي ومعان والحــال أنــه يســتخف بال
بعــدم مباالتــه  صــّرح بعــض أحبــاب أشــرف غنــي منوهــاً 
»نحاول  بالقول:  وتشريدهم  وقتلهم  المدنيين  بــاستهداف 
من  ضحايا  هناك  ولألسف  العسكرية،  األهداف  استهداف 
وهذا  الستهدافهم«،  نسعى  وال  لسقوطهم  نأسف  المدنيين، 
الشــعب  بدم  العمــالء  استخفاف  يكشف مدى  بدوره  التصريح 
قيــادة  غنــي  أشــرف  قيادة  أن  أيضاً  مايعني  وهو  األفغانــي، 

اإلنسانية. المبادئ  بأبســط  تلتــزم  وال  وحاقدة  إرهابية 
ــتان لم تحّرك في  ــاكات بحق اإلنسانية في أفغانس كل هذه اإلنته
المجتمع الدولي ساكناً، ولم يُتخذ حتى اللحظة أي موقٍف واضٍح 
تجاه ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية مــن قبــل العمــالء، وهو ما 
الدمويين  من  مجموعة  يقودها  المتحدة  األمم  أن  فكرة  يعزز 
اإلمبريالية  رعاية  تحت  والمافيا  واإلرهاب  الحروب  وتجار 
العالمية، حيث ســّوغت تأســيس حكومــة ميليشــية برعايــة 

الواليــات المتحــدة التي نهبــت خيرات أفغانســتان.
المتحدة  الواليات  الدولي، وخاصة  المجتمع  أن  به  المسلّم  من 
التي تسيطر على األمم المتحدة ومن يسير في فلكها منحازون 
بشكل كامل لصالح العمــالء ولصالــح أشــرف غنــي، وهو ما 
ــاه  ــكان تج ــدة واألمري ــم المتح ــذه األم ــف تتخ يعني أن كل موق
أفغانســتان ال يصــب إال فــي صالــح العمــالء وليس فــي صالــح 
الحــرب  اء  جرَّ جداً  كبيٍر  بشكل  تضرر  الذي  اإلنساني  الوضع 

ــتان. ــتمرة على أفغانس ــة المس العقيم
حاولت الواليات المتحدة إظهار دولة اإلرهاب الميليشــي على 
لذلــك  ج  يروِّ كما  والسالم،  للحرية  ومحبة  إنسانية  دولة  أنها 
اإلعالم العميلــة بشبكاته وقنواته المتعددة التــي يســيطر عليهــا 

رجاالت البرلمــان ومافيــات المخــدرات واإلعالم.
األمن،  مجلس  وخاصة  الدولي،  بالمجتمع  األجدر  من  كان 
يتهــم  ال  وأن  واحدة،  لمرة  ولو  العنصرية  عــن  يتخلــى  أن 
ــة  ــود عالق ــة وج ــعب، بتهم ــن الش ــم م ــن ه ــن، الذي المجاهدي
ــة، وأن يصدر قراراً يلزم  ــات المجرم ــات والعصاب ــم بالمافي له
األمريــكان والعمــالء فيــه بوقف عدوانهــم الوحشي ضد الشعب 
األفغانــي األعزل، ولكن الحرب الصليبية ضد اإلسالم لم تضع 

بعد! أوزارها 

)حكومة الميليشيات(
االبنة المدللة للمجتمع الدولي

بقلم: حافظ منصور
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المذعورون
بقلم: الدكتور بنيامين

جميــع األفغــان هــم المتأزمــون مــن العــدوان األمريکــي علــی 
ــة،  ــح األفغاني ــی المصال ــن عل ــذي الزال يهيم ــتان، وال أفغانس
وکان الکثيــر هنــا يزعــم بــأن الواليــات المتحــدة ســتنجح 
فــي تحقيــق أهدافهــا فــي أفغانســتان وفــي إخضــاع المقاومــة 
األفغــان وعلى  المدنيين  الحــرب على  خــالل  مــن  األفغانيــة 
 - أيضاً   - الکثيــر  وکان  أفغانســتان،  في  الشــعبية  المقاومة 
يتمنون أن تطــول الحرب العدوانية على أفغانســتان حفاظاً على 

كراسيهم.
بأن  -والزالــت-  وعدت  قد  كانت  المجاهديــن  مقاومة  لكن 
تكون هذه الحرب حرب مفاجآت وخســائر علــی األمريکييــن 
والعمــالء وقد كانت، فيکفــي أن نمــر علــى قائمــة شــهر واحــد 
مــن إحصائيــات الخســائر فــي األرواح والماديــات واآلليــات فــي 

ــداء. ــوف األع صف
قواعدهــم  عقــر  وفــي  کابــول  فــي  األميــرکان  ضرب  فمن 
الجــاري  الشــهر  فــي  العمــالء  ضــرب  ومــن  العســكرية؟، 
عبــر عمليــات خيبــر المبارکــة فــي واليــة زابــل بالعمليــات 
االستشــهادية وکبــد العــدو خســائر فادحــة فــي مؤسســاته 
الســاحة؟ الفــرار مــن  العســکرية وأرتالــه وأرغمــه علــى 
ــول  ــة زاب ــي والي ــار ف ــة نوبه ــن مديري ــدو م ــرج الع ــن أخ وم
ــق  ــم مناط ــی معظ ــيطر عل ــداء وس ــس األع ــن رج ــا م وحرره
ــى فعــل شــيء ســوى  ــادراً عل ــم يکــن العــدو ق ــة حتــى ل الوالي
اللجــوء إلــی اإلعــالم العميــل وتقليــب الواقــع بظاهــر مــن 

ــول؟.  الق
ونحمــد هللا تعالــی علــی مــا مــّن بــه علــی المجاهديــن مــن إبادة 
مجموعة من وحدات النخبة في جيش االحتــالل والعمــالء خــالل 

األيــام الماضيــة فقــط. وتصفيــة الميليشــيات األفغانيــة. 
المجاهديــن  مقاومــة  من  المذعورين  قائمة  تطول  وهكذا 
من  العدو  على  يخشون  الذيــن  لهم؛  األسطوري  والصمود 
مساء  صباح  له  تسددها  التــي  والموجعة  النوعية  الضربات 
القواعــد  مــن  والفــرار  الحرب  إيقاف  إلى  تضطره  قد  والتي 

الســاحات.
ولعلنا في هذه السطور نحاول أن نرصد أبرز هؤالء المذعورين:

1 - الواليات المتحدة وحلفاؤها:
نجحــت الواليــات المتحــدة ابتــداءاً بحشــد الــدول لشــّن هجــوم 
ــك  ــوة تل ــي دع ــح ف ــن تنج ــا ل ــتان، لکنه ــی أفغانس ــامل عل ش
ــتان،  ــی أفغانس ــوم عل ــری للهج ــرة أخ ــات م ــدول والحکوم ال
فــأرض المعرکــة تشــهد بتفــوق الطالبــان وبالتراجــع المســتمر 
للعــدو، وتشــهد كذلــك بالقــوة الميدانيــة واالجتماعيــة التــي 
ــد المناطــق الخاضعــة لســيطرة  يحظــى بهــا المجاهــدون وتزاي
المجاهديــن وتضاعــف مخــاوف الصليبييــن. فهــل سيســتجيب 
حلفــاء الناتــو مــرة أخــری لطلــب األميــرکان بشــن هجوم واســع 

النطــاق علــی أفغانســتان كمــا فــي الحالــة األولــی؟ والجــواب: 
ــرار  ــى الف ــي تكبدوهــا أجبرهــم عل ــإن حجــم الخســائر الت ال، ف
ال علــى الرغبــة فــي العــودة مــرة أخــری. وبالتالــي فــإن 
ــات  ــراء للوالي ــة النك ــون إن الهزيم ــون يقول ــراء والمحلل الخب
المتحــدة فــي أفغانســتان هــي بدايــة نهايــة الهيمنــة األميرکيــة 
علــی الشــرق األوســط، وإن الخســائر التــي تكبدوهــا فــي 
ــوب صراع حزبي حاد بين أقطاب  ــي نش ــببت ف ــتان تس أفغانس
السياسة األميرکيــة، واتجــاه الرأي العام األميرکــي نحو عــودة 

ــالل الشــرق األوســط. ــن احت ــن م األميرکيي
وهزيمتهــم  فشــلهم  مــن  شــيء  ســتر  األميــرکان  حــاول 
ــن أبرزها  ــدة مخططــات، ولعل م ــي أفغانســتان بع الصارخــة ف

العمــالء. مع  العســکرية«  »االتفاقيــة  إبــرام 
ــة أن الحرب على أفغانســتان  ــث أدرکــت الحكومــة األمريكي حي
فــي  الفشل  وأدركــت حجــم  تظــن،  كانــت  كمــا  نزهة  ليست 
ــه تأثيــره السياسي  حربهــا ضــد المجاهديــن، والــذي سيكون ل
المســتقبلي عليهــا، ومن جهة أخری، فإن هناك ضغوطاً داخلية 
هائلة تتعــرض لها من أجل اســتمرار خوض غمار الحرب على 

ــان. الطالب
وهكذا وجدت الحكومــة األميرکيــة نفســها بين فكَّي كماشة، 

ُمر: أحالهما  خيارين  وأمام 
الخســائر  وتفاقــم  االستقرار  عدم  حالة  بقاء  األول:  الخيار 
ــيبقي سهام  ــن، وهذا ما س ــات المجاهدي ــة لعملي ــة نتيج اليومي
خصومهــا -أعنــي روســيا- موجهة لهــا، بل واستمرار كيل 
ــو ما سيؤدي  ــا بالضعف تارة والجبن تارة أُخرى وه ــم له الته
- فــي النهاية - إلى إســقاطها وانتهاء الحقبة االســتعمارية  لهــا 

ــا. ولحلفائه
غمار  خوض  وهو  واألصعب،  األسوأ  وهو  الثاني:  والخيار 
حرب ال يستطيع أحد أن يتنبــأ بنتائجها الکارثيــة علــی الواليــات 
المتحــدة وخصوصاً أن األميــرکان اعترفــوا بأنهــم فوجئــوا فــي 
الســنوات األخيــرة بقــدرات جديدة للمجاهديــن. أبرزها الوصول 
إلــى عمــق قواعــد االحتــالل األميرکــي، وطــرد الميليشــيات 
المدعومــة مــن قبــل االحتــالل. فقــد حشــد االحتــالل الميليشــيات 
ــن  ــة أنحــاء أفغانســتان لخــوض حــرب ضــد المجاهدي مــن کاف
فــي واليــة هلمنــد، ومحاولــة حصــار المجاهديــن ألســبوع، إال 
ــن بإلحــاق الخســائر بالعــدو  ــی المجاهدي ــی مــّن عل أن هللا تعال
فــي األرواح واآلليــات العســکرية، وقتــل أحــد قــادة المليشــيات 

)ضيــاء الحــق(.
ــوا »حرباً  ــيات خاض ــأن المليش ــالم ب ــي اإلع ــدو ف ــى الع وادع
اإلعــالم،  فــي  فقــط  السياسية  المناورة  وتستمر  محدودة«، 
ــكان نجاحهــم فــي  ــه األمري ــن يحقــق ب ــذي ل وهــو األســلوب ال

أفغانســتان.
 - الثاني  الخيار  اتجاه  في  مسيراً  نفسه  أوبامــا  وجد  وهكذا 
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برغم صعوبته- ليحافظ على ســمعته ومستقبل حزبه، ويُبقــي 
ــه )أعنــي  شعرة معاوية بيــن ائتالفه وبيــن الحــزب المعــادي ل

الجمهورييــن(.

2 - أشرف غني: 
يواجهها  التي  التحديات  أصعب  من  تكون  تكاد  الحرب  هذه 
الحــرب ضــد  أّن  باعتبار  الرئاسة،  أشــرف غنــي منذ توليه 
االحتــالل والــوالء للمجاهديــن والبــراء مــن الصليبييــن تحديداً 
أفغانــي، ألسباب عديدة  كل  في وجدان  الخــاص  تأثيــره  لــه 

وبالجغرافيا. بالتاريخ  والعاطفة  الشــريعة  فيها  تمتزج 
أشرف غني خياراته – أيضاً – لم تكن سهلة، إذ أن المتربصين 
بحكمه كثر والفســاد يــزداد يوما بعد يوم. فهــؤالء ال يجــدون 
أفغانســتان  الحرب على  لعقــد مقارنة بين موقفه من  مجــاالً 
وطاعتــه للكفــار وبيــن موقــف ســابقه کــرزاي. األمر الذي دفع 
الشــعب األفغانــي بکافــة أطيافــه وألوانــه للهرولة والسباق 
ــن وإعالن  ــرء مــن الملحدي ــن والتب فــي الوصول إلى المجاهدي

ــن. ــع المجاهدي التضامن م

أشرف غني كان أمامه خيارات عديدة من أبرزها:
جانب  إلى  والوقوف  الشعبي  المزاج  إرضاء  األول:  الخيار 
العميــل  موقف  غرار  وعلى  شكاًل  ولو  األفغانــي–  الشــعب 
سيقومون  الذين  على  الطريق  وقطع   – کــرزاي  األسبق 
باستحضار مافعلتــه إمــارة أفغانســتان اإلســالمية مــن قبــل 
وتحشيدها للضغط من أجل وقف العدوان، وهذا بالطبع يخالف 
رؤية العميــل أشــرف غنــي في حربه على المجاهديــن وكيل 
مــن  العشــرات  ومحاكمة  بل  لهــم   « »المصطنعة  االتهامات 

األبريــاء بتهم واهيــة.
والخيار الثاني: وهو خيار االصطفاف إلى جانب االحتــالل في 
عدوانــه على أفغانســتان والمجاهديــن، وهو بذلك يضرب عدة 

عصافير بحجر واحد:
أ - رد الجميل إلى األميــرکان الذيــن وقفــوا إلى جانبه بقوة 
منذ اللحظة األولى لالنتخابــات المــزورة فــي األشــهر الماضيــة، 
والذيــن ســّوقوا لــه دولياً باســتخدام نفوذهــم والضغــط على 
قبوله  أجل  من  واألوربيين  ألفغانســتان  المجــاورة  الــدول 
واالعتراف به باعتباره حائطاً للتصدي للمجاهديــن، ولتنامــي 

ــى أفغانســتان. ــودة الشــريعة إل ــي ع ــة ف الرغب
ب - تسجيل مزيد من النقاط فــي حربه ضد الشــعب األفغانــي 
بل  األفغانــي  للشــعب  ذراعاً  طالبــان  حركة  أن  اعتبار  على 

واإلقتــداء. والبطولة  لإللهام  ومصدراً 
الذي  »الجغرافــي«  اإلزعــاج  أو  التهديــد  من  التخلص   - ج 
اإلســالمية  اإلمــارة  أن  باعتبار  لحكمه،  المجاهــدون  يســببه 

تحكم فــي مناطــق شاســعة فــي أفغانســتان.
د - افتعــال أزمات داخليــة للشــعب األفغانــي - والتــي عجز عن 
توفير حلول حقيقة لها بســبب وجــود االحتــالل - انطالقا من 
تحشد  أن  اردت  هتلر«:  )إذا  »أدولف  األلماني  الزعيم  مقولة 
أي  افتعال  به ( عبر  واقنعهم  لهم عدواً  فاصنع  الجماهير معك 
الداخلية مثــل الفوضــی ونشــوب  أزمة تغطــي على مشاكله 

ــر. ــة وتفشــي الفق ــة والعنصري ــروب األهلي الح
وعليه فإنه لألسباب السابقة - وألســباب أخرى ستتضح فيما 
بعد وال نريد الخوض فيها – كان خيار أشــرف غنــي جاهزاً 
فــي  االصطفاف  سريعاً  فاختار  تفكير،  إلى  يحتاج  ولم  ومبيتاً 

صــف األميــرکان في عدوانهم البربري على أفغانســتان، بل 
ــا  ــي وأوبام ــرف غن أن الصحف تتحدث عن »تحالف« بين أش
تمخض عنه التوقيــع علــی االتفاقيــة العســکرية لبقــاء االحتالل 
األميرکيــة  المطالب  مع  كامل  انســجام  في  أفغانســتان،  فــي 
ــل  ــا يجع ــة الباسلة، مم وتجاهل كامل لمطالب المقاومة األفغاني

الجاني والضحية في كفــة واحدة.
وهو ما يرفضــه المجاهــدون ويقبلــه األميــرکان، األمر الذي 
وقتل  ذبح  الســتمرار  دولياً  غطاءً  المتحــدة  للواليــات  وفَر 
وتشريد الشعب األفغانــي على اعتبار أن المقاومــة األفغانيــة 

هــي اإلرهــاب والخارجــة عــن الشرعية.

 3 - سياف وأمثاله:
ــي،  ــا – أشــرف غن شكل ســياف ضلع المثلث في تحالف أوبام
وكان موقفه إلى جانب الموقف األميرکــي منذ اللحظة األولى 
الحروب  باصطناع  للمجاهديــن  االتهامات  كيل  عبر  للعدوان 

األولى. أيامها  في  وضحاياها  بالحرب  االكتراث  وعدم 
سياف )وأمثاله( كان أمام عدة خيارات لعل أبرزها:

الخيار األول: االصطفاف إلى جانب الشــعب والمجاهديــن وهو 
الخيار األصعب بالنسبة له، فهناك حالة من الشك وعدم الثقة 
بينه وبين المجاهديــن منذ وصل إلى األمريکييــن، باإلضافة 
إلى أن االصطفاف بجانب الطالبان سيؤدي إلى تقويض سلطته 
باعتبار أن ســياف يدرك جيداً أن دوره فقط هو دور وظيفــي 

االحتالل. لصالح 
والخيار الثاني: االصطفاف إلى جانب االحتــالل والعمــالء في 
حربهم على أفغانســتان، باعتبارهــم الطرف األقوى ظاهــراً، 
ولوجــود موافقة أوروبيــة »ما« على ضرب أفغانســتان وإنهاء 
حكم الجهــاد، وهو ما يصب في مصلحته الشخصية باعتبار أن 
خروج طالبــان منتصرة في هذه الحرب سيزيد من أسهمها، بل 

وقد يشكل نهايــة ســياف في الفســاد.
للبحث، فاختار  كبيراً  لذلك لم يحتاج ســياف- وأمثالــه- جهداً 
االصطفاف إلى جانب أوباما وأشــرف غني في مفارقة صارخة 
وغير معهودة في العالم، لذلك سرعان ما بشر أشــرف غنــي 
بتوقيعــه االتفاقيــة في تماٍه واضح مع الموقف األميرکــي، بل 
ــان مسؤولية  ــل طالب ــا حّم ــه عندم والمفاجأة كانت في تصريح

ــة االحتالل منها. ــي تبرئ ــي وبالتال الدم األفغان
وعليه فقد كان اصطفاف ســياف- وأمثالــه مــن علمــاء الســوء 
- فــي صــف المحتليــن وعمالئهــم، األوضح واألخطر، حيث 
أنه صاحب عمامــة وســابقة جهــاد ولم يكتِف أن يقــف فــي 
صــف االحتالل، بل سعى لتبرير جرائم االحتالل والدفاع عنه 
في المحافل، وأبشــع مــا يمكــن للتاريــخ الحديــث أن يســّجله في 

صفحاتــه أن الضحية يدافع عن الجــالد ضد أبناء جلدته.

في  واستمرارها  اإلســالمية  اإلمــارة  نجاح  أن  نقول  أن  بقي 
تسديد الضربات النوعية اليومية الموجعة ضــد قوات االحتالل 
لالحتالل  اليومية  الخسائر  وازدياد  والميليشــيات،  والعمــالء 
تحقيق  إلى  النهايــة  فــي  يؤدي  بالخســائر، سوف  واعترافه 
المطلب المشروع للمقاومة األفغانيــة الباسلة بــإذن هللا، أعنــي 
خــروج االحتــالل مــن أفغانســتان، ما سيشكل ضربة موجعة 
من  لكل  نهاية سريعة  إلى  يفضــي  وقد  المذعوريــن،  لهؤالء 
أوبامــا وســياف وأمثاله، وتســجيل المزيــد من النقاط والمواقف 

الغير قومية والغير شعبية للعميــل أشــرف غنــي.
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ــاب االحتــالل، أخــذ  ــد أذن ــى جلي ــذ بــزوغ شــمس الجهــاد عل من
جليدهــم فــي الذوبــان رويــداً رويــداً إلــى أن أرعبهــم مــا وصلــت 
إليــه حالــة الذوبــان هــذه األيــام مــن تكشــف وظهــور، مــا 
ــق،  ــر وســائل اإلعــالم ببعــض الحقائ ــراف عب اضطرهــم لالعت

ــم. ــم أنوفه ــم رغ ــر والعلق ــن كأس الم متجرعي
نعــم! القصــة قصــة حفنــة مــن العمــالء والمرتزقــة، الذيــن أثبــت 
لهــم شــعبنا -منــذ لحظــة االحتــالل األولــى وحتــى اآلن- أنــه ال 
طاقــة وال قــوة لهــم أمــام الحــق، فالباطــل زاهــق أمــام الحــق، 
وذائــب ذوبــان الجليــد تحــت الشــمس، وإن كان لــه هــزات فــي 
بدايــة األمــر إال أن للحــق صــوالت وجــوالت إلــى أن يطّهــر هللا 

األرض مــن خبــث األنجــاس ويميــز الحــق مــن الباطــل.
عندمــا احتــل الصليبيــون األجانــب بعــون أذنابهــم العمــالء بــالد 
اإلســالم، كانــوا واثقيــن بشــوكتهم، ولســان حالهــم يقــول: نحــن 
جماعــة أمرنــا مجتمــع ال يــرام، ونحــن جماعــة جمعنــا منصــور 
ال يضــام، ألــم تحشــد أمريــكا مــن القــوات مــا كان يكفــي لحــرب 
ــة  ــالك ناصي ــة وامت ــدات الحربي ــع تطــور المع ــة م ــة ثالث عالمي

التكنولوجيــا؟
ــل  ــي قناب ــرة »B52« فتلق ــل المدم ــات القناب ــم تســتخدم قاذف أل
الرعــب التــي يزيــد وزنهــا عــن )3000 كغــم( مــن المتفجــرات 

ــاً؟ المحرمــة دولي
ألــم تحشــد )000 200( جنــدي مــن خيــرة جيوشــهم تدريبــاً مــن 

أمريــكا والحلف األطلســي؟
ألــم توظــف اإلعــالم واإلعالمييــن وتســخره لهــا بحيــث ينطــق 

بمــا تريــد فقــط؟
إلــى هللا وحــده  التجــأوا  الصالحــون  نعــم؛ ولكــن عبــاد هللا 
ســائلين: »اللهــم إننــا ننشــدك عهــدك ووعــدك، اللَّهــم إن شــئت 
لــم تعبــد بعــد اليــوم أبــداً« حتــى صــدق هللا وعــده »إن تنصــروا 
هللا ينصركــم«، فهــا هــو النصــر المبيــن، للمؤمنيــن علــى ثــرى 
األفغــان، وهاهــو الفــرار والهــروب فــي صفــوف األعــداء يثلــج 

ــن. صــدور المؤمنيــن، ويحــرق المنافقيــن والمجرمي
فقــد كشــفت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” األمريكيــة اليــوم 
ــد  ــي فق ــش األفغان ــى أن الجي ــام تشــير إل ــاء”، عــن أرق “الثالث
أكثــر مــن 20 ألفــاً مــن مقاتليــه خــالل عــام 2014م وذلــك إلــى 
حــد كبيــر بســبب فــرار مقاتليــه أو مقتلهــم فــي أرض المعــارك 
وهــو األمــر الــذي يثيــر الشــكوك حــول قــدرة أفغانســتان علــى 
ــف  ــوات التحال ــن ق ــالد دون مســاعدة م ــن الب ــى أم ــاظ عل الحف

ــاك. ــات المتحــدة هن ــي تقودهــا الوالي الت
ــه  ــر أوردت ــياق تقري ــي س ــة – ف ــة األمريكي ــدت الصحيف ورص
ــادة  ــري بعــض الق ــاً يعت ــاً بالغ ــي – قلق ــى موقعهــا اإللكترون عل
ــر فــي أعــداد الجيــش  األمريكييــن إزاء معــدل االنخفــاض الكبي
األفغانــي، مستشــهدة بقــول القائــد األمريكــي الســابق فــي 
أفغانســتان، الجنــرال جوزيــف اندرســون، الــذي وصــف معــدل 
ــه “ال يمكــن  ــي أفغانســتان بأن ــال ف ــات الناجمــة عــن القت الوفي

ــه”. تحمل
وأوضحــت أن المخــاوف مــن عــدم جاهزيــة القــوات األفغانيــة 
لتحمــل المســؤولية بمفردهــا، أحــد أهــم األســباب التــي دفعــت 
إدراة الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا إلــى التفكيــر فــي إبطــاء 

ــه  ــة، إذ أن ــن األراضــي األفغاني ــة م ــوات األمريكي انســحاب الق
ــة عــام  ــا بنهاي ــر منه ــرض أن ينســحب الجــزء األكب مــن المفت

2016م
ولفتــت الصحيفــة إلــى أن األرقــام األخيــرة، تكشــف عــن مــدى 
ــن  ــي وآالف م ــدي أمريك ــه 10 آالف جن ــذي يواجه ــدي ال التح
المتعاقديــن مــن القطــاع الخــاص األمريكــي، الذيــن يتواجــدون 
فــي أفغانســتان منــذ نهايــة المهمــة القتاليــة فــي ديســمبر 
األفغانيــة  القــوات  تدريــب  فــي  المســاعدة  بغيــة  الماضــي 

لمحاربــة المجاهديــن.
وقــال التحالــف العســكري الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة، نقــال 
ــطء  ــع بب ــي ارتف ــش األفغان ــم الجي ــة، إن حج ــام محلي ــن أرق ع
ــف  ــو 173 أل ــغ نح ــث بل ــة، حي ــة الماضي ــالل األشــهر القليل خ
ــع  ــزال يض ــم ال ي ــك الرق ــن ذل ــي. لك ــر الماض ــي يناي ــدي ف جن
الجيــش عنــد أصغــر مســتوى شــهده منــذ خريــف عــام 2011 
عندمــا كان المشــروع األمريكــي لبنــاء قــوات أمــن أفغانيــة 

ــى. ــه األول ــي مراحل ــاء، ف ــى البق ــادرة عل ق
وأوضــح التحالــف، فــي رد مكتــوب علــى أســئلة أثيــرت حــول 
بيانــات رفعــت عنهــا الســرية مؤخــراً، أن معظــم الخســائر 
العدديــة فــي الجيــش األفغانــي خــالل العــام الماضــي، يبــدو أنهــا 
ترجــع إلــى فــرار الجنــود األفغــان. مضيفــا أن نســبة أقــل مــن 
تلــك الخســائر تعــود إلــى عمليــات إعفــاء الجنــود بعــد آداء فتــرة 
ــان خــالل  ــود األفغ ــل الجن ــو مقت ــاً ه ــر إزعاج ــم، واألكث خدمته
القتــال، إذ تجــاوز عــدد القتلــى 1200 شــخص خــالل العــام 

ــى الجيــش. ــم قياســي لقتل الماضــي، وهــو رق
والمحلليــن  المســؤولين  بعــض  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
العســكريين األمريكييــن، القــول أنــه بغــض النظــر عــن أســباب 
ــك  ــي، إال أن تل ــش األفغان ــود الجي ــي عــدد جن النقــص الحــاد ف
األرقــام تلقــي الضــوء علــى حقيقــة واحــدة ال مفــر منهــا وهــي 
ــات  ــا الوالي ــي تقوده ــة الت ــور الحمل ــي، مح ــش األفغان أن الجي
المتحــدة لتحقيــق االســتقرار فــي أفغانســتان، يفقــد جنــوده 
بشــكل أســرع بكثيــر مــن كســب جنــود آخريــن؛ وعليــه وبمعــدل 
ــر  ــي غي ــش األفغان ــح الجي ــن أن يصب ــي يمك ــاض الحال االنخف
قــادر علــى محاربــة طالبــان فــي معظــم أنحــاء أفغانســتان خــالل 

ــن. ــن المقبلي ــام أو العامي الع

عالم تدل هذه االعترافات؟
- تدل على أنه )سيهزم الجمع ويولون الدبر(.

- تــدل علــى فشــل حشــودهم وانهيــار صلفهــم وغرورهــم 
الســابق.

- تــدل علــى أن ســنة هللا ماضيــة بالفــرج بعــد الشــدة، وبالســعة 
بعــد الضيــق، والفــرح بعــد األلــم )إِْذ َجاُءوُكــْم ِمــْن فَْوقُِكــْم َوِمــْن 
أَْســفََل ِمْنُكــْم َوإِْذ َزاَغــِت اأْلَْبَصــاُر َوبَلََغــِت اْلقُلُــوُب اْلَحنَاِجــَر 
َوُزْلِزلُــوا  اْلُمْؤِمنُــوَن  اْبتُلِــَي  ُهنَالِــَك  الظُّنُونَــا   ِ بِــاهللَّ َوتَظُنُّــوَن 
ــنَةٌ  ــَوةٌ َحَس ِ أُْس ــوِل هللاَّ ــي َرُس ــْم فِ ــْد َكاَن لَُك ــِديًدا(. )لَقَ ــَزااًل َش ِزْل
ــا َرأَى  ــًرا َولَمَّ َ َكثِي ــَر َوَذَكــَر هللاَّ ــْوَم اآْلَِخ َ َواْليَ ــْن َكاَن يَْرُجــو هللاَّ لَِم
ُ َوَرُســولُهُ َوَصــَدَق  اْلُمْؤِمنـُـوَن اأْلَْحــَزاَب قَالـُـوا َهــَذا َمــا َوَعَدنـَـا هللاَّ

ــلِيًما(. ــا َوتَْس ــْم إاِلَّ إِيَمانً ــا َزاَدُه ــولُهُ َوَم ُ َوَرُس هللاَّ
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نظرة إلى حياة الشهيد:

السيد عبدالمالك آغا
- تقبله اهلل -

بقلم: عبدالرؤوف حكمت

ــة  ــي والي ــاد ف ــل الســبق والجه ــن أه ــا م ــك آغ ــيد عبدالمال س
الجهــادي  العمــل  مــن مؤسســي  كان  ميــدان وردك، حيــث 
المســلح فــي المنطقــة، فلقــد أنــار الطريــق لرفــاق دربــه 
بتضحياتــه ودمائــه، وقــد تحولــت هــذه المنطقــة القريبــة مــن 
العاصمــة كابــول ببركــة بذلــه وعطائــه إلــى ثغــر جهــادي 
ــر  ــن كس ــم ع ــم وعدده ــكان بعدته ــز األمري ــث عج ــم حي عظي

مقاومــة مجاهديهــا األبطــال.
ــاة  ــع حي ــل وردك ونطال ــيرة بط ــن س ــيئا م ــرأ ش ــا نق ــا بن فهي
الشــهيد الجهاديــة ونســتعيد ذكرياتــه لعــل هللا ينفعنــا بهــا إنــه 

ــه. ــادر علي ــك والق ــي ذل ول

سيد عبدالمالك آغا:
ولــد الســيد عبدالمالــك آغــا بــن ميــر ســيد آغــا عــام 1349 هـــ 
ــة وردك،  ــة ســيدآباد والي ــل بمديري ــة بهــادر خي ــي منطق ش ف
ــى بـــ  ــك يُدع ــيدان ولذل ــة س ــى قبيل ــا إل ــهيد آغ ــي الش وينتم

الســيد.
بــدأ  وحيــن  رأســه.  مســقط  فــي  اإلبتدائيــة  العلــوم  درس 
اإلنقــالب الشــيوعي فــي أفغانســتان وانتفــض الشــعب األفغانــي 
ــدأت  ــة أنحــاء أفغانســتان، وب ــي كاف ــان الشــيوعي ف ضــد الكي
المقاومــة الجهاديــة ضــد أذنــاب الــروس الشــيوعين، كان 
عبدالمالــك آغــا آنــذاك فــي مقتبــل العمــر مــن شــبابه حيــث تقلــد 

ــل أعــداء اإلســالم. ســالحه وأخــذ يقات

وذهــب لتلقــي التدريــب الجهــادي فــي معســكر للشــيخ الحقانــي 
حفظــه هللا فــي منطقــة لــواره الواقعــة بيــن واليــة باكتيــكا وإقليــم 

وزيرســتان.
ويقــول أحــد رفقــاء دربــه المولــوي فضــل ربــي: كنــت آنــذاك فــي 
مدرســة أنــوار العلــوم فــي وزيرســتان، وكان أخونــا عبدالمالــك 
يذهــب إلــى جبهــات القتــال فــي واليــة خوســت، وقــد شــارك فــي 
ــوداً  ــه كان موج ــا أن ــا، كم ــة فيه ــات الجهادي ــن العملي ــر م الكثي
عنــد فتحهــا التاريخــي تحــت إمــرة الشــيخ جــالل الديــن حقانــي 

حفظــه هللا.
اســتمر الســيد عبدالمالــك آغــا يجاهــد فــي ســبيل هللا ولــم يضــع 
ــى أن انهــار النظــام الشــيوعي وســقطت  ــه إل ســالحه عــن عاتق
كابــول بأيــدي المجاهديــن، حينهــا عــاد إلــى مدرســة أنــوار 

ــي. ــروي عطشــه العلم ــا وي ــن نبعه ــل م ــوم لينه العل
ــة  ــق بمدرس ــوم التح ــوار العل ــي أن ــة ف ــن الدراس ــدة م ــد م وبع
الشــيخ جــالل الديــن حقانــي فــي مدينــة ميــران شــاه واســتمر فــي 

ــوم الشــرعية مــدة عاميــن. تلقــي العل

التحاقه بحركة طالبان اإلسالمية:
ولمــا اندلعــت الحــروب الداخليــة بيــن التنظيمــات الجهاديــة، وقعد 
المجاهــدون الصادقــون فــي بيوتهــم، وخلــت الســاحة لألوبــاش 
المفســدين الذيــن صــاروا يعتــدون علــى أعــراض المســلمين 
وأموالهــم، قامــت حركــة طالبــان للقضــاء علــى الفســاد وتطهيــر 

المنطقــة مــن عصابــات الشــر واإلجــرام.
وكان المجاهــدون والعلمــاء يمّهــدون الطريــق لدخــول حركــة 
ــال، فذهــب األخ   ــر قت ــن غي ــات م ــى المناطــق والوالي ــان إل طالب
عبدالمالــك مــع ســبعة مــن رفاقــه إلــى منطقتهــم لتبييــن الحقائــق 
للــرأي العــام وتمهيــد الطريــق لدخــول حركــة طالبــان إليهــا، 
فالتقــى بعلمــاء المنطقــة ومجاهديهــا ووجهــاء القــوم وأخبرهــم 
ــة وجــدت  ــم أن الحرك ــا عل ــان اإلســالمية، ولم ــة طالب عــن حرك
مكانــا فــي قلــوب الشــعب، أرســل األخ فضــل ربــي واألخ هاشــمي 
إلــى كندهــار ليلتقــوا بقيــادات الحركــة بمــن فيهــم أميــر المؤمنيــن 
المــال محمــد عمــر مجاهــد والشــيخ الشــهيد إحســان هللا إحســان، 
وبعــد اللقــاء كلفتهمــا قيــادة الحركــة بالذهــاب إلــى جبهــة الحــزب 
ــأن  ــم ب ــي ووردك ليخبراه ــة غزن ــن والي ــة بي ــالمي الواقع اإلس
طالبــان ال يريــدون ســوى إنهــاء اإلقتتــال الداخلــي والقضــاء 

علــى الفســاد.
وبينمــا كان األخ عبدالمالــك آغــا وإخوانــه مســتمرون فــي عملهم 
هــذا، وصلــت قافلــة حركــة طالبــان إلــى الواليــة المجــاورة 
غزنــي، ووقعــت منطقــة ســاالرو مــن واليــة وردك بأيــدي الطلبــة 
مــن غيــر قتــال، وتمكــن القائــد المــال مشــر رحمــه هللا بمســاندة 
مــن الطــالب المحلييــن مــن إقنــاع مديــر مديريــة ســيد أبــاد بالكف 

عــن القتــال ضــد حركــة طالبــان اإلســالمية.

وبعــد فتــح واليتــي لوكــر وميــدان شــهر، ذهــب الســيد عبدالمالــك 
آغــا وإخوانــه إلــى جبهــة واليــة غزنــي، ثــم إلــى باكتيــكا ثــم إلــى 

تشــار آســياب ثــم إلــى جبهــة ميــدان شــهر.
لقــد اكتســب الســيد رحمــه هللا تجــارب وخبــرات واســعة فــي فــن 
القتــال وذلــك لتنقلــه بيــن الجبهــات، ورباطــه علــى خطــوط النــار 

األماميــة لمــدة طويلــة. 
وفــي جبهــة ميــدان شــهر تولــى الســيد عبدالمالــك آغــا وإخوانــه 

]شهداؤنا األبطال[
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المجاهــدون مهمــة الربــاط علــى نقطة كــوه قرغ اإلســتراتيجية، 
وكــوه قــرغ كانــت سلســلة مــن الجبــال الشــاهقة، وتعــد نقطــة 
خطــرة وذا أهميــة كبيــرة حيــث كان مجاهــدوا طالبــان يرابطــون 
تحــت الثلــوج فــي الخيــام ويشــربون المــاء المــذاب مــن الثلــج، 
لقــد كانــت هــذه النقطــة ســداً منيعــاً أمــام تقــدم مليشــيات أحمــد 
شــاه مســعود نحــو واليــة ميــدان شــهر، وقــد شــنت المليشــيات 
هجمــات متتاليــة عليهــا لكــن مجاهــدي طالبــان ثبتــوا وصمــدوا 

وصــّدوا حمالتهــم بصبــر ومصابــرة.

بعد فتح كابول:
بعــد فتــح واليــة كابــول كان عبدالمالــك آغــا يقاتــل فــي جبهــات 
ــي عســكر  ــاً ف ــالدي كان جندي ــي عــام 1997 المي الشــمال، وف
اإلمــارة اإلســالمية الــذي دخــل شــمال البــالد عــن طريــق نفــق 

ســالنج.
لقــد شــارك الســيد عبدالمالــك آغــا فــي الكثيــر مــن الفتوحــات 
إبــان اإلمــارة اإلســالمية، منهــا فتــح واليــة باميــان فــي المــرة 
األولــى. ولمــا اعتــدت القــوات الصليبيــة علــى أفغانســتان كان 
ــة  ــوات األمريكي ــارة للق ــي غ ــب ف ــمال واٌصي ــات الش ــي جبه ف

فنٌقــل إلــى واليتــه.

الجهاد ضد أمريكا:
ــر  ــد وزي ــوي عبدالصم ــد والمول ــد فري ــال محم ــول األخ الم يق
)وهمــا مــن أخــالء الســيد آغــا(: بعــد اإلحتــالل األمريكــي 
ــاد،  ــيد أب ــه س ــى منطقت ــيد إل ــع الس ــا رج ــول، لم ــقوط كاب وس
هجمــات  بصــد  وذلــك  المجاهديــن،  لحمايــة  جهــوده  كثّــف 
إلــى  بالدخــول  لهــم  الســماح  وعــدم  والمفســدين  المليشــيا 
المنطقــة، وكان لجهــوده علــى المســتوى المحلــي أثــراً إيجابيــاً 

جليــاً علــى ظــروف المجاهديــن.
ولــم يكتــِف بهــذا، بــل ســعى ســعياً حثيثــاً لبــدء الجهــاد المســلح 
ضــد الصليبييــن وأذنابهــم، فانتقــل عــدة مــرات إلــى باكتيــا 
والتقــى بالشــيخ ســيف الرحمــن منصــور رحمــه هللا، وكان فــي 
ذلــك الوقــت منهمــكاً باإلعــداد لمعركــة شــاهي كــوت التاريخيــة.

المطلوبيــن  قائمــة  آغــا علــى  الســيد عبدالمالــك  اســم  كان 
لألمريكييــن فــي واليــة وردك وكانــوا يســعون إللقــاء القبــض 
ــى منطقــة  ــه والهجــرة إل ــى تــرك واليت ــه، فاضطــر آغــا إل علي
أخــرى، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة حيــاة الهجــرة إال أنــه لــم 

ــي ســبيل هللا. ــاد ف ــرك الجه يت
فقــد ولّتــه قيــادة اإلمــارة اإلســالمية مســؤولية تنســيق األعمــال 
الجهاديــة فــي واليــة وردك، فذهــب خفيــة إلــى منطقتــه وجمــع 
رفاقــه الســابقين، وتشــاور معهــم فــي كيفيــة تنســيق وتنظيــم 

األعمــال الجهاديــة فــي واليــة وردك.
وبينمــا كان الســيد ينســق صفــوف المجاهديــن فــي وردك، 
تنّصتــت القــوات األمريكيــة علــى خــط هاتفــه، وشــنوا مداهمــة 

ــوه. ــه ليعتقل ــى بيت عل
ــا أن يســلموا  ــر اســماعيل آغ ــوه األكب ــى الســيد وأخ ــن أب ولك
أعــداءه  وقاتلــوا  هللا  ماعنــد  فآثــروا  لألمريــكان  أنفســهم 
ــى األخــوان  ــاً لوجــه، ارتق ــم وجه ــد مقارعته ــن، وبع الصليبيي
اإلســالم  أعــداء  فــي  نكايــة  بعــد  ســبيل هللا  فــي  شــهيدين 

حســيبهم. كذلــك وهللا  نحســبهم  المعتديــن، 

باجــرام  قاعــدة  إلــى  الشــهداء  جثمانــي  األمريــكان  ونقــل 
أهالــي  إصــرار  وتحــت  القاعــدة،  مــن  بالقــرب  وألقوهمــا 
المنطقــة بتســليم أجســاد الشــهداء، خضــع لهــم األمريــكان 
بعــد 42 يومــاً مــن مطالباتهــم، وســلّموا األجســاد إليهــم ورأى 
النــاس بــأم أعينهــم كيــف أن جســدا الشــهيدين لــم يتغيــرا رغــم 

مــرور عشــرات األيــام علــى استشــهادهما.

ذكريات الشهيد عبدالمالك آغا:
آغــا  عبدالمالــك  الســيد  أن  وردك  واليــة  مجاهــدوا  يقــول 
ــن  ــث كان م ــة، حي ــي المنطق ــاد ف ــس للجه ــرف كمؤس كان يُع
األوائــل الذيــن بــدأوا العمليــات الجهاديــة ضــد القــوات الغازيــة 

األمريكيــة.
ــا  ــة الســيد آغ ــر مجموع ــد )أمي ــد فري ــال محم ــول األخ الم ويق
ــن،  ــق حس ــاً وذا خل ــاً متدين ــهيد كان تقي ــيد الش اآلن(: إن الس
وكان خلوقــاً إلــى درجــة أنــي لــم أســمع منــه طــوال المــدة التــي 
عايشــتها معــه ال الشــتائم وال البــذاءة وال الفســوق، ولــم يكــن 
يفســق مــع أحــد أثنــاء الــكالم، حتــى أنــه لــم يكــن يذكــر األعــداء 
باأللقــاب الســيئة، ولــم يكــن يشــتمهم، وكان يــداوم علــى تــالوة 

كتــاب هللا بكــرة وأصيــالً.
ويقــول المولــوي عبــد الصمــد وزيــر، نقــالً عــن نائبــه المولوي 
عبــد الباقــي رحمــه هللا: كنــا نعيــش زمــان اإلمــارة اإلســالمية 
فــي كنــدز، وذات ليلــة نــام اإلخــوة وكنــت يقظــاً اٌراقبــه، فهــّب 
ــم أن  ــا عل ــي وجــوه اإلخــوة، ولم ــل ينظــر ف مــن فراشــه وجع

الجميــع قــد نامــوا قــام مــن موضعــه وخــرج.
ــال  ــا أط ــيد آغ ــأن الس ــي ب ــي نفس ــاعة، حّدثتن ــث س ــد مك وبع
الغيبــة؟ فخرجــت فــي طلبــه، وبحثــت عنــه فــي جميــع المواضع 
ــظ اإلخــوة لنبحــث  ــدت أوق ــي، وك ــازداد قلق ــم أجــده، ف ــي ل لكن
ــر ســكنية  ــة غي ــى غرف ــت إل ــك دخل ــاء ذل ــي أثن ــاً، وف ــه مع عن
كنــا نضــع فيهــا الحطــب والوقــود، فوجــدت آغــا قائــٌم يصلــي، 
ــى  ــه يبكــي فــي الصــالة ويتضــرع إل ــإذا ب وأشــعلت الســراج ف

ــادة. ــه بالعب ــه ويتقــرب إلي رب
ــه،  ــداً لرب ــا عاب ــيد آغ ــا كان الس ــر: كم ــوي وزي ــول المول ويق
ــا  ــراً لمجموعتن ــه كان أمي ــع أن ــاً، م ــه أيض ــاً إلخوان كان خادم
ــام  ــخ الطع ــه كطب ــن بنفس ــة المجاهدي ــى خدم ــه كان يتول إال أن
وغســل األوانــي، ولــم يكــن يســتطيع أحــد أن يســابقه فــي 

خدمــة المجاهديــن.
ويضيــف المولــوي وزيــر: أثنــاء تواجدنــا علــى خطــوط النــار 
كنــا نقســم الوقــت علــى اإلخــوة للحراســة، فــكان اإلخــوة 
اآلخــرون يحرســون ســاعة واحــدة، والســيد آغــا كان يحــرس 

ــس. ــب نف ــالث ســاعات بطي ــة ث كل ليل

وفــي الختــام نقــول ألعــداء هللا األمريــكان: لقــد خبتم وخســرتم! 
أتزعمــون أنكــم بقتلكــم للمجاهديــن وأمرائهــم ســتطفئون نــور 

هللا، وأنكــم ســتقضون علــى الجهــاد فــي ســبيل هللا!.
ــم  ــو كرهت ــوره ول ــم ن ــاهلل مت ــور هللا، ف ــوا ن ــن تطفئ ــال وهللا ل ف
ــوا أن  ــال تظن ــاد، ف ــي ازدي ــن ف ــرون، وإن المجاهدي ــا الكاف أيه

ــم. ــينتهون بقصفك ــن س المجاهدي
ال وهللا، لقــد ربــى كل مجاهــد فــي ســبيل هللا عشــرات مــن 
المؤمنيــن الصادقيــن عاهــدوا هللا علــى أخــذ ثــأر الشــهداء 

دربهــم. ومواصلــة 
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ــع  ــي 2105م، اندل ــام الحال ــن الع ــر م ــهر فبراي ــّرة ش ــي غ ف
بيــن مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية وبيــن  اشــتباك عنيــف 
الجنــود العمــالء فــي منطقــة نهريــن بمديريــة قيصــار بواليــة 
فاريــاب، فقصــف الجنــود العمــالء قصفــاً عشــوائياً عنيفــاً 
ســكان المنطقــة وبيــوت المدنييــن ممــا أدى الستشــهاد أربــع 
أشــخاص بينهــم طفــل وســيدة، ثــم قــام الجنــود العمــالء 
بتهجيــر قرابــة 200 مــن المدنييــن عــن بيوتهــم فــي الشــتاء 

القــارص.
والخيانــة  الغــدر  ميليشــيات  قامــت  فبرايــر  مــن   3 وفــي 
)الصحــوات المرتزقــة( بتخريــب مدرســة دينيــة فــي ضواحــي 
مناطــق غيبــي خيــل وياخيــل بمديريــة يحيــى خيــل بواليــة 
ــاتذة  ــوت األس ــر بي ــوا بتدمي ــك قام ــى ذل ــالوة عل ــكا، وع بكتي
أيضــاً. ووفقمــا قــال الشــهود العيــان فــإّن الميليشــيات قامــوا 
ثــم قامــوا بتدميــر  أمــوال األســاتذة  بدايــة األمــر بســرقة 
منازلهــم وإحراقهــا. وأضافــوا بــأن المليشــيات هــّددوا عائــالت 
100 أســرة بأكملهــا بأنهــم ســيقتلونهم إذا مــا لــم يغــادروا 

المنطقــة.
وفــي نفــس التاريــخ أغلقــت الميلشــيات أبــواب المســاجد دون 
ــرات  ــة ه ــوم والي ــى تخ ــت عل ــة دّره تخ ــي منطق ــن ف المصلّي
ــوا  ــم ونال ــاجد وأهانوه ــة المس ــوا أئم ــور، وأخرج ــة غ ووالي
مــن كرامتهــم، وأجبــروا النــاس بــأن يصلــوا جميعــاً فــي 

بيوتهــم وأن ال يخرجــوا للمســاجد.
وفــي التاريــخ ذاتــه داهمــت الميلشــيات قريــة غنــدوا بمديريــة 
بيــت  علــى  التحديــد  وجــه  وعلــى  غزنــي  بواليــة  شــلجر 
ــي والنفيــس  محمــدزي آكا، وبعــد نهــب مــا وجــدوا مــن الغال

ــه. ــوا بإحراق ــت قام ــي البي ف
وفــي 4 مــن فبرايــر قــام جنــود الجيــش الوطنــي العميــل بقتــل 
ــاي  ــة زيارتج ــي قري ــاً( ف ــن )70 عام ــي الس ــن ف ــيخ طاع ش

ــة هــرات. ــة جــذره بوالي بمديري
وبتاريــخ 5 مــن فبرايــر قــام الجنــود المرتزقــة بقتــل مواطــن 
فــي منطقــة ســاروان قلعــه بمديريــة ســنجين بواليــة هــرات.

وفــي اليــوم ذاتــه قــام الجنــود العمــالء بمداهمــة مناطــق 
ــرخ  ــة ن ــل بمديري ــل ومحمــد نورخي ــوالت، و إســماعيل خي زي
بواليــة ميــدان وردك، ثــم قامــوا بتفيــش بيوت النــاس، وعالوة 
ــة كبيــرة، قامــوا باعتقــال 3  ــد النــاس خســائر مادي ــى تكبي عل

ــى الســجون. ــم إل ــن وزجــوا به مــن المواطني
وفــي 8 مــن فبرايــر استشــهد طفــل صغيــر جــراء إطــالق 
ــة  ــي منطق ــاس ف ــوت الن ــى بي ــالء العشــوائية عل ــف العم قذائ

جــر بمديريــة معــروف بواليــة قندهــار.
ــاء جــراء  ــن األبري ــن المدنيي ــوم استشــهد 2 م ــس الي ــي نف وف
ــة  ــدر بمديري ــة بان ــز منطق ــرات الدرون ــن بطائ ــف المحتلي قص

ــار. ــة ننجره ــين بوالي أتش
ــة  ــكان منطق ــن س ــاً 2 م ــهد أيض ــر استش ــن فبراي ــي 12 م وف
ســبيني زي بمديريــة نازيــان بواليــة نازيــان بواليــة ننجرهــار 

ــز. ــرات الدرون ــن بطائ جــراء قصــف المحتلي
وفــي 13 مــن فبرايــر هاجــم الجنــود العمــالء جامــع ســوق 
مديريــة آلــه ســاي بواليــة كابيســا، وأصيــب نتيجــة ذلــك 
الهجــوم الوحشــي مــا ال يقــل عــن 20 مــن المصليــن فــي هــذا 

الجامــع.
وفــي 16 مــن فبرايــر اندلــع اشــتباك عنيــف بيــن جنــود اإلمــارة 
اإلســالمية وجنــود حلــف النيتــو والعمــالء فــي منطقــة ســوق 
ــا  ــد االشــتباك م ــد، وبع ــة هلمن ــة ســنجين بوالي ــد بمديري مالمن
إلــى  باإلضافــة  المحــالت  أن أحرقــوا  إال  كان مــن األعــداء 
معــرض للســيارات كان يحــوي 22 ســيارة، وهكــذا كبــدوا 

ــرة. ــائر كبي ــن خس المدنيي
وفــي 17 مــن فبرايــر قصــف المحتلــون قريــة مياجــان، قبلغــو 
ــال الشــهود  ــا ق ــار، ووفقم ــة ننجره ــي بوالي ــة خوجيان بمديري
العيــان فإنــه قــد استشــهد جــراء هــذا القصــف الوحشــي 3 مــن 
المواطنيــن األبريــاء وهــم: »دل آقــا بــن لعــل زمــان«، و«نقيــب 

هللا بــن المــال ســيد« و« نيــاز محمــد بــن ميــرزا«.
وفــي 18 مــن فبرايــر قصفــت طائــرات الدرونــز ســيارة تاكســي 
فــي منطقــة خرجــي بمديريــة خوجيانــي بواليــة ننجرهــار، 
كانــوا  األبريــاء  المواطنيــن  مــن   6 ذلــك  جــراء  فاستشــهد 

يســتقلونها.
ــب  ــن األجان ــرات المحتلي ــر اســتهدفت طائ ــن فبراي ــي 19 م وف
ســيارتين كانتــا متجهتــان مــن قريــة ســهاكو صــوب قريــة 
نيكنــام بمديريــة زرمــت بواليــة بكتيــا، فاستشــهد الســائقان 

ــري. ــف البرب ــذا القص ــراء ه ج
وفــي 20 مــن فبرايــر استشــهد مدنــي قــرب مديريــة قلعــه زال 

بواليــة قنــدوز جــراء نيــران المليشــيات العشــوائية.
وفــي 21 مــن فبرايــر استشــهد شــيخ طاعــٌن فــي الســّن وطفــٌل 
صغيــٌر جــراء ســقوط قذائــف هــاون أطلقهــا العمــالء علــى 

ــول. ــة زاب ــة شــينكي بوالي ــة دانير/مديري ــي قري الســكان ف
وفــي 22 مــن فبرايــر اعتقــل العمــالء عــدداً كبيــراً مــن النــاس 
مــن منطقــة ســرك ســبز بمديريــة ميونــد بواليــة قندهــار بعدمــا 

هزمــوا فــي اشــتباك عنيــف أمــام الطالبــان.
ــي  ــار الفاشــلة الت ــة ذو الفق ــذت عملي ــر نُفّ ــي 23 مــن فبراي وف
أطلقهــا العمــالء لرفــع معنويــات جنودهــم المنهــارة فــي مناطــق 
ــة ميرحمــزه فــي  ــروزو، وجــارو، وقري ــان، وبي ــده جرخكي مان
مديريــة ســنجين بواليــة هلمنــد، فخربــوا حوالــي 60 مســاحة 

زراعيــة للنــاس.
وفــي 24 مــن فبرايــر قتــل وجــرح مــا ال يقــل عــن 7 مواطــن 
ــالء  ــف العم ــقوط قذائ ــراء س ــاء ج ــال والنس ــم األطف ــا فيه بم
ــل،  ــل، قورخي ــرم خي ــه، ك ــين زي ــوي، س ــق أنارج ــى مناط عل

ــا. ــة كابيس ــاب والي ــة تج ــات بمديري ــل ومالي تترخي
وفــي 27 مــن فبرايــر استشــهد طفــٌل صغيــر وجــرح 4 آخــرون، 
فــي منطقــة خنجــر بمديريــة حصــارك بواليــة ننجرهــار جــراء 

ســقوط قذائــف العمــالء العشــوائية عليهــم.

جرائــم المحتلين و العمالء
2015م فبرايــر  شــهر  فــي 
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دفء المواساة في شتاء المستضعفين

الد
 خ

بو
: أ

قلم
ب

إن هللا تعالــی أنــزل بركاتــه مــن الســماء علــی أفغانســتان حيــث 
شــاهدنا فــي الشــتاء الحالــي هطــول األمطــار والثلــج الكثيــف 
ــی  ــی عل ــی عــدة مناطــق مــن أفغانســتان، ونشــكر هللا تعال عل
ذلــك. ومــن جانــب آخــر فــإن الشــعب األفغانــي يعانــي مــن شــح 
فــي األساســيات والضروريــات، والفقــر يتفشــی فــي األفغــان 
مثــل الطاعــون، بســبب الدمــار الشــامل الــذي ســببه االحتــالل 
ــوا  ــن لق ــن المدنيي ــرات م ــار أن العش ــول األخب ــالؤه. تق وعم
ــوج،  ــد تســاقط الثل ــازل بســبب تزاي ــا ُدمــرت المن ــم، كم حتفه
ــي  ــة ف ــديد- غارق ــف الش ــع األس ــة -م ــة العميل إال أن الحكوم

فســادها وإحــالل الدمــار فــي البــالد.
لقــد أحلــت األمطــار والثلــوج علــى مســاكن الكثيــر مــن الفقراء 
دمــاراً ودفنتهــم تحــت ركامهــا أو تركتهــم بــال مــأوى يجــدون 

فيــه دفأهــم.
ــلم  ــی كل مس ــاء ، فعل ــاده الرحم ــم عب ــم يرح ــی رحي وهللا تعال
يشــعر بمأســاة إخوانــه الضعفــاء األفغــان الذيــن أضنتهــم 
ــال  ــم، ق ــن محنته ــرد م ــالل، وزاد الجــوع والب الحــرب واالحت
ْحَمةَ ِمائَةَ ُجْزءٍ،  الرســول صلــی هللا عليــه وســلم: »َجَعَل الرَّ
ُجْزءًا  اأَلْرِض  فِي  َوأَْنَزَل  ُجْزءًا،  َوتِْسِعيَن  تِْسَعةً  ِعْنَدهُ  فَأَْمَسَك 
الفََرُس  تَْرفََع  َحتَّى  الَخْلُق،  يَتََراَحُم  الُجْزءِ  َذلَِك  فَِمْن  َواِحًدا، 

تُِصيبَهُ «. أَْن  َخْشيَةَ  َولَِدَها  َعْن  َحافَِرَها 
إن ســنة هللا فــي الكــون أن يبتلــي العباد بعضهم ببعض؛ فجعل 
والبخيل  والكريم  والوضيع،  والشريف  والفقير،  الغني  فيهم 

}َوَكَذلَِك فَتَنَّا بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لِيَقُولُوا أََهُؤاَلءِ َمنَّ هللاُ َعلَْيِهْم ِمْن 
اِكِريَن{. بِأَْعلََم بِالشَّ أَلَْيَس هللاُ  بَْينِنَا 

الرســول صلــی هللا عيــه  نظــرة عابــرة علــی ســيرة  وإن 
وســلم لتبيّــن لنــا كيــف كان الرســول يأمــر باإليثــار ومواســاة 
ــى عن  ــدر االســتطاعة، وينه ــم ق ــع الضــر عنه ــن ودف اآلخري
األثرة وحب الذات، وينهــى أن يفكــر المســلم فقــط فــي نفســه 
ــال:  »اَل يُْؤِمُن أََحُدُكْم،  ــن فق ــه اآلخري ــال إخوان ــل عــن ح ويغف

لِنَْفِسهِ «. يُِحبُّ  َما  أِلَِخيِه  يُِحبَّ  َحتَّى 
إن أخــوة اإليمــان تفــوق أخــوة النســب، وإن الفكــر الجهــادي 
واإلســالمي يختلــف تمامــاً عــن الفكر الماركســي والسوســيالي 
المندحــر، ألن الفكــر اإلســالمي يقــول أن المســلم أخــو المســلم، 
ال فــرق فــي أن يكــون المســلم مــن بلــدك أو مــن قــارة أخــری، 
فاإلســالم هــو الرابــط بيــن المســلمين وليــس النســب، أمــا 
الفكــر الماركســي وأمثالــه فيقــول أن األخــوة هــي أخــوة 
النســب  وأمــا اآلخريــن فهــم أجانــب واليلزمــك أن تســاعدهم 
ــاألخوة اإليمانية؛ أعظم رابط بين المؤمنين،  ــب. ف ــم أجان ألنه
استعلت على كل الروابط والعصبيات العرقية والوطنية والقبلية 
واألسرية؛ إذ جعلها هللا تعالى أولى الروابط وأقواها، وجعل ما 
ألن  الدين؛  أخوة  هي  الحقيقية  فاألخوة  منها،  أضعف  سواها 
إِْخَوةٌ{. وكل رابطة  الُمْؤِمنُوَن  أثرها يعّم الدنيا واآلخرة }إِنََّما 
ءُ يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ  غيرها تتالشى يوم القيامة }اأَلِخالَّ

الُمتَّقِيَن{. إاِلَّ 
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 مواساة المؤمن ألخيه المؤمن، مــن أعظم آداب اإلسالم، ومن 
في  ويواسيه  كربته،  في  معه  فيقف  مظاهراإليمــان،  أقوى 
محنته، ويخفف عليــه مصابه، ويسّد حاجته. وكنــا نشــاهد ذلــك 

ــي أفغانســتان. ــارة اإلســالمية ف ــي عهــد اإلم ف
وأكبر مظهر للمواساة ما عمله النبي عليه الصالة والسالم فور 
واألنصار،  المهاجرين  بين  المؤاخاة  من  المدينة  إلى  هجرته 
فعزم بعض األنصار على االنخالع من نصف أموالهم إلخوانهم، 
ودونت في سيرهم أعاجيب من آثار هذه المؤاخاة، في بعضها 
إيثار وفي أكثرها مواساة، حتى قال المهاجرون رضي هللا عنهم 
ِ، َما َرأَْينَا قَْوًما أَْبَذَل ِمْن َكثِيٍر َواَل أَْحَسَن ُمَواَساةً  : يَا َرُسوَل هللاَّ
ِمْن قَلِيٍل ِمْن قَْوٍم نََزْلنَا بَْيَن أَْظُهِرِهْم، لَقَْد َكفَْونَا الُمْؤنَةَ َوأَْشَرُكونَا 
النَّبِيُّ  فَقَاَل  ُكلِِّه.  بِاأَلْجِر  يَْذَهبُوا  أَْن  ِخْفنَا  لَقَْد  َحتَّى  الَمْهنَإِ،  فِي 
َوأَْثنَْيتُْم َعلَْيِهْم  «  لَُهْم   َ َدَعْوتُُم هللاَّ َما  َعلَْيِه َوَسلََّم:  »ال   ُ َصلَّى هللاَّ

فــي روايــة للترمــذي.
وما خاف المهاجرون أن يذهب إخوانهم األنصار باألجر دونهم 
مناصفتهم  أرادوا  حتى  ومواساتهم؛  إيثارهم  من  رأوا  لما  إال 
في نخيلهم، والنخل أغلى ملكهم، ومنه قوتهم ومعيشتهم، فلم 
يكتفوا بإعطائهم من الثمرة، وإنما أرادوا قسمة األمالك بينهم 
وبين إخوانهم، قَالَِت اأَلْنَصاُر لِلنَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم : اْقِسْم 
الَمئُونَةَ  تَْكفُونَا  النَِّخيَل، قَاَل:  »اَل« فَقَاَل:  »  إِْخَوانِنَا  َوبَْيَن  بَْينَنَا 
َونُْشِرْكُكْم فِي الثََّمَرِة  «، قَالُوا: »َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا « رواه البخاري .
ــه وســلم  ــی هللا علي ــج الرســول صل ــی بنه ــل أن نتحل ــا أجم فم

ــی. ــى هللا تعال ــال رض ــة لنن ــالق الصحاب وأخ
ــا أدق  ــلم، وم ــه وس ــی هللا علي ــول صل ــول الرس ــل ق ــا أجم وم
تعبيــره حيــن يدعو صلى هللا عليه وسلم إلى المواساة فيها؛ ألن 
غذاء الناس عليها، فيقول صلى هللا عليه وسلم:  »أاََل َرُجٌل يَْمنَُح 
لََعِظيمٌ «  أَْجَرَها  إِنَّ   ، بُِعسٍّ َوتَُروُح  بُِعّس،  تَْغُدو  نَاقَةً،  بَْيٍت  أَْهَل 
فمــا  اللبن(  فيه  يحلب  الكبير  القدح  هو  )والعس  مسلم.  رواه 
بالــك أيهــا المســلم إن أنــت أنفقــت قــدر العــس علــی النازحيــن 
الفقــراء، وســاعدتهم فــي المجاعــة والضــراء فــي أفغانســتان 

مــن أدناهــا إلــی أقصاهــا .
وقد ضربت العواصف الثلجية كثيراً من أجــزاء البــالد وال ســيما 
واليــة بنجشــير، واشتد بردهم، وعظم كرب الفقراء، فحالهــم ال 
ــوء في بالد  ــة في مخيمات اللج ــوال المرعب ــن األح ــف ع يختل
ــد فتت  ــان ق ــن األفغ ــراً م ــمعنا أن كثي الشام وما حولها، فقد س
الجوع أكبادهم، وأنهك البرد أجسادهم، ومات به أطفالهم، كمــا 
نشــاهد فــي ســوريا، ففــي كل يوم يلقــى النــاس حتفهــم بســبب 

الجوع والبرد.
إن مــن أكبــر المســؤوليات التــي نواجههــا تجــاه إخواننــا هــي 
مســؤولية مواســاة الفقــراء بما يعينهم ويخفف مصابهم، فإنهم 
وتدفئة  الجائع،  وإطعام  أكيدة.  وحاجة  وكربة  مخمصة  في 
البردان، وإيواء المشرد مــن التعاليــم الراســخة فــي اإلســالم 
ــه  ــی هللا علي ــل الرســول صل ــد جع ــا، فق ــاب المــرء به ــث يُث حي
وســلم الرجــل المتصــدق علــی اآلخريــن منــه، ومعــه، ومدحــه، 
في  جاء  كما  غيره؛  بــه  ليتأسى  المواساة؛  في  عملــه  وذكر 
حديث أَبِي ُموَسى رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 
َوَسلََّم:  »إِنَّ اأَلْشَعِريِّيَن إَِذا أَْرَملُوا فِي الَغْزِو، أَْو قَلَّ طََعاُم ِعيَالِِهْم 
بِاْلَمِدينَِة َجَمُعوا َماَكاَن ِعْنَدُهْم فِي ثَْوٍب َواِحٍد، ثُمَّ اْقتََسُموهُ بَْينَُهْم 

ِويَِّة، فَُهْم ِمنِّي َوأَنَا ِمْنُهمْ « متفق عليه. فِي إِنَاءٍ َواِحٍد بِالسَّ
إغراء  ِمْنُهمْ «  َوأَنَا  ِمنِّي  فَُهْم  والسالم:  »  الصالة  عليه  وقوله 

يدفع للمواساة، فمن ذا الذي يحرم نفسه أن ينتسب للنبي صلى 
هللا عليه وسلم، وينتسب النبي عليه الصالة والسالم إليه. وكفى 
عليه وسلم  النبي صلى هللا  يكون  أن  المواساة  ألهل  به شرفاً 

منهم، ويكونون هم منه.
وقد تخلق الصحابة رضي هللا عنهم بخلق المواساة حتى صار 
الذي  الرجل  ذلك  حادثة  من  أعجب  عجب  وال  سجاياهم،  من 
فقدم له طعام صبيانه بعد أن أمر امرأته أن  اســتضاف جائعاً 
تنومهم، وأطفأ السراج ليوهم الضيف أنه وامرأته يأكالن وهما 
صبيانهما،  وطعام  بطعامهما  ضيفهما  ينفرد  حتى  يأكالن،  ال 
بهــذه  يخبــره  الصالة والسالم  النبي عليه  الوحي على  فينزل 
الحادثة العجيبة، ليقول النبي صلى هللا عليه وسلم للرجل:  »قَْد 

اللَّْيلَةَ « رواه مسلم.  بَِضْيفُِكَما  َصنِيِعُكَما  ِمْن  َعِجَب هللاُ 
وكان بشر بن الحارث رحمه هللا تعالى ينزع ثيابه في الشتاء 
طَاقَةُ  لِي  لَْيَس  ويقول:  الفقراء،  يجده  الذي  بالبرد  ليحس 

لُوَن. يَتََحمَّ َكَما  اْلبَْرِد  ِل  بِتََحمُّ فَأَُواِسيِهْم  بِالثِّيَاِب  ُمَواَساتِِهْم 
وأختــم كلماتــي بســرد قصــة التابعي الجليل أَبُو َحاِزٍم اأَلْعَرُج 
رحمه هللا تعالى حيــث قــال: لَقَْد َرأَْيتُنَا فِي َمْجلِِس َزْيِد بِن أَْسلََم 

أَْربَِعْيَن فَقِْيهاً، أَْدنَى َخصلٍَة فِْينَا التََّواِسي بَِما فِي أَْيِدْينَا.
يُتهم  تعالى  هللا  رحمه  الحسين  بن  علي  العابدين  زين  وكان 
بالبخل، وما درى الناس أنه كان يعول مائة أسرة في المدينة، 
أَنَّ   : الثَُّمالِيِّ أَبِي َحْمَزةَ  يساويهم بعياله، ويواسيهم بماله. َعْن 
بِِه  يَْتبَُع  بِاللَّْيِل َعلَى ظَْهِرِه،  الُخْبَز  يَْحِمُل  َكاَن  الُحَسْيِن  بَن  َعلِيَّ 
َدقَةَ فِي َسَواِد اللَّْيِل تُْطفُِئ  الَمَساِكْيَن فِي الظُّْلَمِة، َويَقُْوُل: إِنَّ الصَّ

. بِّ  الرَّ َغَضَب 
ُد بُن إِْسَحاَق: َكاَن نَاٌس ِمْن أَْهِل الَمِدْينَِة يَِعْيُشْوَن اَل  وقال ُمَحمَّ
ا َماَت َعلِيُّ بُن الُحَسْيِن، فَقَُدوا  يَْدُرْوَن ِمْن أَْيَن َكاَن َمَعاُشُهم، فَلَمَّ

َذلَِك الَِّذي َكانُوا يُْؤتَْوَن بِاللَّْيِل.
ا َماَت َعلِيُّ بُن الُحَسْيِن، َوَجُدوا بِظَْهِرِه  وقال َعْمُرو بُن ثَابٍِت: لَمَّ

ا َكاَن يَْنقُُل الُجْرَب بِاللَّْيِل إِلَى َمنَاِزِل اأَلَراِمِل. أَثَراً ِممَّ

تعالى  هللا  رحمة  عليهم  أسالفنا  عند  المواساة  خلق  فهذا 
صلى  رسولنا  به  أدبنا  بما  ولنتخلق  بهم،  فلنتأس  ورضوانه، 
هللا عليه وسلم؛ فإن الدنيا تزول ويبقى لنا ما قدمنا من صالح 
َوَمْن  َخَصاَصةٌ  بِِهْم  َكاَن  َولَْو  أَْنفُِسِهْم  َعلَى  }َويُْؤثُِروَن  األعمال 

الُمْفلُِحوَن{  ]الحشر:9 [. ُهُم  فَأُولَئَِك  نَْفِسِه  ُشحَّ  يُوَق 
فيما  بمواساتهم  وتواصوا  أموالكم،  بفضول  إخوانكم  فأحيوا 
وال  يسلمه،  وال  يظلمه،  ال  المسلم،  أخو  المسلم  فإن  بينكم؛ 
الجوع  ليفترسهم  محنتهم  في  إخوانه  عن  تخلى  ومن  يخذله، 
والبرد والخوف فقد ظلمهم وأسلمهم وخذلهم، ويُخشى أن تزول 

عافيته. تبدل  وأن  نقمته،  تعّجل  وأن  نعمته، 
ولنتحلـّـى بالخصــال الــواردة فــي األحاديــث مــن اإليثــار واإلنفاق 
علــی المســلمين، ال ســيما النازحيــن األفغــان الذيــن قتلــوا جراء 
ــل فــي منطقــة واحــدة فقــط نحــو 200  ــار الثلــوج. فقــد قُت انهي

شــخص ودفنــوا تحــت الثلــج.
ــي أن  ــه ف ــاذل لمال ــا، هــي أن يجتهــد الب والمســألة المهمــة هن
يقــع بذلــه فــي أيــدي الفقــراء؛ لئال يستولي عليه تجار األزمات، 
وهــم موجــودون فــي بلدنــا بفضــل عمــالء االحتــالل الذين يعظم 
ثراؤهم بمعاناة الشــعب األفغانــي. نسأل هللا تعالى أن يقبل من 
الباذلين بذلهــم، وأن يؤوي المشردين، وأن ينصر المجاهديــن، 

وأن يكبت العمــالء واالحتــالل، إنه سميع مجيب.
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ــي  ــد ف ــدن هلمن ــدى م ــه إح ــة برافش مدين
ــان انســحاب  ــة إبّ أفغانســتان، كانــت محتل
ــل  ــد الجلي ــام القائ ــالمية، فق ــارة اإلس اإلم
بالحــاج  الملقــب  محمــود  المولــوي 
الحــرب  وأعلــن  هللا  رحمــه  هللا  ســيف 
ضــد األعــداء حتــى فتحهــا المجاهــدون 

2005م. ســنة  عليهــا  وســيطروا 
 ومنــذ ذلــك اليــوم يبــذل األعــداء قصــارى 
لكنهــم  البقعــة،  هــذه  الحتــالل  جهدهــم 
رداً  هللا  ســيوف  ردتهــم  حاولــوا  كلمــا 
ــن،  ــرة للناظري ــوا عب ــى أصبح ــاً حت عنيف
الشــهداء  بدمــاء  وهــي أرض توضــأت 
البواســل والرجــال الحازميــن، أرض ال 
ــرة اإلســالم وال  ــى بغي ــل إال بمــن يتحل تقب
ترضــى إال بمــن كان فــي قلبــه حرقــة علــى 

ــا. ــة إلحيائه ــة، وعزيم ــاء األم أبن
وكيــف تطيــب نفســي بالبعــد عــن هــذا 
ــه،  ــات هللا ورحمت ــوف بآي ــدان المحف المي
الميــدان الــذي أرى فيــه آســاد اإلســالم 
يــزأرون صباحــاً ومســاًء، ويدافعــون عــن 
الحــق، قلمــا تنجــب األمهــات أمثالهــم، 
وأرى الديــن حيــاً قائمــاً بعدلــه وإنصافــه، 

ــرض. ــف و يح ــى، ويك ــر و ينه يأم
اإلســالم  قــوة  عرفــت  وهللا  وبهــا   
وســلطته، ونواميــس القــرآن وحكمتــه، 
وألقــى الرجــال يعانقــون الشــريعة بالبشــر  
ــى  والترحــاب، ويرضــون بأحــكام هللا تعال
فيهــا  يُحكــم  إلــى عقبهــا،  مــن رأســها 
بالقــرآن والســنة فــي كل األمــو،ر سياســية 
أم  كانــت  حربيــة  اقتصاديــة،  أم  كانــت 

ســلمية.
ــد  ــاً بع ــدو حين ــات هللا وتب ــر آي ــا تظه وبه
حيــن، بشــارة ألهلهــا. فســكانها مــن 
المواطنيــن قــد ســمعوا صــوت التكبيــر 

ــره الجبــل الــذي  يكبّ

كتــب المجاهــدون عليــه »هللا اكبــر« حيــن 
ومــا  بالقنابــل،  العــدو  طائــرات  قذفتــه 
زالــوا يعترفــون بهــذه الحكايــة ويقصونهــا 

ــب وذاهــب. ــى كل آي عل
 وهنــاك مــن مالئكــة هللا علــى خيولهــا 
إلحيــاء  تنشــد  وهــي  لــواء  وبأيديهــا 
ومثــل  اإلســالمية«،  طالبــان  »حرکــة 
هــذه الحكايــات كنــت أســمعها مــن ألســنة 
كل  وعنــد  مجلــس  كل  فــي  المجاهديــن 
ــه  ــى بفضل ــي هللا تعال ــى أران محضــر، حت
ــز  ــي، وعج ــا نفس ــت به ــا، صّدق ــة منه آي

عــن تكذيبهــا عقلــي، وإليــك القصــة:
ــام  ــر ع ــد الفط ــن عي ــث م ــوم الثال  كان ي
بعــض  مــع  رائــح  وأنــا  هـــ.ق،   1434
أخالئــي المجاهديــن إلــى مقبــرة الشــهداء 
لزيــارة أحبابنــا الذيــن قضــوا نحبهــم لتحيا 
األمــة، الذيــن قدمــوا أرواحهــم لتكــون 
ــهم   ــن نفوس ــا، الباذلي ــي العلي ــة هللا ه كلم
ــرة  ــن اآلخ ــاً، المؤثري ــم غالي ــون دينه ليك
ــن ياســر  ــار ب ــال عم ــا ق ــا، كم ــى الدني عل

ــه: ــي هللا عن رض

رب عجل شهادة لي بقتل
في الذي أحبه قتالً جميالً

مقبال غير مدبر إن للقتل
على كل ميتة تفضيالً

إنهم عند ربهم في جنان
يشربون الرحيق والسلسبيالً

ــا  ــاك، وبينم ــا هن ــا وصلن وحينم
نحــن نمــّر بيــن ريــاض 

)قبــور  الجنــة 

تفــوح  نســيم عليــل  هــّب  إذ  الشــهداء( 
ــة وهللا  ــة الجن ــة، رائح ــة جميل ــه رائح في
جذبــت  رائحــة  الشــهداء،  دمــاء  مــن 
نفســي وعقلــي، وكأن بابــاً مــن أبــواب 
الجنــة قــد فُتـِـح علينــا أو أن حوريــة ألقــت 
نحــو  فمشــيت  األرض،  بخمارهــا علــى 
مصــدر الرائحــة ألرى مــن أيــن تفــوح! 
حتــى وصلــت إلــى قبــر وعليــه قطعــة مــن 
ثيــاب ذاك الشــهيد، فكأنهــا نضحــت بعطور 
الجنــة، وعندمــا قمــت مــن هنــاك، وجــدت 
ــا  ــطت جناحيه ــرت وبس ــد انتش ــاح ق الري

ــم: ــت فيه ــهداء، فقل ــور الش ــى قب عل

واهاً لكم يا إخواني واهاً لكم
ريح الجنان تفوح فوق قبوركم

الحور زوج والجنان مقامكم
هللا راٍض والنبي شفيعكم

ففــي مثــل هــذا فليتنافــس المتنافســون، 
نعــم الخاتمــة وهللا فــي الدنيــا، فكيــف هــو 

ــان. ــي الجن ــم ف النعي

واهلل إني مشمت رائحة اجلنة يف أرض »برافشه«
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إن الحــدود التــي يهاجمهــا العــدو ليســت مقتصــرة علــى حــدود 
المــاء والتــراب والســماء، كمــا أن غــزو العــدو ال ينحصــر فــي 
هجومــه العســكري، والهزيمــة أيضــاً ال تنحصــر فــي الخســارة 
ــن الهجــوم  ــأة م ــر وأشــد وط ــي أخط ــزو الثقاف ــة! فالغ المادي
ــو  ــكري ه ــزو العس ــي الغ ــس ف ــدف الرئي ــكري؛ ألن اله العس
احتــالل األرض، أمــا الهــدف الرئيــس فــي الغــزو الثقافــي فهــو 

هــدم الديــن واألخــالق.
أو  مائيــة  حــدوداً  العــدّو  يهاجــم  العســكري  الغــزو  ففــي 
ترابيــة، ولكــن فــي الغــزو الثقافــي فيهاجــم الحــدود الفكريــة 

والعقائديــة.
ــاً بالضجيــج والضوضــاء،  والغــزو العســكري يكــون مصحوب
ولكــن الغــزو الثقافــي -علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً- يكــون 

خفيــاً وهادئــاً.
فمخــادع  الثانــي  وأمــا  للغايــة،  ومرعــب  مخيــف  فــاألول 

وخبيــث.
والغــزو العســكري يدفــع المــرء للدفــاع والمقاومــة، وأمــا 
بيــن  وشــتان  والقبــول،  التأثيــر  فســهل  الثقافــي  الغــزو 
ــل،  ــرم ومبّج ــزز مك ــهيد مع ــزو األول ش ــل الغ ــا، فقتي قتيلهم

وقتيــل األخيــر قــذر ومنجــس.
فالشهادة كريمة ومحببة، والدعارة خبيثة ومتعفنة.

ــي الغــزو  ــدّو عــداءه، ولكــن ف ــن الع ــي الغــزو العســكري يعل وف
ــوداد. ــة وال ــر باللطــف والمحب ــي يتظاه الثقاف

وفــي الغــزو العســكري يُحــسُّ المــرء بالخطــر المحــدق منــذ 
ابتــداء إطــالق النيــران، ولكــن فــي الغــزو الثقافــي ال يعــرف 
الكثيــرون حجــم خطــره بــل وال يصّدقــون مداهمــة العــدو، وفتكــه 

ــى آخــر اللحظــة. ــم مســتمر إل به
. ، وأما هذا فِسّريٌّ وخفيُّ فذلك واضٌح وجليٌّ

وفــي الغــزو العســكري تُغصــب األراضــي والتــراب، وفــي الغــزو 
الثقافــي يُغصــب الديــن والشــرف والخلــق والقيــم واإلنســانية.

ــر  ــدّو عب ــع الع ــون م ــد تك ــة ق ــكري المواجه ــزو العس ــي الغ وف
ــون  ــي تك ــزو الثقاف ــي الغ ــن ف ــة، ولك ــة والترابي ــدود المائي الح

ــوت. ــل البي ــدّو داخ ــة الع مواجه
وفــي الغــزو العســكري يقصــف العــدّو ويرمــي بالصواريــخ، وأمــا 

فــي هــذا الغــزو ينفــث ســموم الشــك والفتــن فــي القلــوب.
والســالح فــي الغــزو العســكري قــد يكــون الصــاروخ والقذيفــة، 
ــروء  ــي والمق ــي يكــون اإلعــالم المرئ وأمــا ســالح الغــزو الثقاف

والمســموع.
العســكرية  والقواعــد  الثكنــات  العســكري  الغــزو  ويســتهدف 
فيســتهدف  الثقافــي  الغــزو  وأمــا  األولــى،  النــار  وخطــوط 

والعقائــد. واألفــكار،  اإلعــالم،  ووســائل  المــدارس، 
ــال والصحــاري والبحــار  فــي األول تكــون االشــتباكات فــي الجب
ــي خطــوط  ــة ف ــون المواجه ــر فتك ــا األخي ــال، وأم ــن القت وميادي

ــب. ــالم والكت ــات والقصــص واألف ــة كالرواي مختلف
ــه  ــاً، ولكن ــاً ومعلوم ــدوداً ومعروف ــزو مح ــون الغ ــي األول يك وف
فــي األخيــر يكــون حربــاً واســعة وخفيــة، تســتهدف العقــول 

ــر. ــريعة التأث س
أســرى الغــزو العســكري أشــراف، محترمــون، أحــرار، وأســوة 
حســنة فــي التاريــخ، ويُباهــى بهــم، ولكــن أســرى الغــزو الثقافــي 

منحرفــون وقــذرون وفايروســات للمجتمــع.
ــن جراحهــم فــي الحــال فينقلــون  وجرحــى الغــزو العســكري تتبيّ
فــوراً مــن الســاحة لتلقــي العــالج، ولكــن جرحــى الغــزو الثقافــي 
ــوب ينقــص مــن إيمانهــم شــيئاً فشــيئاً دون  ــروس الذن يظــل فاي

أن يشــعروا.
فجريــح الغــزو األول تــزداد كراهــة العــدّو فــي قلبــه وتنمــو فيــه 
ــي  ــتهدف ف ــن المس ــاح، ولك ــأ للكف ــة ويتهي ــة والمناضل المقاوم
الغــزو الثقافــي يتجــرد مــن الســالح، ويصيــر بــال هــدف فيضــل.

الغــزو العســكري يدفــع الشــعب للدفــاع والمقاومــة، ويرفــع 
معنوياتهــم لصــد هجــوم األعــداء، ولكــن الغــزو الثقافــي يوهــن 
ويضعــف عزيمــة الشــعب؛ ألن األول تُطلــق فيــه نيــران المدافــع 
والصواريــخ والقذائــف، وفــي الثانــي تُبــث األغانــي الماجنــة 

واإليقاعــات والموســيقى.
وخــط عبــور الغــزو العســكري مرتفــع ووعــر وخطيــر، وأمــا خــط 

عبــور الغــزو الثقافــي فســهل وخــالب وبــراق.
فــي الغــزو العســكري يضحــي المســلمون بالنفــس والنفيــس 
ــوا إلــى هللا، ولكــن فــي الغــزو الثقافــي فيبتعــدون عــن هللا  ليصل

ــم. ــهم وأهوائه ــى أنفس ــوا إل ليصل
فلنحــذر كل الحــذر لكــي ال نكــون مــن جرحــى أو قتلــى أو أســرى 

الغــزو الثقافــي الدنــيء.

الغزو الثقافي
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بفضل االحتالل األمريكي: أفغانستان أكرب مزارع األفيون يف العالم
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إن المصانــع والمعامــل الخاصــة بمعالجــة األفيــون لتحويلــه 
الــى هيرويــن قــد شــهدت نمــواً هائــالً فــي ظــل االحتــالل 
ــاج كانــت ببركــة هــؤالء  ــادة اإلنت األمريكــي، ممــا يعنــي أن زي
الطواغيــت، وقــد صــدق مــن قــال: »أن االحتــالل حــّول بالدنــا 
ــم، أفيــون يوزعــه علــى  ــى أكبــر مزرعــة لألفيــون فــي العال إل
والمدنيــة علــى هيئــة مســحوق  الحربيــة  بطائراتــه  الدنيــا 
الهيرويــن القاتــل والــذي يســتنزف بــه طاقــات األمــم وثرواتهــا، 
وقــد دخــل محصــول األفيــون عصــر االنطــالق العظيــم بفضــل 
ــى  ــان أن يتخل ــد ضم ــوم أح ــالل وال يســتطيع الي ــوش االحت جي
المزارعــون عــن المخــدرات فــي ربــوع البــالد«. وقــد أصبحــت 
أفغانســتان بســبب هــؤالء الغــزاة أكبــر منتــج لنبــات الخشــخاش 
الــذي يصنــع منــه األفيــون والــذي هــو مكــون رئيســي إلنتــاج 

ــن.  الهيروي
ــراً فــي عهــد اإلمــارة  ــد انخفــض كثي ــاج المخــدرات ق وكان إنت
ــى زراعتهــا، ولكــن  ــه عل ــذي فرضت ــد الحظــر ال اإلســالمية بع
ــدرات،  ــة المخ ــرت زراع ــي مباشــرة ازده ــزو األمريك ــد الغ بع
وأصبحــت الظــروف مواتيــة لتجارالمخــدرات األفغــان، ووجــدوا 
فــي انتشــار الفقــر واألميــة واأليــدي العاملــة ووعــورة الطريــق 
مناخــاً مالئمــاً لزراعــة هــذه النبتــة، كما ســاعدت ظــروف أخرى 
ــة  فــي هــذا، مــن أبرزهــا: انعــدام القانــون والتشــجيع والحماي
ــاخ  ــة المن ــوم- بتهيئ ــكام الي ــرب -ح ــراء الح ــا أم ــي يوفره الت
أدى الزدهــار زراعتهــا  ممــا  المخــدرات،  لتجــار  المناســب 
وتجارتهــا ومعالجتهــا. وتــورط فــي هــذا الشــأن مســؤلون كبــار 
ــى  ــى أن وصــل إل ــاز اإلداري إل ــش والجه ــي الشــرطة والجي ف
قمــة الجهــاز السياســي فــي بلدنــا المحتــل، حتــى وّجــه االتهــام 
يومــاً إلــى وزيــر الداخليــة بتهريــب المخــدرات وإطــالق ســراح 

تجــار المخــدرات الذيــن تــم ضبطهــم.
ــد  ــول أن اإلمــارة اإلســالمية تؤي ــاً ممــن يق نحــن نســتغرب حق
زراعــة المخــدرات أو تســتفيد مــن هــذه المــواد المحرمــة 
شــرعاً، وقــد أثبتــت األيــام أن هــذه الزراعــة شــهدت ازدهــاراً 
ــات  ــت العصاب ــا أنجب ــالد، كم ــي للب ــزو األمريك ــد الغ ــراً بع كبي
ــع  ــارس كل شــيء، وتضي ــات تم ــذه العصاب ــا، وه الخاصــة به
جرائمهــم بيــن صمــت كبــار المســؤولين فــي الشــرطة العميلــة 
والجيــش والجهــاز اإلداري العميليــن وبيــن الرشــوة والفســاد.

ومشــكلة  والدمــار،  الهــالك  طريــق  المخــدرات  أن  شــك  ال 
واالجتماعيــة  الصحيــة  المشــاكل  أخطــر  مــن  المخــدرات 
لتقديــرات  وطبقــاً  أجمــع،  العالــم  تواجــه  التــي  والنفســية 
المؤسســات الصحيــة العالميــة، فــإن حوالــي 800 مليــون مــن 

يدمنونهــا.  أو  المخــدرات  يتعاطــون  البشــر 
ــراً،  ــة مؤخ ــة األفغاني ــدة والحكوم ــم المتح ــر األم ــر تقري وأظه
أن محصــول نبــات األفيــون األفغانــي ارتفــع بنســبة 36 بالمئــة 
ــر  ــال تقري ــام 2013، وق ــي ع ــي ف ــتوى قياس ــى مس ــل إل ليص
ومكتــب  األفغانيــة  المخــدرات  مكافحــة  وزارة  عــن  صــادر 
تمــت  أنــه  والجريمــة  المخــدرات  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 
ــى  ــم أعل ــو رق ــون، وه ــات األفي ــار بنب ــة 209 آالف هكت زراع
مــن ذروتــه الســابقة عنــد 193 ألــف هكتــار فــي عــام 2007، 
وبلغــت المســاحة المزروعــة مــن األفيــون فــي العــام الماضــي 

ــار.  ــف هكت 154 أل
ــام  ــذ ع ــا من ــي بالدن ــة ف ــادة ثابت ــون زي ــة األفي ــهد زراع وتش
2010، وتلقــي األمــم المتحــدة بالالئمــة فــي ذلــك علــى تزايــد 
وتكشــف  السياســي،  االســتقرار  وعــدم  األمنــي  االنفــالت 
إحصــاءات مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمة 
عــن تعاظــم الــدور األفغانــي فــي تجــارة المخــدرات فــي العالــم، 
ــاً فــي زراعــة خشــخاش  ــى عالمي ــة األول ــث تتصــدر المرتب حي
األفيــون بمــا يقــدر بنحــو %87 مــن إنتــاج العالــم كلــه، وذلــك 
مــن خــالل 154 هكتــاراً بزيــادة قــدرت بـــ%18 في عــام 2012 
مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي العــام الســابق. وقــد أحــرزت 
ــة  ــي زراع ــام 2014 ف ــالل ع ــاً خ ــياً تاريخي ــاً قياس ــا رقم بالدن
األفيــون، فقــد بلغــت المســاحات المزروعــة 224 ألــف هكتــار 
بزيــادة %7 مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي 2013، وقــد ارتفــع 
ــاً  ــادة %17، وفق ــى 6 آالف و400 طــن بزي ــاج ليصــل إل اإلنت
آلخــر تقريــر نشــره مكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات 

ــم. والجرائ
وكان األمريكيــون قــد أنفقــوا 8,7 مليــار دوالر أي حوالــي 4,6 
مليــار يــورو لمكافحــة مضــادات المخــدرات. كمــا أن مســاحات 
الحقــول المزروعــة تضاعفــت 28 مــرة، وهــي تنتــج بمفردهــا 
ــارات  ــى 3 ملي ــا إل ــل عائداته ــم وتص ــون العال ــن أفي %10 م
دوالر، حيــث يمثــل %15 مــن اإلنتــاج القومــي الخــام، ويعمــل 
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ــى  ــة، وعل ــوى العامل ــه 410 آالف مــزارع، أي %5 مــن الق ب
ــى  ــاء عل ــت للقض ــي صرف ــدوالرات الت ــن ال ــن ماليي ــم م الرغ
إنتــاج األفيــون فــي بلدنــا، إال أنهــا ال تــزال مــن أكبــر المنتجيــن 
للمخــدرات، فقــد تربعــت علــى عــرش البلــدان المنتجــة لألفيــون 

فــي العالــم.
إن المخــدرات واألفيــون األفغانــي ليــس للتصديــر فحســب، 
ــد.  ــي البل ــون ف ــدرات واألفي ــون للمخ ــاك مدمن ــف هن ــل لألس ب
وكل مســاء، يجتمــع بعــض المــارة عنــد جســر يقــع غــرب 
كابــل ويحملقــون فــي المــاء الجــاري باألســفل، فــي الواقــع، ال 
تتركــز أنظارهــم حينهــا علــى نهــر كابــل، وإنمــا علــى األجســاد 
المكومــة علــى جانبيــه فــي قلــب أكــوام القمامــة. وبينمــا يزحــف 
ــى أطرافهــم األربعــة،  بعــض المدمنيــن الجالســين باألســفل عل
يجلــس آخــرون فــي حالــة ثبــات تــام، ملتحفيــن ببطاطيــن فــوق 

رؤوســهم.
وفــي »بــول ســوخته« فــي العاصمــة كابــول، تجتمــع األعــداد 
الهيرويــن عبــر  لتنــاول  الهيرويــن  المتزايــدة مــن مدمنــي 
ــاً  ــم ميت ــقط بعضه ــر، يس ــت آلخ ــن وق ــن، وم ــجائر والحق الس
ــي حضــرة جمهــور يراقبهــم  ــا يحــدث ف ــاً م ــذي غالب -األمــر ال
ــازدراء، تحمــل  باهتمــام- وبينمــا ينظــر بعــض النــاس إليهــم ب
ومــع  والتعاطــف.  الشــفقة  أمــارات  اآلخــر  البعــض  وجــوه 
ــي  ــي أفغانســتان الت ــون بصــورة حــادة ف ازدهــار زراعــة األفي
تحولــت إلــى إمبراطوريــة للمخــدرات خــالل فتــرة الحــرب 
اإلدمــان، أصبــح مــن  األمريكيــة وارتفعــت معهــا معــدالت 
ــاهدة  ــة لمش ــكان المدين ــوف س ــدة وق ــورة متزاي ــاد وبص المعت

ــوم . ــي كل ي ــث ح ــي ب ــاة ف ــذه المأس ه
ــي  ــداد متعاط ــول أع ــة ح ــام دقيق ــل ألرق ــير التوص ــن العس وم
ــى أن  ــالد. وتشــير اإلحصــاءات إل ــون فــي الب ــن واألفي الهيروي
أفغانســتان واحــدة مــن الــدول التــي يصــل فيهــا تعاطــي األفيــون 
ــرة،  ــه فــي الســنوات األخي ــد أن ــم. بي ــى معــدالت بالعال ــى أعل إل
قــدر مســؤولوا األمــم المتحــدة أن قرابــة 2.7 فــي المائــة 
ــد  ــو أح ــون، وه ــون األفي ــتان يتعاط ــي أفغانس ــن ف ــن البالغي م
أعلــى المعــدالت عالميــاً، وكشــف رئيــس جهــاز االســتخبارات 
ــازه،  ــي عناصــر جه ــدرات ف ــان المخ ــراً عــن تفشــي إدم مؤخ
ــن إدمانهــم لمخــدر  ــا تبي ــاً بعدم ــة 65 موظف ــه إقال ــج عن ــا نت م
الهيرويــن. وتبــدو جهــود الحكومــة العميلــة يائســة، إذ لــم تفلــح 
ــة، تشــير  ــدرات. وبصــورة إجمالي ــة المخ ــض صناع ــي تقوي ف
تقديــرات األمــم المتحــدة إلــى أن أفغانســتان بهــا مــا بيــن 1.3 
ــة  ــي المائ ــو 5 ف ــدرات، نح ــاٍط للمخ ــون متع ــون و1.6 ملي ملي
ــارزة  ــة ب ــي مكان ــم العرب ــل العال ــا يحت ــان. كم ــن األفغ ــم م منه
ــن  ــبة المدمني ــدر نس ــث تق ــة حي ــدرات العالمي ــوق المخ ــي س ف
علــى المخــدرات فيــه بـــ%10 مــن إجمالــي المدمنيــن فــي 
العالــم. وتمثــل منطقــة الخليــج ســوقاً جاذبــة لمافيــا المخــدرات 
األفغانيــة، وهــو مــا دّل عليــه تنامــي الكميــات المضبوطــة مــن 
المخــدرات الــواردة للمملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج 
األخــرى عبــر المســار البحــري الــذي يُعــد األكثــر تفضيــالً لتجار 
المخــدرات. وارتفــع معــدل اســتهالك المخــدرات فــي المجتمعات 
الخليجيــة علــى نحــو خطيــر، حيــث وصــل إلــى %4.6 مقابــل 
%2.2 فقــط فــي الواليــات المتحــدة و%2.5 فــي دول أمريــكا 
الجنوبيــة. فــي حيــن ال يعــرف حجــم المخــدرات المصّرفــة فــي 
ــر أن  ــر بالذك ــد. والجدي ــى وجــه التحدي ــة عل األســواق الخليجي

ــن  ــار دوالر، و210 ماليي تجــارة المخــدرات تتجــاوز 800 ملي
مدمــن جديــد ســنوياً.

وفــي الســياق نفســه يقــول أحــد أعضــاء هيئــة تحريــر »لــوس 
أنجلــوس تايمــز«: »علــى مــدى العقــد األخيــر، أنفقــت الواليــات 
المتحــدة مــا يقــارب 7.6 مليــار دوالر لمحاربــة تجــارة األفيــون 
الرائجــة فــي أفغانســتان، ورغــم االســتراتيجية التــي اعتمدتهــا 
واشــنطن للتصــدي للتجــارة المربحــة، وحتــى بعــد تســجيل 
الســنة الماضيــة رقمــاً قياســياً فــي زراعــة نبــات الخشــخاش، 
جــاء التقريــر الصــادر عــن المفتــش األميركــي العــام حــول 

ــك االســتراتيجية«. أفغانســتان ليؤكــد فشــل تل
ويقــول جــون ســوبكو، المفتــش العــام األميركــي لجهــود - 
مايســمى - إعــادة اإلعمــار فــي أفغانســتان، إن »الرقــم القياســي 
األخيــر المســجل في مســتويات زراعة الخشــخاش بأفغانســتان، 
يشــكك فــي فعاليــة البرنامــج األميركــي لمحاربــة المخــدرات«، 
وأضــاف ســوبكو أن العديــد مــن المناطــق األفغانيــة التــي 
ــل  ــن قب ــخاش م ــات الخش ــن نب ــا م ــابق خلّوه ــي الس ــت ف أعلن
مكتــب األمــم المتحــدة حــول المخــدرات والجريمــة، باتــت اليــوم 
تعــج باألفيــون، مشــيراً إلــى أن واليــة ننجرهــار التــي أعلنــت 
فــي 2008 خلّوهــا مــن زراعــة الخشــخاش، وكانــت حينهــا 
ــا  ــة فيه ــة النبت ــادت زراع ــة، ع ــاً للتصــدي لآلف ــاً ناجح نموذج
ــرة زراعتهــا نحــو أربعــة  ــول 2013 بقــوة لتتضاعــف وتي بحل

ــاف.  أضع
كمــا لــم يفلــح الدعــم الدولــي فــي مكافحــة انتشــار زراعــة 
 7 مــن  أكثــر  المتحــدة  الواليــات  أنفقــت  فقــد  الخشــخاش. 
مليــارات دوالر علــى جهــود مكافحــة المخــدرات فــي الســنوات 

ــة. الـــ 13 الماضي
ووفقــاً للوكالــة األمريكيــة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى 
جهــود إعــادة اإلعمــار )ســيجار( ، فــإن تجــارة المخــدرات 
ســيجار(   ( وقالــت  األفغانيــة.  الحكومــة  شــرعية  تقــوض 
مؤخــراً: »مــع اتخــاذ زراعــة )الخشــاش( منحــى خاطــئ، فإنــه 
ال يمكــن االعتقــاد بــأن معــدالت زراعــة هــذه النبتــة ســتتراجع 

فــي عــام 2015‹‹.

لقــد حققــت إمــارة أفغانســتان اإلســالمية نجاحــاً باهــراً فــي منــع 
زراعــة هــذا النبــات المحــرم الضــار إبّــان توليهــا حكــم البــالد، 
حيــث صــدر مرســوم أميــري بمنــع زراعــة هــذا النبــات، فنُفــذ 
فــي جميــع أقطــار البــالد فــوراً، وقــد رأى المجتمــع الدولــي ذلــك 
بــأم عينــه، واعتــرف بــه العــدو قبــل الصديــق، بخــالف ماهــو 
عليــه الحــال اليــوم، فــكل أوامــر العمــالء حبــر علــى الــورق، أو 
ريــح فــي قفــص، حيــث ال تقــدم أوامرهــم وال تؤخــر مــن الواقــع 
ــا  ــدع به ــرحية لتخ ــأداء مس ــة ب ــوم الحكوم ــاً تق ــيئاً، وأحيان ش
ــم، وتجنــي المليــارات مــن المســاعدات القادمــة لمكافحــة  العال
المخــدرات مــن الــدول والحكومــات الغربيــة والتــي تصــب فــي 

جيــوب المســؤولين العمــالء.
نحــن ال نلــوم الحكومــات العميلــة، فهــي كالعبــد الــكّل علــى 
مــواله، أينمــا يوجهــه اليأتــي بخيــر، ولكــن نتســاءل مــاذا حققت 
أمريــكا والغــرب مــع خبرتهــم الواســعة وتقنيتهــم الفائقــة؟ هــل 
ــل؟ هــل  ــد المحت ــي البل ــى المخــدرات ف اســتطاعوا القضــاء عل
اســتطاعوا أن يضعــوا حــدا لتزايــد الجرائــم الناشــئة منهــا؟ وهل 

يُرجــى أو يُتوقــع مــن المجرميــن مكافحــة ذلــك؟ كال وحاشــا.
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الجهاد: تزكية وإحسان
إعداد: عطاء هللا آخندزاده

إن تزكيــة النفــوس وتربيتهــا تربيــة ربانيــة دينيــة، كانــت مــن 
أهــّم وظائــف األنبيــاء فــي كل عصــر ومصــر، وفــي ذلــك يقــول 
القــرآن الكريــم: }َكَمــا أَْرَســْلنَا فِيُكــْم َرُســواًل ِمْنُكــْم يَْتلُــو َعلَْيُكــْم 
ــْم  ــا لَ ــْم َم ــةَ َويَُعلُِّمُك ــاَب َواْلِحْكَم ــُم اْلِكتَ ــْم َويَُعلُِّمُك يُك ــا َويَُزكِّ آيَاتِنَ

ــوَن{ )البقــرة:151(. ــوا تَْعلَُم تَُكونُ
والمجاهــد فــي ســبيل هللا كذلــك يحتــاج إلــى كبــح هــوى النفــس، 
ــة  ــة إيماني ــى تربي ــارة بالســوء، وإل ــس األّم ــة النف ــى تزكي وإل
مقتبســة مــن نــور مشــكاة النبــوة التــي ليــس على وجــه األرض 
ــدة وســلوك  ــا عقي ــه ســواها، وبمــا أّن جهادن ــور يســتضاء ب ن
وتربيــة، يلــزم المجاهــد أن يســلك فــي حياتــه الجهاديــة مســالك 
التزكيــة واإلحســان؛ ألن تزكيــة النفــوس للمؤمــن المجاهــد 
كالمــاء للســمك، وهــي معقــل المجاهــد ومفزعــه، والجهــاد فــي 
ــد  ــب، ومكائ ــراض القل ــس وأم ــموم النف ــاق لس ــبيل هللا تري س
الشــيطان ليــس لهــا تريــاق آخــر يماثــل الجهــاد فــي ســبيل هللا 

فــي القــوة والتأثيــر.
ــّد وإخــالص  ــبيل هللا بج ــي س ــد ف ــص إذا جاه ــد المخل فالمجاه
وأمانــة بلــغ الغايــة مــن تهذيــب األخــالق وتزكيــة النفــس، وإذا 
أخــذ بعــروة الجهــاد فقــد ســعد وتزكــى، وإذا أخــذ بهــا مجتمــع 

كان مجتمعــاً مثاليــاً.
ــان، أّن دعوتــه صلــى هللا  والحقيقــة التــي اليختلــف عليهــا اثن
عليــه وســلم لــم تكــن مقصــورة علــى معرفــة هللا المعرفــة 
ــة، وال  ــة الثابت ــد الصحيح ــى العقائ ــة، والعل ــة الكامل الصحيح
ــه  ــك كل ــل مــع ذل ــة؛ ب ــة والمالي ــة والبدني ــادات القلبي ــى العب عل

كان الجهــاد مــن خصائــص دينــه، وأركان دعوتــه، وأحــب 
ــى  ــْم َحتَّ ــى: }َوقَاتِلُوُه ــول هللا ســبحانه وتعال ــه. يق ــال إلي األعم
َ بَِمــا  ِ فَــإِِن اْنتََهــْوا فَــإِنَّ هللاَّ يــُن ُكلُّــهُ هلِلَّ اَل تَُكــوَن فِْتنَــةٌ َويَُكــوَن الدِّ

ــال: 39(. ــٌر{ )األنف ــوَن بَِصي يَْعَملُ
وقــد ثبــت أنــه صلــى هللا عليــه وســلم قــال: )لـَـْواَل أَْن أَُشــقَّ َعلـَـى 
تـِـي َمــا تََخلَّْفــُت َعــْن َســِريٍَّة َولَِكــْن اَل أَِجــُد َحُمولـَـةً َواَل أَِجــُد َمــا  أُمَّ
ــي  ــَوِدْدُت أَنِّ ــي َولَ ــوا َعنِّ ــيَّ أَْن يَتََخلَّفُ ــقُّ َعلَ ــِه َويَُش ــْم َعلَْي أَْحِملُُه
ــمَّ أُْحيِيــُت(  ــُت ثُ ــمَّ قُتِْل ــمَّ أُْحيِيــُت ثُ ــُت ثُ ِ فَقُتِْل ــي َســبِيِل هللاَّ ــُت فِ قَاتَْل

رواه البخــاري 36.
ــُد  ــْن يَُجاِه ــُم بَِم ُ أَْعلَ ِ َوهللاَّ ــبِيِل هللاَّ ــي َس ــِد فِ ــُل اْلُمَجاِه ــال: )َمثَ وق
ُ لِْلُمَجاِهــِد فِــي  ائِــِم اْلقَائِــِم َوتَــَوكََّل هللاَّ فِــي َســبِيلِِه َكَمثَــِل الصَّ
َســبِيلِِه بـِـأَْن يَتََوفَّــاهُ أَْن يُْدِخلـَـهُ اْلَجنَّــةَ أَْو يَْرِجَعــهُ َســالًِما َمــَع أَْجــٍر 

ــاري ــٍة(. رواه البخ أَْو َغنِيَم
ــا َوَمــا  ْنيَ ِ أَْو َغــْدَوةٌ َخْيــٌر ِمــْن الدُّ وقــال: )لََرْوَحــةٌ فِــي َســبِيِل هللاَّ
ــي  ــٍد يَْعنِ ــُع قِي ــِة أَْو َمْوِض ــْن اْلَجنَّ ــْم ِم ــْوِس أََحِدُك ــاُب قَ ــا َولَقَ فِيَه

ــا(. رواه البخــاري ــا فِيَه ــا َوَم ْنيَ ــْن الدُّ ــٌر ِم َســْوطَهُ َخْي
يُوِف(. رواه مسلم وقال: )إِنَّ أَْبَواَب اْلَجنَِّة تَْحَت ِظاَلِل السُّ

ُ َعلَــى  َمــهُ هللاَّ ِ َحرَّ ْت قََدَمــاهُ فِــي َســبِيِل هللاَّ وقــال: )َمــْن اْغبَــرَّ
ـاِر(. رواه البخــاري النَـّ

وقــال: )اليجتمــع غبــار فــي ســبيل هللا ودخــان جهنــم فــي جــوف 
امــرئ مســلم(. رواه الطبرانــي في األوســط.

ْنيَــا َوَمــا َعلَْيَهــا  ِ َخْيــٌر ِمــْن الدُّ وقــال: )ِربَــاطُ يَــْوٍم فِــي َســبِيِل هللاَّ
ْنيـَـا َوَمــا َعلَْيَهــا  َوَمْوِضــُع َســْوِط أََحِدُكــْم ِمــْن اْلَجنَّــِة َخْيــٌر ِمــْن الدُّ
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ــْن  ــٌر ِم ــْدَوةُ َخْي ِ أَْو اْلَغ ــبِيِل هللاَّ ــي َس ــُد فِ ــا اْلَعْب ــةُ يَُروُحَه ْوَح َوالرَّ
ــا َعلَْيَهــا(. رواه البخــاري ــا َوَم ْنيَ الدُّ

أجــل؛ أيهــا القــارئ الكريــم إن فيمــا ســردنا مــن آيــات وأحاديــث 
فــي فضــل الجهــاد ودوره فــي تربيــة المجاهــد وتكويــن الفــرد 
ــي  ــد أن ــه، بي ــح لنفس ــلم ناص ــكل مس ــًى ل ــة وغن ــي لكفاي المثال
أريــد أن أختــم هــذه الســطور بوصايــا وتجــارب لفقيــد الدعــوة 
ــدوي رحمــه هللا  ــي الن ــي الحســن عل اإلســالمية اإلمــام ســيد أب

لتكــون زاداً فــي حياتنــا وذخــراً بعــد مماتنــا:
1 - تصحيــح العقيــدة وعرضهــا علــى القــرآن الكريــم، ألنــه 
المــرآة الوضيئــة التــي يــرى فيهــا كل إنســان وجهــه ومالمحــه.

2 - لنعتــِن بالعبــادات المشــروعة وأركان اإلســالم العمليــة 
األربعــة ظاهــراً وباطنــاً وقالبــاً وروحــاً ونترســم فــي ذلــك بقــدر 

ــه وســلم. ــى هللا علي ــار خطــى رســول هللا صل ــكان آث اإلم

3 - رعايــة حقــوق العبــاد؛ فــإن مــن الثابــت أن هللا تعالــى يعفــو 
عــن التفريــط فــي حقوقــه لكــن التفريــط والخيانــة فــي حقــوق 
ــى  ــرة إل ــا واآلخ ــي الدني ــوكل ف ــا ي ــا إنم ــالل فيه ــاد واإلخ العب

ــاس. أصحــاب هــذه الحقــوق مــن الن

ــا  ــس وتخليته ــة النف ــب األخــالق وتزكي ــى تهذي ــال عل 4 - اإلقب
عــن الرذائــل، وتحليتهــا بالفضائــل؛ ألن األخــالق الرذيلــة هــي 
الحجــب الصفيقــة التــي تمنــع مــن االنتفــاع بالتعليمــات النبويــة 

ــاغ بصبغــة هللا. واالنصب

5 - وبعــد هــذا كلــه نلتفــت إلــى الســيرة النبويــة العطــرة فــي كل 
الحيــاة، وفــي الغــدوات والروحــات، وفــي األخــالق والمعامالت، 

ولنتخذهــا نبراســاً للحيــاة وقــدوة فــي األعمــال والحــركات.

6 - نعيـّـن حزبــاً مــن القــرآن الكريــم نحافــظ عليــه بقــدر اإلمــكان 
ــن  ــر م ــر ونعتب ــبب قاص ــة، أو بس ــن لعل ــه إال مضطري والنترك

أســعد أوقاتنــا وأصفاهــا حيــن نقــرأ كالم هللا.

7 - البــد أن نعيّــن أذكاراً نلهــج بهــا ونتخذهــا ورداً نحافــظ 
خاصــة  بأوقــات  تقتــرن  التــي  األذكار  علــى  زيــادة  عليــه، 

خاصــة. ومناجــات 

ــن  ــن م ــن وربانيي ــب ســير الصالحي ــة كت 8 - االشــتغال بمطالع
األمــة وأئمــة العلــم والديــن المخلصيــن الزاهديــن الذيــن اتفقــت 
ــى  ــم للرســول صل ــال اتباعه ــم وكم ــى حســن عقيدته ــة عل األم

ــه وســلم. هللا علي

9 - وليكــن فــي حياتنــا وفيمــا نهتــم بــه نصيــب للدعــوة إلــى هللا 
ــب،  ــا الكت ــت له ــا الرســل وأنزل ــث لهم ــي بع ــة الت ــى، الغاي تعال
ــَر  ــْم َخْي ــى: }ُكْنتُ ــال هللا تعال ــد ق ــة، فق ــذه األم ــا ه وأخرجــت له
ــٍة أُْخِرَجــْت لِلنَّــاِس تَأُْمــُروَن بِاْلَمْعــُروِف َوتَْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر  أُمَّ

ِ{ آل عمــران: 110. ــاهللَّ ــوَن بِ َوتُْؤِمنُ
ــُروِف  ــُروَن بِاْلَمْع ــِر َويَأُْم ــى اْلَخْي ــوَن إِلَ ــةٌ يَْدُع ــْم أُمَّ ــْن ِمْنُك }َوْلتَُك
ــران:  ــوَن{ )آل عم ــُم اْلُمْفلُِح ــَك ُه ــِر َوأُولَئِ ــِن اْلُمْنَك ــْوَن َع َويَْنَه

.)104

وليــس للدعــوة إلــى هللا وضــع خــاص ومجــال محــدود ومنهــج 
مقــرر رتيــب ال يجــوز العــدول عنــه.

10 - االحتســاب، ولقــد كان الفــارق الكبيــر بيــن الصحابــة 
رضــي هللا عنهــم والربانييــن مــن هــذه األمــة وبيــن عامــة 
أن  ينبغــي  لذلــك  الفضائــل.  واســتحضار  االحتســاب  النــاس 
ــوم  ــه، فتق ــل عمل ــه قب ــة في ــح الني ــالً إال وأن نصح ــل عم النعم
ــة نفســية  ــادة أو كرغب ــه ع ــدل أن نعمل ــاباً ب ــاً واحتس ــه إيمان ب
أو ضــرورة طبيعيــة حتــى الــرزق الحــالل ووســائل الكســب 
والمعيشــة مــن وظيفــة أو تجــارة أو فالحــة أو مهــن وصنائــع.

11 - توثيــق الصلــة القلبيــة بشــخص الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم والزيــادة فــي حبــه والحــرص علــى االقتــداء بــه وذلــك 
يمكــن بكثــرة االشــتغال بالحديــث الشــريف ومذاكرتــه ثــم بكتــب 
الشــمائل والســيرة الموثــوق بهــا، فمــن أحــب شــيئاً أكثــر ذكــره، 
ــك  ــه وكذل ــوره أحب ــق أم ــع دقائ ــر شــخص وتتب ــر ذك ــن أكث وم
ــغف  ــق والش ــب العمي ــوا بالح ــن عرف ــار م ــى أخب ــالع عل االط
ــالع  ــلم، فاالط ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــخصه الرس ــم بش العظي
الحــب  يــورث  وشــعرهم  وأقوالهــم  المحبيــن  أحــوال  علــى 

ــوداً. ــه إذا كان موج ــه وينمي ويغذي

12 - وأخيــراً إن مــن أعظــم األشــياء تأثيــراً فــي ترفيــق القلــب 
هــو اســتحضار قصــر الحيــاة وفنــاء مافــي الدنيــا وذكــر المــوت، 
ــال:  ــه ق ــلم أن ــه وس ــى هللا علي ــول هللا صل ــن رس ــّح ع ــد ص وق

)أكثــروا ذكــر هــازم اللــذات( يعنــي المــوت.
وليكــن لنــا حــظ فــي مراقبــة المــوت واالهتمــام الزائــد بحســن 

ــم. ــرة بالخواتي ــإن العب الخاتمــة؛ ف
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 - الحلقة 2 -

الفريضة املنسية: أهمية االعداد يف اإلسالم
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من طرق الحصول على السالح في عهد النبّوة:
التصنيــع الحربــي التابــع للجيــش، ومــن ذلــك مــا تــّم أثنــاء 
الحــرب التــي شــنّها النبــي صلــى هللا عليــه وســلم علــى مدينــة 

ــف. الطائ
ــه وســلم  ــى هللا علي ــن هشــام: ورماهــم رســول هللا صل ــال اب  ق
بالمنجنيــق. حدثنــي مــن أثــق بــه أن رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم أول مــن رمــى فــي اإلســالم بالمنجنيــق رمــى أهــل 

ــف. الطائ
ــالحاً  ــوا س ــق، صنع ــلمين للمنجني ــع المس ــى صن ــة إل وباإلضاف
آخــر هــو ســالح الحســك وهــو ســالٌح دفاعــٌي يصنــع علــى هيئــة 
ثمــرة الحســك مــن الحديــد، أو القصــب، أو العيــدان، لــه رؤوس 
ــي  ــدّو أو ف ــكر الع ــول معس ــى األرض ح ــر عل ــوك، ويُنش كالش
ــع أي  ــن، ولمن ــى المحاصري ــه لقصــد إحــكام الحصــار عل طريق
ــد نشــره حــول  ــاع بع ــح للدف ــا يصل ــدّو، كم ــه الع ــوم ب تســلل يق
معســكر المســلمين فــإن أشــواك هــذا الســالح تنشــب فــي أرجــل 

ــول. 1 ــن المشــاة أو الخي المقاتلي

طرق الحصول على السالح في العصر الحديث:
ــاك دوٌل متقدمــة فــي الصناعــة تعتمــد  فــي العصــر الحديــث هن
ــق  ــك عــن طري ــي، وذل ــر عتادهــا الحرب ــى نفســها فــي توفي عل
اإلنتــاج الذاتــي فــي معظمــه، وفــي الجانــب الجوهــري منــه، إن 
لــم يكــن بالكامــل، وقــد تحصــل هــذه الــدول علــى بعــض عتادهــا 
الحربــي عــن طريــق الشــراء، أو عــن طريــق اإلنتــاج المشــترك 

مــع دول أخــرى ألنــواٍع معيّنــة مــن ذلــك العتــاد. 2
ــى  ــل، دوٌل متأخــرة فــي الصناعــة تعتمــد عل ــاك فــي المقاب وهن

ــة فــي توفيــر عتادهــا الحربــي. الشــراء مــن الســوق الخارجي
وهنــاك دول مــا يســمى بالعالــم الثالــث تحــاول الســير عــن 
ــدول المتقدمــة  ــع بعــض عتادهــا فتشــتري مــن ال ــق تصني طري
بعــض المصانــع المنتجــة لــآلالت الحربيــة أو تدخــل شــريكة فــي 
ــدول  ــى ال ــال تبق ــى كل ح ــا، وعل ــى بالده ــا إل ــا، وتنقله ملكيته
األجنبيــة أو التــي بقيــت شــريكة، البائعــة لتلــك المصانــع، وهــي 

ــع. 3  ــك المصان ــة تل ــى صيان التــي تُشــرف عل

ــر  ــي العص ــالح ف ــى الس ــول عل ــلمين الحص ــن للمس ــف يمك كي
الراهــن؟

رغــم تعــدد الطــرق التــي تحصــل دول اليــوم مــن خاللهــا علــى 
مــا يلزمهــا مــن الســالح، ورغــم مــا كان الجيــش اإلســالمي فــي 
ــي. إال أن  ــاد العرب ــى العت ــا عل ــوة يحصــل مــن خالله ــد النب عه
العصــر الحديــث الــذي نعيــش فيــه قــد فــرض علــى المســلمين 
أن يكــون جــّل اعتمادهــم فــي التســليح علــى الصناعــة المحليــة، 

وأن يكــون الســالح بصنــع أيديهــم.
ــه هللا: )  ــدوي رحم ــي الن ــن عل ــيد أبوالحس ــة الس ــول العالم يق
العالــم اإلســالمي إذا أراد أن يضطلــع برســالة اإلســالم، ويملــك 
ــي  ــام ف ــتعداد الت ــة، واالس ــدرة الفائق ــه بالمق ــم فعلي ــادة العال قي
العلــوم والصناعــة والتجــارة وفــّن الحــرب، وأن يســتغني عــن 
الغــرب فــي كل مرفــق مــن مرافــق الحيــاة، وفــي كل حاجــة 
مــن الحاجــات، يقــوت نفســه، ويصنــع ســالحه، وينظــم شــؤون 
حياتــه، ويســتخرج كنــوز أرضــه وينتفــع بهــا، ويديــر حكوماتــه 
برجالــه ومالــه، ويمخــر البحــار المحيطــة به بســفنه وأســاطيله، 

ــالده..(. 4 ــه وأســلحة ب ويحــارب العــدّو ببوارجــه و دبابات
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ــرض تفســيره  ــي مع ــن القاســمي ف ــال الدي ــول الشــيخ جم ويق
لقولــه تعالــى: )و أعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة(، يقــول: 
ــة الكريمــة.  ــرك المســلمون العمــل بهــذه اآلي ــد ت ــوم فق أمــا الي
وأهملــوا فرضــاً مــن فــروض الكفايــة، فأصبحــت جميــع األمــة 
آثمــة بتركــه، ولــذا تعانــي اليــوم مــن ُغصــة مــا تعانــي، وكيــف 
ال يطمــع العــدّو بالممالــك اإلســالمية التــي ال تـُـرى فيهــا معامــل 
ــالد  ــن ب ــترى م ــا يش ــا مم ــل كله ــرب، ب ــر ح ــلحة، وذخائ لألس
العــدّو؟ أمــا آن لهــا أن تنتبــه مــن غفلتهــا، وتنشــئ معامــل 
ــة؟ فقــد  ــر العربي ــادق والقذائــف، والذخائ ــع المدافــع والبن لصن
ألقــى عليهــا تنقــص العــدّو بالدهــا مــن أطرافهــا درســاً يجــب أن 

تتدبــره، وتتالفــى مــا فرطــت بــه. 5

نعــم؛ قــد فــرض هللا علينــا إعــداد أقصــى مــا نســتطيع مــن قــّوة 
فــي مواجهــة األعــداء وذلــك مناســباً وجديــراً لعصرنــا وبصنــع 
ــة مــن القــوة اإلســالمية المذكــورة فــي  ــا، لتحصــل الرهب أيدين
اآليــة )... مــن قــوة ترهبــون بــه عــدو هللا وعدوكــم( وطبيعــي 
ــن  ــه، ل ــه وأعوان ــه الســالح لنقاتل ــذي نشــتري من ــدو ال أن الع
يرهــب مــن آلــة حربيــة هــو باعهــا لنــا، وقــّدر لــكل جــزء فيهــا 
عمــراً معينــاً، وطاقــة اســتعمال معينــة، ويعــرف مــن أســرارها 

أكثــر ممــا نعــرف.

شبهة:
يمكــن ألحــد أن يقــول: أن هــذه اآلالت الجديــدة مــن قبيــل 

التعذيــب بالنــار الــذي منعــه اإلســالم؟
نعــم؛ إن اإلســالم ديــن الرحمــة، قــد منــع التعذيــب بالنــار، ولكــن 
مــن الجهــل والغبــاوة أن يعــد حــرب األســلحة الناريــة لألعــداء 
الذيــن يحاربوننــا بهــا مــن هــذا القبيــل، بــأن يُقــال أن ديننــا ديــن 
ــا بهــذه المدافــع وأن ال  ــا أن نحتمــل قتالهــم إيان الرحمــة يأمرن
ــا  ــاح لن ــى أب ــم أن هللا تعال ــع العل ــم! م ــة به ــا رحم ــم به نقاتله
فــي التعامــل فيمــا بيننــا أن نجــزي علــى الســيئة بمثلهــا عمــالً 
بالعــدل فقــال: )ولمــن انتصــر بعــد ظلمــه فأولئــك مــا عليهــم مــن 
ــه(،  ــم ب ــا عوقبت ــل م ــوا بمث ــم فعاقب ــال: )وإن عاقبت ســبيل( وق
ــون مــن  ــا، يك ــه إخوانن ــل ب ــا نعام ــا بم ــل أعداءن ــا نعام وعندم
ــي  ــدل ف ــالً للع ــم ليســوا أه ــدل، والحــال ه ــوق الع ــل ف ــدل ب الع

حــال الحــرب. 6

ــرك لفريضــة  ــة هــو ت ــا: عــدم العمــل بهــذه اآلي خالصــة كلمتن
ــن  ــوم م ــل دول الي ــي تحُص ــرق الت ــدد الط ــم تع ــداد، ورغ اإلع
ــى  ــن الســالح . إال أن الواجــب عل ــا م ــا يلزمه ــى م ــا عل خالله
علــى  التســليح  فــي  اعتمادهــم  جــّل  يكــون  أن  المســلمين 
الصناعــة المحليــة، وال تكــون مســتوردة مــن الســوق األجنبيــة 
ــذه  ــى ه ــوذ عل ــة أو النف ــب أي ســبيل للهيمن ــى لألجان ــال يبق لئ
ــة التحــرر للمســلمين مــن  ــل الصناعــة المحلي الصناعــة، وتكف
ــيخاً كان  ــلم، ش ــى كل مس ــم، فعل ــة فيه ــدول الطامع ــيطرة ال س
أو شــاباً، عالمــاً أم غيــر عالــم، فالحــاً أم تاجــراً؛ أن يســد  هــذا 

ــارة اإلســالمية. ــاء اإلم ــا أبن ــم ي ــص، وخاصــة أنت النق
والشــك أن مــا نحــن بصــدده ال يتأتــى وال يتــم إال بالمكابــدة 
والمجالــدة والصبــر والثبــات، فــإن عالــم الكفــر ســيتآمرون 
علينــا للحيلولــة دون بلوغنــا الغايــة، كمــا يقــول األســتاذ ظافــر 
ــيتآمرون  ــرب س ــرق والغ ــول: إن الش ــل أن يق ــمي: لقائ القاس

علينــا للحيلولــة دون بلوغنــا الغايــة، ولكــن الحقائــق التاريخيــة 
ــن أن  ــاً ال يمك ــون حــرة حق ــد أن تك ــي تري ــم الت ــت أن األم أثبت

يقــف فــي ســبيل غايتهــا شــيء. 7

وحتــى بلوغنــا الغايــة والمــرام، البــد مــن تجــاوز عــّدة مراحــل، 
نذكرهــا علــى قــدر الوســع بعــون الملــك العــالم:

وجــود دار أو دولــة لإلســالم: إن أول مــا تحتــاج إليــه الدعــوة 
اإلســالمية فــي هــذا العصــر أن تقــوم دار لإلســالم أو دولــة 
وحيــاة  ونظامــاً،  عقيــدة  اإلســالم  رســالة  تتبنــى  لإلســالم 
ــي  ــة المنشــودة ضــرورة إســالمية، وه ــذه الدول وحضــارة. ه
أيضــاً ضــرورة إنســانية. وتكــون هــي اللبنــة األولــى لقيــام 
دولــة اإلســالم الكبــرى، التــي توحــد األمــم المســلمة تحــت رايــة 
القــرآن وفــي ظــل خالفــة اإلســالم، ولكــن القــوى المعاديــة 
لإلســالم، تبــذل جهــوداً جبــارة مســتميتة دون قيــام هــذه الدولــة 
وقــّل  مســاحتها  وإن صغــرت  األرض،  مــن  رقعــة  أي  فــي 

ســّكانها. 8
كمــا رأينــا رماحهــم وســهامهم متوجهــة إلــى دولــة الســودان، 
ــاهدنا  ــا ش ــدة وشــريعة، وكم ــا التمســك باإلســالم عقي إلعالنه
ــث أن  ــتان، حي ــي أفغانس ــالمية ف ــارة اإلس ــى اإلم ــع عل ــا وق م
قــوى الكفــر توجــه ضرباتهــا المحمومــة مــن تشــريد وتجويــع 

ــاء اإلمــارة. ــى أبن ــل عل وتعذيــب وتقتي
فالــالزم علينــا قبــل كل شــيء االســتعداد التــام لقيــام دولــة 
ــى  ــة عل ــى لقم ــال نبق ــا لئ إســالمية، وهــذه أول خطــوة نخطوه
مائــدة الكفــار، ولننتظــر كل المشــاكل فــي طريــق الوصــول إلــى 

ــة. ــة الكامل الحري

التحسب المجد تمراً أنت آكله
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

وأمــا المراحــل التــي يمكــن لنــا إنجازهــا إلــى حــّد مــا قبــل قيــام 
دولــة إســالمية فهــي:

- توفيــر القــوة الماليــة الضخمــة: بمــا أن للجيــش نفقــات 
ــا أن  ــث – وبم ــر الحدي ــي العص ــيما ف ــة – الس ــة ومختلف باهظ
اإلعــداد المــادي واألدبــي والفنــي للجهــاد، ال يتوافــر بغيــر 
المــال، ومتوقــف علــى الدعــم المالــي، قــال تعالــى: }ومــا تنفقوا 
مــن خيــر فألنفســكم ومــا تنفقــون إال ابتغــاء وجــه هللا{، فأوجــب 
علــى المؤمنيــن المســاهمة فــي اإلنفــاق علــى متطلبــات القتــال 

ــدر الطاعــة والســعة. ــى ق بحســب الحاجــة وعل

ــة، شــرع اإلســالم  ــش المختلف ــات الجي ــة نفق ــن أجــل تغطي وم
ــذا الغــرض: ــة له ــوارد مالي عــدة م

- الفيء والغنائم.
- الزكاة الواجبة )سهم في سبيل هللا(.

- وجوب الجهاد بالمال.
- صدقات التطوع في سبيل هللا.

- الحمى لجزء من الملكية العامة، لمصلحة الجيش. 9

- جــذب أبنــاء المســلمين مــن مختبــرات بــالد الكفــر لبــدء العمــل 
فــي الحــال: فإنــه يمكــن لنــا أن نجــذب ونطلــب أبنــاء المســلمين 
ــي  ــة ف ــن، مــن الجنســيات المختلف ــن العاملي المهندســين الفنيي
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مختبــرات الواليــات المتحــدة األميركيــة، وفــي ألمانيــا 
االتحاديــة وفــي فرنســا، ونســتحضر منهــم المئات 

للبــدء بالعمــل فــي الحــال. 10
- وتهيئــة الجــّو المالئــم ليعمــل فيــه هــؤالء 
الرجــال الذيــن لجــأوا إلــى األجانــب بســبب 
أن مســؤولي البــالد اإلســالمية لــم يهيئــوا 

لهــم الجــّو المالئــم. 11
- إيجــاد صناعــة اآلالت: بإيجــاد المصانــع 

)موتــورات(  مــن  اآلالت  تصنــع  التــي 
وخالفهــا، ثــم تنشــيط بقيــة المصانــع بعــد 

توفّــر اآلالت، ومــن ثــم تبــدأ هــذه المصانــع 
12 المطلوبــة.  العســكرية  المعــدات  بانتــاج 

ــنا  ــن غرس ــبابنا الذي ــن ش ــل اآلالف م ــات ب ــال المئ - إرس
ــا  ــط بمهمتن ــن يرتب ــم أي ف ــان – لتعلّ ــم غــرس اإليم ــي قلوبه ف
ــوالذ  ــة، وصناعــة الف ــى الهــدف، كالهندســة الثقيل ــا إل ويوصلن

ــك. ــر ذل وغي

ــا  ــة؛ ألن م ــال األم ــن رج ــي بي ــداد العلم ــدأ باإلع ــب أن نب ويج
نحــن بصــدده ال يتأتــى إال مــن خــالل التفــّوق العلمــي الــذي 
ينتــج فيمــا ينتــج، الصناعــة الحربيــة الذاتيــة بمــا يفــوق مــا عنــد 
العــدّو مــن علــوم وصناعــات، وأنــت تعلــم أن الســباق فــي الدنيــا 
بيــن المعســكرات المختلفــة ليــس علــى الســالح وال علــى معامله 
ولكنــه ســباق علــى العلــم، وإنمــا كان الســالح ومعاملــه نتيجــة 

مــن نتائــج العلــم. 13
وكل مــا لــدى الغــرب مــن وســائل وآليــات البــأس بأخــذه منــه إذا 
اســتخدمناه فيمــا يخــدم أهدافنــا ومقاصدنــا، إذ ال حكــم للوســائل 
ــى  ــتيرادها إل ــا واس ــي أخذه ــد يرتق ــا، وق ــار مقاصده إال باعتب
درجــة الوجــوب والفرضيــة ال مجــرد الجــواز والمشــروعية، إذا 
ــة ألمــر واجــب، وفقــاً للقاعــدة الشــهيرة:  كانــت الزمــة ومتعيّن

)مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب(. 14
يقــول الدكتــور القرضــاوي: ومــن أعجــب مــا ســمعته فــي 
عصرنــا: أن أحــد الدعــاة ممــن ينتســب إلــى جماعــة دينيــة 
يومــاً:  قــال  والعباديــة فحســب،  الروحيــة  بالجوانــب  تهتــم 
الحمــدهلل الــذي ســخر لنــا اإلفرنــج، ليقدمــوا لنــا منجــزات العلــم 
والتكنولوجيــا، لنتفــرغ نحــن للعبــادة!، غفــل هــذا المســكين 
ــن  ــد أثمــوا فــي حــق دينهــم وأمتهــم، حي أن المســلمين بهــذا ق
أهملــوا مــا اعتبــره العلمــاء فــرض كفايــة عليهــم، وهــو اتقــان 
ــود  ــم، وتس ــا دينه ــر به ــم، ويغ ــا دنياه ــوم به ــي تق ــوم الت العل
ــة  ــي جريم ــل ه ــا، ب ــدهللا عليه ــة يحم ــذا نعم ــس ه ــم. فلي أمته

يســتغفرهللا تعالــى منهــا. 15
فالعلــم عندنــا ديــن، والديــن عندنــا علــم؛ ألن العلــم عندنــا 
عبــادة، وطلبــه فريضــة علــى كل مســلم ومســلمة، وهــو يشــمل 
كل علــم نافــع، فــي الديــن أو فــي الدنيــا، وهــو إمــا فــرض كفايــة 

ــن. 16 ــرض عي أو ف
ــق  ــا يواف ــد بم ــم الجدي ــم العل ــم اإلســالمي مــن تنظي ــد للعال والب
روحــه ورســالته، فــإذا أراد العالم اإلســالمي أن يســتأنف حياته، 
ويتحــرر مــن رق غيــره وإذا كان يطمــع إلــى القيــادة، فالبــد إذاً 
مــن االســتقالل التعليمــي، بــل البد مــن الزعامــة العلميــة وماهي 
باألمــر الهيــن، إنهــا تحتــاج إلــى تفكيــر عميــق، وحركــة التدوين 
والتأليــف الواســعة، وخبــرة إلــى درجــة التحقيــق والنقــد بعلــوم 

ــر  العص
ــبع  ــع التش م

ح  و ــان الراســخ بــر اإلســالم واإليم
وتعاليمــه. بأصولــه 

الصناعــي، والحربــي،  الروحــي، وباالســتعداد  وباالســتعداد 
ويــؤدي  اإلســالمي،  العالــم  ينهــض  التعليمــي،  واالســتقالل 
رســالته، وينقــذ العالــم مــن االنهيــار الــذي يهــدده، فليســت 
القيــادة بالهــزل، إنمــا هــي أجــد الجــد، فتحتــاج إلــى جــد 

اســتعداد. أي  واســتعداد  وكفــاح وجهــاد  واجتهــاد، 

كل امرئ يجري إلى                         يوم الهياج بما استعدا

_________________
السياســة  فــي  والقتــال  الجهــاد  هيــكل:  خيــر  د/محمــد   )1(

التغييــر. مــع   1063 إلــى   1057 ص  ج2،  الشــريعية، 
)2( الســابق، ص 1064، نقــالً عــن : تجــارة األســلحة لـــ : جان 

كلــود مارتينز: ص109.
ــة  ــي، صناع ــة العرب ــن : مجل ــالً ع ــابق: ص1064 نق )3( الس

ــر. ــع التغيي ــدد 314، م ــي، الع الســالح العرب
)4( مــاذا خســر العالــم بانحطــاط المســلمين: ص 367، دارابــن 

. كثر
فــي  والجهــاد  القتــال   : عــن  نقلتــه  التأويــل.  محاســن   )5(

الشــريعية. السياســة 
)6( محمــد رشــيد رضــا: المنــار: ج10، ص 63. ملخصــاً، 

دارالفكــر.
)7( القتال والجهاد في السياسة الشريعية ج2 ص 1069.

)8( د/يوســف القرضــاوي: مدخــل لمعرفــة اإلســالم ص 262، 
مؤسســة الرســالة.

ــال والجهــاد فــي السياســة الشــريعية ج2 ص -1071  )9( القت
1072، ملخصــاً.

)10( مقتبس من السابق.
)11( السابق.
)12( السابق.

)13( القتال والجهاد في السياسة الشريعية ج2 ص 1068.
ــن  ــة اإلســالمية بي ــة العربي )14( د/يوســف القرضــاوي: الثقاف

ــة والمعاصــرة:ص93، مؤسســة الرســالة. اإلصال
)15( د/ القرضاوي: أمتنا بين قرنين ص138، دارالشروق.

)16( السابق.
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فقه الجهاد - الحلقة )14(

أصناف من ُيقاتلون وأحكام قتاهلم
)من جيوز قتله ومن ال جيوز قتله من الكفار(

إعداد: ابن أبي يوسف حماد

ــمين: 1 -  ــى قس ــه عل ــم وعدم ــواز قتله ــث ج ــن حي ــار م الكف
مــن يجــوز قتلــه. 2 - مــن ال يجــوز قتلــه. وتفصيــل هاتيــن 

المســألتين فــي مايلــي:

1 - من يجوز قتله من الكفار:
قــد ســبق بنــا )فــي الحلقــة الســابقة( فــي مبحــث العلــة فــي قتــل 
ــي  ــار ه ــل الكف ــي قت ــة ف ــرون أن العل ــور ي ــار: أن الجمه الكف
ــاق  ــن أط ــكل م ــم، ف ــا منه ــة وتأتّيه ــال والمحارب ــم القت إطاقته
ــال،  ــم يباشــر القت ــه وإن ل ــن أهــل الحــرب يجــوز قتل ــال م القت
ــن،  ــم كالمســتأمنين، والمعاهدي ــذا الحك ــن اســتثني مــن ه إال م

ــن. وأهــل الذمــة. وهــم مــن عــدا المحاربي
وإذا كان الجمهــور قــد أجــازوا قتــل المطيقيــن للقتــال مــن 
الكفــار، فمــن بــاب أولــى أن يجيــز الشــافعية قتلهــم ألنهــم - كمــا 
تقــدم- يــرون جــواز قتــل كل كافــر إال مــن اســتثني -كمــا ســيأتي 
ــم،  ــذا الحك ــى ه ــاع عل ــن حــزم اإلجم ــى اب ــذا، حك ــه-. وله بيان
ــيوخ  ــان والش ــدا الرهب ــا ع ــم م ــل بالغيه ــوا أن قت ــال: واتفق فق
الهرميــن والعميــان والزمنــى واألُجــراء والحراثيــن وكل مــن ال 
يقاتــل جائــز قبــل أن يؤســروا. )ينظــر مراتــب اإلجمــاع 119/1(

وعلــى هــذا فــكل كافــر محــارب يجــوز قتلــه، مــا لــم يدخــل فــي 
عهــد المســلمين أو أمانهــم أو ذمتهــم، فإنــه يكــون معصــوم 

الــدم مــا دام علــى ذلــك.
ــوا  ــى: } فاقتل ــه تعال ــي: »قول ــن العرب ــول اب يق

المشــركين { عــام فــي كل مشــرك، لكــن 
الســنة خصــت منــه مــن تقــدم ذكــره قبل 

هــذا مــن امــرأة وصبــي، وراهــب، 
وحشــوة، حســبما تقــدم بيانه، 

وبقــي تحــت اللفــظ مــن 
أو  محاربــاً  كان 

مســتعداً للحرابة 
يــة،  ا إلذ وا

وتبيــن 
ن  أ

المــراد باآليــة: اقتلــوا المشــركين الذيــن يحاربونكم«)ينظــر 
.)456  /  2 العربــي  البــن  القــرآن  أحــكام 

2 - من ال يجوز قتله من الكفار:
غيــر  علــى  يطلقــون  المعاصــرون  والقانونيــون  تمهيــد: 
المقاتليــن مصطلــح )المدنييــن(، وهــم: الذيــن ال يمارســون 
األعمــال الحربيــة، وينبغــي للعــدو احترامهــم. )ينظــر القانــون 
ــات  ــة فــي العالق ــا فقهي ــام للبشــير ص:434، قضاي ــي الع الدول

ص:215 الدوليــة 
فللباحــث أن يقّســم عــوام الكفــار )أي المدنييــن الحربييــن( مــن 
حيــث االتفــاق واالختــالف فــي جــواز قتلهــم إلــى قســمين: 1 - 
قســم اتفــق العلمــاء علــى عــدم جــواز قتلهــم، وبالتالــي فإنهــم 
ــف العلمــاء  ــن ال يجــوز قتلهــم، و2 - آخــر اختل ــون مدنيي يكون

فــي جــواز قتلهــم وكونهــم مدنييــن، وبيــان ذلــك فيمــا يلــي:

1 - أصناف الكفار الذين ال يجوز قتلهم باالتفاق:
اتفــق  العلــم ومــن  أهــل 

علــى 
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ــن،  ــن الحربيي ــاف مــن المدنيي عــدم جــواز قتلهــم خمســة أصن
وهــم: 1 - النســاء، 2 - الصبيــان، 3 - الَخناثَــى المشــكلين، 

المجانيــن.  -  5 الرســل،   -  4
ومن أدلة تحريم قتل هذه األصناف ما يلي:

1 - من أدلة تحريم قتل المرأة والصبي:
ِ الَِّذيــَن  الدليــل األول: قولــه تعالــى: }وقاتلــوا فِــي َســبِيِل هللاَّ
َ اَل يُِحــبُّ اْلُمْعتَِديــَن )البقــرة: 190(.  يُقَاتِلُونَُكــْم َواَل تَْعتـَـُدوا إِن هللاَّ
ــى: )وال  ــه تعال ــي قول ــا، ف ــاس رضــي هللا عنهم ــن عب ــن اب فع
ــر  ــان وال الشــيخ الكبي ــوا النســاء وال الصبي ــدوا(: »ال تقتل تعت
ــد  ــذا فق ــم ه ــإن فعلت ــده، ف ــّف ي ــم الســلم وك ــى إليك ــن ألق وال م
ــي  ــن أب ــيره 190/2، واب ــي تفس ــري ف ــم«. )رواه الطب اعتديت
ــر فــي إســناده ضعيــف(  ــم فــي تفســيره 325/1 وهــذا األث حات
وجــه االســتدالل: أن األمــر بالقتــال فــي اآليــة مقيــد بمــن 
ــم  ــار وأطفالُه ــاُء الكف ــار، ونس ــن الكف ــال م ــل القت ــن أه كان م
ليســوا ممــن يقاتــل فــي األغلــب، فــال يجــوز قتلهــم. )التمهيــد 

.)138/16
الدليــل الثانــي: عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: ُوِجــَدت 
امــرأة مقتولــة فــي بعــض مغــازي رســول هللا - صلــى هللا عليــه 
وســلم -، فنهــى رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - عــن 
قتــل النســاء والصبيــان«. )رواه البخــاري ومســلم(. وجــه 
االســتدالل: الحديــث صريــح فــي النهــي عــن قتــل النســاء 
والصبيــان، فيكــون هــذا الحديــث مخصصــاً لعمــوم األدلــة 

ــاري 148/6(. ــح الب ــر فت ــاً. )ينظ ــار مطلق ــل الكف ــرة بقت اآلم
الدليــل الثالــث: عــن ربــاح بــن الربيــع - رضــي هللا عنــه - 
قال:«كنــا مــع رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - فــي غزوة، 
فــرأى النــاس مجتمعيــن علــى شــيء فبعــث رجــالً، فقــال: انظــر 
ــال:  ــٍل. فق ــى امــرأٍة قتي ــال: عل عــالم اجتمــع هــؤالء. فجــاء فق
ــل. قــال: وعلــى المقدمــة خالــد بــن الوليــد  مــا كانــت هــذه لتقاتِ

فبعــث رجــالً فقــال: قــل لخالــد ال يقتلــن امــرأة وال عســيفاً«.
ــد أن  ــل( يفي ــه: )مــا كانــت هــذه لتقاتِ وجــه االســتدالل: أن قول
علــة القتــل وهــي إطاقــة القتــال منتفيــة عــن المــرأة فــال  تُقتــل، 
ولهــذا صــرح بعــده بالنهــي عــن قتــل المــرأة. )ينظــر المغنــي 

.)249/9
الدليــل الرابــع: اإلجمــاع: فقــد حكــى غيــر واحــد مــن أهــل العلــم 

اإلجمــاع علــى عــدم جــواز قتــل النســاء والصبيــان.
قــال ابــن الهمــام: »ومــا الظــّن إال أن حرمــة قتــل النســاء 

.)453/5 القديــر  فتــح  )ينظــر  إجمــاع«.  والصبيــان 
وقــال ابــن عبــد البــر - بعــد أن ســاق حديــث النهــي عــن قتــل 
النســاء والصبيــان: »وأجمــع العلمــاء علــى القــول بجملــة 
هــذا الحديــث، وال يجــوز عندهــم قتــل نســاء الحربييــن وال 

أطفالهــم«. ) ينظــر التمهيــد 138/16(.
وقــال النــووي - تعليقــاً علــى حديــث ابــن عمــر: »أجمــع العلماء 
علــى العمــل بهــذا الحديــث وتحريــم قتــل النســاء والصبيــان إذا 

لــم يقاتلــوا«. ) ينظــر شــرح صحيــح مســلم للنــووي 48/12(.
وقــال ابــن حجر:«واتفــق الجميــع كمــا نقــل ابــن بطــال وغيــره 
ــاء  ــا النس ــدان، أم ــاء والول ــل النس ــى قت ــد إل ــع القص ــى من عل
ــر«. )  ــل الكف ــن فع ــم ع ــدان فلقصوره ــا الول ــن، وأم فلضعفه

ــاري 148/6(. ــح الب ــر فت ينظ
الدليــل الخامــس: المعقــول، وبيانــه: أن عــدم قتــل المــرأة 

والصبــي هــو األقــرب إلــى مقاصــد الجهــاد فــي الشــريعة مــن 
ــن. ــرب العالمي ــاس ل ــد الن ــن، وتعبي ــة الدي إقام

ووجــه ذلــك مــا قــرره شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: »أن هللا تعالى 
أبــاح مــن قتــل النفــوس، مــا يحتــاج إليــه فــي صــالح الخلــق، 
كمــا قــال تعالــى: } َواْلفِْتنـَـةُ أَْكبـَـُر ِمــَن اْلقَْتــِل { )البقــرة: 217 (، 
أي أن القتــل وإن كان فيــه شــر وفســاد، ففــي فتنــة الكفــار مــن 
ــم يمنــع المســلمين  الشــر والفســاد مــا هــو أكبــر منــه، فمــن ل
ــم تكــن مضــرة كفــره إال علــى نفســه.«.  مــن إقامــة ديــن هللا ل

)ينظــر السياســة الشــرعية ص:165(.

2 - من أدلة تحريم قتل الرسل:
ــذاب  ــيلمة الك ــولي مس ــة رس ــي قص ــاء ف ــا ج ــل األول: م الدلي
عندمــا قَِدمــا علــى رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - بكتــاب 
ــمعت  ــه: »س ــي هللا عن ــعود رض ــن مس ــم ب ــال نعي ــيلمة. ق مس
ــرأ  ــن ق ــا حي ــول لهم ــه وســلم - يق ــى هللا علي رســول هللا - صل
كتــاب مســيلمة: مــا تقــوالن أنتمــا؟ قــاال: نقــول كمــا قــال. 
ــا«.  ــت أعناقكم ــل لضرب ــوال أن الرســل ال تقت ــا وهللا ل ــال: أم ق
ــوال  ــه )ل ــه االســتدالل: أن قول ــو داود(. وج ــد ، وأب )رواه أحم
أن الرســل ال تقتــل( يفيــد أن المانــع مــن قتــل الرجليــن هــو مــا 
اســتقر مــن ســنته - صلــى هللا عليــه وســلم - مــن تحريــم قتــل 
الرســل، وأنــه - صلــى هللا عليــه وســلم - كان يؤّمــن رســل 
المشــركين. بــل إن الحديــث فيــه داللــة علــى تحريــم قتــل رســل 
الكفــار وإن تكلمــوا بكلمــة الكفــر فــي حضــرة اإلمــام. )المغنــي 

197/9و عــون المعبــود 314/7(.
الدليــل الثانــي: المعقــول، وبيانــه: أن الحاجــة تدعــو إلــى 
ذلــك، فإننــا لــو قتلنــا رســلهم لقتلــوا رســلنا، فتفــوت مصلحــة 

المراســلة والســفارة بيــن الطرفيــن. )المغنــي 197/9(.
ــدول،  ــن ال ــات بي ــح العالق ــوم أن الرســل هــم مفاتي ــن المعل وم
وهــم وســائطها فــي حــل الخالفــات، فضــالً عــن أن قتلهــم ضرب 
مــن ضــروب الغــدر، فوجــب صيانتهــم وتجنــب قتلهــم. )ينظــر 

قضايــا فقهيــة فــي العالقــات الدوليــة ص:222(.

3 - دليل تحريم قتل المجانين:
عمــوم األدلــة التــي تفيــد أن المجنــون غيــر مكلــف وال مخاطــب 
فــال يُقتَــل، إال أن يقاتِــل فيُقتَــل دفعــاً لشــره. )فتــح القديــر 

.)454/5

4 - دليل تحريم قتل الَخناثَى المشكلين:
الخناثــى جمــع خنثــى، وهــو مــن لــم تتبيــن ذكورتــه مــن أنوثتــه 
فيقــال لــه: خنثــى مشــكل. وســبب منــع قتلــه احتمــال أنوثتــه، 
ــه ليــس  ــه، وألن ــع مــن قتل ــل مــع احتمــال وجــود المان فــال يقت
مــن أهــل القتــال فــي الغالــب لعــدم تمــام ذكورتــه. )ينظــر أســنى 

المطالــب 190/4، كشــاف القنــاع 50/3(.

_________________________________
ــر  ــح القدي ــع 101،329/7,و فت ــع الصنائ ــر للتوســع: بدائ ينظ
454/5، التــاج واإلكليــل 543/4، مواهــب الجليــل 3 /351-

ــاع 48/3 و 50،  ــاف القن ــب 190/4، كش ــنى المطال 352، أس
والمجمــوع 61/2، شــرح الســير الكبيــر 1787/5، الذخيــرة 

446/3، المغنــي 197/9.
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رسالة العلماء - الحلقة )15(

إعداد: بلخي

إّن فيصــل التفرقــة بيــن علمــاء الســوء وعلمــاء اآلخــرة إخــالص 
القلــب هلل عــّز وجــّل، وابتغــاء مرضاتــه، وأن تكــون اآلخــرة نصب 
عينيــه فيمــا يأتــي ويــذر، ومنتهــى ســعيه فــي علمــه وعملــه. وقــد 
جــاء التهديــد المخيــف، والوعيــد الشــديد للعلمــاء إذا كان ســعيهم 
للدنيــا وحطامهــا، وقصدهــم الريــاء والســمعة، ومنافســة الخلــق 
علــى الجــاه والمكاســب، وأوهــام المناصــب. وكاَن لُْقمــاُن يُوِصــي 
ــإن هللا  ــك؛ ف ــِس العلمــاء، وزاحمهــم بركبتي ــي، جال ــا بُنَ ــه: »ي ابنَ
ــةَ بوابــِل  يُحيــي القلــوَب بنــور الِحْكمــة، كمــا يُحيــي األرَض المْيتَ

الســماء«.
وفيمــا يلــي قصــة ســفيان الثــوري العالــم العامــل مــع أبــي جعفــر 
المنصــور حيــن دعــاه ليولّيــه القضــاء، ولّمــا مثـُـل بيــن يديــه، قــال 
ــى  ــذا، فأب ــذا وك ــدة ك ــي بل ــك القضــاء ف ــد أن نولي ــر نري ــو جعف أب
ــفيان  ــكالم، وس ــه ال ــر وكّررعلي ــو جعف ــّر أب ــفيان، فأص ــه س علي

يأبــى عليــه.
قال أبو جعفر: إذاً نقتلك. 

قال: افعل ماشئت. 
قال: ياغالم النطع والسيف.

فاقبلــوا بالنطــع )وهــو جلــد يفــرش تحــت الــذي يُقتــل حتــى 
ال تتلطــخ األرض بدمــه(، ثــم اقبلــوا بالســيف.

ولما رآى سفيان أن الموت أمامه، وعلم أن األمر جّد.
فقال: أيها الخليفة أنظرني إلى غد آتيك بزي القضاة. 

ــم  ــة، ول ــى بغل ــل، حمــل متاعــه وركــب عل ــم اللي ــا أظل فلّم
يكــن لــه زوجــة وال أوالد، وخــرج مــن الكوفــة هاربــاً. 
ولّمــا أصبــح أبــو جعفــر، انتظــر أن يقــدم إليــه أبــا عبــدهللا 
ــه، ولمــا أضحــى وكاد أن  ــدم علي ــم يق ــوري ول ســفيان الث
يأتــي الــزوال، ســأل مــن حولــه فقــال التمســوا لــي ســفيان 
ــك  ــه خالف ــوا أن ــه وقال ــوا إلي ــم رجع ــوري، فالتمســوة ث الث
وهــرب فــي الَســَحر فــي ظلمــة الليــل. عندهــا غضــب 
أبــو جعفــر وأرســل إلــى جميــع المماليــك أنــه مــن جاءنــا 

ــه كــذا وكــذا. ــاً فل ــاً أوميت ــوري حي بســفيان الث
هــرب ســفيان الثــوري فلــم يــدِر أيــن يذهــب، وهــّم أن 
ــق،  ــاء الطري ــة أثن ــه النفق ــت من ــن، وفني ــى اليم ــب إل يذه
فأجــر نفســه عنــد صاحــب بســتان فــي قريــة علــى طريــق 
ــام  ــن األي ــوم م ــي ي ــاً، وف ــة أيام ــتغل في ــذ يش ــن، فأخ اليم
ــا غــالم؟  دعــاه صاحــب البســتان، فقــال: مــن أيــن أنــت ي
ــم  ــد عال ــد الزاه ــفيان العاب ــو س ــذا ه ــم أن ه ــو ال يعل وه

المســلمين وأمامهــم.
قال: أنا من الكوفة. 

قال: رطب الكوفة أطيب، أم الرطب الذي عندنا ؟
قال سفيان: أنا ما ذقت الرطب الذي عندكم. 

قــال: ســبحان هللا، النــاس جميعــاً األغنيــاء، والفقــراء، بــل 
ــه  ــن كثرت ــب م ــأكل الرط ــوم ت ــكالب الي ــر وال ــى الحمي حت
وأنــت مــا أكلــت الرطــب!. لـِـَم لـَـْم تــأكل مــن المزرعــة رطبــاً 

وأنــت تعمــل فيهــا؟
ــى  ــد أن أُدخــل إل ــال أري ــك. ف ــي بذل ــأذن ل ــم ت ــك ل ــال: ألن ق

ــن الحــرام. ــي شــئياً م جوف
ــع  فعجــب صاحــب البســتان مــن ورعــه، وظــّن أنــه يتصنّ
ــوري! -وهــو ال  ــت ســفيان الث ــو كن ــال: وهللا ل ــورع، فق ال

ــه. ــم أنــه ســفيان- فســكت ســفيان ومضــى إلــى عمل يعل
وخــرج صاحــب البســتان إلــى صاحــٍب لــه، فأخبــره بخبــر 
ــدي غــالٌم يعمــل فــي البســتان مــن  ــه: عن ــال ل ســفيان وق
شــأنه كــذا وكــذا، يتصنّــع الــورع، وهللا لــوكان ســفيان 

ــوري!. الث
فقــال ماصفــة غالمــك هــذا؟ فقــال: صفتــه كــذا وكــذا، 
فقــال: وهللا هــذه صفــة ســفيان، فتعــال نقبــض عليــه حتــى 
ــى البســتان  ــوا عل نحــوز علــى جائــزة الخليفــة، فلمــا أقبل

ــى اليمــن. ــّر إل ــإذا ســفيان أخــذ متاعــه وف ف
وصــل رحمــه هللا إلــى اليمــن ثــم اشــتغل عنــد بعــض 
النــاس، فمــا لبثــوا أن اتمهــوه بالســرقة. فحملــوه إلــى 
ــن  ــده بي ــي أقع ــى الوال ــه عل ــوا ب ــا دخل ــن، فلّم ــي اليم وال
يديــه، وإذ هــم يصيحــون بــه، فلمــا نظــر إليــه الوالــي فــإذا 

ــالح. ــر والص ــل الخي ــمات أه ــه س ــوٌر، علي ــيٌخ وق ش
قال: سرقت؟

قال: ال وهللا، ما سرقت.
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قال: هم يقولون أنك سرقت.
قال: تهمة يتهموني بها، فليلتمسوا متاعهم أين يكون.

ــى  ــم: حت ــال له ــده، ق ــن عن ــروج م ــن بالخ ــي اليم ــم وال فأمره
أســأله )أي أحقــق معــه(.

ثم قال: ما اسمك؟
قال: أنا اسمي عبدهللا.

قال: أقسمت عليك أن تخبرني باسمك، فكلنا عبيٌد هلل.
قال : اسمي سفيان.

قال: سفيان ابن من؟
قال: سفيان ابن عبدهللا.

قــال: أقســمت عليــك أن تخبرنــي باســمك واســم أبيــك وأن 
تنتســب؟

قال: أنا سفيان ابن سعيد الثوري.
فانتفض الوالى، قال: أنت سفيان الثوري؟ 

قال: نعم.
قال: أنت بغية أمير المومنين؟ 

قال: نعم.
قال: أنت الذي فررت من بين يدي أبي جعفر؟. قال: نعم.

قال: أنت الذي أرادك على القضاء فأبيت؟. قال: نعم. 
قال: أنت الذي جعل فيك الجائزة؟

قال: نعم
ــى شــئت،  ــل مت ــف شــئت، وارح ــم كي ــدهللا، أق ــا عب ــا أب ــال: ي ق
ــم  ــك. أق ــا عن ــا رفعته ــي م ــت قدم ــاً تح ــت مختبئ ــو كن ــوهللا ل ف
كيــف شــئت فــي اليمــن. عندهــا خــرج ســفيان ،ولكنــه مــا طــاب 
ــر  ــو جعف ــة، وســمع أب ــى مك ــب إل ــن، وذه ــي اليم ــام ف ــه المق ل
المنصــور أن ســفيان الثــوري فــي مكــة، وكان علــى إقبــال وقــت 
الحــج، عندهــا أرســل أبــو جعفــر الخّشــابين، فقــال لهــم: اقبضــوا 
عليــه وانصبــوا الخشــب وعلقــوه عليــه عنــد بــاب الحــرم، حتــى 
ــي  ــى أُذهــب مافــي قلب ــه بنفســي حت ــذي أقتل ــا فأكــون ال ــي أن آت

مــن غيــض عليــه. 
ــا  ــن لن ــون: م ــدؤوا يصيح ــرم وب ــوا الح ــابين ودخل ــل الخّش أقب

ــوري؟ ــفيان الث ــا بس ــن لن ــوري؟ م ــفيان الث بس
ــد  ــاء وق ــن العلم ــو بي ــإذا ه ــم ســفيان، ف ــم به ــوا وعل ــا دخل فلم

ــه.  ــن علم ــون م ــألونه وينهل ــه يس ــوا ب أحاط
ولما سمع العلماء الخشابين ينادون على سفيان. 

فقالوا يا أبا عبدهللا، ال تفضحنا فنُقتل معك.
ــع  ــم رف ــة ث ــد الكعب ــى وصــل عن ــدم حت ــام ســفيان وتق ــا ق عنده
يديــه وقــال: )اللهــم أقســمت عليــك أال يدخلهــا أبــو جعفــر(، 
)أقســمت عليــك أال يدخلهــا أبــو جعفــر(، )أقســمت عليــك أال 

ــة. ــل مك ــر(. أي أال يدخ ــو جعف ــا أب يدخله
فــإذا بهــذه الدعــوات تقــرع أبــواب الســموات، فينــزل ملــك 
المــوت مــن الســماء فيقبــض روح أبــو جعفــر وهــو علــى حــدود 
مكــة، ويدخــل أبــو جعفــر إلــى مكــة ميتــاً، هامــداً، محمــوالً علــى 

ــى عليــه فــي الحــرم! النعــش يُصلّ

ــاء  ــخ علم ــة وأحــداث شــاخصة، ســجلها تاري ــك صــور واقع تل
األمــة المجيــدة بمــداد مــن نــور وإيمــان، نــور يضــيء الطريــق 
ــن  ــوب بالخــوف الشــديد م ــأل القل ــان يم ــك، وإيم ــّم الحال المدله
ــالكين  ــاء، س ــادة العلم ــا الس ــه، اتبعه ــل رضوان ــده وني هللا وح

ســلوك الغلظــة فــي الجــواب علــى الحــكام، وإنذارهــم وتوعدهــم 
بصريــح العبــارة وشــدة الــكالم، إليقــاظ الغافليــن منهــم عــن ذكــر 
هللا، اآلمنيــن مــن مكــره العظيــم، وإلفهامهــم أن فــي الدنيــا رجاالً 
ال يخافــون بطشــهم، وال يرهبــون ســلطانهم، وأنهــم وجــدوا مــن 

أجــل اإلســالم وحــده.
ــا مــن هــؤالء الذيــن هــم باألئمــة والعلمــاء  فنســأُل هللاَ أْن يجعلَن
ــون؛  مقتــدون، وفــي َدْربِهــم ســالكون، وعنهــم ذائــدون ومضحُّ

إنَّــك - يــا رب - ســميٌع عليــم.

)أقســمت عليــك أال يدخلهــا أبــو جعفــر( 
)أقســمت عليــك أال يدخلهــا أبــو جعفــر( 
)أقســمت عليــك أال يدخلهــا أبــو جعفــر( 

فــإذا بهــذه الدعــوات تقــرع أبــواب 
الســموات، فينــزل ملــك المــوت 
مــن الســماء فيقبــض روح أبــو 
ــة.. ــدود مك ــى ح ــو عل ــر وه جعف
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أمــاه متــى يرجــع أبــي ومتــى يعــود إلــى 
البيــت؟ كان هــذا ســؤال يــردده دائمــاً 
ــب  ــت األم تجي ــه، وكان ــٌر ألم ــٌل صغي طف

ــم. ــواب مبه ــا بج صغيره
أمــه  الطفــل  يــوم عندمــا ســأل  وذات 
أبــي؟،  يأتــي  متــى  المعتــاد:  ســؤاله 
أجابتــه بجــواب ظنــت أنهــا ستشــفي بــه 
غليلــه، فقالــت: )عندمــا تنبــت الزهــور - 
التــي كانــت فــي زاويــة مــن فنــاء الــدار 
– وتقــع عليهــا أشــعة الشــمس مباشــرة، 

ــوك(. ــا يرجــع أب عنده
كان الطفــل الصغيــر يفكــر دومــاً فــي 
هــذا صبــاح مســاء، وينظــر إلــى الزهــور 
تقــع  متــى  ثــم  وتتفتــح،  تنبــت  متــى 
عليهــا أشــعة الشــمس، كــي تقــر عينــه 

ــه. ــة أبي برؤي
إلــى أن نبتــت الزهــور بعــد أيــام، ثــم 
الصغيــر  للطفــل  وتحققــت  تفتحــت، 
أن  بقــي  ولكــن  األم،  إجابــات  بعــض 
ترســل الشــمس أشــعتها وتلقــي بضوئها 
ففــرغ  الــورود،  هــذه  علــى  مباشــرة 
الشــوق  لهيــب  وكان  الطفــل،  صبــر 
يضطــرم فــي أحشــائه هيامــاً وغرامــاً 

ولهفــة لرؤيــة أبيــه، فدفعــه هــذا الحــب 
الشــديد أن يدبّــر حيلــة..

فاســتيقظ مبكــراً ذات يــوم، وراح يرمــق 
ــع  ــم تطل ــه، ث ــرك عيني ــو يف ــق، وه األف
مــن الشــبّاك إلــى فنــاء الــدار، ثــم اقتــرب 
وهــو يغالــب عينــاه، فتــارة تغفــو وتــارة 
ــى الزهــور،  ــم ألقــى نظــرة إل تصحــو، ث
ــة  ــن واقع ــم تك ــمس ل ــعة الش ــن أش ولك
عليهــا، فخطــر ببالــه أن يأخــذ باقــة مــن 
ــارة الشــمس،  ــورود ويذهــب بهــا لزي ال

ومــن ثــم تتحقــق جميــع إجابــات األم 
ــن. ــارة االب ــي األب لزي ويأت

ففتــح البــاب فــوراً وذهــب إلــى الزهــور 
الــورود،  فقطــف  الــدار،  فنــاء  حيــث 
ــاء  ــن فن ــرى م ــرق ج ــف الب ــل خط ومث
ــورود  ــري ال ــي يُ ــارج ك ــى الخ ــدار إل ال

ــدأت  ــي ب ــذاب – الت ضــوء الشــمس الج
خيوطهــا تضــيء الكــون رويــداً رويــداً، 
ــارع  ــّع الش ــاً – وش ــهد رائع وكان المش
بأنوارهــا الذهبيــة، وكاد أن يتحقــق حلــم 

ــاد.  ــرب الميع ــوردي بق ــر ال الصغي
وفــي هــذه األثنــاء ســمعت األّم، التــي 
كانــت مشــغولة بتنظيــف الــدار، كبــح 
ــارع،  ــي الش ــب ف ــيارة مرع ــالت س عج
فــي  وتســّمرت  المســكينة،  فخافــت 
الدهشــة  مــن  برهــة  وبعــد  مكانهــا، 
نحــو  مضطربــة  انطلقــت  والحيــرة، 

الشــارع..
نعــم؛ رأت األم منظــراً انخلــع مــن هولــه 
قلبهــا. رأت ابنهــا الوحيــد غارقــاً فــي 
ــوع  ــت الدم ــه، وكفكف ــاء، فاحتضنت الدم
خديهــا.  علــى  تنهمــر  كانــت  التــي 
فألقــى الطفــل النظــر إلــى وجــه األم، ثــم 
ابتســم ابتســامة وقــال بنبــرة مرتعشــة: 
ــي  ــل ف ــي(، فســكن الطف ــاه! جــاء أب )أم
حضــن أمــه، وزال مــا كان عليــه مــن 
القلــق واالضطــراب واالكتئــاب، وبعــد 
ســويعات قليلــة طــار مــن أحضــان أمــه 

ــه الشــهيد. ــوار أبي ــى ج إل

؟!متى
بقلم: أبو صالح
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3600041716370قندهار1 -
1794004622799220352هلمند2 -
2700042244140غزني3 -
3100013198000خوست4 -
5000671000نورستان5 -
1600031232110ميدان ورك6 -
8000063478000كونر7 -
1600022134000بكتيكا8 -
460003223101100زابل9 -
2000044113310لوجر10 -
1000026174000كابيسا11 -
3100041227120روزجان12 -
1500019101000بكتيا13 -
17000334372140فراه14 -
7150653200كابول15 -
1180029611629240ننجرهار16 -
2100014173000لغمان17 -
1700016166010هرات18 -
1600031184210نيمروز19 -
7000415000بادغيس20 -
36000966324120قندوز21 -
1400043253450بغالن22 -
2400030247000فارياب23 -
2000700000غور24 -
50510400010بروان25 -
60001120000تخار26 -
2000021000سمنجان27 -
1000028331110بدخشان28 -
1000100000باميان29 -
800014103100بلخ30 -
4000032000جوزجان31 -
1800050255370داي كندي32 -
700030162000سربل33 -
1000221000بنجشير34 -

85351012135892324461962مجموعه

الطائرات المسقطة: طائرة استطالع في لوجر



حوار مع أم الشهيد

خبّرينـــــا الشــهيد  أم  أيــا 
مضــوا بحــّث الخطــى ســريعاً
الحنونــة األم  لــي  فقالــت 
وداعــاً ابنــي  وّدعــُت  وقــد 
وقلــت لــه أتــاركاً أنــَت أمــَك؟
صعــٌب العيــش  إن  بُنــّي 
بُنــّي يــا  بربــك  لــي  فقــل 
كالمــاً ابنــي  لــي  فقــال 
ربــي هللا  إن  أمــاه  أيــا 
وجنانــاً خلــداً  ترضيــن  أمــا 
أمــا ترضيــن لــي عرســاً وحوراً
وصحبــه ألقــاه  هللا  رســول 
أبــّي شــهيد  كل  ســألقى 
فــوك فُــض  ال  امــض  فقلــُت 
وإلهــي ربــي  هللا  وأرجــو 
وينصــر اإلســالم بدمــك الغالــي

الطامحينــا الشــباب  أحاديــث 
ــا ــى األكرمين ــى الرحمــن مول إل
لهيــَب الشــوق أشــعُر والحنينــا
والجبينــا عينيــه  وقبّلــُت 
وحينــاً حينــاً  تتلّهــف 
الشــامتينا بيــن  والســيماً 
بمــاذا أجيــب عنــك الســائلينا
ودينــاً شــأنا  ســامقاً  رفيعــاً 
ويقينــاً حقــاً  اآلن  ســيختبرِك 
ــن؟ ــى رب العالمي ــى المول رض
ميامينــا؟ أصحــاب  وصحبــة 
فاتحينــاً غــراً  وأبطــاالً 
ضمــخ بدمه الســماء واألرضينا
واحِم بأشــالئك المتناثرة العرينا
بالصادقينــا يحشــرك  بــأن 
مبينــاً عاجــالً  مــؤزاً  نصــراً 

شعر: سعدهللا البلوشي




