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وأشرقت مشس احلقيقة 
باإلعالم الصادق

بالســيف والكلمــة معــاً إنتصــرت اإلمــارة اإلســامية. لقــد مــرت تســع ســنوات ومجلــة الصمــود تحمــل مشــعل الحقيقــة، وتنقــل 
صــوت مجاهــدي أفغانســتان إلــى أخوانهــم الناطقيــن باللغــة العربيــة بعــد أن غــاب العــرب )تقريبــاً( عــن ســاحة أفغانســتان، بعــد 
أن احتــل األمريكيــون وجنــود حلــف الناتــو ذلــك البلــد الطيــب المجاهــد. وقــد كان الشــباب العــرب مــلء الســمع والبصــر وقــت 
الجهــاد ضــد اإلحتــال الســوفيتي. ولكــن الزمــن دار دورتــه فاســتنارت مواقــع علــى األرض وأظلمــت أخــرى، واهتــدى أقــوام 
وضــل أخــرون. ورايــة اإلســام لــن تســقط أبــداً، إذ يحملهــا جيــل مــن بعــد جيــل، فــإن نكــص قــوم علــى أعقابهــم إســتبدلهم هللا 

بمــن هــم خيرمنهــم. 
ــم  ــن. والجهــاد بالكلمــة هــو العمــل الدائ ــن، ومــا الســيف إال وســيلة لحمايتهــا مــن المعتدي ــة هــي أســاس الدي إن كلمــة الهداي
أبــدا، أمــا الجهــاد بالســيف فهــو عمــل طــارئ تفرضــه الضــرورات فرضــاً. لهــذا لــم تتوقــف األمــارة اإلســامية عــن بــث كلمــة 

الهدايــة للجميــع. 
ــن، إســتمرت  ــن، وعــدوان الظالمي ــاء األبعدي ــن، وجف ــة األقربي ــق بخيان ــي الحل ــرارة ف ورغــم ظــروف الحــرب القاســية، والم

ــا األبطــال.                              ــا المجاهــد ومجاهديه ــارة اإلســامية وإعامه ــث مــن مشــكاة اإلم ــة تنبع ــور الحقيق ــة الســاطعة بن الكلم
فــي الميــدان يقاتــل المجاهــد بســيفه، وفــي ســاحة النــزال يقاتــل اإلعامــي بالســيف والقلــم معــاً، ويتحمــل نفــس األخطــار فــي 
ــة،  ــث رســائله اإلعامي ــز ويب ــث يجه ــي حي ــل اإلعام ــة وخطــوط العم ــى للمعرك ــن الخطــوط األول ــا بي ــا م ــه كله خــال حركت
ــه ودفاعــاً عــن األهــل  ــاًء لدين ــزم بهــا وف ــي الت ــاً رســالته الت ــاً بقضــاء هللا، مؤدي ــة راضي متعرضــاً للشــهادة واألســر واإلصاب

واألرض.
ــى  ــزه عل ــر مــن تركي ــة بهــدف التخلــص منهــا بشــتى الوســائل هــو أكث ــى العناصــر اإلعامي ــدو عل ــز الع ــإن تركي ــد ف وبالتأكي
ــة نســبياً فــإن الخســائرفي صفــوف اإلعامييــن بالقتــل  المجاهديــن األبطــال فــي ســاحات المعــارك. وبالنســبه ألعدادهــم القليل

ــى. واألســر هــي األعل
فأكثــر مــا تخشــاه قيــادات العــدو هــو ظهــور الحقيقــة، وأكبــر حلفائهــا وأهــم أدواتهــا هــو الكــذب، الــذي جعلــت منــه صناعــة 

ــه اإلدارات المتخصصــة التــي يشــرف عليهــا خبــراء وعلمــاء. وعلمــاً، وتؤســس ألجل
فالكــذب هــو عمــاد اإلعــام األمريكــي وحلفــاؤه وذيولــه التابعــة الذليلــة. فلــدى هــؤالء المســتكبرين القــدرات الماليــة والبشــرية 
والتكنولوجيــة والســطوة السياســية، وجيــوش مــن العمــاء واألتبــاع والمروجيــن. ولكــن كمــا قيــل، فــإن شــمعة واحــدة قــادرة 
علــى هزيمــة جحافــل الظــام. وقــد تمكنــت اإلمــارة اإلســامية وإعامييهــا األبطــال، بــل واالستشــهاديين، مــن إضــاءة العديــد 
مــن مصابيــح الحقيقــة التــي أظهــرت بشــاعة ذلــك العــدو الهمجــي الــذي يتظاهــر كذبــا باإلنســانية والتباكــي علــى حقــوق البشــر.

ــات  ــام الهجم ــد أم ــة صام ــبكة العنكبوتي ــى الش ــارة عل ــع اإلم ــات. وموق ــس لغ ــدر بخم ــات تص ــت مج ــارة اآلن س ــدى اإلم ل
المســتمرة والتخريــب، والتهديــد والمنــع. ولديهــا أيضــا إذاعــة صــوت الشــريعة وأقــراص مدمجــة تحتــوى علــى أفــام تســجل 

ــة. ــات الجهادي العملي
قــام ذلــك الصــرح اإلعامــي بالقليــل مــن اإلمكانــات الماديــة والكثيــر مــن التضحيــات الجســام ودمــاء الشــهداء واألســرى. لهــذا 
ــم.  ــادئ وقي ــه مــن مب ــة بطبيعتهــا لإلمــارة ومــا تمثل ــى بيــن أوســاط معادي ــاه، حت ــذي تلق ــى الجمهــور ال ــراً عل ــره كبي كان تأثي
فأخترقــت رســالتها بتأثيرهــا الصــادق صفــوف العــدو ومســؤوليه، و حتــى أبنــاء الطبقــة الحاكمــة، فانضــم إلــى صفــوف الجهــاد 
جنــود ال يعلمهــم إال هللا. وبفضــل تلــك التضحيــات وذلــك اإلخــاص الــذي أحــاط بإعــام قائــم علــى الصــدق والتضحيــة فــي ســبيل 
دعــوة الحــق، يرفــع العــدو رايــات اإلستســام أمــام فعاليــة إعــام اإلمــارة اإلســامية، كمــا إستســلم أمــام مجاهديهــا فــي مياديــن 
المعــارك، فأعلــن عــن فــرار عســكري مبرمــج مــن ســاحة المعركــة، وفــي نفــس الوقــت يعتــرف بهزيمتــه أمــام إعــام اإلمــارة 
الــذي يمتلــك مؤهــات الدقــة والســرعة والتنظيــم. ويرفــع العــدو رايــة اإلستســام أمــام الجيــش اإلعامــي للمجاهديــن، كمــا فــر 

مــن ســاحات المواجهــة العســكرية أمامهــم.
مــن األيــات الكبــرى فــي زماننــا هــذا، تلــك اإلنتصــارات المبهــرة فــي مجــاالت الحــرب واإلعــام، علــى أيــدى شــباب لــم تســبق 
لهــم خبــرات كافيــة، وليــس بيــن أيديهــم أى إمكانــات تذكــر. وبقــوة اإليمــان قبــل كل شــئ يواجهــون بــل وينتصــرون علــى قــوة 
عســكرية هــي األقــوى واألشــد بطشــاً وهمجيــة علــى ســطح األرض، وإمبراطوريــة إعاميــة تفــرض ســطوتها الباغيــة علــى 

العالــم أجمــع.
ــن  ــن ثم ــزء م ــي ج ــاردة، ه ــد والمط ــن التهدي ــة م ــم الدائم ــدو ومعاناته ــجون الع ــي س ــراهم ف ــن وآالم أس ــاء اإلعاميي إن دم
اإلشــراق الجديــد لشــمس اإلســام علــى أفغانســتان، وبقــاء رايــة هــذا الديــن خفاقــة رغــم كيــد الظالميــن وجيــوش المعتديــن.

"ويأبى هللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون". التوبة/32

حية
فتتا

اإل
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انتخابات أفغانستان ..
أكرب فضيحة يف تاريخ الدميوقراطية

مــّرة أخــری قــام المحتلــون وعماؤهــم فــي أفغانســتان بتاريــخ 
4/4/ 2014 بتمثيــل مســرحية االنتخابــات خــال العــرض 
الديموقراطــي الخــادع، ألجــل انتخــاب رئيــس للبلــد وأعضــاء 
ــي  ــات ف ــد جــرت مســرحية االنتخاب ــس المحافظــات. وق لمجال
الوقــت الــذي تفقــد فيــه الحكومــة العميلــة الســيطرة علــی %80 
ــی المناطــق  ــم الذعــر والخــوف عل ــد، ويُخي ــن أراضــي البل م
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة خوفــاً  مــن عمليــات المجاهديــن 
الصاعقــة التــي ألجــأت المراقبيــن اللدولييــن للفــرار مــن هــذا 
البلــد. وكان هطــول األمطــار وعــدم ماءمــة االحــوال الجويــة 
فــي معظــم محافظــات أفغانســتان همــا العامــان اآلخــران 

فــي أاّل تســير العمليــة االنتخابيــة بشــكل  
ــون.  يرضــاه المحتل

المخــزي  الفشــل  العــدّو  يخفــي  ولكــی 
فــي  الحاصلــة  العريضــة  والفضائــح 
مســرحية االنتخابــات فقــد نفــذت الحكومــة 
ــع  ــر جمي ــی نش ــام عل ــر الت ــة الحظ العميل
مهزلــة  تفضــح  كانــت  التــي  األخبــار 
الغربيــة  القــوات  وســعت  االنتخابــات، 
الوســائل  بــكل  أفغانســتان  مــن  الهاربــة 

ــد  ــذا البل ــي ه ــة ف ــب المعرك ــة لكس ــورة الكاذب ــّدم الص أن  تق
وأنهــا أحكمــت دعائــم الديموقراطيــة فيــه.  فقــد ســعی اإلعــام 
الغربــي فــي ذلــك اليــوم إلــی إظهــار عمليــة االنتخابــات وكأنهــا 
عمليــة ناجحــة، مــع أّن الحقيقــة كانــت علــی عكــس مــا 
ــر  أظهرتــه وســائل االعــام الغربيــة تمامــاً، وإذا أردنــا أن نعبّ
عــن حقيقــة تلــك االنتخابــات فــي جملــة واحــدة فيمكننــا القــول 
ــتان،  ــي أفغانس ــن  أراض ــي 80% م ــِر ف ــم تج ــة ل ــأّن العملي ب
وأمــا 20% الباقيــة مــن ســاحات البلــد التــي جــرت فيهــا 
العمليــة االنتخابيــة فقــد كانــت فيهــا االنتخابــات مليئة بالفســاد، 
والتزويــر، وإعمــال القــّوة مــن قبــل أصحــاب القــّوة والســلطة 
ــر  ــي غي ــح أنفســهم  ف ــراع لصال ــق االقت ــأوا صنادي ــن م الذي
فــي مجموعهــا مشــهداً  العمليــة  وكانــت  االقتــراع،  مقــاّر 
ــة ألّول  ــهده الديموقراطي ــا تش ــي ربم ــة الت ــح العريض للفضائ
مــّرة فــي تاريخهــا. وســنحاول فــي هــذا المقــال أن نضــع أمــام 
القــارئ صــورة إجماليــة فــي نقــاط معينــة تســاعده علــی فهــم 
حقيقــة هــذه المســرحية التــي يخــّدر بهــا المحتلـّـون النــاس فــي 

ــد.  ــذا البل ه

 80% من ساحات أفغانستان تشكلّها المناطق الريفية: 
يســيطر المجاهــدون علــی 80 % مــن المناطــق الريفيــة والتــي 
لــم تجــِر فيهــا العمليــة األنتخابيــة أصــاً، ألّن المجاهديــن كانــوا 
قــد قامــوا بتوعيــة النــاس وشــرحوا لهــم مخططــات األعــداء 
ــات  ــأّن االنتخاب ــاس ب ــة الن ــا عام ــوا فيه بشــكل واســع، وأقنع
أمريكــي،  مشــروع  الحقيقــة  فــي  هــي  إجراؤهــا  المزمــع 

والمســاهمة فيهــا هــي خيانــة عظمــی للديــن والوطــن، وكانــوا 
قــد وزعــوا أوراقــاً ومطويــات فــي القــری واألريــاف والمــدن، 
والتــي كان لهــا أثــراً جيــداً فــي يــوم إجــراء األنتخابــات حيــث 
قاطــع النــاس العمليــة االنتخابيــة فــي 80% مــن ســاحات 

أفغانســتان.
فــي مراكــز  األقتــراع  تفتــح مراكــز  أن  الحكومــة  حاولــت 
ــة ســاحاتها،  ــی بقي ــدون عل ــي يســيطر المجاه ــات الت المديري
إال أّن محاوالتهــا بــاءت بالفشــل، ألنهــا لــم تتمكــن مــن فتحهــا، 
ومــا قــد تــّم فتحــه فلــم يــأت إليــه النــاس لــإلدالء باألصــوات، 
ولذلــك اضطــر رجــال الحكومــة ومســؤولوا االنتخابــات أن 
ــهم.  ــق بأنفس ــلء الصنادي ــوا بم يقوم
فيهــا  تجــر  لــم  التــي  المناطــق  إّن 
ســاحات  ليســت  هــي  االنتخابــات 
ــل هــي  ــة، ب ــات معيّن ــة مــن والي معيِّن
مناطــق شاســعة فــي جِمــع أرجــاء 
شــمال  فــي  )بدخشــان(  مــن  البلــد 
أفغانســتان إلــی )نيمــروز( فــي أقصــی 
جنوبهــا، وهــي كلهــا ســاحات يســيطر 
تواجــد  لهــم  أو  المجاهــدون  عليهــا 

قــوي فيهــا. 

1088 هجمة ضّد القوات الحكومية في يوم االنتخابات : 
ــوات  ــدِّ ق ة ض ــتمرِّ ــت مس ــن كان ــة للمجاهدي ــات الجهادي العملي
ــّوة  ــّدة وق ــبت ش ــا اكتس ــا إالّ أنه ــات أيض ــل األنتخاب ــدّو قب الع
 1088 بـــ  المجاهــدون  قــام  حيــث  االنتخابــات  يــوم  فــي 
هجمــة ضــدِّ قــوات العــدّو فــي المــدن والمناطــق الريفيــة 
أّدت  أفغانســتان بقصــد إخــال عمليــة االنتخابــات. و  مــن 
ــات فــي عشــرات  ــی إغــاق مراكــز االنتخاب هــذه الهجمــات إل
المديريــات مــن واليــات أفغانســتان، وفــي بعــض المناطــق 
قــام المجاهــدون بإحــراق تلــك المراكــز، وكان المجاهــدون 
ــة  ــب عام ــه تجني ــوا في ــاً راع ــم تخطيط ــوا لهجماته ــد خطّط ق
النــاس مــن لحــوق الضــرر بهــم، وقــد اعترفــت الحكومــة 
فيمــا بعــد بوقــوع حــوادث القتــل واالصابــات بالجــروح علــی 
نطــاق واســع فــي صفــوف جنودهــا، ولــم تتعــدی الخســارة فــي 
صفــوف المدنييــن عــن أربعــة أشــخاص فقــط فــي البلــد كلــه، 
وكان وزيــر داخليــة الحكومــة العميلــة )عمــرداودزی( اعتــرف 
شــخصياً بُعيــد االنتخابــات بــأّن 80 جنديــاً مــن جنــود الدولــة 
قــد أصيبــوا بالجــروح فــي يــوم االنتخابــات. وبســبب الهجمــات 
الواســعة للمجاهديــن توقفــت عمليــة االنتخابــات فــي المناطــق 
القريبــة مــن المــدن أيضــاً، وانحصــرت العمليــة االنتخابيــة فــي 
داخــل المــدن تقريبــاً، ولــم تنحصــر هجمــات المجاهديــن علــی 
ــواد  ــل الم ــل نق ــتهدفوا قواف ــل اس ــط، ب ــات فق ــز االنتخاب مراك
واألوراق االنتخابيــة مــن الواليــات إلــی المديريــات، وفــي 

بقلم: حبيب مجاهد. تعريب:عبدالوهاب الكابويل
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معظــم الهجمــات اتلفــت األوراق والمــواد األخــری فــي الطريــق 
ــا.  ــی أهدافه ــل أن تصــل إل قب

فساد تاريخي المثيل له : 
ــه  ــد كل ــة فــي البل ــة االنتخابي مــع أّن الفســاد كان يشــمل العملي
إال أن حجمــه كان كبيــراً جــداً فــي المديريــات التــي  لــم يشــارك 
النــاس فيهــا فــي االنتخابــات، فبقيــت الصناديــق للمســؤولين، 

وقــد مأوهــا لصالــح مــن كان يدفّــع لهــم. 
فــي  الكبيــر  الفســاد  وجــود  علــی  الوضحــة  األدلــة  ومــن 
االنتخابــات أّن مراكــز االقتــراع واجهــت النقــص فــي األوراق 
ــات أفغانســتان، وكانــت  ــة فــي أكثــر مــن نصــف والي االنتخابي
لجنــة االنتخابــات المركزيــة قــد أوضحــت أنهــا أرســلت 600 
ورقــة انتخابيــة إلــی كل مركــز، و إذا افترضنــا أن عملية اإلدالء 
ــإن  ــط، ف ــدة فق ــة واح ــن كل ناخــب دقيق بالصــوت تســتغرق م
ــل  ــی أق ــن عشــر ســاعات عل ــة ســتأخد مــن الناخبي 600 ورق
ــي معظــم  ــع أّن األوراق ف ــي الواق ــرات، ولكــن شــوهد ف التقدي

أقــل  فــي  انتهــت  المراكــز 
ــرر،  ــت المق ــن نصــف الوق م
قــد  كانــوا  المســؤولين  ألّن 
االنتخابيــة  األوراق  ألقــوا 
ــدأ  ــل أّن تب ــق قب ــي الصنادي ف
العمليــة االنتخابيــة، ولذلــك 
ــل الموعــد المقــرر  انتهــت قب

ــا.  له
الناشــطين  نشــر  لقــد 
الفيســبوك  صفحــات  علــی 
كثيــراً مــن لقطــات الفيديــو 
هــذه  تزويــر  تثبــت  التــي 
مقطــع  فهنــاك  االنتخابــات، 
فيديــو مــن مديريــة )نــرخ( 
وردك(  )ميــدان  واليــة  فــي 
يظهــر فيــه مســؤولوا أحــد 
وهــم  االنتخابيــة  المراكــز 
الصناديــق  فيــه  يحملــون 
وهنــاك  البيــوت  أحــد  إلــی 
يملؤونهــا بأنفســهم بــاألوراق 
االنتخابيــة، وفــي مقطــع آخــر 

ــح  ــة لصال ــع األوراق االنتخابي ــی جمي ــة تُلق ــي نفــس المديري ف
ــة )دامــان(  المرشــح )ســياف(، وفــي مقطــع ثالــث مــن مديري
فــي )قندهــار( أخــذ أحــد النــاس صنــدوق االنتخابــات إلــی بيتــه 
ــة مــع أوالده وهــم يســخرون  ــاألوراق االنتخابي ــؤه ب ــدأ يمل وب
مــن عملهــم ويرفعــون أصواتهــم بالضحــكات قائليــن: )إّن 
النــاس ســيظنون أّن هــذه الصناديــق ُملئــت مــن قبــل ناخبيــن 
كثيريــن وهــم ال يعلمــون بأننــا نحــن قــد مأناهــا فــي البيــت(. 

ــا 100000 صــوت  ــات العلي ــة االنتخاب ــت لجن ــد أبطل هــذا وق
مــزّور، وفــي واليــة )فــراه( خضــع 36 صندوقــاً للحظــر، 
ويقــال بــأّن الصناديــق قــد ملئــت فــي مدينــة مزارشــريف مــن 
ــور(  ــد ن ــاء محم ــة )عط ــم الوالي ــل حاك ــن قِبَ ــخ( م ــة )بل والي
ــی نفــس  ــذي ينتمــي إل ــح المرشــح: )عبــدهللا عبــدهللا( ال لصال
ــا  ــتمّر فيه ــد اس ــا( فق ــة )بكتي ــا والي ــة. أم ــم الوالي ــة حاك منظ

مــلء الصناديــق ليوميــن بعــد انتهــاء يــوم االنتخابــات، ويقــول 
النــاس فــي )قندهــار( أن قائــد أمن الواليــة الجنــرال عبدالرازق 
ــن  ــت م ــد رجع ــت ق ــي كان ــة الت ــق الخالي ــع الصنادي ــأ جمي َم
المديريــات لصالــح المرشــح )زلمــی رســول( بعــد يــوم كامــل 
مــن انتهــاء فتــرة االنتخابــات المقــررة. وفــي مدينــة )كابــول( 
ــت  ــة فيهــا كان ــت معظــم المراكــز االنتخابي ــي كان العاصمــة الت
ــتغّل  ــة، فاس ــات التعليمي ــدارس والمؤسس ــي الم ــت ف ــد فتح ق
فيهــا وزيــر التعليــم )فــاروق وردك( مكانتــه وتأثيــره فــي 
تزويــر العمليــة االنتخابيــة لصالــح المرشــح )زلمــی رســول(. 
ــة )كابــول( فــي منطقــة )پــل تشــرخی( فقــد  وفــي شــرق مدين
منــع عضــو مجلــس الشــعب المــا )تــره خيــل( المراقبيــن 
ومســؤولي لجنــة االنتخابــات مــن الدخــول إلــی تلــك المنطقــة، 
وَمــأَ الصناديــق لصالــح مرشــحه. ولــم يكــن المــاّ )تــره خيــل( 
وحــده فــي الفســاد والتزويــر، بــل قــام بالعمــل نفســه كثيــر مــن 
ــان  ــال )أم ــن أمث ــة م ــي العاصم ــوذ ف ــلطة والنف ــاب الس أصح

هللا گــذر( و)ديــن محمــد جــرأت( و)ممتــاز( و)هللا گل مجاهــد( 
ــم.  ــان( وغيره ــی طوف و)زلم

ــا  ــِر فيه ــم تج ــر مناطــق أفغانســتان ل ــإن أكث ــوم ف ــی العم وعل
االنتخابــات، والمناطــق التــي فتحــت فيهــا المراكــز االنتخابيــة 
فقــد ُملِئــت فيهــا الصناديــق مــن قِبـَـل أصحــاب الســلطة والنفــوذ 
لعــدم مشــاركة معظــم النــاس فــي العمليــة االنتخابيــة، وأظهروا 
للنــاس كذبــاً وزوراً وكأّن الصناديــق قــد ُملِئــت بشــكل طبيعــي 

مــن قِبَــل الناخبيــن.
كتــب أحــد الصحفييــن األجانــب علــی صفحــة حســابه فــي 
)تويتــر( بأنــه زار واليــة )ميــدان وردك( فــي يــوم االنتخابــات 
فوجــد صناديــق االقتــراع مليئــة مــن دون أن يكــون هنــاك مــن 

ــه!.  ــي بصوت يدل
بعد االنتخابات:

ــأّن الهــدف مــن االنتخابــات األخيــرة لــدی  يعتقــد المراقبــون ب
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ــة  ــوات الغربي ــب، ألّن الق ــاس فحس ــداع الن ــن كان خ األمريكي
واجهــت الهزيمــة فــي أفغانســتان، وهــي اآلن في حالة اســتعداد 
للفــرار مــن هــذا البلــد، وتحتــاج إلــی مــا يخفــي هزيمتهــا عــن 
أنظــار النــاس، وكانــت االنتخابــات خيــر وســيلة الخفــاء هــذه 
ــم  ــعوبهم بأنّه ــيقولون لش ــون س ــادة الغربيي ــة، ألّن الق الهزيم
لــم ينهزمــوا فــي أفغانســتان، بــل خرجــوا منهــا بعــد أن تركــوا 
ــاً، وال  ورائهــم الديموقراطيــة والحكومــة المنتخبــة ديموقراطي
ــي  ــّم االعــام الغرب ــك اهت ــي أفغانســتان. ولذل ــاء ف ــة للبق حاج

اهتمامــاً كبيــراً بهــذه االنتخابــات. 
كانــت الحكومــة العميلــة واألمريكييــون قــد فرضــوا الحظــر 
علــی نشــر أخبــار المجاهديــن للتعتيــم علــی هجمــات المجاهدين 
ــرت  ــد أجب ــات، وق ــي االنتخاب ــار الفســاد والتزويرف ــی أخب وعل
الحكومــة شــركات التلفــون علــی منــع تقديــم خدمــة الرســائل 
ــل  ــن قب ــرة، وضربــت الشــرطة وقــوات األمــن الصحفيي القصي
يــوم االنتخابــات بســبب إعدادهــم تقاريــر غيرمنحــازة عــن 
االنتخابــات  فــي واليــة )ننجرهــار(، وســلبوا منهــم الكاميــرات 
وكّســروها ليخيفوابهــذا العمــل بقيــة الصحافييــن مــن نشــر 

ــات.  ــوم االنتخاب ــي ي ــار الصحيحــة ف األخب
ــت  ــد أقام ــدّو ق ــام الع ــائل إع ــت وس ــات كان ــوم االنتخاب ــي ي ف
ضّجــة إعاميــة كبيــرة للتهويــل مــن شــأن االنتخابــات وأّن 
أعــداد كبيــرة مــن النــاس تنتظــر دورهــا فــي الطوابيــر الطويلة، 

ولكــن فــي الحقيقــة لــم يكــن هنــاك شــيء ممــا ُذكــر.

وكان موقــع اإلمــارة اإلســامية هــو الموقــع الوحيــد الــذي 
كان ينشــر أخبــار هجمــات المجاهديــن. ولــم يُِطــق العــدّو بيــان 
الحقيقــة مــن موقــع اإلمــارة فهجــم عليــه )الهاكــرز( وأعاقــوا 
العطــل  المســؤولين عالجــوا  أّن  إالّ  لفتــرة وجيــزة  نشــرها 

ــد. ــراألخبارمن جدي ــع نش ــتعاد الموق ــة واس ــرعة فائق بس
الحكوميــون  المســؤولون  ضــرب  االنتخابــات  يــوم  وبعــد 
ــاة  ــل قن ــت( ومراس ــة )خوس ــي والي ــازی( ف ــي )لمرني الصحف

)ژونــدون( الفضائيــة )زيارخــان يــاد( بســبب نشــرهما لحوادث 
ــن.  ــي الواليتي ــر ف التزوي

وأّمــا عــن عــدد المشــاركين فــي هــذه االنتخابــات فأعلــن 
رئيــس لجنــة األنتخابــات أن ســبعة ماييــن مــن ذوي األهليــة 
اشــتركوا فــي عمليــة االقتــراع، ولكــن حيــن أَعلــن عــن نتيجــة 
ــأّن هــذه  ــا لانتخابــات  ب خمســمئة صــوت فقالــت اللجنــة العلي
النتيجــة تمثــل 10% مــن مجمــوع األصــوات التــي أدليــت فــي 
االنتخابــات، وبذلــك اعترفــت اللجنــة مــن حيــث التشــعر أّن 

عــدد مــن اشــتركوا فــي االنتخابــات هــو خمســة ماييــن وليــس 
ــي  ــر الواســع ف ــی الفســاد والتزوي ــن، وبالنظــر إل ســبعة مايي
التصويــت يمكــن القــول بــأن قــدراً كبيــراً مــن خمســة ماييــن 

ــزورة.  صــوت تشــكله األراء الم

إّن نتيجــة االنتخابــات فــي الــدول اآلخــری عــادة تظهــر خــال 
عــّدة أيــام بعــد اجرائهــا ولكــن فــي أفغانســتان تأّخــرت النتيجــة 
العليــا لانتخابــات ولجنــة  اللجنــة  إلــی شــهر تقريبــاً، ألّن 
ــي مــأ  ــة اآلراء المــزورة الت ــا معضل ســماع الشــكاوي واجهت
بهــا أصحــاب الســلطة والنفــوذ صناديــق االنتخابــات، فــا 
تــدري اللجنتــان كيــف تخــرج مــن هــذا المســتنقع؟ وكيــف تميـّـز 
الكاســب مــن الخاســر؟ و إن دخلــت االنتخابــات إلــی المرحلــة 

ــر.  ــة فــا أحــد يضمــن عــدم تكــرار الفســاد والتزوي الثاني

وبمــا أّن عمليــة االنتخابــات بمجموعهــا كانــت لتحقيــق أهــداف 
إعاميــة ألمريــكا وحلفائهــا فســيحاول األمريكييــون أن يوحدوا 
ــن دون  ــة م ــة توافقي ــكلوا حكوم ــف ليش ــي تحال ــحين ف المرش
النظــر إلــی نتائــج االنتخابــات، وقــد بــدأت الترتيبــات واللقــاءات 
لمثــل هــذه الحكومــة فــي القصــر الرئاســي. ويُتوقــع أن تســفر 
بيــن عمــاء أمريــكا  العمليــة عــن حكومــة توافقيــة  هــذه 
ــات  ــج االنتخاب األوفيــاء فــي هــذا البلــد، وهكــذا ســتبقی نتائ

ــی ورق. ــراً عل حب
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إنتصار حركة طالبان
في الحرب اإلعالمية

بقلم االستاذ: ابوالوليد المصري

- المصداقية في اإلعام أهم من اإلمكانات المادية، لهذا ربح المجاهدون حربهم اإلعامية.
- األكاذيب جزء أساسي من إعام العدو، الذي يركزعلى حجب الحقيقة وتصفية اإلعاميين.

- العمل القتالي في حد ذاته يحمل طابعاً دعوياً وإعامياً، والعمل اإلعامي يكمل رسالة العمل القتالي.

الحــرب  مــع  تمامــاً  متماثلــة  اإلعــام  حــرب 
فالغايــة  متكاملتــان.  أيضــاً  وهمــا  المســلحة، 
األدوات  إختــاف  رغــم  واحــدة  النهائيــة 
ــرة  ــوال كثي ــي أح ــا. وف ــي كل منه المســتخىمة ف
ينضــم »ســاح اإلعــام« مــع باقــي األســلحة 
ــود  ــي مجه ــران.. الخ«.ف ــة، طي ــاة، مدفعي »مش
ــن حــرب  ــدة وضم ــة واح ــة معرك جماعــي لخدم
كبــرى. بــل إن اإلعــام يشــغل مســاحة زمنيــة 

ــلحة  ــي األس ــن باق ــرب م ــي الح ــول ف ــي األط ه
العســكرية. بمعنــى أن اإلعــام يمهــد للحــرب 
قبــل أن تبــدأ، ثــم يصاحــب معاركهــا ومراحــل 
تطورهــا وصــوالً إلــى النهايــة. وعندمــا تتوقــف 
ــي  ــة اإلعــام ف ــع تســتمر مدفعي ــادق والمداف البن
الجديــدة،  المرحلــة  فــي  العمــل ألداء واجبهــا 
ســواء كانــت نتائــج الحــرب المســلحة ناجحــة أو 

فاشــلة.
أفغانســتان  الحــرب األمريكيــة علــى  وتجربــة 
فــي  األعــام  دور  يشــرح  نموذجــي  تطبيــق 
الحــروب، ســواء الحــروب التقليديــة أو حــروب 
الموجــة الثالثــة كمــا يطلقــون عليهــا. والتــي هــي 
تجــارب أمريكيــة فــي خلخلــة إســتقرار الــدول 
مواليــة  بأنظمــة  واســتبدالها  أنظمتهــا  وقلــب 
أحيانــا  عليــه  أطلــق  فيمــا  طواعيــة،  وأكثــر 
»الثــورات الملونــة » كالتــي شــهدتها دول مثــل 
المرحلــة  ثــم  جورجيــا وأوكرانيــا والبوســنة، 
الجديــدة مــن تلــك الحــروب، ومــن تطبيقاتهــا 
موجــة » الربيــع« أو بمعنــى أصــح » الصقيــع«، 
التــي إجتاحــت عــدد مــن الــدول العربيــة فزلزلــت 
ــى اآلن أعجــز مــن مجــرد  ــا حت ــا وتركته أركانه

تحديــد مســارها أو وقــف تدهــور أوضاعهــا.
القــوات األمريكيــة المســلحة لــم تتدخــل فــي تلــك 
الموجــة مباشــرة إال بشــكل محدود جــداً كما حدث 
فــي ليبيا واليمــن، أو تدخلت بواســطة مجموعات 
»الحــرب بالوكالــة« ذات األيدلوجيــات المنفلتــة، 
أو تدخلــت بمرتزقــة محترفيــن )قناصــة، خبــراء 
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وتقنيــات  المــدن،  وفوضــى  المتفجــرات  فــي 
الحــرب النفســية( وذلــك فــي كل دول » الصقيــع« 

العربــي.
ولكــن اإلعــام األمريكــي، وامتداداتــه األوروبيــة 
البطولــة  دور  لــه  كان  واإلقليميــة،  والدوليــة 
والصــدارة فــي تلــك الحــروب، حيــث عمــل متكاما 
وبالتنســيق الكامــل مــع أجهــزة اإلســتخبارات، 
التــي تولــت التخطيــط وإدارة تلــك الموجــة الجديدة 
مــن الحــروب التــي تســتخدم فيهــا كافــة الوســائل 
فيمــا عــدا القــوات المســلحة األمريكيــة – إال فــي 
أضيــق نطــاق ـ خصوصــاً الطائــرات بــدون طيــار 
فــي أغــراض التجســس و اإلغتيــال المبرمــج كمــا 

فــي اليمــن والصومــال.
التــي شــهدها  التقنيــة  التطــورات  أن  وال شــك 
اإلعــام الحديــث )األمريكــي وحلفــاؤه( قــد جعلــت 
منــه ســاحا فــي درجــة متقدمــة جــداً تؤهلــه ألن 
يكــون شــريكاً كامــل األهليــة فــي كافــة أنــواع 
الحــروب، التقليديــة منهــا أو حــروب الموجــة 

ــة.  الثالث
ونشــير هنــا إلــى أن حركــة طالبــان قــد إنتصــرت 
علــى حــرب »الموجــة الثالثــة »، التــي شــنتها 
الواليــات المتحــدة علــى أفغانســتان منــذ عــام  
1994 وحتــى عــام 2001 حيــن تحولــت أمريــكا 
مــن بعــد ذلــك إلــى الحــرب التقليديــة إذ فشــل 
ــف الشــمال  ــة » أي تحال ــا للحــرب بالوكال أدواته
ــك  ــق أهــداف تل ــي تحقي ــن« ف وشــركاؤه اإلقليميي
الحــرب بتفتيــت أفغانســتان. ومــرة أخــرى تنتصــر 
حركــة طالبــان علــى الواليــات المتحــدة فــي حربها 
التقليديــة المباشــرة التــي تشــهد اآلن مراحلهــا 
بإســناد   - طالبــان  حركــة  إنتصــرت  األخيــرة. 
شــعبي كاســح ـ وبقــوة إيمانيــة نــادرة، وبقــوة 
ــام. ــاح اإلع ــع س ــل م ــي المتكام ــاح القتال الس

حرب اإلعام.. والحروب المسلحة:
ــول  ــاح ح ــن اإليض ــد م ــاج مزي ــر يحت ــن األم ولك
أنــواع  مــع  وترابطهــا  اإلعــام  حــرب  طبيعــة 
المعتــدون  يشــنها  التــي  المســلحة  الحــروب 
ــم مســتهدفين  ــم حــول العال ــون وحلفاؤه األمريكي
ــم والمســلمين منهــم بشــكل خــاص. شــعوب العال

الناتــو  وحلــف  أمريــكا   – المعتــدون  يمتلــك   
فتــكاً  وأشــدها  المتطــورة  األســلحة  أحــدث   –
العالــم  دول  تقريباًعلــى  يســتحيل  ومنظومــات 
أن  ــــ  المتخلــف  الفقيــر  العالــم  أي   – الثالــث 
يجاريهــم فيهــا. وتلــك الفجــوة التســليحية العلميــة 
ــن  ــد م ــى شــن المزي ــا عل ــكا وحلفائه ــز أمري تحف
ــت  ــات األســلحة بلغ ــة. فمنظوم الحــروب العدواني
حــدا يقتــرب مــن الكمــال والدقــة والقــدرة، مرتكزة 
الصناعيــة  واألقمــار  الخارجــي  الفضــاء  علــى 
ــوري  ــي ترصــد وتوجــه وتســهل اإلتصــال الف الت
اآلمــن. ثــم الســيطرة التامــة علــى ســماء المعــارك 
بطائــرات متطــورة، مــزودة بأنــواع مــن الذخائــر 
المدمــرة، مــع قــدرة علــى التصويــب الــذي ال يــكاد 

ــاً. ــئ تقريب يخط
وعلــى األرض هنــاك المعدات الحديثــة من المدافع 
واآلليــات ووســائل اإلتصــال والتحكــم والســيطرة 
وجميــع المعلومــات، فــي شــبكة مركزهــا األقمــار 
وقيــادات  الخارجــي،  الفضــاء  فــي  الصناعيــة 
يمكنهــا إدارة المعــارك والســيطرة عليهــا مــن 

ــال.  ــد آالف األمي ــى بع عل
تبــدو تلــك المنظومــة القتاليــة مثاليــة لــوال نقطــة 
الــذي  المشــاة،  جنــدي  وهــي  القاتلــة  ضعفهــا 
ببســاطة ال يمكنــه خــوض قتــال حقيقــي علــى 
اآلالت  تنجــز  أن  إلــى  دومــاً  ويحتــاج  األرض. 
الحديثــة عملهــا بالقضــاء علــى األفــراد المقاومين 
تمامــاً، ألنــه غيــر قــادر علــى القيــام بواجبــات 
ــي الحــروب،  ــا ف ــارف عليه ــدي المشــاة المتع جن
ــدو والســيطرة  ــود الع ــن جن ــر األرض م أي تطهي
عليهــا. وتلــك بالتحديــد هــي الثغــرة الكبــرى فــي 
ــذي يجعلهــا  ــة العماقــة، وهــو العيــب ال ــك اآلل تل
قابلــة للهزيمــة إذا واجهــت جنــوداً مؤمنيــن ذوي 
عزيمــة وصابــة كمــا حــدث فــي أفغانســتان عندما 
ــان  ــود طالب ــو جن ــكا والنات ــوش أمري ــت جي واجه
علــى رأس المجاهديــن األفغــان. فتزلزلــت جيــوش 
العــدوان والذت بالفــرار ال تلــوي علــى شــيء، 
المجاهديــن  مــع  إتفــاق  أي  تعقــد  أن  وبــدون 

ــاد.  ــك الب ــي تل ــا ف ــن أطماعه ــاً م ــان أي لضم
كل ذلــك البنيــان العســكري المهيــب ينقصــه فقــط 
جنــدي مشــاة. ولكــن تعويــض ذلــك أمــر مســتحيل 
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تنتــج جنديــا  تلــك الحضــارة ال يمكنهــا أن  ألن 
ــج اآلالت المتطــورة. فاإلنســان  ــا تنت ــاً مثلم حقيقي
األجــوف، الفــارغ مــن كل إيمــان، الممتلــئ أنانيــة 
وقســوة، يمكــن أن يكــون، قاتــا بشــعاً أو مجــرم 

ــاً. ــاً حقيقي حــرب، ولكــن ليــس جندي
جنــدي  تســتبدل  ألن  الغــرب  حضــارة  تســعى 

المشــاه بآلــة تــؤدي نفــس 
المشــاة.  جنــدي  أعمــال 
الحــرب  تصبــح  أن  أي 
ــا  ــاً تخوضه ــل حرب بالكام
الفضــاء  مــن  اآلالت، 
أرض  وحتــى  الخارجــي 
المعركــة، وتكفــي حفنــة 
والنســاء  الرجــال  مــن 
كــي  بــاألزرار،  يعبثــون 
يديــروا حربــاً تبعــد عنهــم 
ــا  ــاً ب ــال. حرب آالف األمي
بشــرية،  مشــاعر  أي 
ــه  ــل لعب ــا مث ــل يديرونه ب
بهــا  يلهــو  ألكترونيــة 
ومراهقــون.  أطفــال 
ــان،  ــا إنس ــرب ب ــا ح إنه
علــى  غمارهــا  يخــوض 
األرض جيــش مــن اآلالت 
ــن  ــره عــدد محــدود م يدي
التكنولوجيــون  األفــراد 
مــن  المجــردون 

لمشــاعراآلدمية. ا
ــا إنســان  ــا حــروب ب إنه
وال مبــادئ وال مشــاعر. 
حضارتهــم  هــي  وهكــذا 
فــي حدهــا األقصــى الــذي 

ــم عــدد محــدود جــداً  ــر العال ــأن يدي ــاً، ب ــات قريب ب
ــا فائقــه التطــور،  مــن األفــراد بواســطة تكنولوجي
بينمــا مليــارات الفقــراء فــي كافــة القــارات تديرهــم 
ــوش  ــوش مــن الشــرطة واإلســتخبارات والجي جي
المحليــة المســتأجرة، التــي تســتعمر أراضيهــا 
المتســلطة  الحفنــة  لصالــح  شــعوبها  وتــذل 
ــب  ــارات، وتنص ــروات والق ــى الث ــتحوذة عل المس

ــر  ــي البش ــم ف ــة األراده، تتحك ــة مطلق ــها آله نفس
ومصيــر كوكــب األرض. تلــك هــي حضــارة الغــرب 
فــي مســارها الــذي شــارف علــى نهايتــه، بــل 

ــية. ــة وقاس ــيطانية كاذب ــارة ش ــا كحض نهايته
التمازج بين اإلعامي والجهادي:

 بســبب العنصــر البشــري المتدنــي خســر الغــرب 

حــاول  مــرة  كل  فــي  أفغانســتان  فــي  معركتــه 
غزوهــا، طــوال مــا يزيــد عــن قــرن ونصــف مــن 
الزمــان. وعلــى الجانــب األفغانــي كان العنصــر 
المجاهــد المؤمــن هــو مفتــاح النصــر، ســواء 
ــة  ــت معرك ــة مســلحة أو كان ــة قتالي ــت المعرك كان
إعاميــة. وكمــا قلنــا فــإن الفصــل بيــن المعركتيــن 
لــم يعــد صحيحــاً، فهــي معركــة واحــدة تخوضهــا 
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البندقيــة إلــى جانــب القلــم. والبندقيــة بالطبــع إلى 
ــم إلــى جانبــه  ــال، والقل جانبهــا باقــي أدوات القت

ــن صــوت وصــورة.  ــام م ــي أدوات اإلع باق
ــة  ــس نوعي ــي نف ــادي ه ــام الجه ــة اإلع ونوعي
المقاتــل الجهــادي، وهمــا غالبــاً نفــس الشــخص 
ــاً فــي نفــس الوقــت،  ــذي يمــارس العمليــن مع ال
ــي  ــة ف ــع وحــدة كامل ــن التخصــص، م بشــيء م

ــي. ــي واإلعام ــن القتال ــي للعملي ــدف النهائ اله
ينتصــر اإلعامــي المجاهــد بتفوقــه اإليمانــي 
الكمــي  التكنولوجــي  الفــارق  يعــوض  الــذي 
والنوعــي مــع العــدو. وهــذا مــا يحــدث فــي 
ــارق  ــان الف ــوض اإليم ــث  يع ــال حي ــدان القت مي
فــي العــدد ونوعيــة التســليح ويحقــق النصــر 

رغمــاً عــن ذلــك.
نفــس  فــي  مقاتــل  هــو  الجهــادي،  اإلعامــي 
ميــدان  فــي  البندقيــة  يحمــل  فهــو  الوقــت. 
ــم واألوراق  ــرا والقل ــب الكامي ــى جان ــة إل المعرك
ــى الصــدق  ــه إل ــه يدفع ــاز اإلرســال. وإيمان وجه
أجــل  مــن  األخطــار  ومجابهــة  والموضوعيــة 
ــر. وهــذا  ــى الغي ــا إل ــة وتقديمه إســتجاء الحقيق
مــا يصنــع الفــاروق الجوهــري بيــن اإلعــام 
الجهــادي وإعــام المعتديــن القائــم علــى الكــذب 

والتضليــل.
أحــد  قــول  إلــى  نرجــع  أن  المفيــد  ومــن   
اإلعاميــة  المعركــة  إدارة  عــن  المســئولين 
لحركــة طالبــان فــي توصيفــه لطبيعــة »اإلعامــي 
المجاهــد« وأســباب تفوقــه وانتصــاره، رغمــاً 
عــن قلــة اإلمكانــات التــي بيــن يديــه. يقــول األخ 
عبدالســتار ميونــد فــي حديثــه لمجلــة الصمــود: ) 
إن العامــل الوحيــد للتفــوق اإلعامــي للمجاهديــن 
ــة،  ــئولية الجهادي ــون أداء للمس ــم يقوم ــو أنه ه
ال كعمــل يؤدونــه مقابــل األجــر مثــل غيرهــم، إن 
المجاهديــن بنــاء علــى اإللتــزام بالعهــد المعنــوي 
الــذي قطعــوه علــى أنفســهم يتقبلــون التضحيــات 
ــل  ــي ســبيل إنجــاح هــذا العم ــى حــد المــوت ف إل
ــرون  ــاق ويعتب ــون المش ــم يتحمل ــادي. إنه الجه
النجــاح فــي هــذه المســئولية مــن أمانــي حياتهــم. 
مــن  والهمــة  والتضحيــة  اإلخــاص  وبســبب 
فــي  والتوفيــق  البركــة  هللا  جعــل  المجاهديــن 

ــم (. جهده
ــي  ــه ف ــذي يواجه ــدو ال ــتار الع ــد الس يصــف عب
ــا  ــه ) إنن ــول عن ــة، فيق ــرب اإلعامي ــدان الح مي
ــاء،  ــم الحي ــدواً عدي ــال ع ــذا المج ــي ه ــه ف نواج
اإللتزامــات  مــن  نــوع  بــأي  يلتــزم  ال  وهــو 
اإلنســانية والخلقيــة، إنهــم يتشــدقون بشــعارات 
حريــة التعبيــر والبيــان، ولكنهــم ال يعترفــون 
بأيــه حريــة للبيــان الــذي يخالــف مصالحهــم 
ــك يكثــرون  ــى ذل اإلســتعارية، وهــم باإلضافــة إل

ــم (. ــي إعامه ــذب ف ــول الك ــن ق م
ــة فالســاح الحاســم  ــة للغاي ــك نقطــة جوهري وتل
فــي اإلعــام هــو الصــدق، واإلعــام الــذي يكــذب 
يفقــد مصداقيتــه بيــن جهــور المتلقيــن لرســالته، 
ســاعتها يســقط رغمــاً عــن أمكاناتــه الماديــة 

ــرة. ــة وكــوادره البشــرية الخبي الهائل
ــح –  ــي متبج ــكل علن ــدة – وبش ــات المتح الوالي
متخصــص  الدفــاع  وزارة  فــي  قســماً  أنشــأت 
ــك بشــكل عاجــل  فــي بــث األكاذيــب. ويفيدهــا ذل
يدمــر  اآلجــل  خطــره  ولكــن  األمــد،  قصيــر 
كلــه،  اإلعامــي  بنيانهــم  ويهــدم  مصداقيتهــم 
بســقوط إحترامهــم فــي أعيــن الشــعوب، كمــا هــو 
حــادث حاليــاً. وفــي المقابــل فإن اإللتــزام بالصدق 
المجاهديــن  أكســب  الجهــادي،  اإلعــام  لــدى 
ــات  ــة اإلمكاني ــن قل ــاً ع ــة رغم ــرب اإلعامي الح
ــط   ــس فق ــم، لي ــة إليه وضــراوة الحــرب الموجه
ــا  ــل أيض ــة، ب ــالتهم اإلعامي ــس رس ــدف طم به
وتصفيتهــم  اإلعاميــة  كوادرهــم  للقضاءعلــى 
جســدياً أو تحطيمهــم معنويــاً بالســجن والتعذيــب 

والمتابعــة الجاسوســية الشرســة.

أهمية المجال الداخلي لإلعام والسياسة:
فــات العــدو أن المجــال الداخلــي فــي البلــد المعني 
هــو أهــم مجــاالت اإلعــام. فالشــعب األفغانــي هو 
ــرة  ــرب الدائ ــي الح ــم ف ــي األه ــدان اإلعام المي
ــو  ــه ه ــدم في ــال والتق ــك المج ــب ذل ــاك. وكس هن
أســاس كســب المجــال الدولــي إعاميــاً. والعكــس 
ــار  ــن حص ــدو م ــن الع ــد تمك ــاً، فق ــس صحيح لي
ــه  أفغانســتان وحجــب أخبارهــا. وأذاع مــن جانب
كل مــا هــو مغلــوط مــن أنبائهــا، حتــى خيــل إليــه 
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ــن  ــد المجاهدي ــة ض ــه اإلعامي ــب معركت ــه كس أن
قــوة  ولكــن  الخارجــي.  العالــم  مســتوى  علــى 
الوضــع الداخلــي هــو األســاس دومــاً، وعلينــا 
ــي اإلعــام،  ــا ف ــي السياســة كم ــك ف ــر ذل أن نتذك
ــه  ــاء، ومن ــاس كل بن ــو أس ــي ه ــع الداخل فالوض

ــى الخــارج. ــوة إل ــق الق ــث حقائ تنبع
اإلعاميــة  الرســالة  يتلقــى  الــذي  فالجمهــور 
ــه  ــي علي ــد تنطل ــتان، ق ــارج أفغانس ــة خ األمريكي
ــة  ــادر المعرف ــب مص ــع  حج ــة م ــب خاص األكاذي
المجاهديــن.  إعــام  األخــرى، خاصــة مصــادر 
ولكــن الشــعب األفغانــي ســرعان مــا يكتشــف 
أراضيــه  فــوق  تجــري  األحــداث  األكاذيــب ألن 
وفــي المناطــق المحيطــة بــه مــن كل جانــب. لهــذا 
فــإن اســتراتيجية األكاذيــب الكبــرى والمتواصلــة 
وتركــت  أفغانســتان،  فــي  بســرعة  ســقطت 
ــة  ــد الثق ــه أحــد. ورصي ــوذاً ال يصدق ــال منب اإلحت
ــذي  ــن ال ــام المجاهدي ــح إع ــي صال ــب ف ــه ص كل
يلتــزم بالصــدق، والــذي يســهل التثبــت منــه ألنــه 
ضمــن الواقــع المعــاش للمواطــن األفغانــي. فمــن 
ــراً  ــان كســب مبك ــة طالب الواضــح أن إعــام حرك
ــة  ــك لعــدة أســباب جوهري ــة، وذل الســاحة الداخلي
العــدو مجاراتهــم فيهــا وعلــى  يســتحيل علــى 
المباشــر بالجمهــور  رأســها عنصــر االحتــكاك 
الــذي يتلقــى الرســالة اإلعاميــة. فمــازال االتصــال 
طــرق  أهــم  هــو  البشــرية  بالفطــرة  المباشــر 
اإلقنــاع. والمجاهــدون فــي أوســاط قبائلهــم أقــدر 
علــى التأثيــر مــن أي وســيلة دعائيــة مهمــا كانــت، 
خاصــة إذا كان الواقــع يؤيــد مــا يقولــه المجاهدون 
ــكان. ــت وم ــي كل وق ــهم ف ــاس أنفس ــه الن ويلمس
ــع مواطنيهــم  ــن م وال ننســى أن ســلوك المجاهدي
ــوا نموذجــاً  ــإذا كان ــة لقضيتهــم. ف ــر دعاي هــو خي
ــجاعة  ــلوكية والش ــتقامة الس ــة واإلس ــي الرحم ف
القتاليــة فــإن النــاس تنجــذب إليهــم وتصدقهــم 
بــل  الممكــن،  الدعــم  أنــواع  بــكل  وتدعمهــم 

ويشــاركونهم القتــال ضــد العــدو.
ــدو  ــا الع ــم فيه ــن أن يجاريه ــا ال يمك ــك المزاي وتل
الــذي يعتــدي علــى المدنييــن ويقصــف قراهــم 
ويــزدري عقائدهــم وعاداتهــم، ثــم يكــذب ويواصل 

الكــذب فــي وقائــع  يعرفهــا النــاس. فيبتعــدون 
عنــه حتــى يعزلونــه ماديــاً ومعنويــاً، وصــوال 
إلــى طــرده  خــارج أراضيهــم بقــوة الســاح. وكل 
مجاهــد يحمــل الســاح هــو داعيــة لمبادئــه التــي 

ــا.  ــي يمثله ــة الت ــا ورجــل إعــام للحرك يحمله
فالمجاهــد يعامــل المحتليــن بمنتهــى الشــدة، وهــو 
علــى النقيــض مــن ذلــك فــي تعاملــه مــع إخوانــه 
ــرآن  ــه. وحســب وصــف الق ــه وجيران ــي وطن وبن
الكريــم لهــم )أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بينهــم( 
ــي  ــي ف ــي وأخاق ــي وإعام ــتور إيمان ــك دس وذل
ــت  ــوازن فذهب ــك الت ــل ذل ــت. وإذا اخت ــس الوق نف
الرحمــة والمــودة فــي إتجــاه األعــداء وكانــت 
القســوة والشــدة مــن نصيــب اإلخــوة واألهــل، 
حلــت الهزيمــة وتحــول الجهــاد إلــى فتنــة عميــاء. 
والمجاهــد الــذي يعيــش وســط أهلــه ويتحــرك 
بينهــم، ويتلقــى منهــم الدعــم والتأييــد بالنفــس 
والمــال، هــو أقــوى جهــاز للدعــوة واإلعــام. 
ــدي  ــال المعت ــدي االحت ــدور جن ــس بمق ــك لي وذل
الــذي يــزرع الخــراب ويمــارس العــدوان علــى 

النــاس ويهلــك الحــرث والنســل.
يــدرك العــدو جيــداً أن العنصر البشــري هو أســاس 
نجــاح العمــل الجهــادي والدعــوي واإلعامــي 
ــه  ــة أولويات ــي مقدم ــل ف ــذا جع ــان. ل ــة طالب لحرك
قتــل المجاهديــن وإبــادة العنصــر البشــري المجاهد 
وجمهــور المؤيديــن والمناصريــن، الذيــن هــم 

ــاء الشــعب. معظــم أبن



الصمود - السنة التاسعة العدد 97 رجب 1435 هـ الموافق لـ مايو 2014 م 10

وذلــك التوجــه نحــو إبــادة األشــخاص واضــح 
ــه واضــح  ــا أن ــات، كم ــض التوجيه ــا بع ــي ثناي ف
ــى أرض  ــي، ســواء عل ــق العمل ــي التطبي دومــا ف
الحليفــة  البــاد  أراضــي  فــوق  أو  المعركــة 
للواليــات المتحــدة فــي عدوانهــا علــى شــعب 

أفغانســتان.
االعامــي  العنصــر  إلبــادة  العنيــف  التوجــه 
الجهــادي واضــح مــن قــول نائــب وزيــر الدفــاع 
األمريكــي األســبق ميتشــل دوران: » إنــه مــن 
إمكانــات  يزيــدوا  أن  لأمريكييــن  الضــروري 
جنودهــم فــي منــع الفعاليــات اإلعاميــة لطالبــان 

بتخويلهــم مزيــداً مــن الصاحيــات«.
إن إســتخدام العنــف لمنــع الحقيقــة مــن اإلنتشــار 
يشــبه محاولــة حجــب قــرص الشــمس براحــة اليد 
حتــى ال ينتشــر ضياؤهــا. لقــد إرتكــب األمريكيــون 
)وحلفاؤهــم( شــتى أنــواع جرائــم القتــل والعنــف 
معاكســة،  بنتائــج  جــاء  ذلــك  وكل  والتعذيــب، 
ــر دعــم للمقاومــة والنشــاط الجهــادي،  ــكان خي ف
الــذي أصبــح توجهــا شــعبيا شــاما، وليــس عمــا 

منفــردا لتنظيــم منعــزل. 
العنصــر  بــأن  األمريكــي  العــدو  يعتــرف  ال 
معركــة  فــي  الحاســم  العامــل  هــو  اإليمانــي 
اإلعــام، حيــث أبــرز تجلياتــه فيهــا هــو الصــدق. 
ــم  ــل الحاس ــو العام ــي ه ــر اإليمان ــا أن العنص كم
ــة  ــي الفدائي ــا ه ــه فيه ــرز تجليات ــال وأب ــي القت ف
والشــدة، فــا يبالــي المجاهــدون إن وقعــوا علــى 
المــوت أو وقــع المــوت عليهــم. يبتعــد العــدو عــن 
الســبب الحقيقــي لتفــوق المجاهديــن فــي مجــاالت 
الحــرب واإلعــام ويرجعهــا إلــى أســباب عمليــة 
ــة  ــم صح ــم. ورغ ــة والتنظي ــل الســرعة والدق مث
ذلــك إال أنــه يتحاشــى ذكــر العنصــر األســاس 
وهــو القــوة المعنويــة النابعــة مــن اإليمــان، التــي 
كانــت وســتظل مفتــاح النصــر فــي أي معركــة 
عســكرية أو سياســية أو إعاميــة. ومــن تلــك 
مثــل  العمليــة  المزايــا  تأتــي  المعنويــة  القــوة 
دقــة التنظيــم والســرعة فــي العمــل وعبقريــة 
التخطيــط، ثــم اإلصــرار والفدائيــة علــى التنفيــذ، 

ــاق.  ــات والمش ــات والتبع ــت العقب ــا كان مهم
يقــول »ميتشــل دوران« كمــا يقــول آخــرون فــي 

نفــس المعنــى )إن طالبــان لديهــم القــدرة الفائقــة 
فــي توجيــه نشــاطهم اإلعامــي، وهــم ســريعون 
ــكري  ــوم عس ــار، وأي هج ــر األخب ــي نش ــداً ف ج
بعــد 26  خبــره  ينشــر  قواتنــا  ضــد  يجرونــه 
دقيقــة عــن طريــق القنــوات الفضائيــة العالميــة(. 
وعمــاء وزارة الدفــاع األفغانيــة يجــأرون بنفــس 
الشــكوى. فالجنــرال عظيمــى المتحــدث بإســم 
الــوزارة الدفــاع يقــول: )إن فعاليــات المجاهديــن 
لــدى  ممــا  وأقــوى  أنجــح  هــي  اإلعاميــة 
الحكومــة(.  ويشــتكي عظيمــى مــن بيروقراطيــة 
ــم  ــث عنه ــن يبح ــه الذي ــي وزارت ــال موظف وإهم
وهواتفهــم  يجدونهــم،  فــا  اإلعــام  مراســلوا 

ــه.  ــب قول ــة، حس ــل مغلق ــة تظ النقال
وعليــه أن يســأل نفســه أيضــا عــن أماكــن إختبــاء 
ضباطــه وقــت المعــارك، وأيــن يفرالجنــراالت 
وقــت ظهــور أبطــال العمليــات اإلستشــهادية؟. 
بــل واألدهــى مــن ذلــك إلــى أيــن ســيذهب عظيمــى 
ومــن ينطــق بإســمهم عندمــا يفــر المســتعمر 
تــاركاً إياهــم ليواجهــوا أمــواج الشــعب الغاضــب 
والناقــم علــى مــن خانــوه وكذبــوا عليــه وزينــوا 
الذلــة تحــت ســطوة اإلحتــال، بــل  لــه حيــاة 
ــوال  ــن. أم ــن المحتلي ــا ع ــوا الســاح دفاع وحمل
اإلحتــال وملياراتــه لــن تنفــع مــن باعــوا أنفســهم 
للشــيطان فكذبــوا وقتلــوا وخانــوا. فاألمــوال ال 
ــان  ــم، واإليم ــن يصنعه ــل الدي ــال، ب ــع الرج تصن

ــم.  يحركه
الجهــادي  اإلعامــي  يعنيــه  مــا  هــو  وهــذا 
ــد  ــل الوحي ــه » إن العام ــد بقول ــتار مومن عبدالس
للتفــوق اإلعامــي للمجاهديــن هــو أنهــم يقومــون 
ــل  ــة ال كعم ــل أداء للمســئولية الجهادي ــذا العم به
يؤدونــه مقابــل األجــر«. وهــذا صحيــح، فصاحــب 
ــتأجر،  ــزق المس ــس كالمرت ــد لي ــة المجاه القضي
فــا يســتويان فــي أي عمــل يقومــان بــه، ســواء 

ــي اإلعــام. ــال أو ف ــي القت ف
تدمير وسائل اإلعام واإلعاميين:

تدميــر وســائل االعــام تلــي فــي األهميــة ضــرب 
وتشــريداً  وســجناً  قتــاً  أنفســهم  اإلعامييــن 
ــزو  ــال الغ وحصــاراً وتشــويه ســمعة. وأول أعم
وتخريــب  ضــرب  كان  ألفغانســتان  األمريكــي 
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موقــع األمــارة علــى اإلنترنــت، مترافقــاً، أو حتــى 
ســابقاً – لقصــف المطــارات فــي كابــول وقندهــار. 
ومــازال ذلــك ديدنهــم إلــى اآلن، أي نشــر األكاذيب 
وفــي  متخصصــة،  إدارات  لهــا  أنشــأوا  التــي 
نفــس الوقــت حجــب الحقيقــة بتصفيــة أصحابهــا 

ــا. ــى قلته ــم وســائل نشــرها عل وتحطي
عانــى  مثلمــا  اإلعــام  رجــال  عانــى  لقــد 
المجاهــدون، ودفعــوا الثمــن من دمائهــم وحريتهم 
وأمنهــم. وخيرشــاهد لهــذا مــا حــدث لأســتاذ 
محمــد ياســر الداعيــة اإلســامي ورئيــس اللجنــة 
أعتقلتــه  الــذي  اإلســامية  لإلمــارة  اإلعاميــة 
إلدارة  وســلمته  مــرة  الباكســتانية  الســلطات 
ــة  ــدون بعملي ــذه المجاه ــم أنق ــة، ث ــرزاي العميل ك
ــا  ــا رأين ــد. وكم ــة هلمن ــي والي ــرى ف ــادل لأس تب
ــادل األســرى مكنــت المجاهديــن  ــات تب فــإن عملي
ــى  ــن، إل ــن المعتقلي ــن إطــاق ســراح اإلعاميي م
جانــب القــادة الميدانييــن. وذلــك يوضــح األهميــة 
ــن  ــع بي ــذي يجم ــد ال ــدف الواح المتســاوية، واله

المقاتــل واإلعامــي.
فيهــا  يعمــل  التــي  للظــروف  روايــة نموذجيــة 
اإلعاميــون فــي لإلمــارة اإلســامية، جــاءت فــي 

ــد  ــد الســتار ميون ــة مــن األخ عب رســالة توضيحي
يقــول فيهــا: ) فــي والية ننجرهــار عام 2003  تم 
أســر األخ الدكتــور محمــد حنيــف الناطق الرســمي 
لإلمــارة -والــذي عينتــه بعــد أســر »مفتــى لطيــف 
هللا حكيمــي«- وبقــى مــا يقــارب األربــع الســنوات 
فــي ســجن بــول شــرخى، وأفرجــوا عنــه بعــد 
ــراج  ــد اإلف ــي الســجن. وبع ــه بالســرطان ف إصابت
عنــه قتلتــه القــوات المشــتركة فــي بيتــه وبمعيتــه 
شــقيقه وإبــن أختــه. وفــي عــام 2011 قتــل األخ 
المركــزي واألســتاذ  حامــد مســؤول االســتديو 
أحمــد مهاجــر أحــد أشــهر كتــاب مجلــة الصمــود. 
اإلمــارة  فــي  اإلعاميــون  اإلخــوة  يــزل  ولــم 
التصويــر ســوياَ  البنــادق وكاميــرات  يحملــون 
وينقلــون أســخن مشــاهد المعركــة إلــى المســلمين 

ــة (. ــه ودق ــكل أمان ب
واإلســتقامة  اإلخــاص  وذلــك  الفدائيــة  تلــك 
ومــن  طالبــان  حركــة  مجاهــدي  مــن  جعلــت 
مقاتليهــا اإلعامييــن أبطــاال شــعبيين، وتقــول 
ــك  ــرون تل ــي ي ــل أن األهال ــة مــن كاب ــار قادم أخب
العناصــر الجهاديــة ويتعرفــون عليهــا وال يبلغــون 
عنهــم الســلطات. جعلهــم ذلــك يتحركــون بحريــة 
ويمارســون عملهــم بأكبــر قــدر مــن الفعاليــة. ذلك 
فــي العاصمــة كابــل حيــث التركيــز األكبــر ألجهــزة 
اإلحتــال األمنيــة والعســكرية، فكيــف هــي الحــال 

ــدن ؟.  ــي الم ــي باق ف
ــم  ــب ل ــإن األكاذي ــة، ف ــه ضــد نورالهداي ــي حرب ف
تجــد العــدو األمريكــي نفعــاً. وال أفادتــه محــاوالت 
ــن  ــاء صــوت المجاهدي ــق، وال إخف ــس الحقائ طم
ــدق  ــال الص ــة رج ــام، وال تصفي ــائل إع ــن وس م
المجاهديــن  ألن  المجاهديــن.  اإلعامييــن  مــن 
الميــدان يقومــون بعمــل دعــوي  بقتالهــم فــي 
وإعامــي، ويكتبــون كلمــات الحقيقــة بمــداد مــن 
دم الشــهادة طاهــر. وإعــام المجاهديــن هــو قتــال 
بالكلمــة وإنــارة للطريــق لإلنعتــاق مــن العبوديــة 
للظالميــن. وفــي كا الحالتيــن فــإن التضحيــات 
لإلســام  تصنــع  التــي  هــي  عليهــا  والصبــر 
ــه  ــك ب ــه الظــام وفت ــم خنق ــي عال ــداً ف فجــراً جدي
الظالمــون. ولكــن يأبــى هللا إال أن يتــم نــوره ولــو 

ــرون. ــره الكاف ك
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ــن  ــدد م ــت الع ــوام فتح ــعة أع ــل تس ــس قب ــوم أم ــل ي ــي مث ف
مجلــة الصمــود، فرأيتهــا تزخــر بالتأكيــد علــى اإلنتصــار 
الباهــر للشــعب مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر توضــح خطــورة 
المرحلــة وعظــم مســؤوليتها، مشــيرة إلــى الــدور المهــم 
والكبيــر الــذي تلعبــه فــي التوجيــه واإلرشــاد ونشــر األحــداث 

ــتان. ــع أفغانس ــر بواق ــي تم ــة الت الحقيقي
ال توجــد مجلــة وال أيــة وســيلة إعاميــة تحمــل علــى كاهلهــا 
بمثــل  الواقــع  أرض  علــى  الحقائــق  توضيــح  مســؤولية 
الصمــود  فمجلــة  »الصمــود«،  تحملهــا  التــي  المســؤولية 
هــي المجلــة الوحيــدة التــي تُطلــع النــاس علــى آمــال الشــعب 
األفغانــي وآالمهــم وانتصــارات المجاهديــن وكــوارث االحتال، 
ــكل  ــد. ف ــم مجاه ــعب عظي ــن ش ــر ع ــي تعب ــدة الت ــي الوحي فه
ــّي. ــي األب ــعب األفغان ــاء الش ــب بدم ــطورها ُكتِ ــن س ــطر م س

واليــوم وبعــد مــرور تســعة أعــوام علــى ميادهــا، تتلقــى 
بتواصــل مســيرتها،  المســلمين  مــن  التهانــي  »الصمــود« 
ملتزمــة بالمصداقيــة، واتــزان الطــرح، واالهتمــام بقضايــا 

المســلمين فــي أفغانســتان وســائر البــاد.
نحــن نؤكــد أن الصمــود لعبــت دوراً بــارزاً فــي نقــل األحــداث 
ــى  ــار عل ــاول ذَر الغب ــال يح ــا كان االحت ــة حينم بشــفافية تام
مصداقيــة مايــدور علــى أرض الواقــع. والتــزال الصمــود 
واالنتمــاء  والشــريعة  المواطنــة  معانــي  بتكريــس  تفتخــر 
بيــن أبنــاء الشــعب الشــهيد المجاهــد الباســل، عندمــا كان 
العمــاء يضحكــون مــن ضعــف الشــعب األفغانــي ويســتحيون 
مــن إنتمائهــم لهــذا الشــعب. فالمجلــة لــم تنحصــر فــي كونهــا 
ــل ســائر المجــات  ــي مث ــل الصحاف ــزز مســيرة العم ــة تع مجل
غطرســة  يناضــل  مجاهــد  لبــاس  لبســت  بــل  والصحــف، 
االحتــال والفســاد والــزور، فــا يتســّمى بـ«الصمــود« إال 
مــن أصبــح مجاهــداً مناضــاً مكافحــاً ومنافحــاً، ال يرهــب كيــد 

األعــداء.
قــراء المجلــة األعــزاء قــد تكهنــوا أن المجلــة تحــرص علــى أن 
يكــون لهــا قصــب الســبق فــي نشــر الخبــر الصــادق الموثــوق، 
ــم  ــل القوي ــادف، والتحلي ــام اله ــاِف اإلع ــى مص ــاء إل واالرتق

الناضــج لأحــداث.
لــم تتزلــزل المجلــة بالعواصــف الهائجــة التــي تمــر بهــا، 
تلــك العواصــف التــي تقمــع ســائر المجــات والصحــف مهمــا 
رســخت جذورهــا، ابتــداًء بالمحــاوالت اليومية للنيتو والســيما 
األميــركان لكتــم صــوت الصمــود، ومــروراً بالمراحــل الصعبــة 
التــي القتهــا طــوال مســيرتها، كتكالــب القنــوات العالميــة 
والصحــف الرســمية وعكوفهــا علــى تحريــف الواقــع الميدانــي 

ــي. ــي والسياس واالجتماع
الجهــادي التــزال  فــي اإلعــام  والصمــود عبــر مســيرتها 
ــة  ــا اإلعامي ــن خــال أصوله ــت م ــا الثاب ــي نهجه مســتمرة ف
ــا  ــزم بقضاي ــاء الملت ــة والعط ــى المصداقي ــة عل ــادة المبني الج
أفغانســتان وماحولهــا، مــع التزامهــا الكامــل بثوابــت شــريعتها 
ــي  ــة ف ــود باألمان ــز الصم ــة. وتتمي ــا الوطني ــة ووحدته الغالي
ــر عــن  ــي تعب ــا الت ــار والقضاي ــل األخب ــي نق ــة ف النشــر والدق

ــة. ــي الحري ــه ف ــي وآمال ــعب األفغان ــات الش تطلع
نــرى فــي كل صفحاتهــا  تقاريــر عــن معــارك  شرســة لكنهــا 
بالرغــم مــن ذلــك ممتعــة بلغتهــا وتطلعاتهــا وتحلياتهــا. 
تحدثنــا الصمــود فــي صفحاتهــا عــن صبــر شــاق وأيــام صعبــة 
وأحــداث مأســاوية، لكنهــا تبشــرنا أن مــن ورائهــا انبــاج 
للفجــر وانتصــار عظيــم بــإذن هللا، تعقبــه األيــام الجميلــة، 
ــوب المســلمين. ــي قل ــاؤل ف ــرة للتف واألحــداث المشــرقة المثي

ــذور  ــاث ج ــن وســائل اجتث ــي م ــا أوت ــكل م ــال ب ــاول االحت ح
يقطــع جذورهــا!؟ وعلــى  أن  لــه  أنّــى  »الصمــود« ولكــن 
ــات  ــي الشــكل والتقني ــا ف ــف تطوره ــم تُوقِ ــك ل ــن ذل ــم م الرغ

والمضمــون معتصمــة بالطريــق المســتقيم.
لــم تكــن المجلــة وحيــدة فــي مســيرتها الصعبــة والممتعــة، بــل 
كان لهــا أصحــاب فــي تلــك المســيرة يشــاركونها ذلــك المســير، 
وهــم القــراء الذيــن يعلمــون أن المجلــة تمثــل أكبــر مؤسســة 
إعاميــة وصحيفــة جهاديــة رائــدة منــذ انطاقهــا خاصــة فــي 
إبــراز مايــدور مــن أحــداث علــى الســاحة األفغانيــة، واســتمروا 

معهــا فاســتمرت معهــم.
تقول المجلة وكتابها لقرائها: جزاكم هللا خيراً.

قراءنا الكرام: شكراً.
للصمــود وســتظل ســائرة علــى  »الصمــود« كانــت رمــزاً 
طريــق الصمــود بــإذن هللا تعالــى، نتمنــى دوام التقــدم والثبــات 

ــا. ــن به للعاملي

الصمود مسيرة مشرقة في رحاب المصداقية
بقلم: الدكتور بنيامين



13الصمود - السنة التاسعة العدد 97 رجب 1435 هـ الموافق لـ مايو 2014 م

أفغانستان بعد اإلنتخابات الرئاسية
بقلم: محمد ياسين الحسني

ــي  ــراع ف ــق االقت ــى صنادي ــاالً عل ــي إقب شــهد الشــارع األفغان
االنتخابــات الرئاســية والمحليــة التــي تعتبــر تاريخيــة بالنســبة 
ــال الرئاســة  ــي يشــهد انتق ــاد إذ أن الشــعب األفغان ــذه الب له

إلــى ســلطة ديموقراطيــة حــرة نزيهــة ـ كمــا يزعمــون ـ .
ــي  ــال ف ــة: إن نســبة اإلقب ــة والدولي ــول المصــادر المحلي وتق
ــي  ــن المســجلين ف ــن الناخبي ــت نحــو 58% م ــات بلغ االنتخاب
الســجل االنتخابــي، وهــذا يعــادل حوالــي 7 ماييــن مــن 

ــاد. ــي الب مواطن
وأعلنــت اللجنــة المســتقلة لانتخابــات فــي أفغانســتان أن 
ــدم بنســبة 4. %44  ــد هللا يتق ــأن عب ــادت ب ــة أف ــج األولي النتائ
ــى  ــد الغنــي بنســبة 2. 33% . والحصــول عل ــه أشــرف عب يلي
ــاي  ــاء زلم ــادة. وج ــة إع ــوض جول ــي خ ــن 50% يعن ــل م أق
كــرزاي  حميــد  للرئيــس  شــقيقين  مــن  المدعــوم  رســول 
أظهــرت  وقــد  األصــوات.  مــن   %10 .4 بنســبة  وراءهمــا 
ــا  ــتان أنه ــي أفغانس ــية ف ــات الرئاس ــة لانتخاب ــج األولي النتائ
ــن المرشــحين  ــن أي م ــد عــدم تمك ــادة بع ــة إع ستشــهد جول
مــن تحقيــق نســبة 50% مــن إجمالــي االصــوات. و«عبــد هللا 
ــي  ــل ف ــذي ح ــابق، وال ــة الس ــر الخارجي ــو وزي ــد هللا« ه عب
ــام 2009م. ــات ع ــي انتخاب ــرزاي ف ــد ك ــة بع ــة الثاني المرتب
وقــد لقيــت هــذه االنتخابــات ترحيبــاً كبيــراً مــن قبــل دول 
رغــم  بالناجحــة  وُوصفــت  العالميــة،  والقــوى  الحلفــاء 
قبــل  مــن  المتكــررة  والتهديــدات  الشــديد  األمنــي  التوتــر 
المجاهديــن، فقــد هنّــأ أوبامــا ماييــن األفغــان الذيــن شــاركوا 
فــي االنتخابــات، وبّشــر الشــعب األفغانــي بإيــذان أول انتقــال 

ديمقراطــي للســلطة فــي تاريــخ أفغانســتان.
بينمــا تقــول بعــض اإلحصائيــات التــي نشــرتها »الجزيــرة 
نــت«  بــأن االنتخابــات لــم تكــن نزيهــة، وأن أغلــب المناطــق 
النائيــة عــن المــدن الكبيــرة کانــت غيــر مســتقرة وغيــر آمنــة 
للموظفيــن وللمجموعــات المراقبــة لانتخابــات، لذلــك لــم تجر 
فيهــا االنتخابــات بعــد التهديــد الــذي أدلــت بــه حركــة طالبــان. 
االنتخابــات  أن  يــرون  المحلليــن  مــن  كثيــرا  فــإن  وعليــه 
ــي  ــدر الكاف ــعب بالق ــن رأي الش ــرة ع ــن معب ــم تک ــة ل الحالي
لعــدم إمكانيــة المشــاركة الشــعبية فيهــا بســبب الظــروف 
ــي  ــن الشــعب األفغان ــرة م ــة مجموعــة كبي ــة، ولمقاطع األمني
بســبب نظرتهــم لظــروف االنقســام الحاليــة فــي المجتمــع 

ــة. ــات نزيه ــراء انتخاب ــة إلج ــا ليســت صالح ــم بأنه ورأيه
كمــا أفــادت بعــض التقاريــر بــأن المجاهديــن ألحقــوا خســائر 
فادحــة بالعــدو فــي كثيــر مــن المحافظــات والمــدن ممــا عرقــل 
ســير االنتخابــات، رغــم التعتيــم اإلعامــي الــذي وصــف 
مــن  يتمكنــوا  لــم  المجاهديــن  وأن  بالناجحــة،  االنتخابــات 

ــي.  ــير االنتخاب ــل الس ــر أو يعرق ــرر يذك ــاق ض إلح
وفــي ظــل مــا تعانيــه اآلن أفغانســتان مــن تعتيــم إعامــي بمــا 
يجــري علــى ســاحتها، ومــا تقاســيه مــن احتــال أجنبــي وفقــر 
ويــأس واضطــراب وعــدم اســتقرار، تُثــار أســئلة كثيــرة حــول 

ــي  ــد تول ــا بع ــه حاله ــا ســيؤول إلي مســتقبل أفغانســتان، وبم
الرئيــس الجديــد عــرش الزعامــة.

االنتخابــات  أن  فيــه  شــك  ال  وممــا 
متزامنــة  جــاءت  الرئاســية 

القــوات  انســحاب  مــع 
التــي  األميركيــة 

أن  مــن  يئســت 
أرض  تكــون 

أفغانستان 

مستعمرة 
فكانــت  لهــا، 

ــة  ــات بمثاب االنتخاب
خطــوة لخــروج القــوات 

األرض  مــن  األميركيــة 
أفغانســتان  أدخــل  مــا  المحتلــة، 

ــن الغمــوض حــول  ــر م ــا كثي ــة يكتنفه ــي مرحل ف
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مســتقبلها، واألســئلة التــي لــم تــزل غــرة فــي جبيــن كل معنــّي 
هــي: بأفغانســتان 

هــل يمكــن اســتقرار األمــن وتطبيــع األوضــاع فــي أفغانســتان 
بعــد انتخــاب الرئيــس الجديــد؟

وهــل يضمــن الرئيــس الجديــد ازدهــار المشــروع االقتصــادي 
والثقافــي للشــعب؟

وهــل يســتطيع أن يســيطر علــى الفســاد المستشــري فــي 
الحكومــة؟

ومــاذا ســتكون معاملــة الرئيــس الجديــد مــع حركــة المجاهديــن 
الذيــن عجــزت أمريــكا مــع أحــدث وســائلها الحربيــة والعماقــة 

أن تحــط مــن حدتهــا بــل زادتهــا قــوة وثباتــا؟
وهــل يســتطيع الرئيــس الجديــد أن يزيــل الفــوارق القبليــة 

ــم؟ ــام تقدمه ــق أم ــر عائ ــي أكب ــي ه ــية الت والجنس
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــة الغربي ــات الثقافي ــه التحدي ــل يواج وه
ــا  ــي بوتقته ــي المتمســك باإلســام ف ــب الشــعب األفغان أن تذي

وتفقدهــا ميزتهــا وخصوصيتهــا اإلســامية؟
وكيــف ســيتعامل الرئيــس الجديــد مــع األجانــب المحتليــن، هــل 

ســيفتح لهــم البــاب علــى مصراعيــه أم مــاذا؟
وكيف ستكون معاملته مع دول الجوار؟

ــذي  ــي ال ــال الشــعب األفغان ــا تشــغل ب ــذه تســاؤالت ربم إن ه
أنهكتــه الحــروب الطاحنــة وبــدأ يبحــث عــن حــل يخرجــه مــن 

المــأزق.
إن أكبــر تحــٍد للرئيــس الجديــد هــو قضيــة إبقــاء القــوات 
األمريكيــة بعــد حلــول العــام 2014م العــام، الــذي قــررت 
ــتان  ــن أفغانس ــا م ــراج قواته ــي  إخ ــف األطلس ــكا والحل أمري
ــع  ــي التوقي ــس الحال ــض الرئي ــد رف ــام، وق ــة الع ــول نهاي بحل
ــة  ــوط األمريكي ــا، فالضغ ــحون بتوقيعه ــد المرش ــا، ووع عليه
ــي دول  ــا ف ــط نفوذه ــتان لبس ــي أفغانس ــا ف ــاء قواته ــى إبق عل
بمكافحــة  للقيــام  األمنيــة  القــوات  تدريــب  بعلّــة  الجــوار 
ــه  ــر تحــد يواجه ــن«، أكب »اإلرهــاب« و«اســتئصال المجاهدي

الرئيــس الجديــد.
فإلــى أي مــدى يمكــن حــل هــذه التحديــات واإلجابــة عــن 

األذهــان؟  فــي  الدائــرة  التســاؤالت 
ــرف إال  ــم تع ــي ل ــة الت ــخ الديمقراطي ــى تاري ــا إل ــا نظرن وإذا م
لغــة القصــف والبطــش والدمــار حتــى عنــد إجــراء االنتخابــات 
الحــرة، وإذا مــا درســنا عقليــة الرئيــس الســابق المنتخــب 
ــذب  ــة والك ــه بالخيان ــذي مــأ حيات ــراع ال ــق االقت ــر صنادي عب
ــا اليــأس حــول مســتقبل أفغانســتان،  والدمــار، الســتولى علين
ــدار  ــل الج ــة نق ــس إال بمثاب ــد لي ــس الجدي ــأن الرئي ــا ب وجزمن

ــى آخــر؟ مــن موضــع إل
تــرى! كيــف يمكــن لعميــل رضــع مــن لبــن األجانــب وترعــرع 
ــرب  ــه ض ــعب. إن ــٌر للش ــهُ خي ــون مقِدم ــم أن يك ــي أحضانه ف
مــن الخيــال، وســوف يثبــت التاريــخ أن الرئيــس الجديــد 
أكثــر خدمــة لأجانــب وأقــل اهتمامــاً بقضايــا الشــعب األفغانــي 
ــرق  ــتقبل مش ــي بمس ــعب األفغان ــن الش ــا يحلم ــد. ف المضطه
بعــد تولــي الرئيــس الجديــد الزعامــة، بــل ليســتعدوا لتحديــات 

ــات الســابقة. ــوق األزم ــات تف وأزم
إن الحــل الوحيــد ألزمــة أفغانســتان هــي اســتمرار المشــروع 
الجهــادي الــذي ضمــن لهــم الحريــة والكرامــة، وأخرجهــم مــن 

بوتقــة األزمــات التــي كانــوا يعانونهــا.

عــاوة علــى المشــروع الجهــادي، ينبغــي للمجاهديــن أن 
يتخــذوا الخطــوات التاليــة فــي أعمالهــم المســتقبلية ليمهــدوا 

ــي: ــامي مثال ــع إس ــو مجتم ــق نح الطري
1ـ إنهــاء الخافــات القبليــة والفــوارق الجنســية، والنظــر إلــى 
ــي  ــه حــق العمــل ف ــي أفغانســتان كمواطــن ل كل مــن يســكن ف

جميــع المجــاالت المشــروعة.
2ـ المصالحة مع دول الجوار في ظل الشريعة والقانون.

3ـ تحمــل األحــزاب السياســية األخــرى والهدنــة معهــم لتشــكيل 
حكومــة إســامية جامعــة إذا أمكــن ذلــك.

ــن وتحســين أوضــاع الشــعب  ــذل الوســع الســتتباب األم 4ـ ب
ــار مــدة مــن الزمــن. ــات الحــرب والدم ــى وي ــذي عان ال

5ـ توســيع المجــال للعلمــاء والعامليــن فــي حقــل الدعــوة 
لنشــر الدعــوة اإلســامية واألخــاق الفاضلــة وإيجــاد الوعــي 

ــعب. ــي الش ــامي ف اإلس
ــي  ــتخدامهما ف ــات واس ــام والفضائي ــى اإلع ــيطرة عل 6ـ الس

ــوة. ــح الدع صال
7ـ تنمية المستوى الثقافي واالقتصادي للشعب.

8ـ المــدارة مــع الحكومــة الجديــدة قــدر المســتطاع والمصالحــة 
معهــا لتوفيــر األمــن وتطبيــع األوضــاع وذلــك إذا أصغــت 

ــى مطالبهــم. الحكومــة إل
ـ أرض األبطــال  العريقــة  أفغانســتان  لقــد عاشــت  وأخيــراً 
البواســل ـ ردحــاً مــن الزمــن تحــت الظلــم واالســتبداد، وذاقــت 
ــذا  ــم ه ــا رغ ــي، ولكنه ــال الســوفياتي واألمريك ــرارة االحت م
االحتــال الاإنســاني والبربــري لــم تعــرف طيلــة نضالهــا 
المســتمر االنصهــار والذوبــان فــي بوتقــة التيــارات األجنبيــة، 

ــي.  ــدوان األجنب ــي وجــه الع ــة ف ــزل صخــرة عصيّ ــم ت ول
يحلمــون  الذيــن  الديمقراطيــة  ودعــاة  العلمانيــون  فليعلــم 
ــامية  ــاد إس ــا ب ــتان أنه ــي أفغانس ــن ف ــي آم ــع علمان بمجتم
حــرة ال تقبــل الضيــم والعبوديــة مهمــا فعــل المفســدون، ومهما 

ــخ. ــل والصواري ــروه بالقناب ــعب وأمط ــة الش ــوا كرام داس
ــة والبســالة والصمــود  ــيء بالبطول ــخ أفغانســتان المل إن تاري
يضيعــن  فــا  طليقــاً،  حــراً  مســلماً  يكــون  أن  إال  ليأبــى 
العلمانيــون وقتهــم فــي هــذه البــاد، وليتركــوا الشــعب ليقــرر 
مصيــره، ويصــل إلــى أهدافــه فــي إطــار القانــون الــذي يحبــون 

ــه. ــي ظل ــوا ف أن يعيش
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و ترجل الفارس املقدام
السيرة الذاتية للقائد المقدام نور قاسم حيدري مسؤول والية كونر

مقاديم وّصالون في الروع خطوهم
بكـــّل رقيــــق الــــشفرتين يمــــان

نعــم! هــذا هــو حــال قــادة المجاهديــن تراهــم فــي الطليعــة 
وتلقاهــم فــي مقدمــة الصفــوف، أبطــال مغاويــر، أشــاوس 
عــن  يتقاعســون  وال  والخنــوع  الــذل  يعرفــون  ال  مقاديــم، 
ســاحات الوغــى، يخوضــون المعــارك ويقــودون العمليــات، 

العــدو ويقارعونــه. ياقــون 
ــا األغــر  ــاة قائدن ومــن هــؤالء األبطــال الُكمــاة والفــوارس األب
ــال خوســت  ــه ت ــذي عرفت ــدري( ال ــور قاســم حي ــوي )ن المول
وجبــال كونــر، وصحــاري علــي شــير وصبــري وشــواهق 

كرنجــل وشــيجل.
أصــر اإلخــوة عليــه ذات مــرة بــأن ال يباشــر القتــال بنفســه بــل 
ــي  ــره الت ــينفذون أوام ــارك وس ــاحة المع ــن س ــداً ع ــد بعي ليقع
ــف  ــم يتخل ــم ول ــف عنك ــف أتخل ــم: كي ــم. فأجابه ــا إياه يعطيه
ــف ال  ــن؟ كي ــه وســلم عــن المجاهدي ــى هللا علي رســول هللا صل

ــى هللا ــال والرســول صل أباشــر القت
عليــه وســلم شــارك فيــه بنفســه؟ كيــف يطيــب لــي القعــود بعيــدا 
ــه وســلم خاضهــا  ــى هللا علي عــن ســاحة المعــارك والنبــي صل
ونظــم صفــوف أصحابــه قــال هللا ســبحانه وتعالــى }َوإِْذ َغــَدْوَت 
ُئ اْلُمْؤِمنِيــَن َمقَاِعــَد لِْلقِتـَـاِل{ وقــد آليــت أنــي لــن  ِمــْن أَْهلـِـَك تُبـَـوِّ

أتخلــف عنكــم.
وهكــذا قضــى جميــع حياتــه فــي اإلقــدام ولــم يركــن إلــى 
اإلحجــام إلــى أن ترجــل فــي غــرة جمــادى الثانيــة 1435 هـــ.ق 

ــاه،  ــا كان يتمن ــال م ون
ونقــدم لكــم فــي هــذا العــدد نبــذة عــن ســيرته العطــرة ومآثــره 

التاريخيــة.

المياد والنشأة: 
ــن  ــاج محســن م ــن الح ــدري اب ــور قاســم حي ــدام ن ــا المق بطلن
مواليــد قريــة نكنــام واليــة خوســت مديريــة صبــري، ونشــأ فــي 

أكنــاف أســرة طيبــة ذات ديــن وخلــق.

تلقي العلوم الشرعية: 
كغيــره مــن أطفــال المســلمين أخــذ العلــوم الشــرعية اإلبتدائيــة 
مــن إمــام الحــي، وإلكمــال مرحلتــه الدراســية تتلمــذ علــى كبــار 
ــي  ــة ف ــة كالمدرســة الرحماني ــي المــدارس المختلف المشــائخ ف
ــي  ــاد ف ــع الجه ــران شــاه، منب ــي مي ــوم ف ــع العل درســمند، منب
ــراج  ــمالية وس ــتان الش ــي وزيرس ــوم ف ــاض العل ــت، ري خوس
ــامية  ــوم اإلس ــة العل ــي جامع ــرج ف ــو وتخ ــي هنج ــام ف اإلس
زرجــري وأجــازه فــي األحاديــث النبويــة الشــيخ بهرمنــد رحمــه 

ــى. هللا ســبحانه وتعال
ــراً واســتاذا لمدرســة  ــن مدي ــن الدراســة ُعيّ ــاء م ــد اإلنته وبع
ــاركاته  ــب مش ــى جان ــت إل ــة خوس ــري بوالي ــة صب ــي منطق ف

ــة. ــور الجهادي ــي األم ــة ف الفعال

خلقه وخلقه:
كان رحمــه هللا ربــع القامــة، كثيــف اللحيــة واســع الجبيــن، ليــن 
الجانــب دمــث الخلــق، حليمــا صبــورا، جــوادا غيــورا، صادعــا 
األرامــل  يتعاهــد  للكبــار،  موقــرا  بالصغــار  رحيمــا  بالحــق 
عوائــل  ويــزور  والجرحــى،  األســرى  ويواســي  واأليتــام 
ــا  ــوب، كمــا كان مضياف ــي القل ــر ف الشــهداء، وكان كامــه يؤث

ــم. ــوف ويكرمه ــتقبل الضي ــاد يس ــر الرم كثي

مواصلة الجهاد:
ومــن عظيــم منــن هللا ســبحانه وتعالــى علــى الشــعب األفغانــي 
أن وفقهــم لمواصلــة الجهــاد ضــد اإلمبراطوريــات الكافــرة 
العاتيــة وأعانهــم علــى الصمــود فــي وجــه قــوة األجانــب برغــم 
خــذالن األقــارب، فشــابت لحــى شــيوخهم فــي الجهــاد في ســبيل 
ــر  ــهاد، والكثي ــذل واإلستش ــب الب ــى ح ــبّانهم عل ــّب ش هللا وش
منهــم قضــوا عقــودا عديــدة وأزمنــة مديــدة فــي مياديــن القتــال 
صامديــن صابريــن، إننــا لــو تتبعنــا صمــود هــؤالء وجهادهــم 

لوجدناهــم فحــوى قــول الشــاعر: 

فدت نفسي وما ملكت يـميـنـي
فوارس صدقت فيهم ظـــنـوني
فـــــوارس اليمــــــلون المنايا
إذا دارت رحى الحرب الزبون
وال تبلى بســالتهم وإن هـــــــم
صلوا بالحرب حيـــنا بعد حــين

نعــم هكــذا كان قائدنــا المقــدام وصــاال ال زال ســيفه علــى عاتقه، 
لــم يــكل و لــم يمــل بــل واصــل الليــل بالنهــار يعمــل لرفــع رايــة 
التوحيــد، ومنــذ صغــره كان يعشــق الجهــاد ويقــارع الســوفييت 
الجبهــات  فــي  ســنه  صغــر  برغــم  وتجــده  والشــيوعيين 
المختلفــة )جاجــي ميــدان، بــاك، علــي شــير، يعقوبــي، جــاور، 
ــن  ــا مك ــلغو( ولم ــز، ومتش ــدو، غاردي ــتو كن ــاره، س ــوره غ ت
ــد  ــوي عب ــادة األخ المول ــي خوســت تحــت قي ــن ف هللا للمجاهدي
ــارزا فــي تطبيــق  ــد الشــهيد دورا ب ــم الشــرعي كان للقائ الحكي

شــرع هللا فيهــا واســتتباب األمــن فيهــا. 
ــى الكرســي  ــوا عل ــات واقتتل ــن التنظيم ــة بي ــارت الفتن ــا ث ولم
واستشــرى شــرهم بإفســاد البــاد والعبــاد قامــت حركــة طالبــان 

بقلم: خليل وصيل
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ــه هللا  ــد حفظ ــر مجاه ــا عم ــن الم ــر المؤمني ــادة أمي ــت قي تح
ــور  ــوي ن ــهيد المول ــارع الش ــاد، وس ــذا الفس ــذور ه ــع ج بقط
ــتان  ــت وباكس ــدارس خوس ــن م ــن م ــه المجتمعي ــم ورفاق قاس
إلــى اإللتحــاق بهــا، وشــاركوا مــع القائديــن الشــهيدين المــا 
ــات كـــ  ــح عــدة والي ــي فت بورجــان والمــا مشــر رحمــه هللا ف
قندهــار، هلمنــد، روزجــان، زابــل، غزنــي، لوجــر وميــدان 

شــهر.
وبعــد هــذه الفتوحــات رجــع الشــهيد مــع رفاقــه إلــى خوســت 
تمهيــدا لدخــول حركــة طالبــان اإلســامية إليهــا، ولمــا أرادت 
خوســت  أهالــي  إســتقبلهم  خوســت  إلــى  الدخــول  طالبــان 
القائــد إحســان هللا كان  الشــهيد  أن  إســتقباال حــارا، وبمــا 
خطيبــا مفّوهــا فإنــه مــا قــام فــي قــوم يحّرضهــم علــى القتــال 
فــي ســبيل هللا إال اســتعد العشــرات منهــم إلــى النفيــر فــي ســبيل 
هللا، فبعــد دخــول الحركــة إلــى خوســت قــام الشــهيد إحســان هللا 
ــى ســاحات  ــر إل ــى النفي ــا محرضــا للشــباب عل إحســان خطيب
الجهــاد، فلبّــى ســبعون طالبــاً مــن طــاب واليــة خوســت 
ــار  ــى خــط الن ــوا إل ــور قاســم وتحرك ــداءه، بينهــم الشــهيد ن ن
ــوم دارت  ــس الي ــي نف ــال. وف ــة القت ــى جبه ــوا إل األول ووصل
اإلشــتباكات بيــن المجاهديــن والبغــاة فــي منطقــة كارتــه ســه 
ــامية  ــارة اإلس ــاة لإلم ــن البغ ــر م ــلم الكثي ــج فاستس وديهمزن
وأســر آخــرون وقامــت الطالبــان بتمشــيط المنطقــة للتأكــد مــن 

عــدم وجــود األعــداء.
ــان  ــى طالب ــعود إل ــاه مس ــد ش ــل أحم ــي أرس ــوم التال ــي الي وف
يخبرهــم فيــه بأنــه يريــد التفــاوض وإنهــاء الحــرب، فأمــر 
القــادة المجاهديــن بوقــف إطــاق النــار، لكــن مســعود نقــض 
العهــد فحشــد جنــده وجمــع عتــاده وهاجــم علــى الخــط األول.
فاندلعــت اإلشــتباكات والعــدو كان علــى بعــد أمتــار، والمعركــة 
كانــت علــى أشــدها وكنــت أحمــل الكاشــنكوف وعنــد الشــهيد 
نــور قاســم كان قــاذف آر بــي جــي، يقــذف الحمــم علــى العــدو 
ــاد. وبعــد ســاعة مــن  ويلحــق بهــم خســائر فــي األرواح والعت
ــف  ــأن الجــرح خفي ــي ب ــك فطمأنن ــه بذل ــت فأخبرت ــال أُِصب القت
وطلــب منــي االســتراحة فــي غرفــة مــن البنــاء، وهــو يطلــق الـ 
آر بــي جــي علــى العــدو، ثــم أخــذ يطلــق القذيفــة تلــو األخــرى، 
وبينمــا كان الشــهيد يلقــم القــاذف ورافــع رأســه ليطلقهــا 
ســارع العــدو بإطــاق قذيفــة B 82 فأصــاب القائــد فــي جبهتــه 
وخــّر جريحــاً. فلمــا أفــاق قــال لــي ننســحب مــن هنــا فإننــا ال 
نســتطيع اآلن أن ندافــع عــن أنفســنا، فتحــرك ماشــيا برجليــه 
إلــى أن خرجنــا عــن ســاحة المعركــة، وبعــد اإلســعافات األوليــة 
والتضميــد قررنــا الذهــاب إلــى مستشــفى واليــة خوســت العــام، 
فلمــا فحصــه األطبــاء والتقطــوا صورا باألشــعة لرأســه تحيّروا 
ــة  ــذه اإلصاب ــع ه ــدام م ــي باألق ــه المش ــن ل ــف أمك ــوا كي وقال
البالغــة فــي جبينــه، ال نــراه إال فضــا مــن هللا ســبحانه وتعالــى. 
وقــال األطبــاء لإلخــوة بــأن جرحــه غائــر جــدا اليمكــن معالجتــه 

فــي خوســت فنوصيكــم بالذهــاب فــوراً إلــى بيشــاور.
وفــي بيشــاور قــال عــدة أطبــاء بعــد الفحــص والمعاينــة لإلخوة 
ســرا بــأن جرحــه عديــم البــرء فارجعــوا بــه إلــى البيــت ليــزوره 
أقاربــه وإنــه ســيموت قريبــاً، فــإن عظــم جبينــه تكســر وتفتــت 
ــا  فــي دماغــه، ونحــن نتعجــب كيــف يمشــي علــى قدميــه وإنن

لعاجــزون عــن معالجتــه.

وبطريقــة مــا علــم الشــهيد بماقالــه األطبــاء، فتــا هــذه اآليــة 
المباركــة: )فــإذا جــاء أجلهــم فــا يســتأخرون ســاعة وال 

يســتقدمون(.
ولكــن اإلخــوة إضطــروا أن يرجعــوا بــه إلــى خوســت فاألطبــاء 
فــي بيشــاور عجــزوا عــن عاجــه. فلمــا وصلنــا إلــى خوســت 
قلنــا ســنحاول مــرة أخــرى لنذهــب بــه إلــى الطبيــب »بادشــاه 
زار« لعــل هللا أن يعافيــه، وبعــد المعاينــة قــال لنــا بأنــي مطمئــن 

10% بــإذن هللا أن العمليــة الجراحيــة ســتنجح.
ــون ويدعــون هللا  ــة جعــل اإلخــوة يتل ــب العملي ــدأ الطبي فلمــا ب
وبعــد قليــل أرســل الطبيــب التهنئــة بــأن الجراحــة نجحــت وأنــه 
أخــرج أجــزاء العظــم مــن الدمــاغ، فشــفاه هللا ومــّن عليــه 
بالعافيــة بعــد أن عجــز األطبــاء عــن عاجــه، ومــع أن الطبيــب 
ــى عــدة أعــوام و أن  ــي الحــروب إل ــأن ال يشــارك ف أوصــاه ب
ــه  ــّن هللا علي ــا م ــه لم ــداً، إال أن ــي جــي أب ــاذف آر ب ــق ق ال يطل
بالشــفاء لــم يقعــد فــي بيتــه، بــل أخــذ ســاحه الــذي تخصــص 
ــي  ــزال، وشــارك ف ــي ســاحات الن ــداء هللا ف ــة أع ــه لمقارع في
عــدة معــارك فتــح هللا فيهــا علــى المجاهديــن فتوحــات عظيمــة.

حب الجهاد:
جــرح فــي ســبيل هللا ســت مــرات لكنــه لــم يتــرك الجهــاد فــي 

ســبيل هللا.
مــن ذاق لــذة األلــم فــي ســبيل هللا أو توقـّـدت جــذوة الجهــاد فــي 
ــدو وال  ــوة الع ــذا الســبيل ال ق ــه عــن ســلوك ه ــن تثني ــه فل قلب

بأســه، وال األســر وال الجــروح و ال القتــل وال التشــريد.
وطعــم لــذة القتــال فــي ســبيل هللا دخــل إلــى قلــب قائدنــا المقــدام 
فلــم تثــن عزيمتــه ولــم ترهبــه الجراحــات المتتاليــة، فإنــه 
ــن  ــب مرتي ــم اصي ــال الســوفييتي، ث ــان اإلحت ــب أوالً زم اصي
إبــاّن حكــم اإلمــارة اإلســامية، وثــاث مــرات فــي هــذه الحــرب 
ــى  ــي جروحــه ورجوعــه إل ــر ف ــا أفك ــة، ولم ــة الراهن الصليبي
مياديــن الجهــاد، أتذكــر تمنـّـي رجــوع الشــهيد إلــى الدنيــا عشــر 

مــرات ليقتــل فــي ســبيل هللا لمــا يــرى مــن الكرامــة.

بعد سقوط اإلمارة اإلسامية:
ــا  ــى بادن ــداء عل ــة قواتهــا لإلعت ــكا الصليبي لمــا حشــدت أمري
الحبيبــة كان شــهيدنا المقــدام مــن الذيــن لــم يخافــوا مــن 
جمــوع الكفــر التــي تداعــت علينــا ولــم يركنــوا إلــى الدنيــا بــل 

ــدة. ــاة الرغي ــى الحي ــاد عل ــروا متاعــب الجه آث
قــال أبــو منصــور )والــد أحــد الشــهداء الذيــن استشــهدوا 
ــت  ــارة اإلســامية إتصل ــد ســقوط اإلم ــه: بع ــي جنازت ــه( ف مع
بــه مــن اإلمــارات وقلــت لــه سأشــتري لــك تأشــيرة وأرســلها 
إليــك لتأتــي إلــى هنــا وتتاجــر وتربــح، فأجابنــي مــا خلقنــا هللا 
ســبحانه وتعالــى لنكتســب ونربــح ونــأكل ونشــرب إنمــا خلقنــا 

ــده. لنعب
بــدأ القائــد مســيرته الجهاديــة بعــد الســقوط مــن منشــأه ومولده 
وفــي مــدة قصيــرة تمكــن مــن بنــاء مجموعــة مــن المجاهديــن 
ذات كفــاءات عاليــة فــي أســاليب القتــال، وكان يقــود هــذه 
ــات،  ــي العملي ــا ف ــا الخطــط ويشــارك معه المجموعــة ويعطيه
ــم  ــن وأذنابه ــذه المجموعــة مضاجــع الصليبيي ــد أقضــت ه وق
العمــاء بتكيكاتهــم الجهاديــة فــي زرع العبــوات والكمائــن 
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والهجمــات والعمليــات اإلستشــهادية فــي مديريــة صبــري 
واليــة خوســت، وقــد ظهــرت لقطــات بطوالتهــم الجهاديــة فــي 

ــة. ــة المختلف ــة اإلعامي إصــدارات المؤسســات الجهادي
أولتــه  وإقدامــه  بســالته  اإلســامية  اإلمــارة  رأت  ولمــا 
مســؤولية واليــة خوســت، وببركــة خططــه الناجحــة فتــح هللا 
علــى المجاهديــن مراكــز عــدة مديريــات فــي مــرات عــدة كـــ 
مديريــة بــاك، ومديريــة صبــري، ومديريــة يعقوبــي، مديريــة 
ــذه  ــي ه ــدون ف ــل، وأخــذ المجاه ــي خي ــة جان ــدر، ومديري قلن
الفتوحــات العظيمــة غنائــم كثيــرة مــن األســلحة ومعــدات 

ــرب. الح
ــذه الفتوحــات  ــع ه ــي جمي ــدون: إن ف ــه المجاه ــول إخوت ويق
كان قائدنــا المقــدام أمامنــا، ومــع أن القائــد الشــهيد كانــت لــه 
خبــرة فــي إســتعمال كافــة األســلحة الثقيلــة والخفيفــة إال أنــه 
كثيــرا مــا يحمــل فــي القتــال قــاذف آر بــي جــي ألنــه تخصــص 

فيــه ويصيــب الهــدف بدقــة.
ويرتقــي عــدد العمليــات التــي خاضهــا المجاهدون في خوســت 
ــات اإلستشــهادية  ــا العملي ــا فيه ــات بم ــى مئ ــه إل ــت قيادت تح
ــي  ــكان ف ــر األمري ــى مق ــهادية عل ــة اإلستش ــرى كالعملي الكب
خلبســات والتــي هلــك فيهــا عشــرات الجنــود األمريكيــة 
وبإمكانكــم مشــاهدة هــذه العمليــة فــي إصــدار قافلــة األبطــال 
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إلى كونر:
البــاء  واإلبــاء  خوســت  فــي  الصليبييــن  مقارعــة  بعــد 
ــاب  ــامية بالذه ــارة اإلس ــن اإلم ــر م ــه األوام ــن، جاءت الحس
إلــى واليــة كونــر، وبعــد توليــه لمســؤولية واليــة كونــر 
قــام بتنســيق صفــوف المجاهديــن مــن جديــد، إال أن انتشــار 
الجواســيس فــي المنطقــة كان عائقــا كبيــرا أمــام إنتصــارات 
المجاهديــن، فشــّكل مجموعــات ســّرية فــي جميــع المديريــات 
لتصفيــة عناصــر الشــبكات الجاسوســية، فأخــذت المجموعات 
فــي عملهــا، ممــا مهــد الســبيل لحريــة نشــاطات المجاهديــن.
وقــد شــن المجاهــدون فــي كونــر بقيــادة القائــد الشــهيد 
عمليــات هجوميــة علــى مراكــز المديريــات المختلفــة كـــ 
ــاري.  ــي، ون ــاد، مانوك ــازي آب ــمار، غ ــام، أس ــروره، دانغ م
ــات مــن رجــس األعــداء  ــه هــذه المديري ــى يدي وطهــر هللا عل
وغنــم المجاهــدون األســلحة الثقيلــة والخفيفــة، و لعلكــم 
ــي  ــل ف ــان العمي ــزت الكي ــزوة ه ــار غ ــدة أخب ــل م ــمعتم قب س
مديريــة غــازي آبــاد والتــي قتــل فيهــا بضــع وثاثــون جنديــا 
مــن القــوات العميلــة وغنــم المجاهــدون أســلحة وتجهيــزات 

عســكرية.

ومن يقبل التحدي؟
الشــك أن األمريــكان أجبــن النــاس فــي العالــم، ولجبنهــم 

وهلعهــم يقتلــون األبريــاء ويقصفــون منــازل المدنييــن.
قــال شــيخ اإلســام شــبير أحمــد عثمانــي رحمــه هللا فــي 
تفســير قولــه تعالــى: )ال يقاتلونكــم جميعــا إال فــي قــرى 

جــدر(، وراء  أومــن  محصنــة 
إن تكنلوجيــا الغــرب الحربيــة وترســانته العســكرية أكبــر 
ــا عجــزوا عــن مقارعــة  ــن هــؤالء، ألنهــم لّم ــى جب ــل عل دلي

ــل  ــي تعم ــذه الوســائل الت ــوا ه ــا لوجــه صنع المســلمين وجه
ــى  ــلمين عل ــوا المس ــؤالء وصارع ــازل ه ــو تن ــد، ول ــن بع ع
األرض لــرأى العالــم فــي لحظــات منظــر ال يقاتلونكــم جميعــا 

ــدر. ــن وراء ج ــة أو م ــرى محصن ــي ق إال ف
ثــم يضيــف: لــو أن إمــرأة صعــدت ســطح البيــت وجعلــت 
ــّر الرجــال عــن حجارتهــا، هــل  ترمــي الرجــال بالحجــارة وف
ــي شــيء؟  ــة ف ــالة والبطول ــن البس ــرأة م ــذه الم ــل ه ــد فع يُع

ــه هللا. ــه رحم ــى كام انته
ــن  ــا م ــوم يقصفونن ــكان الي ــرى األمري ــرأة ن ــذه الم ــل ه كفع
ــي آخــر إصــدار )مظاهــر النصــر(  ــار، وف ــاع آالف األمت إرتف
ــة  ــي كلم ــاج اإلعام ــارة لإلنت ــة اإلم ــه مؤسس ــذي أصدرت ال
ــكان  ــا األمري ــدري تحــدى فيه ــور قاســم حي ــدام ن ــد المق للقائ
ونازلهــم، وقــال لهــم إن كانــت فيكــم غيــرة وبطولــة فهلّمــوا 
ــم  ــم العال ــرات ليعل ــن الطائ ــوا م ــى األرض، إنزل ــارع عل لنتق

ــول الشــهيد: ــان. فيق ــن الجب ــن الباســل وم م
)رســالتي إلــى بــاراك اوبامــا واألمريكييــن! أتحداهــم وأقــول 
لهــم تعالــوا نتصــارع ونتقــارع علــى أرض كونــر، تعالــوا 
للصــراع وجهــاً لوجــه، تعالــوا قاتلــوا معنــا علــى األرض، ال 
تســتخدموا الطائــرات وال تقصفــوا منــازل األبريــاء المدنييــن. 
نحــن ننفــر ألــف مجاهــد فقــط وأقســم بــاهلل أنــي ســأكون فــي 
مقدمتهــم، وتعالــوا أنتــم عشــرين ألفــاً، إنزلــوا مــن الطائــرات 
إلــى األرض فــإن نحــن وليناكــم األدبــار فســنترك واليــة كونــار 
لكــم، وإن وليتــم أنتــم األدبــار فســتغادرون واليــة كونــر، 
ــر  ــدان وســيولون الدب ــاهلل أنهــم ســيهربون مــن المي ــق ب وأث

ــى. إن شــاء هللا تعال
كان رســولنا صلــى هللا عليــه وســلم غيــورا، والصحابــة 
ــدون  ــن، والمجاه ــوا غيوري ــا كان ــن، وعلماءن ــوا غيوري كان
ــن  ــا ول ــى أعقابن ــن نرجــع عل ــورون ول ــم غي ــورون، وأنت غي
نولي أدبارنا إن شــاء هللا، نســأل هللا ســبحانه وتعالى أن يثبت 
أقدامنــا و ينصرنــا علــى أعدائنــا ويكرمنــا بالفتوحــات. ووهللا 
ــي  ــم، ونفس ــن وأحترمه ــب الغيوري ــي أح ــاهلل إن ــم ت ــاهلل ث وب
ومالــي لهــؤالء الفــداء، ووهللا أنــي ال أبالــي إن قُصــف بيتــي 
واُبيــد أهلــي وعيالــي فــي ســبيل هللا، فإنــي أوقفــت هــذه كلهــا 

لديــن هللا عــز وجــل.(

ترجل الفارس:
القائــد  بأيــام وصــل  الماضيــة  اإلنتخابــات  قبــل مســرحية 
المقــدام بمرافقــة رفيقــي دربــه المولــوي منصــور والمولــوي 
جانبــاز إلــى واليــة كونــر إلحبــاط هــذه الدسيســة الصليبيــة، 
فأمــر المجاهديــن بــأن يســتهدفوا يــوم اإلنتخابــات ثكنــات 
ــات  ــز المديري ــة، ومراك ــي الحكومي ــه، والمبان ــدو ومقّرات الع
ومراكــز اإلقتــراع، فشــّن المجاهــدون فــي هــذا اليــوم قرابــة 
ســبعين هجومــاً علــى العــدو فــي كونــر وأفشــلوا ألعوبــة 
اإلنتخابــات المــزورة، وألحقــوا بهــم خســائر ماليــة ونفســية 
ــدى  ــن أح ــودة م ــي ع ــدام ف ــا المق ــا كان قائدن ــة. وبينم فادح
غزواتــه فــي مديريــة شــيغل أطلقــت عليهــم طائــرات بــا طيــار 
األمريكيــة ســتة عشــر صاروخــا فارتقــى شــهيداً مــع كوكبــة 
مــن رفقائــه وهــم المولــوي عبــد الكريــم جانبــاز، والمولــوي 

ــيبهم. ــك وهللا حس ــبهم كذل ــد هللا نحس ــور وحمي منص
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فنادق كابول 
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ص

 و
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م: 

بقل

بهــم  يرحــب  مضيــاف  شــعب  األفغــان  أن  الغربيــون  ظــن 
والضائــر،  الزائــر  بيــن  الفــرق  تناســوا  لكنهــم  ويكرمهــم، 
تناســوا الفــرق بيــن قــدوم ضيــف كريــم وهجــوم محتــل لئيــم، 
تناســوا الفــرق بيــن إقامــة صديــق ودود وإغــارة عــدو لــدود.
فتجاهلــوا هــذه الفــروق وجــاءوا يجــرون ورائهــم أســراباً 
ــرى األفغــان  ــات لتدنيــس ث ــاً مــن الدباب ــرات وقطعان مــن الطائ
يشــربونه،  عذبــا  شــراباً  إحتالهــا  ظنــوا  إنهــم  الحبيبــة، 
واعتبــروا الهجــوم عليــه لقمــة ســائغة يأكلونهــا، وحســبوا 
ــة مقاومــة جهاديــة شرســة فعمــوا وصمــوا،  أن لــن تكــون ثّم
فنصحهــم الناصحــون مــن جنــراالت اإلمبراطوريــات المنهزمــة 
علــى هــذه األرض األبيــة، لكنهــم ثــم عمــوا وصمــوا، لــم تخطــر 
ــة،  ــال العظيم ــات اإلحت ــة وتبع ــرب الوخيم ــج الح ــم نتائ بباله
لــم يفهمــوا أن األفغــان حميــم يقطــع أمعــاء مــن يتجرعهــا، لــم 
ــى  ــه عل ــه وهضم ــتحيل بلع ــة يس ــام ذو غص ــه طع ــوا أن يفهم

ــل. المحت
وقــرى  ضيافــة  دور  الفنــادق  واتخــذوا  جــاءوا  لقــد  نعــم! 
ــزل،  ــعب األع ــق الش ــي ح ــم ف ــكاب الجرائ ــد إرت ــا بع يرتادونه
ليبيتــوا ويرتاحــوا فيهــا، ويشــربوا الخمــور ويغرقــوا فــي 
باللهــو  ويســهروا  واألغانــي،  بالرقــص  ويلتــذوا  الفجــور، 

والقمــار. واللعــب 
نعــم! كان هــذا صنيــع رؤوســهم وأئمتهــم وشــياطينهم كل يــوم، 
فــي النهــار يعطــون أوامــر المداهمــات الليليــة وقتل المســلمين، 
هــذه  إلــى  ليــاً  ويلــوذون  والمعتقليــن،  الســجناء  وتعذيــب 
الفنــادق، وظنـّـوا أنهــا ســتكون مانعــة لهــم مــن عــذاب هللا ألنهــا 
أحاطــت بهــا الحواجــز واألطــواق األمنيــة، وظنــوا أنــه اليمكــن 

للمجاهديــن إجتيازهــا واختراقهــا.

ولكــن المجاهديــن كانــوا لهــم بالمرصــاد، كانــوا يرتبــون ضيافة 
ــم  ــة لهــؤالء ألنه ــن الضياف ــد م ــب، ال ب ــة لهــؤالء األجان نوعي
ارتــادو إلــى دار الضيافــة واألفغــان شــعب مضيــاف، يأبــون أن 

يرجــع الضيــف عــن بادهــم قبــل أن يســتضيفوه.
ولكــن هنــاك فــرق كبيــر بيــن الضيافــة لأقــارب والضيافــة 
لأجانــب، وهــذه ضيافــة يذوقهــا هــؤالء المتجبريــن المفســدين 
برؤوســهم وصدورهــم، ال بألســنتهم وأفواههــم، هــذه ضيافــة 
نوعيــة تقطــف فيهــا الــرؤوس وتزهــق فيهــا النفــوس، وتطايــر 
فيهــا األشــاء وتــراق فيهــا الدمــاء، إنهــا ضيافــة األفغــان 

ــن. ــار المحتلي ــب الكف لأجان
نعــم! سلســلة ضيافــات بدأهــا مجاهــدوا إمــارة أفغانســتان 
اإلســامية علــى الفنــادق ودور الضيافــة التــي يرتادها الضيوف 
ــدق  ــن فن ــذه السلســلة م ــت ه ــد انطلق ــا، وق ــب بإقتحامه األجان
ســيرينا فــي ينايــر عــام 2008 الميــادي حيــث اســتضاف 

اإلخــوة المجاهــدون قــادة الصليبييــن الكبــار بمــن فيهــم وزيــر 
الخارجيــة النرويجــي لكنــه الذ بالفــرار ولــم يحضــر للضيافــة.
وفــي حزيــران عــام 2011 رتــب مجاهــدوا إمــارة أفغانســتان 
فنــدق  فــي  األجانــب  الكفــرة  للضيــوف  اإلســامية ضيافــة 

إنتركونتيننتــال.
وفــي يونيــو عــام 2012 اســتضاف المجاهــدون قــادة الصليــب 

وعمائهــم فــي فنــدق القمــر فــي منطقــة قرغــه.
وفــي حزيــران عــام 2013 رتــب مجاهــدوا إمــارة أفغانســتان 
ــة  ــرات األمريكي ــون المخاب ــأ عي اإلســامية عرضــاً خاصــاً يفق

فــي فنــدق آريانــا.
إمــارة  مجاهــدوا  قــام   2014 الثانــي  كانــون  ينايــر  وفــي 
أفغانســتان اإلســامية بإكــرام قــادة المحتليــن فــي مطعــم لبناني.
وفــي آذار 2014 إســتقبل إنغماســيوا اإلمــارة اإلســامية لمــرة 
ــد كان لهــذه  ــدق ســيرينا وق ــي فن ــب ف ــوف األجان أخــرى الضي
الضيافــة دور كبيــر فــي طــرد وإجبــار مــا يســمونه بالمراقبيــن 
الدولييــن لإلنتخابــات المزعومــة علــى الهــروب وفقــاً لمــا 

ــه وســائل اإلعــام. ذكرت
كمــا جــرت العديــد مــن عمليــات ضيافــة للغــزاة فــي دور 
الضيافــة التــي يرتادهــا المحتلــون، واألخيــر منهــا وقــع الشــهر 

ــي. الماض
لقــد قطــف المجاهــدون فــي هــذه الضيافــات عــدة رؤوس 
ــوا أن األفغــان بــا أدنــى شــك شــعٌب  مــن رمــوز الكفــر، وأثبت
ــا دام  ــا م ــرم جارن ــول الشــاعر: ونك ــه ق ــق علي ــاٌف ينطب مضي

ــا! فين

ــا ســنكرمكم  ــي بادن ــم ف ــا دمت ــب م ــوف األجان ــا الضي ــا أيه في
ــا لقــوٌم أبــت أخاقُنــا شــرفاً أن  بهــذا النــوع مــن الضيافــات، إنّ

ــم. ــوف والنكرمه ــا الضي يرتحــل عنّ
لكــن هنــاك فــرق شاســع وبــون بعيــد بيــن الضيافتيــن ضيافــة 
األقــارب وضيافــة األجانــب، فعليكــم أن تعــوا هــذا الفــرق جيــدا.
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موسم حصاد األفيون !
بقلم: صاح الدين مومند

موســم  يحــل  األيــام  هــذه  فــي 
ــتان  ــي أفغانس ــون ف ــاد االفي حص

القاحلــة  الجبليــة  الدولــة 
آســيا  بيــن  تقــع  التــي 

ــيا،  ــوب آس ــطى وجن الوس
مســاحتها  تبلــغ  والتــي 
متــرا  كيلــو   652230
 )251827( مربــع 

مربعــا. ميــا 
بصــدد  هنــا  نحــن 
الحديــث عــن حصــاد 
وهزيمــة  االفيــون 
علــى  األمريــكان 
صعيــد حربهــا ضــد 
االفيــون. وقــد تناولت 

صحيفــة »الواشــنطن 
بوســت« مؤخــراً هــذا 

عنــوان:  تحــت  األمــر 
حــرب  تخســر  »أمريــكا 

ــتان«،  ــي أفغانس ــون ف األفي
وقالــت: إن واشــنطن تنســحب 

خســرت  أن  بعــد  كابــول  مــن 
المخــدرات  صناعــة  ضــد  حربهــا 

فــي هــذا البلــد، األمــر الــذي يمثــل أكثــر 
حــاالت الفشــل فــي اســتراتيجية إدارة الرئيــس 

بــاراك أوبامــا منــذ العــام 2009 ، مــن خــال جهــوده الراميــة 
إلــى إنجــاح الحــرب فــي أفغانســتان.

وعلــى الرغــم مــن اســتثمار الواليــات المتحــدة عشــرات 
المليــارات مــن الــدوالرات لمحاربــة ســوق األفيــون فــي 
انكمــاش  ومــع  مزدهــرة،  تــزال  ال  أنهــا  إال  أفغانســتان، 
االقتصــاد بســبب الحــرب، يلعــب األفيــون الــذي يســتخدم 
لصنــع الهيرويــن، دوراً أكبــر فــي اقتصــاد الدولــة وسياســتها. 
ــاج  ــية أن إنت ــدا« الروس ــة »براف ــر لصحيف ــر تقري ــا اعتب كم
ــت  ــراً. وأضاف ــغ مســتوى خطي ــي أفغانســتان بل ــدرات ف المخ
الصحيفــة أن اإلنتــاج الكلــي للمــواد األفيونيــة فــي أفغانســتان 
بلــغ 5500 طــن، بزيــادة تصــل إلــى نحــو %50 تقريبــاً عــن 
ــت  ــد تفلّت ــتان ق ــي أفغانس ــور ف ــدو األم ــي. وتب ــام الماض الع
مــن عقالهــا بشــأن كثافــة انتشــار المخــدرات فيهــا، حيــث ال 
ــاح،  ــة بالس ــوات مدجج ــه ق ــعبياً تحرس ــاً ش ــط طقس ــد فق تُع
بــل باتــت تغمــر مؤسســات مهمــة فــي الدولــة وبخاصــة 

ــة.  ــة األمني المؤسس
وكشــف رئيــس جهــاز االســتخبارات فــي أفغانســتان مؤخــراً 

ــي عناصــر  ــان المخــدرات ف عــن تفشــي إدم
 65 إقالــة  عنــه  نتــج  مــا  جهــازه، 
ــدر  ــم لمخ ــن إدمانه ــا تبي ــاً بعدم موظف
الهيروييــن. وتبــدو جهــود الحكومــة 
يائســة ، إذ لــم تفلــح فــي تقويــض 

صناعــة المخــدرات لديهــا.
وقــد ازدهــرت زراعــة األفيــون 
فــي بادنــا فــي ظــل وجــود 
وطبقــا  األمريكــي  االحتــال 
فــإن  المطلعــة،  للمصــادر 
حاليــاً  تُعــّد  أفغانســتان 
المصــدر األول لافيــون فــي 
ــع  ــا المجتم ــد دع ــم، وق العال
العميلــة  الحكومــة  الدولــي 
ــة  ــام بمكافح ــى القي ــراراً إل م
الفســاد والمخــدرات، وشــدد 
جهــد  بــذل  ضــرورة  علــى 
أفغانســتان،  لمصالــح  دولــي 
المنكــوب  البلــد  هــذا  ليتمكــن 
مــن تلبيــة حاجاتــه علــى صعيــد 
كمــا  واالســتقرار  واألمــن  التنميــة 
شــدد علــى ضــرورة توســيع التعــاون 
اإلقليمــي والمصالحــة الوطنيــة، ولكــن أيــن 
ــة واالرادة  ــتطاعة الكامل ــة واالس اآلذان الصاغي
الصلبــة والقلــوب المفعمــة بالخيــر والصــاح والعزيمــة 

؟. الصادقــة 
اليخفــى علــى أحــد أن إمــارة افغانســتان االســامية كانــت قــد 
ــزو  ــل الغ ــاً قب ــاد تمام ــي الب ــون ف ــى زراعــة األفي قضــت عل
األمريكــي، وهــذا مــا يشــير إلــى تقيـّـد الشــعب وامتثالــه ألوامر 
أميــر المؤمنيــن حفظــه هللا ورعــاه، بخــاف أوامــر العمــاء 
فــإن الحكومــة العميلــة ال تســتطيع منعهــا قطعــاً، بــل إن أوامــر 
ــم يذهــب  ــى ورق، وقوله ــٌر عل ــا حب ــدى كونه العمــاء ال تتع
ــة  ــة العســكرية األمريكي ــم أن اآلل ــح. مــع العل فــي مهــّب الري
هــي التــي عملــت علــى ازدهــار زراعــة تلــك النبتــة النحســة 
المشــؤومة، وزادت مــن ســلطة المتعاونيــن مــع االحتــال 
أمــراء الحــرب الذيــن يزرعــون األفيــون ويشــجعون مــن 
يقــوم بهــذا العمــل. فلقــد ازدادت نســبة زراعــة األفيــون خــال 
ســنوات االحتــال األمريكــي أكثــر ممــا توقعــه االحتــال ذاتــه. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المشــكلة يعــرف العالــم كلــه مــدى 
خطورتهــا، ويعانــي مــن آثارهــا الســيئة، إال أن البنتاغــون لــم 
ــول لهــا، ألنــه ال يرغــب  ــم يحــاول بحــث حل يكتــرث بهــا، ول
ــن  ــه، والذي ــن ل ــرب الموالي ــراء الح ــداء أم ــاب ع ــي اكتس ف
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والجوهــري  الوحيــد  الســبب  هــم 
ــذي يكفــل بقــاء القــوات األمريكيــة  ال
فــي أفغانســتان، والذيــن يشــرفون 
مباشــرة علــى إنتــاج وتجــارة االفيون 

والمخــدرات.
العميلــة  الحكومــة  نلــوم  ال  نحــن 
فهــي كالعبــد الــَكّل علــى مــواله أينمــا 
يوجهــه اليأتــي بخيــر، ولكــن نتســاءل 
مــاذا فعلــت امريــكا والغــرب بخبراتهم 
هــل  الفائقــة؟  وتقنياتهــم  الواســعة 
اســتطاعوا القضــاء علــى المخــدرات 
ــتطاعوا  ــل اس ــل؟ ه ــد المحت ــي البل ف
ــئة  ــم الناش ــد الجرائ ــد لتزاي ــع ح وض
يوقفــوا  أن  اســتطاعوا  هــل  منهــا؟ 
المخــدرات  أفرزتــه  مــرض  أخبــث 
والجنــس وهــو مــرض االيــدز القاتل؟ 
وهــل يُرجــى ويُتوقــع مــن المجرميــن 

ــك ؟. ــة ذل مكافح
الخاصــة  والمعامــل  المصانــع  إن 

ــواً  ــهدت نم ــد ش ــن ق ــى هيروي ــه ال ــون لتحويل ــة األفي بمعالج
هائــا فــي ظــل االحتــال األمريكــي ممــا يعنــي زيــادة االنتــاج. 
ــر  ــى أكب ــا إل ــال حــّول بادن ــال: »أن االحت ــد صــدق مــن ق وق
مزرعــة لأفيــون فــي العالــم، أفيــون يوّزعــه علــى الدنيــا 
بطائراتــه الحربيــة والمدنيــة علــى هيئــة مســحوق للهيرويــن 
ــد  ــا. وق ــم وثرواته ــات األم ــه طاق ــذي يســتنزف ب ــل، وال القات
دخــل محصــول األفيــون عصــر االنطــاق العظيــم بفضــل 
جيــوش االحتــال، واليســتطيع أحــد اليــوم ضمــان أن يتخلــى 

ــاد«. ــوع الب ــي رب ــدرات ف ــة المخ ــن زراع ــون ع المزارع
وقــد أعــرب مؤخــراً »فيكتــور إيفانــوف«، رئيــس الهيئــة 
ــن  ــدرات، ع ــداول المخ ــى ت ــة عل ــية للرقاب ــة الروس الفيدرالي
يتحمــان  الناتــو  وحلــف  المتحــدة  الواليــات  أن  اعتقــاده 
ــاج المخــدرات  ــة إلنت ــادة الكارثي مســؤولية مباشــرة عــن الزي

فــي أفغانســتان.
ــة  ــة الحكومي ــاع اللجن ــاء اجتم ــه أثن ــات ل ــي تصريح ــال ف وق
ــــ  »إيتــار  أنبــاء  وكالــة  وأوردتهــا  المخــدرات،  لمكافحــة 
ــذي  ــل، ال ــنطن وبروكس ــب أن واش ــن الغري ــه م ــاس«: »إن ت
ســجل إنتــاج المخــدرات أثنــاء تواجدهمــا فــي أفغانســتان نمــًوا 
ــى  ــاء المســؤولية عل ــت نفســه إلق ــي الوق ــاوالن ف ــًرا، تح كبي

عاتــق الحكومــة األفغانيــة المحليــة«.
وذكــر إيفانــوف أن روســيا اقترحــت علــى أعضــاء حلــف الناتو 
ــة  ــة ملموس ــام 2010 خط ــل ع ــي بروكس ــم ف ــاء اجتماعه أثن
لتصفيــة إنتــاج المخــدرات فــي أفغانســتان، ولكــن تــم تجاهلهــا 

مــن قبــل الواليــات المتحــدة وحلــف الناتــو حتــى اليــوم.
واضــاف أن المســؤولين والساســة األمريكييــن قدمــوا مؤخــًرا 
تقييمــات صريحــة وقاســية لفشــل الجهــود األمريكيــة فــي 
مجــال مكافحــة المخــدرات وأصبــح الوضــع أكثــر تعقيــدا مــن 
خــال محــاوالت الواليــات المتحــدة وهيئــة األمــم المتحــدة 
زراعــة  علــى  للقضــاء  برنامــج  تطبيــق  فــي  »الفاشــلة« 
ــدة  ــر فائ ــة أخــرى، أكث ــواع زراعي المخــدرات واســتبدالها بأن

للمجتمــع الريفــي والزراعــي األفغانــي، كــون المســاعدات 
ــى ضعــف  ــة إل ــي الحاجــة، إضاف ــة وال تلب ــر كافي المقدمــة غي

ــة.  ــل البديل ــر المداخ ــي لتوفي ــم الحكوم الدع
وكانــت المحصلــة النهائيــة، أن العديــد مــن األفغــان أصبحــوا 
يعتمــدون علــى زراعــة األفيــون، وأصبحــت أفغانســتان أكبــر 
منتــج للحشــيش واألفيــون ، إذ تبلــغ حصتهــا مــن الســوق 
العالمــي لتجــارة األفيــون تســعين بالمئــة، وانتجــت العــام 
الماضــي 3900 طنــاً مــن بــذور الخشــخاش حققــت فــي 2007 
أعلــى معــدل إلنتــاج بــذور الخشــخاش بـــ 8200 طناً. ولأســف 
الشــديد أن نقمــة االحتــال جعلــت مــن أفغانســتان ضحيــة مــن 
ــون«.  ــة المســماة »األفي ــة الملعون ــا زراعــة هــذه النبت ضحاي
ويُقــال أنــه يعانــي مــن االدمــان 9.1 مليــون افغانــي مــن أصــل 
عــدد الســكان االجمالــي البالــغ 30 مليــون نســمة، مــن بينهــم 
400 ألــف طفــل مدمــن، وقــد تضاعــف عــدد المدمنيــن علــى 
الهيرويــن فــي أفغانســتان بيــن العاميــن 2005 و2009 ليصــل 
إلــى 190ألفــاً،  أمــا عــدد المدمنيــن علــى األفيــون فيصــل إلــى 

350 ألفــاً، بحســب معلومــات الجهــات المختصــة .
ــدرات  ــوق المخ ــي س ــارزة ف ــة ب ــي مكان ــم العرب ــل العال ويحت
ــه  ــى المخــدرات في ــة، حيــث تقــدر نســبة المدمنيــن عل العالمي
ــة  ــل منطق ــم وتمث ــي العال ــن ف ــي المدمني ــن إجمال بـــ%10 م
ــا  ــو م ــة، وه ــا المخــدرات األفغاني ــاً لمافي ــج ســوقاً جاذب الخلي
دّل عليــه تنامــي الكميــات المضبوطــة مــن المخــدرات الــواردة 
الخليــج األخــرى عبــر  الســعودية ودول  العربيــة  للمملكــة 
المســار البحــري الــذي يُعــد األكثــر تفضيــاً لتجــار المخــدرات.
ــدو  ــة، تب ــة واإلعامي ــر الدولي ــق والتقاري ــي ضــوء الحقائ وف
بادنــا اليــوم بصــورة الدولــة التــي فشــلت فــي تحقيــق التنميــة 
ومكافحــة المخــدرات ونشــر ســيادة القانــون، واســتتباب األمن 
واالســتقرار. فهــي دولــة فاشــلة فــي ظــل االحتــال الغاشــم وقد 
ــاً  ــات واضح ــم، وب ــون العال ــى عــرش افي ــع عل اصبحــت تترب
للجميــع أن ســبب ازدهارهــا هــو وجــود االحتــال علــى أرض 

أفغانســتان.
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حتمية اإلنسحاب األمريكي
نقا عن كتاب » افغانستان في صباح يوم التالي«  لاستاذ مصطفى حامد

تــدرك أمريــكا قبــل غيرهــا أن اإلنســحاب مــن أفغانســتان 
ــة  ــة عســكرية واضح ــه هزيم ــر مشــروط. أي أن ــي وغي حتم
لهــا ولحلــف الناتــو فــي أول تجربــة عدوانيــة تشــهد هــذا 
والمدعــوم  التطــور  فائــق  القتــال  ألدوات  الكبيــر  الحشــد 
ــرة  ــوى المؤث ــه أي مــن الق ــد يشــذ عن ــم يك ــي ل ــف دول بتحال

ــم. ــي العال ف
ــان األمريكــي  ــي البني ــة ف ــك الهزيمــة كاشــفة ألخطــاء قاتل تل
ــن  ــفة لتعف ــة كاش ــك هزيم ــط. وتل ــكري فق ــس العس ــه ولي كل
الحضــارة الغربيــة، وبدايــة فعليــة لزوالهــا مــن صــدارة 
العالــم وقيادتــه. فالهزيمــة كانــت أكبــر بكثيــر مــن مجــرد فشــل 

ــية. ــابات السياس ــي الحس ــأ ف ــكري أو خط عس
ــن  ــر م ــق الكثي ــد- خل ــل بالتأكي ــوف تفع ــكا -وس ــن ألمري يمك

التــي تحــول دون إســتقرار أفغانســان. وســتبذل  العقبــات 
جهدهــا مــن أجــل إشــعال حــرب أهليــة جديــدة، وجــذب المزيــد 
ــة« ضــد النظــام  ــف كراهي ــي »حل ــن ف ــاء اإلقليميي ــن الحلف م
اإلســامي القــادم، وإحــكام حصــار دولــي إقتصــادي وسياســي 
حولــه، مــع تشــويهه إعاميــاً، ونبــذه معنويــاً علــى المســتوى 
ــام  ــي ســتواجه النظ ــات الت ــن التحدي ــك جــزء م ــي. وذل الدول

القــادم، ولكنهــا ليســت األكبــر علــى أي حــال، ألن التحديــات 
الداخليــة هــي األســاس، والفــوز فيهــا يجعــل الفــوز فــي جميــع 

معــارك مــا بعــد التحريــر فــي متنــاول األفغــان.
ــات  ــي للوالي ــود الدول ــة للوج ــر ضرب ــكري يعتب ــل العس الفش
المتحــدة حيــث أن شــن الحــروب أو التهديــد بهــا يعتبــر 
جــزءاً أساســياً مــن المكانــة الدوليــة األمريكيــة فــي اإلقتصــاد 
ــي أفغانســتان  ــإن الفشــل العســكري ف ــذا ف ــاً. ل والسياســة مع
يعنــي الكثيــر جــدا، علــى صعيــد الــدروس المســتنتجة، ســواء 
بالنســبه للجيــش األمريكــي أو قــوات المقاومــة الجهاديــة 

ــان. ــة طالب ــا حرك ــي قادته المنتصــرة الت
ــى  ــدت عل ــك الحــرب، إعتم ــي تل ــة ف فاإلســتراتيجية األمريكي
قهــر إرادة األفغــان وروحهــم القتاليــة المعاديــة لإلحتــال، 

ــم يســمع بهــا األفغــان مــن  ــي ل بواســطة القــوة المفرطــة الت
ــام  ــوفييت و النظ ــد الس ــل ض ــم الطوي ــي جهاده ــى ف ــل حت قب
ــن  ــدت م ــرب إمت ــي ح ــوفييت ف ــه الس ــذي دعم ــيوعي ال الش

عــام 1978 إلــى عــام 1992.
علــى  أثــرت  حتــى  لأســلحة  التدميريــة  القــدرة  زادت 
ــي  ــة ف ــت المنطق ــة وأصبح ــرة األرضي ــات القش ــك طبق تماس
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ــب  ــرة حس ــزالزل المدم ــة لل ــر عرض ــا أكث ــتان وحوله أفغانس
رأي جيولوجييــن روس. وعملــت األســلحة مــن الطيــران إلــى 
جنــود المشــاة باإلتصــال مــع األقمــار الصناعيــة، فارتقــت 
ــاً فــي دقــة التصويــب ودقــة المعلومــات  لدرجــة الكمــال تقريب
ولحظيــة اإلتصــال، وســهلت عمليــة القيــادة حتــى أصبــح جــزء 
ــادات  ــة القي ــزادت أهمي ــد، ف ــدار عــن بع ــن الحــرب ي ــر م كبي
ــي  ــي، وف ــتواها التقن ــة وزاد مس ــدان المعرك ــن مي ــدة ع البعي
ــرب،  ــي الح ــاني ف ــب اإلنس ــن الجان ــيا ع ــدت نفس ــل بع المقاب
ســواء  المعركــة  أرض  علــى  البشــر  بمشــاعر  والمتعلــق 

المعتديــن أوالمقاوميــن.
وكان ذلــك فــي صالــح المجاهديــن ألن هــؤالء المجرديــن مــن 
ــات »أو  ــن وراء المحيط ــف األزرار م ــن خل ــاعر العاملي المش
الخلجــان« تســببوا فــي تأجيــج مشــاعر الكراهيــة وتعاظــم 
بأوضــح  ذلــك  المقاومــة. وتجلــى  فــي صفــوف  اإلنخــراط 
صــورة فــي حــرب الطائــرات  بــدون طيــار، التــي إفتضــح 
أمرهــا فــي العالــم وكثــر الحديــث عنهــا. ولكــن مــا ال يقــل عنهــا 
ــدم  ــن وع ــاتهم الوحشــية ضــد المدنيي ــت ممارس ــورة كان خط

ــان. ــة لأفغ ــارات اإلجتماعي ــن أو اإلعتب ــرام الدي إحت
ــارات  ــي كان الغ ــعب األفغان ــه الش ــى من ــا عان ــع م ــن أفظ وم
الليليــة التــي قامــت بهــا القــوات الخاصــة األمريكيــة وكابهــا 
ضــد  المحلييــن،  المرتزقــة  مــن  وأعوانهــم  المتوحشــة، 
ــوت  ــون البي ــث يقتحم ــة، حي ــق النائي ــرى والمناط ــكان الق س
القتــل  حفــات  وتبــدأ  الســاحات  فــي  الســكان  ويجمعــون 
والتعذيــب ونهــش الــكاب لأحيــاء وجثــث القتلــى وســط 
ــرام  ــار الســن ذوي االحت ــال والنســاء، بينمــا كب صــراخ األطف
يتعرضــون للضــرب المبــرح، واإلختطــاف مــع أطفــال ونســاء 

فــي مروحيــات الســفاحين.
تلــك الوحشــية لــم تقمــع األفغــان بــل زادت مقاومتهــم عنفــاً، 
فأصبحــت حركــة طالبــان أكثــر قــوة ومصداقيــة كونهــا عالجــت 
المعتديــن باألســاليب المناســبة، لردعهــم وتكبيدهــم الخســائر 
ــة  ــاس بإمكاني ــت الن ــات وأقنع ــت المعنوي ــي رفع ــة الت الفادح

النصــر بــل وحتميتــه.

إستراتيجية المنتصرين:
اإلستراتيجية المنتصرة لحركة طالبان إعتمدت على:

أوال ــ  اإلستفادة من أخطاء العدو:
أفادتهــم أخطــاء عدوهــم فــي تنظيــم قوتهــم وتوســيع قاعدتهــم 
الشــعبية، أي الحاضنــة اإلجتماعيــة للمقاومــة الجهاديــة بحيث 
تخطــت الحــدود اإلثنيــة والمذهبيــة. بمــا يعنيــه ذلــك مــن ســد 
الثغــرات فــي وجــه التخريــب األمريكــي -حاضــرا ومســتقبا- 
ــى طــراز  ــة« عل ــران »الفوضــى الخاق ــه إشــعال ني ومحاوالت

الربيــع العربــي ســيء الســمعة.
)يعتبــر ذلــك إختافــاً جوهريــاً بيــن حركــة طالبــان وبيــن 
الســلفيات العربيــة الجهاديــة التــي ألقــت بكامــل ثقلهــا خلــف 

الفتــن الطائفيــة(.

ثانياً ـ إختراق مؤسسات العدو:
وهــو أهــم إبتــكارات حركــة طالبان، ســواء بعناصرهــا الخاصة 
ــك اإلســتراتيجية كان  ــن معهــا. واألشــهر فــي تل أو بالمتعاوني

ــك  ــتويات، وكذل ــة المس ــى كاف ــي عل ــش األفغان ــراق الجي إخت
الشــرطة بشــكل خــاص. وقــد إتضــح ذلــك مــن خــال عمليــات 
عســكرية مذهلــة، وعمليــات فــرار بكامــل األســلحة والمعــدات، 
واإللتحــاق  الفــرار  قبــل  ســاحقة  ضربــات  وتنفيــذ  بــل 
بالمجاهديــن. أمــا إختــراق أجهــزة المخابــرات فــكان واضحــاً 
مــن العمليــات النوعيــة التــي ال يمكــن لهــا أن تتــم بغيــر معونــة 

إســتخبارية مــن داخــل صفــوف العــدو.

ثالثاً ـ الحفاظ على سكان المدن:
بمعنــى عــدم تعريضهــم ألعمــال إنتقاميــة مــن جانــب العــدو، 
بتحويــل المــدن إلــى ســاحة قتــال، أو اإلســتحكام فــي مبانيهــا 
ــة )كمــا حــدث  لخــوض معــارك مواجهــة مــع القــوات المعادي
فــي حــرب ســوريا مثــاً(. وبحســب خبــرة األفغــان فــي حربهــم 
ضــد الجيــش األحمــر الســوفيتي فــإن اإلســتياء علــى أي 
موقــع هــام ســوف تعقبــه ضربــة إنتقاميــة بالطيــران علــى ذلــك 
الموقــع، ســواء كان حصنــاً جبليــاً أو قريــة أو مدينــة. بــل أنــه 
قبــل اإلحتــال الســوفيتي بعــدة أشــهر إســتولى أهالــي مدينــة 
هيــرات علــى مدينتهــم وأعلنــوا العصيــان علــى الحكومــة 
بطائــرات  جــوي  لقصــف  المدينــة  فتعرضــت  المركزيــة.  
حكوميــة وطائــرات جــاءت مــن وراء الحــدود الســوفيتية 
التــي كانــت ال تبعــد كثيــراً عــن هيــرات، فقتــل عــدة آالف مــن 

ــة. ــن خــال ســاعات قليل الســكان الثائري
مدينــة  مــن  األمريكــي  اإلحتــال  قــوات  إقتربــت  وعندمــا 
قندهــار، حيــث مركــز اإلمــارة، رفضــت قيــادة طالبــان خــوض 
حــرب داخــل المدينــة حتــى ال تتعــرض للدمــار، فيقتــل اآلالف 

ــي. ــن األهال م
وهــذا فــارق آخــر بيــن حركــة طالبــان وبيــن »الســلفيات 
الجهاديــة العربيــة«، التــي إتخــذت مــن المــدن الســورية 
والعراقيــة ســاحات قتــال مــن أجــل الحصــول علــى إنتبــاه 
إعامــي خارجــي معــاد للنظــام. والنتيجــة كانــت خــراب المــدن 
ومصــرع عشــرات األالف مــن الســكان. والمســألة هنــا ليســت 
ــات المســلحة  ــي إحســاس المنظم ــاده ف ــل ب ــاً، ب ــأ تكتيكي خط
وعــدم مباالتهــا بــاألرواح البشــرية. وأيضــا عــدم مبــاالة 
النظــام بــأرواح مواطنيــه. ولكــن أي نظــام فــي العالــم مســتعد 
ألن يضحــى بــأي قــدر مــن أرواح مواطنيــه مــن أجــل الحفــاظ 
ــي  ــا ف ــدرس واضح ــذا ال ــه. وكان ه ــة دولت ــه وهيب ــى بقائ عل
جميــع بــاد »الربيــع« البائــس. فالثــورات ومكافحــة الثــورات 
هــي أعمــال صــراع بالغــة العنــف بطبيعتهــا، وليســت مباريــات 

ــة. رياضي
العمليــات الجهاديــة التــي تشــنها حركــة طالبــان داخــل المــدن 
ضــد  والســيطرة،  التخطيــط  عاليــة  هجمــات  عــن  عبــارة 
ــت  ــة تح ــة العامل ــوات المحلي ــال أو الق ــة لإلحت ــداف تابع أه
إمرتــه. وتظــل المدينــة بيئــة مناســبة إلســتخبارات المجاهديــن 
واإلتصــال بالمتعاونيــن، والحصــول علــى إمــدادات للمجاهيــن 
لشــن  وأيضــا  والجبــال.  الريفيــة  المناطــق  فــي  العامليــن 
العمليــات النوعيــة المحــدودة، ذات القيمــة العاليــة والخاصــة.

رابعاً - إستخدام األقوى ضد األضعف:
النقطــة األضعــف فــي الجيــش األمريكــي هــي جنــدي المشــاة، 
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وتلــك المشــكله لهــا مضارهــا الوجوديــة علــى اإلمبراطوريــة 
ــد  ــخ تعتم ــي التاري ــة ف ــا كأي إمبراطوري ــي مثله ــها. الت نفس
علــى الجيــش لبســط نفوذهــا علــى اآلخريــن واإلســتحواذ 

ــم. ــي األم ــروات وإخضــاع باق ــى األراضــي والث عل
بينمــا النقطــة األقــوى لــدى المجاهديــن هــي الفــرد المقاتــل. 
هــو  اإليمــان  بــأن  القائلــة  األزليــة  الحقيقــة  يؤكــد  وهــذا 
العنصــر الراجــح فــي الحــرب قبــل أي شــئ آخــر. وفــي ذلــك 
ــرب  ــزو«: إن الح ــن ت ــي »ص ــرب الصين ــوف الح ــال فيلس ق
ــة.  ــدان المعرك ــي مي ــا ف ــل أن نربحه ــد قب ــي المعب ــا ف نربحه
ــث الجيــش الجهــادي  ــل أفغانســتان حي ــة مث ــت الحال ــإذا كان ف
المؤمــن يقاتــل علــى أرضــه وســط شــعبه المؤمــن، فمــن 
المســتحيل أن نتصــور أي نتيجــة أخــرى غيــر النصــر الكامــل 

ــداء.  ــى األع عل

بالنســبه للمقاتــل فــإن الحــرب هــي لعبــة مــع المــوت، فالذهاب 
ــاك  ــار المــوت. وهن ــول بخي ــي القب ــى الحــرب يعن الطوعــي إل
فــي ســاحة المعركــة تتمايــز درجــات القابليــن بخيــار المــوت، 
فهنــاك مــن يرحــب بالمــوت وليــس فقــط يقبــل بــه ثــم هنــاك 
مــن يســعى خلفــه يطلبــه حثيثــاً. وهنــاك مــن يقاتــل وال يبالــي 

إن وقــع هــو علــى المــوت أم وقــع المــوت عليــه.
تلــك هــي الحالــة فــي صفــوف المجاهديــن، فكيــف هــو الحــال 

فــي صفــوف األمريكييــن وحلفائهــم؟.

جنــدي المشــاة هــو نقطــة ضعفهــم الكبــرى، فــإذا تــورط ذلــك 
الجنــدي فــي مواجهــة مــع المجاهديــن أو حتــى األهالــي فإنــه 
ــل  ــران قب ــر بالني ــد كبي ــه تمهي ــك يلزم ــة. لذل ــزوم ال محال مه

إقتحامــه فــي مغامــرة علــى األرض. وغالبــاً مــا يدفــع أمامــه 
بجنــود المســتعمرت أي القــوات المحليــة أوالً، ثــم األتبــاع 
مــن حثالــة العالــم الثالــث، ثــم جنــود أوروبــا. أي ثاثــة أنــواع 
مــن القــوات األرضيــة قبــل أن يطــل الجنــدي األمريكــي ماشــياً 
علــى قدميــه بعــد أن نقلتــه الطائــرت المروحيــة أو المدرعــات.
لــم تنجــح التكنوجيــا العســكرية المتقدمــة فــي ردم تلــك الهــوة 
ــكرية  ــادة العس ــابات القي ــك حس ــل ذل ــدود. أفش ــكل مح إال بش
األمريكيــة، بــل وضــع أحــام اإلمبراطوريــة فــوق هاويــة 
الضيــاع. إمبراطوريــة لهــا القــدرة علــى التدميــر الشــامل وال 
ــرة  ــى األرض لفت ــى الســيطرة بجيشــها عل ــدرة عل ــك الق تمتل
كافيــة، تمكنهــا مــن الحفــاظ علــى مكانتهــا الدولية المســيطرة.
وقــد طالــب عســكريون أمريكيــون بالبقــاء فــي أفغانســتان مدة 
ــر  ــوا التغيي ــى يحدث ــام حت ــة ع ــى مئ ــن ســبعين إل ــراوح بي تت

المطلــوب فــي طبيعــة األفغــان وتدجينهــم كمــا حــدث فــي دول 
كثيــرة جــدا ) إســامية وعربيــة(.  فاألمــر يتطلــب عــدة أجيــال 
ــا  ــت تعليمه ــن وتلق ــة المحتلي ــت وتشــربت بثقاف ــة ترب متوالي
علــى أيــدي اإلحتــال، عندهــا يمكــن لتلــك الشــعوب أن تحتــل 
نفســها بنفســها لمصلحــة ســاداتها المســتعمرين القدمــاء. 
فالحديــث عــن »ربيــع« فــي بــاد »اإلحتــال الذاتــي« ضــرب 

مــن اإلســتغفال المســتهجن.
ــو  ــن ه ــعوب م ــرف الش ــا تع ــدول، ف ــذه ال ــة ه ــع هوي فتضي
ــن  ــدف م ــالتها واله ــي رس ــا ه ــش وم ــاذا تعي ــا، أو لم عدوه
وجودهــا. وذلــك بفضــل طبقــة مثقفــة خائنــة إســتعمارية 
الهــوى والضميــر والمصالــح. ولنــا فــي كوابيــس »الربيــع« 
خيــر عبــرة وفجيعــة. وال نســتثنى بالطبــع مثقفيــن علمانييــن 



الصمود - السنة التاسعة العدد 97 رجب 1435 هـ الموافق لـ مايو 2014 م 24

ــاح  ــلة التف ــرب س ــد ض ــف ق ــاد والتل ــاميين، ألن الفس أو إس
كلهــا، واستشــرت الديــدان فــي األعمــاق، رغــم إختــاف 
الافتــات المرفوعــة علــى الســطح. فلــكل فئــة ثقافيــة فاســدة 

ــرة. ــا الحقي ــي وقيمته ــعرها المتدن س

التكنولوجيــا فائقــة التطــور لــم تتمكــن مــن قهــر األفغــان، ألنهم 
يعرفــون تمامــاً هويتهــم اإلســامية األفغانيــة العريقــة، فليــس 
لديهــم مشــكلة »هويــة« كتلــك التــي إصطنعهــا المثقفــون 

الفاســدون فــي بــاد الربيــع.
الجنــدي األمريكــي  التــي حازهــا  التكتيكيــة األهــم  الميــزة 
وحلفــاؤه كانــت إمكانيــة الرؤيــة الليليــة، التــي تمتــع بهــا 
ــوا أنهــم ســيطروا  ــرات بأنواعهــا، فظن جنــدي المشــاة والطائ
علــى مســاحة الليــل الزمنيــة، فتوســعوا فــي الغــارات الليليــة 
لمداهمــة القــرى ومراكــز المجاهديــن. وكان مــن  المفتــرض 
أن يحــدث ذلــك التطــور التكنولوجــي إنقابــاً كامــا فــي قواعــد 
حــرب العصابــات حيــث يعتبــر الليــل صديقــا للمقاوميــن، 
ــي اليســتطيعون  ــى مســاحات األرض الت ــه يســيطرون عل وفي
الظهــور فيهــا أثنــاء النهــار. يعنــى ذلــك التطــور التكنولوجــص 
أن المســاحات الزمنيــة للنهــار والليــل أصبحــت ملــكا للغــزاة، 

ــا مجــال للمقاومــة. ف
الحصــول علــى تلــك الميــزة لــم تكــن مســتحيلة بالنســبة 
ــن  ــة م ــة الليلي ــر الرؤي ــى مناظي ــوا عل ــد حصل ــن فق للمجاهدي
ــم والبعــض اآلخــر مــن الســوق الحــرة، أو مــن المــدن  الغنائ
ــلعاً  ــا س ــدوا به ــامتها فوج ــى س ــوا عل ــي حافظ ــة الت األفغاني
عســكرية نــادرة، والبعــض الثالــث مــن قوافــل اإلمــداد المدمرة 
ســواء فــي مناطــق القبائــل فــي باكســتان أو داخــل أفغانســتان. 
أمــا الطائــرات بــدون طيــار فقــد أســقطها المجاهــدون بوســائل 
متعــددة منهــا البنــادق العاديــة. و طائــرات الهيلوكبتــر لــم تعــد 
وســيله نقــل آمنــة، فحجمهــا األكبــر وســرعتها األبطــأ جعلتهــا 

ــران المجاهديــن وصواريخهــم. أكثــر عرضــة لني

تكنولوجيا متقدمة.. وجندي مهمش:
ــا  ــن التكنولوجي ــي بي ــش األمريك ــي الجي ــارخ ف ــض ص التناق
ــش  ــزل الجي ــد إنع ــة. لق ــط للغاي ــدي المنح ــداً والجن ــة ج العالي
ــد  ــدأ التعاق ــى مب ــم عل ــد القائ ــي. فالتجني عــن الشــعب األمريك
باألجــر، يســتهدف الفئــات المهمشــة للحصــول علــى مجنديــن 
مــن الفقــراء أو األجانــب الباحثيــن علــى إقامــة دائمــة، أو 
الطــاب العاجزيــن عــن متابعــة الدراســة ألســباب ماديــة، أو 
النســاء الاتــي ســدت فــي وجوههــن أبــواب الــرزق الشــريف. 
ونتيجــه للنقــص الشــديد فــي النوعيــات الراغبــة فــي التطــوع، 
وأنصــاف  نفســياً  المشــوهين  قبــول  فــي  الجيــش  تســاهل 
المعتوهيــن. وقــد تجلــى عمــل هــؤالء فــي المجــازر الجنونيــة 
ــز ونســاء. وأيضــاً  ــال وعجائ ــن أطف ــزل م ــن الع ضــد المدنيي
ــا بعــض  ــي صوره ــال والت ــم الجنســية ضــد األطف ــي الجرائ ف
ــرية  ــع البش ــي القط ــت ف ــا تجل ــى، كم ــا العظم ــود بريطاني جن
التــي يرســلها جنــود الحضــارة الغربيــة كهدايــا وتــذكارات 
إلــى األصدقــاء واألهــل وراء البحــار، حتــى تقــر أعينهــم 
بإنتصــار جنودهــم علــى شــعوب الشــرق اإلســامى المتخلــف 
ــد فــي الجيــش األمريكــي  ــي!!«. كمــا إتخــذ التجني و »اإلرهاب

مغــزى طبقيــاً بإســتهداف الفقــراء. بمعنــى أن المــوت أصبــح 
حقــاً حصريــاً للفقــراء، بينمــا الثــروة والرفاهيــة واإلســتمتاع 
الحيوانــي بمنتجــات الحضــارة هــي حكــر علــى األغنيــاء، 
ــلم  ــى الس ــم عل ــاع درجته ــا بإرتف ــم منه ــزداد نصيبه ــن ي الذي

ــروة. ــة الث ــي وكمي اإلجتماع
لــم يكــن ذلــك خطــأ وقــع فيــه الجيــش، بــل هــو رؤيــة فلســفية 
حضاريــة وسياســة عليــا للدولــة األمريكيــة التــي تريــد إدارة 
حروبهــا بعيــداً عــن نبــض الشــعب. فالحــروب أصبحــت عبــارة 
ــوى  ــا س ــب له ــعوب الذن ــق ش ــررة بح ــر مب ــازر غي ــن مج ع
وجــود ثــروات طبيعيــة فــي بادهــا، أو تمتعــت أراضيهــم 
بموقــع هــام بالنســبه لإلســتراتيجية اإلمبراطوريــة، أويقــع 
علــى طريــق مواصــات مطامعهــا اإلقتصاديــة أو العســكرية. 
وعندمــا يشــعر الجنــدي األمريكــي أنــه يخــوض حربــاً بشــعة 
ويدفــع فيهــا حياتــه أو يصــاب فيهــا بعاهــة مســتديمة بــا أي 
مبــرر حقيقــي، ويكتشــف علــى أرض المعركــة أن مــا كان 
يســمعه فــي بــاده عــن طبيعــة وأســباب تلــك الحــرب مــا هــو 
إال أكاذيــب، فإنــه يصبــح عنصــر ثــورة وغضــب يتحــرك لهــا 
ــة  ــراً، كمــا حــدث فــي الحــرب األمريكي الشــارع األمريكــي ثائ
ــن رفضــاً  ــن الشــباب متظاهري ــن خــرج مايي ــام حي ــى فيتن عل

للحــرب الوحشــية.
وذلــك مــا حــدث للجيــش األحمــر فــي أفغانســتان عندمــا 
للجيــوش  وجــود  ال  أنــه  األحمــر  الجيــش  جنــود  إكتشــف 
الصينيــة أو باكســتانية فــي أفغانســتان وأنهــم يواجهــون شــعباً 
فقيــراً أعــزالً يدافــع عــن أرضيــه ومعتقداتــه. فتفــكك الجيــش 
معنويــاً، وســريعاً مــا تفككــت اإلمبراطوريــة لدرجــة الســقوط 

ــريع. الس

ولمزيــد مــن إبعــاد المجتمــع األمريكــي عــن هــوس الحــروب 
الشــعوب  ثــروات  فــي  وأطماعهــا  الحاكمــة  األقليــة  لــدى 
وجنــون الســيطرة علــى العالــم، فقــد إتخــذوا خطــوات واســعة 
لخصخصــة الحــرب – فلــم تعــد رســالة وطنيــة يقــوم بهــا 
الشــعب دفاعــاً عــن نفســه أو لحمايــة رســالته فــي الحيــاة )إن 
كان لــه رســالة(، بــل أصبحــت الحــرب األمريكيــة عمــاً تجارياً 
تقــوم بهــا شــركات إحترافيــة أو حتــى »عصابــات جريمــة 
متقدمــة.  تكنولوجيــة  بأســاليب  القتــل  مهمتهــا   « منظمــة 
ــية  ــد وحش ــود األش ــن الجن ــة م ــم مكون ــوة األعظ ــوش الق جي
ــر  ــن عناص ــة م ــوش مكون ــطح األرض. جي ــى س ــارة عل وحق
إجراميــة تجــد حقيقــة وجودهــا عندمــا تغــوص فــي بــرك 
ــة  ــا شــركات المرتزق ــوش قوامه ــا. جي ــدم وأشــاء الضحاي ال
التــي تتعاقــد لخــوض الحــروب وينشــؤها جنــراالت ســابقون 
ــرة العســكرية الســابقة.  ــرون ذوى الخب ــا المغام وينضــم إليه
أي  عليهــا  بالحصــول  يحلــم  ال  رواتــب  الشــركات  وتدفــع 
صاحــب رتبــة فــي جيــش الدولــة. ويتمتــع المرتزقــة بالعصمــة 
ــل ال  ــي المقاب ــن ف ــة. ولك ــة أجنبي ــي أي دول ــة ف ــن المحاكم م
يحصــل علــى أي تعويضــات فــي حــاالت اإلصابــة أو المــوت. 
وال تضــاف أعــداد قتاهــم فــي أي إحصــاء حكومــي للخســائر 
العســكرية، وبهــذا تكــون تلــك األحصائيــات متواضعــة جــداً – 
إضافــه إلــى التخفيضــات المتعمــدة التــي تعانــي منهــا حفاظــاً 

ــش. ــات وســمعة الجي ــى معنوي عل
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إن اللعبــة الماكــرة التــي يتاعــب بهــا االســتعمار الجديــد 
والمســتعمرون الجــدد فــي العالــم اإلســامي واألمــة المســلمة؛ 
لعبــة عجيبــة وغريبــة. فمنــذ مــدة ونحــن نشــهد هجومــا 
علــى  المتطــورة  األســلحة  أنــواع  بأحــدث  مكثفــا  دوليــا 
حكومــات إســامية مســتقلة فــي إرادتهــا وإدارتهــا وإزالــة تلــك 
الحكومــات بحجــج واهيــة مختلفــة واالســتبدال بهــا مــن خــال 
لعبــة االنتخابــات بحكومــات ضعيفــة ال تــكاد تقدرعلــى الدفــاع 
عــن نفســها وكيانهــا، فضــاً عــن الدفــاع عــن ســيادة الوطــن 
ــهدناها  ــي  ش ــة الت ــي الحال ــذه ه ــدة. ه ــة الواح ــد واألم الواح
فــي العــراق ونشــهدها اليــوم فــي أفغانســتان وفــي کثيــر مــن 

ــامية. ــدول اإلس ال
هجــوم دولــي مســلح شــامل، مــن األرض والســماء علــى 
التــي يرضــى  الديموقراطيــة المزعومــة  الحكومــات بحجــة 
ــات  ــة االنتخاب ــب مســبق للعب ــون. وترتي ــرب والمتغرب ــا الغ به
ــر  ــا أكث ــة، معارضيه ــة ضعيف ــف ودول ــس ضعي ــاب رئي وانتخ
ــوى  ــيء س ــل ش ــى فع ــها عل ــدر رئيس ــّم ال يق ــا. ث ــن مؤيديه م
توزيــع االبتســامات لمؤيديهــا و حضــور االحتفــاالت واللقــاءات 
ــات  ــون مــن خــال االنتخاب السياســية! فهــل الرؤســاء المنتخب
فــي البــاد اإلســامية قــادرون علــى أكثــر مــن ذلــك؟ باســتثناء 

ــرب. ــة للغ ــة والتبعي العمال
قصــة العمالــة والتبعيــة للقــوى العظمــى -مــع األســف- ال 
تفــارق جبيــن الكثيريــن مــن أبنــاء هــذه األمــة!. كمــا أن القيــاس 
الخاطــئ لواقــع األمــم األخــرى وإســقاطه علــى واقــع هــذه 
ــي أمخــاخ بعــض  ــي األعــداء قصــة أخــرى ف ــة ف األمــة، والثق

ــر!. ــّور والتفك ــون التن ــن يّدع م
الشــعب األفغانــي المؤمــن الملتــزم بتعاليــم الرســول الكريــم 
والشــريعة اإلســامية الســمحة يُقــاس وضعــه علــى وضــع 
أمــة علمانيــة ملحــدة كافــرة فــي الغــرب، ويُدعــى للتحاكــم 
إلــى صناديــق الــرأي!، فمــا أفســد هــذا القيــاس بيــن الشــعبين 
وأوضاعهمــا. شــعب ال يرضــى إال بالقــرآن والســنة دســتوراً، 

ــة. ــذة واألناني ــر الل ــيئا غي ــرف ش ــعب ال يع ــاس بش يُق
ــر  ــي أفغانســتان، وتُنتظ ــات ف ــة االنتخاب ــدة لعب ــذ م ــت من أجري
ــح  ــتكون لصال ــة س ــبوع. والنتيج ــذ اس ــة من ــذه اللعب ــج ه نتائ
ــة  ــات الدعائي ــك الحم ــد تل ــه، بع ــان عن ــم اإلع ــح يت أّي مرّش
الواســعة واألمــوال التــي أُنفقــت ألجلهــا، وبطبيعــة الحــال لــن 
يكــون لهــذه األمــوال المهــدرة أثــٌر فــي حيــاة الشــعب األفغانــي، 
ولــن تكــون لهــا أي فائــدة تذكــر فــي حيــاة الشــعب االجتماعيــة 

ــة. واالقتصادي
ــن الســهل  ــة فم ــاد الغربي ــي الب ــا تجــري ف ــات كم ألن االنتخاب
تنفيذهــا أيضــا فــي بلــد شــرقي مســلم محتــّل مــن قبــل األجانــب. 
وكمــا يعــرف الجميــع فــإن هــذا اليعتبر كمــاالً وال رقيّاً لشــعب أو 
بلــد، بــل وال أمــارة مــن أمــارات الرقــي والتقــدم. ألن األهــم ألي 
بلــد والغايــة ألي شــعب أن يملــك االســتقال الذاتــي واالكتفــاء 

الذاتــي والعــزة والكرامــة فــي حياتــه الماديــة والدينيــة.
ــا  ــي غيره ــتان أو ف ــي أفغانس ــرت ف ــات ســواء ج ــا االنتخاب أم
ــع مــن حــدوث  ــا يعلمــه الجمي ــي لبطانهــا م ــدان فيكف مــن البل
التزويــر الــذي يجــري فيهــا، وكذلــك التخطيط المســبق للمرشــح 
الناجــح فيهــا. إن الناخبيــن لمرشــح مــا ال يقــدرون علــى خلعــه 
ــم. ألن  ــر مطالبه ــي توفي ــه وفشــله ف ــه وإدارت ــوا حكم إذا كره
الرئيــس كمــا يعلــم الجميــع منتخــب فــي واشــنطن قبــل انتخــاب 
ــا يخطــط لهــا أســياد العمــاء  ــة تجــري كم ــه، واللعب الشــعب ل

فــي واشــنطن ال كمــا تلقــاه الصناديــق مــن عــدد األصــوات.
ثــّم إن الشــعب المســتقل ليــس مــن يجــري انتخابــات فــي جــزء 
مــن بلــده، بــل الشــعب المســتقل هــو مــن يملــك إرادة قويــة فــي 
إدارة البــاد وسياســتها علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، 
والشــعب المســتقل هــو مــن لــه الكلمــة المســموعة فــي كل 

محفــل ومؤتمــر.
ــاء  ــن أبن ــم م ــم  وجهوده ــوا حياته ــن ضيّع ــدر بالذي وكان األج
الشــعب األفغانــي فــي انتخابــات كهــذه فــي أفغانســتان، أن 
تدفــع  ومناهــج  ســبل  فــي  ومســاعيهم  جهودهــم  يكرســوا 
أفغانســتان وشــعبه المؤمــن المتديــن نحــو االســتقال التــاّم مــن 
ــلمة،  ــة المس ــر األم ــره ومصي ــة بمصي ــوى المتاعب ــة الق كاف
ــة  ــدي اآلثم ــة األي ــرد كاف ــي وط ــاء الذات ــو االكتف ــعي نح والس
ــم. ــاء أبنائه ــة بدم ــم والمتلوث ــة به ــة المحيط ــر األمني والدوائ
وهــي ال شــك غايــة محمــودة وهــدف مجيــد ال يمكــن تحقيقها إال 
فــي ظــل إمــارة إســامية رشــيدة وقيــادة مســتلهمة مــن التعاليــم 
اإلســامية ال فــي ظــل دولــة ضعيفــة غابــرة ليــس لهــا أســاس 
ــى  ــوى العظ ــن والق ــات المحتلي ــق رغب ــوى تحقي ــة س وال غاي
ومنافعهــم الماديــة ومصالحهــم الشــخصية. ففــي ظــل االحتــال 
األجنبــي مــاذا قــّدم كــرزى وإدارتــه الفاســدة ســوى المزيــد مــن 
المفاســد اإلداريــة والماليــة وتســليط مــن ال حســب وال نســب لــه 
علــى أقــوام عريقــة فــي الديــن والنســب وتهميــش أهــل اإليمــان 
ــس  ــرزاي باألم ــه ك ــا فعل ــور. فم ــل الفســق والفج ــب أه وتقري
ســيفعله الرئيــس القــادم مــن أي جماعــة كان والقبــح واحــد وإن 
ــة  ــة والعلماني ــح الاديني ــي قب ــور وه ــكال والص ــت األش اختلف
والفســاد واالســتبداد والتحاكــم إلــى طاغــوت العصــر والزمــان.



الصمود - السنة التاسعة العدد 97 رجب 1435 هـ الموافق لـ مايو 2014 م 26

جرائم المحتلين والعمالء في شهر مارس
إعداد: حافظ سعيد

فــي 1 مــن شــهر مــارس 2014 أعلنــت وســائل اإلعــام بأنــه 
قــد جــرى اشــتباك عنيــف بيــن العمــاء والمحتليــن فــي منطقــة 
ــراء  ــل ج ــروان فقت ــة ب ــي بوالي ــوه صاف ــة ك ــول بمديري منديك
نيرانهــم العشــوائي مااليقــل عــن 3 مــن المواطنيــن األبريــاء.
ــب  ــن األجان ــأن المحتلي ــاء ب ــادت األنب ــخ نفســه أف ــي التاري وف
داهمــوا بيــوت النــاس فــي منطقــة جشــمه مايــان بمديريــة 
اشــكمش بواليــة تخــار وأثنــاء ذلــك قامــوا بأســر 4 مــن 

المدنييــن وزجــوا بهــم فــي الســجون.

بتاريــخ 2 مــن مــارس استشــهد 2 مــن عــوام المســلمين جــراء 
قصــف للمحتليــن علــى منطقــة ســنجر بمديريــة علينجــار 

ــان. ــة لغم بوالي
وفــي التاريــخ ذاتــه قصــف المحتلــون منطقــة قريبــة مــن مركــز 
مدينــة )بــل علــم( بواليــة لوجــر فقتــل جــراء ذلــك رجــان 

وســيدتان.

بتاريــخ 3 مــن مــارس داهــم الجنــود المحتلــون األجانــب منطقة 
يختشــال وقامــوا أثنــاء تفتيــش بيــوت المدنييــن باعتقــال 4 مــن 

المواطنيــن األبريــاء واقتادوهــم إلى ســجونهم.

ــت ميليشــيات الصحــوات أحــد  ــارس قتل ــي 10 مــن شــهر م ف
المدنييــن فــي منطقــة قــرول تبــه بواليــة قنــدوز الــذي كان 

ــن. ــب الدي اســمه قط

بتاريــخ 11 مــن شــهر مــارس داهمــت القــوات الصليبيــة 
ــد  ــير بهلمن ــة واش ــري بمديري ــتي وناخومج ــاه بش ــق ش مناط
وقامــوا أثنــاء ذلــك باعتقــال صاحــب محــل وذهبــوا بــه معهــم.

وفــي 11 مــن شــهر مــارس داهمــت ميليشــيات الصحــوات فــي 
ــد بيــت  ــي وبالتحدي ــة غزن ــة مقــر بوالي ــران بمديري ــة جمب قري

الشــيخ المولــوي نجيــب هللا قــم وقامــوا بقتلــه.

ــل  ــة بقت ــوات العميل ــت الق ــارس قام ــن م ــخ 12 م بتاري
أحــد المدنييــن يدعــى )ولــي جــان ابــن رووف مامــا( 

ــة  ــز بمديري ــيدول كاري ــر، س ــا فقي ــة باب ــي منطق ف
ســنجين وبواليــة هلمنــد وبعــد مقتلــه نزعــوا عنــه 
مابســه وشــدوا بأرجلــه علــى الدبابــات وجــروه 

فــي ســوق مديريــة ســنجين.
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد أحــد المواطنيــن 

اســمه )خــدا نــور( جــراء قصــف الطائــرات الــدرون 
فــي منطقــة يوســف خيــل دره شــنيزي بمديريــة ســيد 

ــدان وردك . ــة مي ــاد بوالي آب

ــة  ــة بمرافق ــوات الصليبي ــت الق ــارس اعتقل ــن م ــخ 13 م بتاري

أذنابهــا زهــاء 21 مــن المواطنيــن األبريــاء فــي قريــة دبــاري 
بمديريــة واشــير بواليــة هلمنــد ثــم زجــوا بهــم إلــى ســجونهم.

ــة  ــة العميل ــوات الداخلي ــت الق ــارس داهم ــن م ــخ  14 م بتاري
قريــة موتشــي بمديريــة أرغنــداب بواليــة زابــول وقامــوا 
خــال ذلــك باعتقــال 5 مــن المواطنيــن األبريــاء وزجهــم إلــى 

الســجون.
وفــي نفــس التاريــخ داهمــت القــوات الصليبيــة قريــة كمرجمــال 
فلــول فــي مديريــة بركــي بواليــة بغــان وقامــوا باعتقــال إمــام 

الحــي الــذي يدعــى مــا مطيــع هللا واقتــادوه معهــم.

بتاريــخ 16 مــن مــارس قــام الحــاج داود مديــر مديريــة برجمــن 
بواليــة فــراه بتفتيــش بيــوت المدنييــن فــي قريــة جــراغ خــاج 
بيــوت عبدالغنــي  الثمينــة مــن  األمــوال والبضائــع  ونهــب 
ــن  ــل طفلي ــوا بقت ــك قام ــى ذل ــاوة عل ــدرت هللا وع ــظ ق والحاف

ــن. صغيري

ــي  ــاء ف ــود العم ــتهدف الجن ــارس اس ــهر م ــن ش ــي 20 م وف
مديريــة هســكه مينــه بواليــة ننجرهــار مجموعة مــن المتنفذين 
ووجهــاء القبائــل الذيــن ذهبــوا للطالبــان مــن أجــل المفاوضــة 
ــل،  ــن قب ــان م ــم الطالب ــن اعتقلته ــن الذي ــال بعــض المعتقلي حي
فلمــا رجعــوا كثــف العمــاء النيــران عليهــم وأردوا أربعــة 

ــن. ــوا 3 آخري ــم شــهداء وجرح منه

ــة  ــة المحتل ــوات الصليبي ــت الق ــارس داهم ــن م ــخ 21 م بتاري
قــرى عمــر و وتــي فــي منطقــة بيــره خيــل وزيــر فــي مديريــة 
خزجيانــي بواليــة ننجرهــار، وكبــدوا المدنييــن خــال ذلــك 
خســائر فادحــة وعــاوة علــى ذلــك قتلــوا أحــد المواطنيــن 

ــاء. ــن األبري ــن المواطني ــوا 2 م ــيدة واعتقل ــوا س وجرح
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وفــي 22 مــن مــارس أشــعل العمــاء النــار علــى األطفــال فــي 
ــوا  ــا فقتل ــة كابيس ــاب بوالي ــة تج ــل بمديري ــوروز خي ــة ن منطق

ــن. ــن آخري طفــاً وجرحــوا طفلي

وفــي 25 مــن مــارس أخرجــت القــوات الصليبيــة بمرافقــة 
ــة  ــي منطق ــم ف ــن بيوته ــاء م ــن األبري ــن المواطني ــا 4 م أذنابه
دشــت كوكــي بمديريــة ميونــد بواليــة قندهــار ثــم قتلوهــم 

جميعــاً.
مــن  األمــوال  الصحــوات  ابتــزت  مــارس  مــن   26 وفــي 
المواطنيــن الذيــن كانــوا ذاهبيــن إلــى الســوق األســبوعي 
ــوا  ــراه، فكان ــة ف ــوك بوالي ــة باالبل ــي بمديري ــة جران ــي منطق ف

يوقفــون كل مــن كان ذاهبــا إلــى هــذا الســوق ويطلبــون منهــم 
بطاقــات الهويــة وكل مــن لــم يحمــل معــه هــذه البطاقــة يســلبون 

ــي. ــف أفغان ــه أل من

ــن  ــة 2 م ــة الصليبي ــوات المحتل ــت الق ــه اعتقل ــوم ذات ــي الي وف
ــى ســجونهم. ــا إل ــلمين واقتادوهم ــوام المس ع

وفــي 27 مــن مــارس جاهمــت القــوات الصليبيــة قريــة ليوانــو 
بيــوت  تفتيــش  وبعــد  غزنــي  بواليــة  شــلجر  مديريــة  فــي 
المدنييــن اعتقلــوا 10 مــن عــوام المســلمين األبريــاء وزجــوا 

ــى الســجون. ــم إل به
ــي  ــراء رم ــن ج ــن المواطني ــب 5 م ــخ أصي ــس التاري ــي نف وف
ــة  ــج بمديري ــة فرغامن ــي منطق ــوائية ف ــران العش ــاء الني العم

ــان. ــة بدخش ــرم بوالي ج

بتاريــخ 27 مــن مــارس قتلــت القــوات الصليبيــة المحتلــة 
ــة وزيركمــو  ــاء مداهمتهــم منطق ــاء أثن ــن األبري أحــد المواطني

بمديريــة خوجيانــي بواليــة ننجرهــار.
ــد  ــيدة بع ــرك وس ــمه بب ــل اس ــهد رج ــه استش ــوم ذات ــي الي وف
ســقوط قذيفــة رمتهــا القــوات العميلــة علــى منطقــة جهاربرجــه 
بمديريــة تشــرخ بواليــة لوجــر، كمــا أصيــب 5 أطفــال آخــرون.

ــة  ــة المحتل ــوات الصليبي ــت الق ــخ  28 مــن مــارس اعتقل بتاري
رجليــن مــن المواطنيــن األبريــاء فــي منطقــة ســياب بمديريــة 

ــى ســجونهم. ــخ، واقتادوهمــا إل ــة بل شــولجره بوالي

28 مــن مــارس استشــهدت ســيدة جــراء ســقوط  بتاريــخ 
قذيفــة هــاون رمتهــا القــوات العميلــة فــي منطقــة شــور دريــاي 
أطفــال   3 فاريــاب، وأصيــب  بواليــة  آبــاد  دولــت  بمديريــة 

آخــرون أيضــاً.

ــاً  ــوات عالم ــيات الصح ــت ميليش ــارس أخرج ــن م ــي 29 م وف
ــة يتشــغان  ــي منطق ــه ف ــن بيت ــر صاحــب م يدعــى بالســيد أمي

ــه. ــوا بقتل ــم قام ــة كابيســا ث ــة نجــراب بوالي بمديري

ــاس  ــد الن ــام تكب ــائل اإلع ــت وس ــارس أعلن ــن م ــي 30 م وف
ــة  ــي ضواحــي مديري ــوال واألرواح ف ــي األم خســائر فادحــة ف
تشــرخ بواليــة لوجــر جــراء عمليــات القــوات الداخليــة العميلــة 
بذريعــة فــرض االســتقرار واألمــن ووفقمــا قــال النــاس وشــهود 
ــل  ــوا مــن قب ــإن زهــاء 11 مــن عــوام المســلمين قتل ــان ف العي

هــذه القــوات وجــرح 40 آخــرون.

المصــادر: }إذاعــة بــي بــي ســي، اذاعــة صــوت الحريــة وبقيــة 
وســائل اإلعــام المحليــة
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بقلم: عطاء هللا آخندزاده

العالميــن،  رب  الحمــدهلل 
علــى  والســام  والصــاة 
ســيد األنبيــاء والمرســلين. 

ــد: ــا بع أم
يجــب  التــي  الحقيقــة  إن 
ــا  ــا مهم ــص ببيانه أن النغ
كانــت مــّرة هــي أن الغــرب 
ويســعى  ســعى  الموتــور 
إلبعــاد المســلم عــن القــرآن 
الســنّة  وعــن  ونــوره 
ــاد  ــل إخم ــن أج ــا م وهديه
وإخمــاد  الجهــاد  حميّــة 
المســلم  وهّمــة  فروســية 
عــن تأديــة رســالته فــي 

الحيــاة.
مــن  يجعــل  ألن  ويســعى 
الجهاديــة  اإلســام  أمــة 
أمــة متخلّفــة ناعســة قــد 
وهــن العظــم منها واشــتعل 

ــي منحــت  ــي الت ــة ه ــذه األم ــن أن ه ــم م ــيباً. بالرغ رأســها ش
ــتنقع  ــن مس ــه م ــاق وأخرجت ــان واألخ ــة واإليم ــم الحري للعال
الجاهليــة إلــى عــدل اإلســام وريــاض اإليمــان، ومــن التخلــف 

ــارة. ــى الحض ــة إل ــن الهمجي ــدم وم ــى التق إل
لكــن كيــف يمكــن ألمــة اإلســام أن تعــود إلــى مكانتهــا القياديــة 

المجيــدة وعزتهــا التليــدة.
- إن هللا تعالى معنا:

أجــل؛ إن اإلنســان المخــذول يجلــس القرفصــاء ويصعــد الزفــرة 
فالزفــرة ويرســل الَعبــرة فالَعبــرة، ويجلــس ضغثــاً علــى إبالــة، 
ويرضــى بحاضــره األليــم، وييــأس عــن مســتقبله القريــب، فــا 

يســعى واليجتهــد واليقــدم جهــداً فــي حياتــه.
ــد  ــإن مقالي ــه ف ــدّو واشــتدت وطأت ــوة الع لكــن مهمــا عظمــت ق
ــد الســموات واألرض«  ــه مقالي ــد هللا »ل الســموات واألرض بي
الجهــاد والهمــة  لترســو علــى ســاحل  النجــاة  وإن ســفينة 
ــة مخلصــة  ــة حاذق ــد بريئ ــى ي ــاج إل ــا تحت ــر أنه ــوكل، غي والت
تتولــى تجديفهــا نحــو المســتقبل المشــرق المجيــد. ومــاكان 
واليكــون مــاّح هــذه الســفينة إال مــن رجــال هللا الخاصــة 
الذيــن ينــادون فــي الجمــوع الحائــرة البائســة »إركــب معنــا«، 
ــوَن  ــَن الَ يَْرُج ــان »إَنَّ الَِّذي ــة الزم ــن وفراعن ــادون بالظالمي وين
ْنيَــا َواْطَمأَنُّــوْا بَِهــا َوالَِّذيــَن ُهــْم َعــْن  لِقَاءنَــا َوَرُضــوْا بِاْلَحيــاِة الدُّ

ــوَن«. ــا َغافِلُ آيَاتِنَ
فالذيــن رضــوا بالحيــاة الدنيــا واطمأنــوا بهــا ولجــأوا إلــى 

قائليــن  الرعنــاء،  والماديــة  الغاشــمة  الفاســدة  الحكومــات 
ســآوي إلــى جبــل يعصمنــي مــن أمــر هللا، كا ال عاصــم اليــوم 

مــن أمــرهللا إال باإلســام، وبالرضــوخ لتعاليمــه وهديــه.
ــف  ــاب الكه ــه أصح ــى فق ــك يســتلزم أن نســلط الضــوء عل لذل
الذيــن كانــوا تحــت وطــأة الظلــم وأحاطــت بهــم أمواج الغطرســة 
مــن كل جانــب وكانــت حياتهــم بيــن فينــة وأخــرى مهــددة 
ــْم  ــْم يَْرُجُموُك ــْم إِْن يَْظَهــُروا َعلَْيُك باإلبــادة والقتــل والرجــم »إِنَُّه
أَْو يُِعيُدوُكــْم فـِـي ِملَّتِِهــْم َولـَـْن تُْفلُِحــوا إًِذا أَبـَـًدا« ) الكهــف: 20(.

ــد علمــوا  ــذي اليحي ــزول وإيمانهــم ال ــذي الي لكنهــم بيقينهــم ال
بــأن الحيــاة الماديــة القيمــة لهــا أمــام الحيــاة األخرويــة، فباعوا 
َ اْشــتََرى ِمــَن اْلُمْؤِمنِيــَن أَنفَُســُهْم  أنفســهم هلل تعالــى »إِنَّ هللاَّ
ــوَن  ِ فَيَْقتُلُ ــبِيِل هللاَّ ــي َس ــوَن فِ ــةَ يُقَاتِلُ ــُم الَجنَّ ــأَنَّ لَُه ــم بِ َوأَْمَوالَُه
ــْرآِن  ــِل َواْلقُ ــْوَراِة َواإِلنِجي ــي التَّ ــا فِ ــِه َحقًّ ــًدا َعلَْي ــوَن َوْع َويُْقتَلُ
ــم  ــِذي بَايَْعتُ ــُم الَّ ــُروْا بِبَْيِعُك ِ فَاْستَْبِش ــَن هللاَّ ــِدِه ِم ــى بَِعْه ــْن أَْوفَ َوَم

ــة: 111(. ــُم« ) التوب ــْوُز اْلَعِظي ــَو اْلفَ ــَك ُه ــِه َوَذلِ بِ
ــَماَواِت  ــا َربُّ السَّ وقامــوا أمــام طاغيــة عصرهــم قائليــن: »َربُّنَ
ــطَطًا« و  ــا إًِذا َش ــْد قُْلنَ ــا لَقَ ــِه إِلًَه ــْن ُدونِ ــَو ِم ــْن نَْدُع َواأْلَْرِض لَ
ــُق  ــهُ اْلَخْل ــِرِه أاَلَ لَ َراٍت بِأَْم ــَر َوالنُُّجــوَم ُمَســخَّ ــْمَس َواْلقََم » َوالشَّ
ــاِر  ــي اْلنََّه ــَل فِ ــُج اللَّْي ــَن« . »تُولِ ُ َربُّ اْلَعالَِمي ــاَرَك هللاَّ ــُر تَبَ َواألَْم
ــِرُج  ــِت َوتُْخ ــَن اْلَميِّ ــيَّ ِم ــِرُج اْلَح ــِل َوتُْخ ــي اللَّْي ــاَر فِ ــُج النََّه َوتُولِ

ــِر ِحَســاٍب«. ــاء بَِغْي ــن تََش ــْرُزُق َم ــَن اْلَحــيِّ َوتَ ــَت ِم الََميَّ
أجــل؛ إذا هبــت ريــاح اإليمــان فإنهــا تأتــي باألعاجيــب فــي 
التضحيــة واإليثــار والتفانــي هلل والحريــة واالســتقامة والربانية 

هویة المجاهد ورسالته
في ظالل سورة الكهف
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والصمــود  اإلســامي  والوعــي 
والمثابــرة. والمصابــرة 

فجديــر بنــا أن نقــول: أيهــا المجاهــد 
ــي أصحــاب الكهــف أســوة،  ــك ف ل
كمــا يقــول ابــن عبــاس رضــي هللا 
عنهمــا فــي تفســير : »أَْم َحِســْبَت 
قِيــِم  َوالرَّ اْلَكْهــِف  أَْصَحــاَب  أَنَّ 
ــا«، فــي  ــا َعَجبً ــْن آيَاتِنَ ــوا ِم َكانُ
تفســير الرقيــم إنــه الكتــاب، 
ــف  ــى الكه ــؤوا إل ــم لج أي أنه
لكنهــم مــع ذلــك مــا تخلفــوا 
أخــذوا  بــل  عصرهــم  عــن 
معهــم الكتــاب ليكونــوا علــى 
واليكــون  الدنيــا،  مــن  بيّنــة 
ــة  ــم رهباني ــى كهفه ــم إل ملجأه

ابتدعوهــا.
- من كان هلل كان هللا له:

أجــل؛ إن الشــمس كانــت مســّخرة 
ــْت  ــْمَس إَِذا طَلََع ــَرى الشَّ لهــم: »َوتَ

تـَـَزاَوُر َعــْن َكْهفِِهــْم َذاَت اْليَِميــِن َوإَِذا 
ــْم  ــَماِل َوُه ــْم َذاَت الشِّ ــْت تَْقِرُضُه َغَربَ

ِ َمــْن  فِــي فَْجــَوٍة ِمْنــهُ َذلِــَك ِمــْن آيَــاِت هللاَّ
ــْن  ــْل فَلَ ــْن يُْضلِ ــِد َوَم ــَو اْلُمْهتَ ُ فَُه ــِد هللاَّ يَْه

ــهُ َولِيًّــا ُمْرِشــًدا. تَِجــَد لَ
- كان الكلب تابعاً لهم:

»َوَكْلبُُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد«
- ألقى هللا رعبهم في قلوب األعداء:

ــا  ــْم ُرْعبً ــَت ِمْنُه ــَراًرا َولَُملِْئ ــْم فِ ــَت ِمْنُه ــْم لََولَّْي ــَت َعلَْيِه ــِو اطَّلَْع لَ
.)18(

- كان الزمان في صالح خدمتهم:
فقد ناموا 309 أعوام، وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود. 

ــن  ــي زم ــر ف ــن النص ــق م ــاده يحق ــد بجه ــإن المجاه ــل؛ ف أج
يســير، قــد ال تقــدر علــى تحقيقــه اآلالت المتطــورة مهمــا دقـّـت 

ــت. وتقدم
ــق نســتطيع أن نقــول أن الوقــت مــن أعظــم  ومــن هــذا المنطل
ــف  ــى، كي ــة هللا تعال ــاء كلم ــاده إلع ــي جه ــد ف ــم المجاه مايه
ــِر  ــي ســورة العصــر: َواْلَعْص ــول ف ــى يق ال وهللا ســبحانه وتعال
ْنَســاَن لَفِــي ُخْســٍر )2( إاِلَّ الَِّذيــَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا  )1( إِنَّ اإْلِ

ْبــِر )3(. الَِحــاِت َوتََواَصــْوا بِاْلَحــقِّ َوتََواَصــْوا بِالصَّ الصَّ
فيحتــاج المجاهــد فــي حياتــه لانطــاق بقــوة وجهــاد ومثابــرة 
لتغييــر مصيــر اإلنســانية. يســتطيع المجاهــد أن يلعــب دور 
ربعــي بــن عامــر رضــي هللا عنــه عندمــا دخــل فــي يــوم 

القادســية علــى رســتم قائــد الفــرس، فيضحــك رســتم. 
من ماذا يضحك؟

يضحــك مــن العــرب الذيــن كانــوا قومــا رحــاً، بــدواً، اليعرفــون 
ــان،  ــب، والجع ــاردون الض ــوا يط ــل كان ــة؛ ب ــارة والثقاف حض
ويأكلــون الخنافــس وينامــون علــى وجوههــم فــي الصحــراء.

فلذلــك ضحــك هــذا القائــد مــن طموحــات هــؤالء العــرب التــي 
تغيــرت. 

ويلتفــت إلــى ربعــي فيقــول: أتريــدون أن 
تفتحــوا هــذه الدنيــا بفرســك المعقــور، 

ورمحــك المثلــم، وثيابــك الباليــة؟
ــم؛ إن هللا  ــر نع ــن عام ــي ب ــال ربع ق
ــادة  ــاد مــن عب ــا لنخــرج العب ابتعثن
العبــاد،  عبــادة رب  إلــى  العبــاد 
ومــن ضيــق الدنيــا إلــى ســعة 
اآلخــرة، ومــن جــور األديــان إلــى 

ــام. ــدل اإلس ع
ــة  ــب دور عقب ــتطيع أن يلع ويس
ــا وقــف بفرســه  ــع عندم ــن ناف ب
البحــر األطلنطــي يقــول  علــى 
ــم  ــو أعل ــاء، وهللا ل ــا م ــاء: ي للم
أن وراءك أرضــاً لخضــت البحــر 

ــا. إليه
ودور ســيدنا حســين رضــي هللا 
حيــث  القتــال  ســاحة  فــي  عنــه 

قــال: هيهــات منــا الذلــة.
ودور ســيدنا أبــي بكــر رضــي هللا 
عنــه يــوم الــردة حيــث قــال: أينقــص 

ــا حــي! ــن وأن الدي
فالجهــاد والشــك مــاض إلــى يــوم القيامــة 
ولكــن يجــب أن يتســم جهادنــا بأمــور هامــة 

جــداً منهــا:
األول: الدعــاء والتقــوى؛ ألننــا النجاهــد بقوتنــا 
وســاحنا فقــط وإنمــا نجاهــد بالدعــاء والتقــوى أوالً 
وبالعتــاد والســاح ثانيــاً، وإذا افتقدنــا التقــوى فــا فــرق حينئــٍذ 
بيننــا وبيــن أعداءنــا، وقــد يفوقنــا العــدّو فــي الســاح كثيــراً، 

ــراً. ــوى آخ ــوى أوالً والتق فالتق
ــى النتقاعــس  ــات حت ــاد والثب ــى درب الجه ــدوام عل ــي: ال الثان
عــن مواصلــة الجهــاد مهمــا تكالــب علينــا العــدّو واشــتدت 

ــام. ــنام اإلس ــاد ذروة س ــإن الجه ــه، ف ــا وطأت علين
ــراً مــا يدعــو هللا ســبحانه  ــار مــن ذكــر هللا. وكثي ــث: اإلكث الثال

وتعالــى إلــى اإلكثــار مــن ذكــر هللا أمــام العــدّو.
الرابع: التوكل على هللا ومن يتوكل على هللا فهو حسبه.

ــا  ــى: » يَ ــبحانه وتعال ــال هللا س ــا ق ــل، كم ــام اللي ــس: قي الخام
ــُل )1( قـُـِم اللَّْيــَل إاِلَّ قَلِيــًا )2( نِْصفـَـهُ أَِو اْنقـُـْص ِمْنــهُ  مِّ أَيَُّهــا اْلُمزَّ

ــًا )4(. ــْرآَن تَْرتِي ــِل اْلقُ ــِه َوَرتِّ ــًا )3( أَْو ِزْد َعلَْي قَلِي
الســادس: التوبــة والرجــوع إلــى هللا فــي أول الجهــاد والعمليــة 

ووســطها وآخرهــا.
ــة  ــى صاحبهــا ألــف تحي ــة عل الســابع: مطالعــة الســيرة النبوي
ــي  ــعل ف ــتطيع أن تش ــة تس ــوة عظيم ــيرة ق ــإن الس ــام؛ ف وس
العالــم نــار الحماســة واإليمــان وتجعــل مــن أمــة ناعســة 

ــخ. ــرى التاري ــر مج ــى تغيي ــادرة عل ــة ق ــة فتي ــة أم متخاذل
الثامــن: قــول الحــق أمــام الســلطان الجائــر، ومــن ســكت عــن 

قــول الحــق فهــو شــيطان أخــرس.
التاسع: االحتساب.

ــاد  ــر الجه ــون أم ــن يتول ــد الذي ــل الجدي ــة الجي ــر: تربي العاش
بعدنــا ويقومــون بمواصلــة درب الجهــاد إن شــاءهللا.
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شهداؤنا األبطال ..
نظرة موجزة حول شخصية الشيخ الشهيد )دوست محمد( رحمه هللا

ترتيب وتلخيص: القارئ حبيب

الــروس  المجاهــد ضــد  األفغانــي  الشــعب  كان جهــاد  إن 
ــذا الشــعب  ــاد ه ــإّن جه ــرن العشــرين، ف ــزة الق ــَر معج اعتُب
ضــد التحالــف الصليبــي بقيــادة أمريــكا ـ والــذي هوعلــی 
مشــارف الفتــح بــإذن هللا تعالــی ـ علــی الرغــم مــن قلّــة 
الوســائل وضيــق ذات اليــد ليُعتَبــر بحــٍق معجــزة القــرن 

والعشــرين. الحــادي 
ــا  ــكا وحلفائه ــاده ضــّد أمري ــدأ جه ــد ب ــد ق إّن شــعبنا المجاه
ــاء  ــه األصدق ــه في ــذي خذل ــت ال ــي الوق ــة ف ــبه خالي ــٍد ش بأي
وتكالــب عليــه األعــداء. ولكــن بمــا أّن هــذا الشــعب كان قــد 
بــدأ جهــاده بإخــاص النيــة وقــّوة اإليمــان بــاهلل تعالــی علــی 
الرغــم مــن قلــة الوســائل، فقــد اســتطاع بفضــل هللا تعالــی أن 
ــكا  ــّوة أمري ــي، وأن يهــزم ق ــر الغرب ــم الكف ــی عال ــب عل يتغلّ

ــة. العماق
إّن المعركــة التــي خاضهــا األفغــان خــال االثنتــي عشــر 
ســنة الماضيــة ضــّد قــوات التحالــف الغربــي ربّمــا هــي مــن 
ــد أظهــر شــعبنا  ــخ. لق ــي التاري ــي ال نظيرلهــا ف ــارك الت المع
المجاهــد فــي هــذه المعركــة أعجــب البطــوالت، وقــّدم فيهــا 
ــرة  ــة الخطي ــذه المعرك ــب ه ــی أن كس ــات إل ــم التضحيّ أعظ

ــه. ــل هللا وقوت بفض
إّن كســب هــذه المعركــة لــم يكــن باألمــر الســهل، بــل ضّحــی 
أبنــاء األّمــة اإلســامية  الكثيــر مــن  فــي ســبيل كســبها 
الغيوريــن بأرواحهــم، وأّدوا الواجــب الــذي كان عليهــم. 
إّن أبطــال هــذه المعركــة وفدائييهــا وإن كانــوا يعيشــون 
والعــزم  التــوكل  أّن  إالّ  والعشــرين  الخامــس  القــرن  فــي 
ــي  ــّددت ف ــا، ج ــون به ــوا يتمتّع ــي كان ــة الت ــوة اإليماني والق
أذهاننــا ذكريــات الرعيــل األول مــن أبنــاء هــذه األمــة الذيــن 
اختارهــم هللا تعالــی إلعــزاز دينــه، وهــا نحــن نقــّدم لكــم فــي 
هــذا المقــال نبــذة مــن حيــاة أحــد أبطــال هــذه المعركــة وهــو 
ــی  ــذي تولّ ــد( النورســتاني ال الشــيخ الشــهيد )دوســت محم
القيــادة العاّمــة للمجاهديــن فــي واليــة )نورســتان( مــن بــدء
 الجهــاد ضــّد قــوات التحالــف الصليبــي بقيــادة أمريــكا إلــی 
ــه هللا  ــام 2013م رحم ــی ع ــي ســبيل هللا تعال أن استشــهد ف

تعالــی ورضــي عنــه.

سيرته :
ُولــد الشــيخ )دوســت محمــد( بــن ســفرمحمد بــن لعــل محمــد 
عــام 1377هـــ فــي عائلــة ُعرفت بالتديـّـن والخير فــي مديرية 
)كانتــوا( بواليــة )نورســتان( فــي شــرق أفغانســتان. بــدأ فــي 
الســابعة مــن عمــره بالتعلـّـم علــی والــده، وحيــن َعلـِـَم والــده 

ــع بالفطنــة والــذكاء القوييــن  أّن ابنــه )دوســت محمــد( يتمتّ
أراد لــه أن يتعلـّـم العلــوم الشــرعية فأرســله مــع أحــد علمــاء 
منطقــة )كانتــوا( وهــو الشــيخ موالنــا )أخترمحمــد( إلــی 
باكســتان. عــاش الشــيخ )دوســت محمــد( أربــع ســنوات عنــد 
الشــيخ )أخترمحمــد( فــي منطقــة )باجــور( القبليــة الحدوديــة 
ــوم  ــي مدرســته العل ــه كمــا درس ف ــون الفق ــه مت ــم علي وتعلّ
التجريبيــة االبتدائيــة، ومــن هنــاك واصــل دراســته االبتدائيــة 
والمتوســطة والثانويــة  فــي المــدارس الدينيــة األخــری عنــد 
ــك المنطقــة.  ــف المــدارس فــي تل أفاضــل العلمــاء فــي مختل
كتــب  لدراســة  ذهــب  الدينيــة  الثانويــة  الدراســة  وبعــد 
األحاديــث )الصحــاح والســنن( عــام 1401هـــ فــي مدرســة 
)دارالعلــوم النعمانيــة( فــي منطقــة )تشارســده( بالقــرب مــن 
مدينــة بشــاور عنــد المحــّدث الكبيــر موالّنــا الشــيخ )ســميع 
الحــق( رحمــه هللا تعالــی، وأكمــل دراســة األحاديــث عنــده، 
وتخــّرج بدرجــة )ممتــاز( فــي تلــك المدرســة، ووضعــت علی 
رأســه عمامــة الشــرف وهــي شــعار العلمــاء المتخّرجيــن فــي 

أرض الهنــد واألفغــان.
وبمــا أّن الشــيخ كان شــغوفاً بدراســة األحاديــث النبويــة 
ــی صاحبهــا أفضــل الصــاة وأزكــی الســام-  الشــريفة - عل
التحــق بمدرســة )دار القــرآن( فــي قريــة )بنجبيــر( مــن 
منطقــة )صوابــي( ليُعيــد دراســة الصحــاح والســنن عنــد 
الشــيخين العامــة والمفّســر العظيــم )محمــد طاهــر( وموالنــا 
الشــيخ )محمــد ياربادشــاه( رحمهمــا هللا تعالــی. وإلــی جــوار 
ــير  ــد( تفس ــت محم ــيخ )دوس ــنن، درس الش ــاح والس الصح
ــد الشــيخ )عبدالســام( فــي نفــس  ــم أيضــا عن القــرآن الكري

ــة. المدرس

مرتبته العلمية وحياته التدريسية:
إّن الشــيخ قــد حبــاه هللا تعالــی بمرتبــة علميــة عاليــة، وكان 
يشــهد لــه أقرانــه وتامذتــه بتفّوقــة العلمــي. وكان الشــيخ قــد 
أكمــل دراســة الكتــب المقــّررة فــي منهــج مــدارس المنطقــة 
فــي ســبع ســنوات فقــط، وحيــن تخــّرج فــي المدارســة كان 
ال يــزال شــاباً  طريّــاً، وعلــی الرغــم مــن صغــر ســنّه إال 
أنــه كان يحظــی مــن بيــن أقرانــه بشــرف قــراءة كتــاب 
الصحيــح لإلمــام البخــاري علــی الشــيخ، وكان يتمتـّـع بــذكاء 
ــا وكان  ــر إليه ــّرد النظ ــظ المســألة بمج ــث كان يحف ــاّد حي ح
الينســاها وإن مــّرت عليهــا ســنوات كثيــرة. وبفضــل علمــه 
الغزيــر كان اليتحــّرج مــن أســئلة الطــاب واليغضــب عليهــم 
أبــداً مهمــا كانــت األســئلة كثيــرة وصعبــة، ولــم يحــاول 
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التخلّــص مــن أســئلة الطــاب قــط، وكان يجيــب علــی أســئلة 
الطــاب فــي دروس التفســير وغيــره بانبســاط وطاقــة وجــه 

ــة صــدر. ورحاب
كان الشــيخ رحمــه هللا تعالــی شــغوفاً بمطالعــة الكتــب، وكان 
يشــتري كتبــاً نــادرة وكان يحفــظ كثيــراً مــن عبــارات الكتــب، 
ويعلــم مصطلحــات العلمــاء فــي جميــع العلــوم والفنــون. كان 
كثيــر المطالعــة لكتــب األحاديــث الشــريفة، وفــي الدرجــة 
الثانيــة لكتــب التفسيرالشــريف. كان مطّلعــاً علــی العجائــب 
والغرائــب فــي الكتــب، وكان يحفــظ قصصــاً نــادرة عــن العلــم 
والعلمــاء ويُســمعها بشــوق لطابــه أثنــاء التدريــس والتعليــم.

وبعــد التخــرج اشــتغل الشــيخ بالتدريــس فــي مدرســة )تعليــم 
القــرآن( للشــيخ )عبدالجبــار( فــي قريــة )ترخــو( بمنطقــة 
)باجــور( الحدوديــة، وواصــل فيهــا تدريــس األحاديــث والعلوم 
ــذه المدرســة  ــي ه ــس ف ــد التدري الشــرعية لـــ 22 ســنة. وبع
ــة  ــي مدرس ــس ف ــتغل بالتدري ــر( واش ــة )دي ــی منطق ــب إل ذه
قريــة )گــولایر( فــي منطقــة )شــيرين گل(. وفــي هــذه المنطقــة 
كان يــدّرس الشــيخ كتــب الموطــأ لامــام مالــك، وشــرح معانــي 
اآلثــار للطحــاوي، وســنن ابــن ماجــة والنســائي، وغيرهــا مــن 
ــب  ــي الكت ــل، وه ــة بالكام ــازات الصيف ــام اإلج ــي أي ــب ف الكت
التــي كانــت عــادة التــدّرس بالكامــل فــي المــدارس، بــل كانــت 

تــدرس منهــا أبــواب مختــارة.

مؤلفات الشيخ )دوست محمد( رحمه هللا تعالی:
ألّــف الشــيخ الشــهيد )دوســت محمــد( رحمــه هللا تعالــی كتبــاً 

ورســائل فــي مختلــف أبــواب العلــم ومنهــا :
1 - العقد الفريد في إثبات الفرد الشرعي من التقليد.

2 - الدررالسنية .
3 - الترجمان لعقائد الشبان.

4 - البرهان الساطع علی عدم اعتبار اختاف المطالع .
5 - تنبيه األنام عن حقيقة الدين واإلسام.

6 - هدية الكتوري في مقدمة الترمذي.
7 - نداء البراءة والجهاد.

8 - المسّدسات في مباحث الجهاد.

9 - خطبات مجاهد.
10 - نداء الفرسان ألهل البصيرة واإليمان.

11 - دروس الجهاد.
12 - تحفة األحرار.

دعوته إلی هللا تعالی وجهوده في سبيل تطبيق الشريعة:
واليــة  ســكاَن  مــن  كان  وإن  محمــد(  )دوســت  الشــهيد 
)نورســتان( فــي شــرق أفغانســتان إال أنــه كان يحظــی بشــعبية 
واعتبــار وشــهرة فــي كا جانبــي الحــدود بيــن أفغانســتان 
وباكســتان، وكان يُعــرف كأحــد الوجهــاء المطاعيــن والعلمــاء 

ــي باكســتان أيضــاً. ــة ف ــة )باجــور( القبلي ــي منطق ــن ف القائدي
إّن الشــيخ وإن كان يشــتغل بالتدريــس واإلمامــة فــي المســجد 
ــت  ــا كان ــعب كم ــاح الش ــي إص ــارز ف ــه دور ب ــه كان ل إالّ أنّ
ــق الشــريعة اإلســامية،  ــبييل تطبي ــي س ــة ف ــود حثيث ــه جه ل
وكان يصــّرح دومــاً بــأّن ســبب شــقاء المســلمين وســوء 
المســتبّدة  الاإســامية  الحكومــات  أوضاعهــم هــو وجــود 
ــد  ــام اإلســامي، وأّن الســبيل الوحي ــي الع ــرب ف ــة للغ الموالي
إلعــادة عّزالمســلمين ورفعتهــم هــو إعــادة الحكــم اإلســامي 
علــی منهــاج صــدر االســام إلــی البــاد اإلســامية، وأن تكــون 
ــلمين،  ــم المس ــي تحك ــدة الت ــي الوحي ــامية ه ــريعة اإلس الش

ــرة. ــا واآلخ ــي الدني ــاح للبشــر ف ــن الف ــا تضم ــا وحده ألنه
إّن الشــيخ )دوســت محمــد( كان يتمنـّـی منــذ زمــن قيــام الخافة 
ــي  ــان( ف ــة )اطالب ــن ظهــرت حرك ــارة اإلســامية، وحي أواإلم
ــج  ــی نه ــام إســامي عل ــة نظ ــل إلقام ــدأت تعم ــتان وب أفغانس
الخافــة الراشــدة ســاعدهم الشــيخ )دوســت محمــد( مســاعدة 
شــاملة، وانضــّم مــع جميــع أصحابــه وتامذتــه إلــی اإلمــارة 
عمــر  )محمــد  المــا  المؤمنيــن  أميــر  وبايــع  اإلســامية 

ــوم استشــهاده. ــی ي ــة إل ــك البيع ــزم بتل المجاهــد( والت
إن حركــة الطالبــان حيــن وصلــت إلــی الواليــات الشــرقية 
ــد(  ــت محم ــيخ )دوس ــا كان الش ــة أمره ــي بداي ــتان ف ألفغانس
ــوم الشــريعة فســاعد  ــذاك أحــد المدرســين المشــهورين لعل آن
الحركــة وقــام بخدمــات جهاديــة ودعويــة جليلــة، وقضــی 
ــی اإلشــاعات  ــة عل ــي المنطق ــره ف ــه وتأثي ــن خــال وجاهت م
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المغرضــة التــي كان يطلقهــا األعــداء ضــّد )الطالبــان( إلثــارة 
ــاس مــن خــال  ــاس ضّدهــم، فأوضــح الشــيخ الصــورة للن الن
ــن  ــم محاس ــن له ــنی، وبيّ ــوة بالحس ــة، والدع ــة الصادق الكلم
ــي  ــتمّر ف ــه، واس ــرورة إلي ــده والض ــامي وفوائ ــام اإلس النظ
دعوتــه إلــی أن وقــف أهــل المنطقــة جميعــاً مــع اإلمــارة 
اإلســامية، وقــد تجــّول الشــيخ آنــذاك فــي كثيــر مــن مناطــق 
ــان(  ــة الطالب ــة أمــر )حرك ــاً حقيق ــار( مبيّن )نورســتان( و)كون
وأقنــع كثيــراً مــن زعمــاء العشــائر بالوقــوف معهــم، وقــد 
اإلمــارة  ســيطرة  تحــت  آنــذاك  كامديــش  مديريــة  دخلــت 
ــی- واســتقّر فيهــا  اإلســامية بجهــود الشــيخ -رحمــه هللا تعال

ــل. ــكل كام ــامي بش ــم اإلس الحك

جهاده ضّد الغزو األمريكي ألفغانستان:
ــاد ضّدهــم كان  ــدء الجه ــي ألفغانســتان وب ــزو األمريك ــد الغ بع
الشــيخ )دوســت محمــد( مــن أوائــل مــن بــدأ الجهــاد ضــّد 
األمريكييــن بالنفــس والمــال واللســان، فبــدأ بتجييــش آالف 
المســلمين فــي منطقــة )باجــور( القبائليــة والمناطــق الحدوديــة 
ــوال  ــع األم ــه بجم ــع إخوان ــام م ــتان، وق ــن أفغانس ــری م األخ
ــر  ــكل نفي ــن بش ــز آالف المجاهدي ــن، وجّه ــاد والمجاهدي للجه
عــام مــن مناطــق )باجــور( و)ماالكنــد( و)كونــر( و)نورســتان( 
لمقاومــة الغــزو األمريكــي علــى أفغانســتان، وقــد دخلــت 
أعــداد كبيــرة منهــم إلــی خطــوط القتــال األولــی، وكان للشــيخ 

ــام. ــر الع ــك النفي ــي ذل ــر ف ــد( دور كبي )دوســت محم
ــّر للشــيخ  ــم يق ــول( ل ــی )كاب ــون عل ــد أن تســلّط األمريكيي وبع
بــدأ بالتخطيــط للمقاومــة الجهاديــة المســتمّرة  قــرار، بــل 
ــي  ــة ف ــروح الجهادي ــث ال ــدأ ببع ــا، وب ــن له ــداد المجاهدي وإع
نفــوس الشــباب وطلبــة العلــم عــن طريــق الــدروس، والمواعظ 
الصوتيــة، والمقــاالت المكتوبــة، وإعــداد المطويــات والرســائل 
ــن فيهــا حكــم الجهــاد ويحــّرض فيهــا المســلمين  التــي كان يبيِّ
ــّد  ــوا لص ــؤوليتهم وليقوم ــوا مس ــاد ليدرك ــة الجه ألداء فريض

ــن. عــدوان األمريكيي
ولــم يكتــِف الشــيخ بجهــاد اللســان، بل فتــح ألصحابــه وتامذته 
جبهــة للجهــاد المســلح فــي واليــة )نورســتان( وأبلــت جبهــة 
ــن  ــي م ــد الماض ــال العق ــاد خ ــي الجه ــناً ف ــاًء حس ــيخ ب الش
الشــيخ ضــّد  لجبهــة  الشــديدة  المقاومــة  الزمــن، وبســبب 
المحتلّيــن األمريكييــن كانــت )نورســتان( هــي أولــی الواليــات 

ــون بشــكل كامــل. ــّر منهــا األمريكيي ــي ف الت
عيّنــت اإلمــارة اإلســامية الشــيخ )دوســت محمــد( رحمــه هللا 
تعالــی مســؤوالً عاّمــاً عــن المجاهديــن فــي واليــة )نورســتان( 
ضمــن تشــكياتها الجهاديــة، باإلضافــة إلــی كونــه أســتاذاً 
وشــيخاً للمجاهديــن فــي تلــك المناطــق، ألّن معظــم القــادة 
الميدانييــن فــي نورســتان كانــوا مــن تامذتــه، وكانــوا قــد بــدأ 
والجهــاد بتوجيهــه وتحــت إشــرافه، ولذلــك يمكننــا القــول بــأّن 
ــي  ــي ف ــة ه ــك الوالي ــي تل ــارات ف ــات واالنتص ــع الفتوح جمي

ــی. ــت مــن إنجــازات الشــيخ رحمــه هللا تعال ــة كان الحقيق

فــي  المجاهــدون  أحرزهــا  التــي  واالنتصــارات  الفتوحــات 
تعالــی: الشــيخ رحمــه هللا  بقيــادة  نورســتان 

ــی نورســتان واســتقروا فيهــا  1 - حيــن دخــل األمريكييــون إل
هاجــم المجاهــدون بتاريــخ 24 / 7 / 2002م فــي مديريــة 
)كامديــش( المركــز األمريكــي فــي منطقــة )ماركونــده( وقتلــوا 

ــرار. ــون بالف ــاً والذ الباق ــاً أمريكي ــه 14 جندي في
بعلميــات  م   2004  /6  /2 بتاريــخ  المجاهــدون  قــام   -  2
ناحجــة ضــّد القــوات األمريكيــة فــي منطقــة )كوتيــا( بمديريــة 
عمليــات  أهــّم  مــن  العمليــات  تلــك  وكانــت  )كامديــش( 
ــدون  ــا المجاه ــل خاله ــد قت ــتان( وق ــي )نورس ــن ف المجاهدي
ــه  ــراون( األمريكــي، وغنمــوا أســلحته وظفــروا ب ــرال )ب الجن

فــي ميــدان المعركــة.
3 - هجــم المولــوي )عمرفــاروق( فــي شــهر )أغســطس( مــن 
ــی  ــن عل ــه المجاهدي ــن إخوان ــة 150 م ــام 2007م  بمرافق ع
ــت  ــة )وان ــي مديري ــس( ف ــة )أرن ــي قري ــن ف ــز األمريكيي مرك
ويــگل(، ودخلــوا إلــی القاعــدة العســكرية بعــد أن اجتــازوا 
جميــع ســياجات األســاك الشــائكه وغيرهــا مــن الموانــع. 
ــي  ــز األمريك ــي داخــل المرك ــن ف ــة المجاهدي واســتمرت معرك
قرابــة الســاعتين، وفــي النهايــة ســيطر المجاهــدون علــی 
المركــز بعــد أن قتلــوا فيــة 16 أمريكيــاً و 14 مــن الجنــود 
الشــهادة مــع  العمــاء، ونــال األخ )عمرالفــاروق( درجــة 
خمســة مــن إخوانــه المجاهديــن، وكانــت النتيجــة هــروب 

ــل. ــكل كام ــة بش ــك القري ــن تل ــن م األمريكيي
4 - هــرب األمريكييــون بتاريــخ 15/ رجــب/ 1429هـــ مــن 
المركزالعســكري الكبيرلهــم فــي قريــة )چمچــگل( بمديريــة 
)وانــت وايــگل( نتيجــة الهجمــات المســتمّرة للمجاهديــن، 
وغنــم المجاهــدون فــي ذلــك المركــز وســائل ومعــّدات كثيــرة.

ــرة  ــة الكبي ــة ضــّد القاعــدة األمريكي ــام المجاهــدون بعملي -5 ق
فــي مديريــة )وانــت وايــگل( بتاريــخ 13/ 6/ 2008م وقتلــوا 

فيهــا عشــرات الجنــود األمريكييــن.
منطقــة  فــي  )دبّــه(  مركــز  علــی  المجاهــدون  هجــم   -  6
)گوهرديــش( مــن مديريــة كامديــش عــام 2008 م وقتلــوا فيــه 
16 جنديــاً مــن جنــود العــدّو، ثــم هــرب العــدّو مــن ذلــك المركــز 

بشــكل كامــل.
7 - قــام 500 مجاهــد فــي شــهر ذي القعــدة مــن عــام 1430هـــ 
بهجــوم متزامــن وموّحــد علــی ثاثــة مراكــز لأمريكييــن فــی 
ــة )كامديــش(.  مناطــق )أورمــر( و)كمــو( و)شــرپيت( بمديري
قتــل المجاهــدون فــي تلــك العمليــات67 جنديــاً أمريكيــاً و9 
مــن عمائهــم األفغــان، كمــا أســروا 43 مــن عناصــر الشــرطة 
ــات  ــك العملي ــي تل ــدون ف ــيطر المجاه ــان، وس ــود األفغ والجن
والقاعــدة  األمــن،  قيــادة  ومركــز  المديريــة،  مركــز  علــی 

ــة. ــة بالمنطق ــاط الحراســة المحيط ــدّو، ونق ــة للع المركزي
فــي  األوضــاع  علــی  العميــق  األثــر  العمليــات  لتلــك  وكان 
ــا  ــروج له ــي كان ي ــاعات الت ــى اإلش ــت عل ــتان، وقض أفغانس
اإلعــام الغربــي عــن قــوة األمريكييــن وتقّدمهم في أفغانســتان، 
حتــی أّن القائــد العــام للقــوات األمريكيــة آنــذاك الجنــرال )مــك 
كرســتل( قــال فــي ذلــك الوقــت: )إن لــم ترســل الحكومــة 
األمريكيــة 40 ألــف جنــدي آخــر فــإن تجربــة )نورســتان( 

ــا(. ــتنان أيض ــن أفغانس ــری م ــق أخ ــي مناط ــتتكر ف س
8 - هجمــت القــوات األمريكيــة واألفغانيــة المشــتركة بتاريــخ 
ــن  ــي )بدي ــن ف ــق المجاهدي ــی مناط ــاً عل 13/ 11/ 2009م لي
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الهجــوم،  المجاهــدون  فقــاوم  )برگمتــال(  بمديريــة  شــاه( 
واســتمرت المقاومــة نحــو 7 ســاعات، وكانــت خســائر العــدّو 

ــح . ــل وجري ــن قتي ــاً بي ــة 80 جندي ــك المعرك ــي تل ف
9 - قــام المجاهــدون بعمليــات ناحجة علی مديريــة )برگمتال(، 

وبفضــل هللا تعالی ســيطروا علی مركــز المديرية.
ــة  ــی قري ــخ 6/ 4/ 2008 م عل ــون بتاري ــم األمريكيي -10 هج
)شــوك( فــي مديريــة )دوآب( فقاومهــم المجاهــدون مقاومــة 
شــديدة، وأســقطو مروحيتيــن لهــم، وانتهــت المعركــة بفــرار 
العــدّو مــن تلــك المنطقــة، وغنــم المجاهــدون فــي تلــك المعركة 

معــّدات ووســائل عســكرية كثيــرة.
11 - هجــم المجاهديــن عــام 2011م علــی مركــز 
وبعــد  )نورســتان(،  غــرب  فــي  )دوآب(  مديريــة 
معركــة طويلــة ســيطر المجاهــدون بفضــل هللا تعالــی 
علــی مركــز المديريــة، وغنمــوا غنائــم ومعــّدات 

ــرة. كثي
12 - هــرب األمريكييــون بتاريــخ 7/ 11/ 2012م 
مــن القاعــدة المهمــة لهــم فــي منطقــة )كلــه گــوش( 
مــن مديريــة )نورگــرام( بعــد أن لــم تثبــت أمــام 
هجمــات المجاهديــن المســتمّرة، وكان األمريكييــون 
واليــة  منهــا  ليُديــروا  القاعــدة  تلــك  أنشــأوا  قــد 

)نورســتان( بأكملهــا.
13 - أجــری المجاهــدون بتاريــخ 18/ 7/ 2008م 

عمليــة هجوميــة ضــدِّ القــوات األمريكيــة فــي قريــة )دب 
ــة جــاء بهــا  ــات مــن أصــل 15 دباب ــوا 8 دبّاب ــرورة( وأحرق ب
األمريكييــون، واحتــرق جميــع مــن كان فيهــا، وكان مــن بيــن 

ــن. ــكريين األمريكيي ــادة العس ــن كبارالق ــن م ــى اثني القتل
14 - قــام المجاهــدون بعمليــة هجوميــة ضــّد العــدّو فــي منطقة 
)نيشــگام( بمديريــة )غــازي آبــاد( بتاريــخ 21/ مايــو/ 2009م 
وقتلــوا خــال الهجــوم 12 أمريــكاً و 7 مــن الجنــود العمــاء، 
ــی  ــة إل وأســروا 12 شــخصاً مــن عناصــر الشــرطة، باإلضاف
مترجــم للقــوات األمريكيــة، وتــّم تدميــر مركــز العــدّو بالكامــل.
15 - هجــم المجاهــدون عــام 2011 م علــی أوكار العــدّو 
ــتّمر  ــش(، اس ــة )كامدي ــي مديري ــش( ف ــة )گوهردي ــي منطق ف
ــاراً،  ــة عشــر نه ــی الســاعة الحادي ــاح حت الهجــوم مــن الصب
وأســفر هــذا الهجــوم عــن مقتــل 37 جنديــاً مــن الحــرس 
ــح  ــم، وفت ــا أســر المجاهــدون عــدداً آخــر منه الحــدودي، كم
ــذا الهجــوم. ــدّو خــال ه ــز الع المجاهــدون خمســة مــن مراك

إّن االنتصــارات والفتوحــات المذكــورة هــي مــن العمليــات 
فــي  األمريكييــن  ضــّد  الجهــاد  فــي  الهاّمــة  المصيريــة 
)نورســتان(، وكان الشــيخ )دوســت محمــد( إّمــا مشــتركاً 
فيهــا بالفعــل، أوهــي أجريــت تحــت إشــرافه وقيادتــه، وبفضــل 
هللا تعالــی ثــم بفضــل هــذه العمليــات الجهاديــة القويــة انهــزم 
األمريكييــون فــي )نورســتان(، وكانــت هــذه الواليــة هــي 
ــة. الواليــة األولــی التــي تطّهــرت مــن رجــس القــوات المحتلّ

استشهاد الشيخ دوست محمد رحمه هللا تعالی:
كان الشــيخ رحمــه هللا تعالــی يقضــي معظــم أوقاتــه مــع 

المجاهديــن فــي جبهــات القتــال يتفقّــد أحوالهــم و أحــوال 
واإلرشــاد  بالوعــظ  يقــوم  بنفســه  وكان  الرعايــا،  عاّمــة 
الجبهــات، والمســاجد، ودورات  فــي  المجاهديــن  وتوعيــة 
ــي بعــض المناطــق كان  ــه ف ــاء مكوث ــن. وأثن إعــداد المجاهدي
يقــّدم للمجاهديــن وعاّمــة النــاس دروســاً فــي القــرآن الكريــم، 
ويجيــب علــی اســتفتاءات النــاس فــي القضايــا والنــوازال 

الشــرعية.
ــا  ــد رأی رؤي ــى كان ق ــه هللا تعال ــيخ رحم ــهاد الش ــل استش قب
ــد  ــی، وق ــبيل هللا تعال ــي س ــهادة ف ــارة الش ــا بش وكان يعتبره

تحققــت بشــارته بالفعــل بعــد رؤيتــة تلــك الرؤيــا بأيــام قليلــة.
كانــت رؤيــا الشــيخ هــي أنــه رأی أحــد إخوانــه وكان مــن 
تامذتــه وهــو الشــيخ المولــوي )ســليمان( رحمــه هللا -الــذي 
ــه  ــد أحضــر مع ــرس وق ــی الف ــاً عل ــام- راكب ــل ع استشــهد قب
ــا اركــب أيهــا الشــيخ!  ــه هي فرســاً مســّرجة للشــيخ ويقــول ل
إننــي قــد جئــت بالفــرس لــك، قــال الشــيخ: فركبــت علــی 

ــه. ــت مع ــرس وذهب الف

إّن الشــيخ )دوســت محمــد( رحمــه هللا تعالــی وإن كان تحــت 
مراقبــة العــدّو المســتمّرة، وكان العــدّو قــد قــام مــّرات عديــدة 
بغــارات ليليــة علــی مواقــع تواجــد الشــيخ للقبــض عليــه، كمــا 
ــار،  ــدون طي ــرة ب ــة مــن طائ ــارة الجوي ــن بالغ اســتهدفه مرتي
وأعلــن العــدّو عــن استشــهاده مّرتيــن، إالّ أّن هــذه الماحقــات 
واألخطــار لــم تمنــع الشــيخ مــن مواصلــة الجهــاد ضــّد العــدّو، 
بــل اســتمّر فــي جهــاده بــكل عــزم وبســالة إلــی أّن اســتهدفته 
طائــرة العــدّو بــدون طيــار فــي منطقــة )شــملي گل( بتاريــخ 2/ 
8/ 1434هـــ  وكان يجلــس تحــت عريــش مــع بعــض أصحابــه 
وقــد فتــح حاســوبه المحمــول لبحــث مســألة شــرعية فــي 
الكتــب الموجــودة فــي الحاســوب، ففجــاءه صــاروخ الطائــرة، 
ــوي )محمــد  ــه وهمــا المول واستشــهد مــع اثنيــن مــن أصحاب
طاهــر( وأحــد الشــباب الموجوديــن فــي المجلــس، وهكــذا 
ــن  ــن الزم ــوداً م ــذي عــاش عق ــد ال ــم المجاه ــذا العال رحــل ه
ــادة، رحمــه هللا  ــم والتعليــم والدعــوة والجهــاد والقي فــي التعل
تعالــی رحمــة واســعة، وتغّمــده فــي واســع جنانه،)إنـّـا هلل وإنـّـا 

إليــه راجعــون(.
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األمريكان ومغادرة 
أفغانستان الد

 خ
بو
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مقاومــة اإلمــارة اإلســامية لــن تتوقــف حتــی يهــرب األميــركان 
مــن البــاد. ويومــاً بعــد يــوم يــرى المجاهــدون تباشــير النصــر 
القريــب وهــذا النقــاش فيــه، إال أن البعــض منــا ينتظــر مغــادرة 
األمريــكان البــاد األفغانيــة طواعيــة دون قســر، وهــذا يتنافــى 
ــم،  ــكار العال ــب بأف ــدون اللع ــكان يري ــع، إذ أن األمري ــع الواق م
ــن،  ــال المجاهدي ــل قت ــط ألج ــس فق ــتان لي ــوا أفغانس ــن يترك ول
ولكــن أيضــاً لدوافعهــم االســتراتيجية فــي أفغانســتان، وتخويــف 

البلــدان المجــاورة ألفغانســتان .
األميــركان ال يعرفــون فــي أفغانســتان ســوى اســتهداف الشــعب 
ســكانه  أغلــب  وتهجيــر  ممنهــج  بشــكل  البــريء  األفغانــي 
ــم  ــت أنه ــية أثبت ــم الوحش ــا أن عملياته ــم!. كم ــف بيوته وقص
ليســوا جاديــن فــي الحفــاظ علــی ســامة مــا تبقــی مــن البــاد 
والســكان؛ بــل هــم جــادون فــي تحويــل أفغانســتان إلــی صومــال 
أخــری فــي منطقــة شــديدة الحساســية. فالمشــكلة الكبــری تكمن 
فــي طبيعــة االحتــال واالســتراتيجية الفكريــة األميركيــة التــي 
ينتهجهــا االحتــال فــي أفغانســتان، واليمكــن أن نقــول بــأي حال 
مــن األحــوال أن األميــركان جــاّدون فــي الخــروج الكامــل مــن 
أفغانســتان. وقــد طلــب االحتــال مــن اإلمــارة اإلســامية خــال 
ســنوات الحــرب -بعــد أن ذاقــوا مــرارة قتــال المجاهديــن ورأوا 
ــراً  ــب كثي ــي الحــرب-؛ طل ــا ف ــارة وصموده ــوة اإلم ــم ق بأعينه
ــظ فيهــا بكلمــة  ــم يتلف ــه ل مــن التعريضــات والمصالحــات إال أن
واحــدة تــدل علــى مصداقيتــه وجديتــه فــي مغــادرة أفغانســتان.
لقــد ســعى بعــض أركان نظــام األميــركان مــن غيــر المتنفذيــن 
حــرب  فــي  التــورط  تجنــب  فــي  األميركييــن  نصيحــة  إلــى 
ــع الشــديد مــن  أفغانســتان، لكــن مصيرهــم كان الشــتم والتقري

قبــل الروســاء األميركييــن. 
ــم  ــال أنه ــة، والح ــتان طواعي ــركان أفغانس ــادر األمي ــف يغ وكي
دخلوهــا دون أي مبــرر، فوقعــوا فــي ورطــة المفــر منهــا 
ــرارة قاســية.  ــي م ــوا الشــعب األفغان ــم أذاق ــى أنه ــة إل باإلضاف
وعــدم مغــادرة البــاد ليــس مســتبعداً أبــداً، خاصــة وأن بــوش 
أوضــح فــي خطابــه األول )بدايــة احتــال أفغانســتان( بأنــه 
ــل  ــادرة بدلي ــازالت، أو مغ ــة، أو تن ــتعداً ألي مصالح ــس مس لي
ــذ  ــد نف ــي(. وق ــركان )الشــعب األفغان ــه تحــدى خصــوم األمي أن
ــرات  ــات والطائ ــت الدباب ــث تدفق ــرق، حي ــرعة الب ــده بس تهدي

ــرة. ــاب مباش ــد الخط ــتان بع ــى أفغانس ــخ عل والصواري
ــة  ــاً طاحن ــة حرب ــذ البداي ــال  من ــا االحت ــد أراده ــار، لق باختص
ــل  ــوط الطوي ــذا الش ــع كل ه ــن قط ــي. وم ــعب األفغان ــی الش عل
ــرة،  ــات األخي ــي اللحظ ــع ف ــن أن يتراج ــارزة، ال يمك ــي المب ف
ــهم   ــاكلهم بأنفس ــون مش ــان يحلّ ــرك األفغ ــادرة ويت ــل المغ ويقب
ــة، التــي اقترحتهــا اإلمــارة اإلســامية فــي  بالمصالحــة الوطني
بدايــة الحــرب، خاصــة وأن االحتــال تــورط هــو وحلفــاؤه 

ــاً. ــخ مثي ــا التاري ــم يشــهد له ــم ل ــي جرائ ــون ف اإلقليمي

ــد فعــل كل مــا فعــل أن يفكــر بالمغــادرة.  ــال وق ال يمكــن لاحت

وبالتالــي، فــإن دخولــه فــي مفاوضــات مــع الشــعب عبــر 
طــرق مختلفــة لــم يكــن ســوى ضحــكاً علــى الذقــون ومحاولــة 
مفضوحــة منــه لكســب الوقــت كــي ال يظهــر فــي عيــون العالــم 
علــى أن فكــرة االحتــال فكــرة دمويــة ال تقبــل إال القصــف 

والتخريــب الشــامل والمنافــع األميركيــة.
ــة تســتجيب  ــة جنراالتي ــي أفغانســتان عقلي ــركان ف ــة األمي عقلي
ألبســط الضغــوط مــن القــوی الكبــری، )مــن روســيا والصيــن(، 
لكنهــا ترفــض التنــازل قيــد أنملــة للشــعب األفغانــي. وهــي 
ــم  ــة والمراوغــة وكســب الوقــت، ث ــى المماطل تعتمــد دائمــاً عل
تنقــض عهودهــا، وتنقــض علــى خصومهــا. إن األميــركان 
ــم  ــث ل ــان حي ــی مــع حلفائهــم األفغ ــي أفغانســتان حت ــون ف يلعب
ــراف  ــاط دون إش ــأي نش ــام ب ــان القي ــم األفغ ــمحوا لحلفائه يس
مباشــر منهــم، وانتزعــوا مــن حلفائهــم  كل مــا كانــوا يتمتعــون 

ــدوا  كل اســتقاليتهم.  ــن اســتقالية، ففق ــه م ب
ــة  ــع االتفاقي ــعون اآلن لتوقي ــتان ويس ــركان أفغانس ــل األمي احت
العســكرية مــن أجــل تبريــر وجودهــم فــي أفغانســتان، فيعيــش 
الشــعب األفغانــي دائمــا فــي حالــة الطــوارئ دون مبــرر، وتقييــد 
حّريتــه، وإبقــاء جميــع المعتقليــن األفغــان الذيــن اعتقلــوا بحجة 

اإلرهــاب خلــف قضبــان ســجونهم المصنوعــة فــي بادنــا.
النمــو الســرطاني لعمليــات االحتــال ضــد الشــعب األفغانــي 
لــم يتوقــف طيلــة الســنين الفائتــه، وســيزداد بعــد توقيــع هــذه 
االتفاقيــة، ســيزداد توغــاً وتســلطاً وبطشــاً وفاشــية! وبالتالــي، 
مــن الخطــأ الفــادح المراهنــة علــى أي تســويات مــع األميــركان، 
حتــى لــو تغيــر الزمــن، فقــد أثبتــت األيــام أنــه وبالرغــم مــن كل 
مــا حــّل بأفغانســتان مــن خــراب ودمــار علــى مــدى الســنوات 
الماضيــة، إال أن األميــركان  لــم يتعلمــوا شــيئاً. ولــم يقّدمــوا أي 
شــيء يهــدئ مــن مخــاوف األفغــان، أو يطمئنهــم، فقــد توحــش 
الجيــش األميركــی، وضــرب عــرض الحائــط بأبســط حقــوق 
األفغــان، وأصبــح قتــل اإلنســان األفغانــي واالعتــداء علــى 
ــاء بالنســبة  ــل شــرب الم ــى المــوت مث ــه حت ــه، وتعذيب ممتلكات
لأمريكييــن. وكأن االحتــال  يقــول للشــعب: »مهمــا حــدث، 
فلــن نغــادر، ال بــل انتظــروا ماهــو أســوأ وأفظــع بعشــرات 

ــا األمــور مــرة أخــرى«. المــرات، عندمــا تســتتب لن
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رسالة العلماء .. )9(
)اتق اهلل فقد مألت األرض ظلما وجورًا!(

إعداد: بلخي

»الثبــات حتــى الممــات«، هــذا هــو شــعار علمــاء األمــة 
الربانييــن، الذيــن ال يتنازلــون عــن الحــق وال يحيــدون عنــه 
ــم  ــت عليه ــوال، وعظم ــم األح ــت به ــا تقلب ــة، مهم ــد أنمل قي
الخطــوب، فهــم حمــاة الديــن وحــراس الشــريعة وجنــد الحــق، 
ــى  ــاظ عل يعلمــون أن أعظــم المهــام المنوطــة بهــم هــي الحف
معالــم الديــن، والتصــدي للمبتدعيــن، ومواجهــة كل جابــر 
ــياط  ــت س ــه تح ــى نحب ــي قض ــم ربان ــن عال ــم م ــل ، فك ودخي
ــن  ــى الدي ــه عل ــن أجــل ثبات ــاة، م ــي ســجون الطغ الباطــل وف
ــم طــورد وشــرد هــو  ــى الحــق، وكــم مــن عال ــه عل ومحافظت
وأهلــه مــن أجــل أنــه ال يداهــن وال يجــاري، وكــم مــن عالــم 
طمــس تاريخــه وشــوهت ســيرته بيــن النــاس؛ ألنــه آثــر 
مرضــاة هللا عــز وجــل علــى مرضــاة المضليــن والمحرفيــن، 
إن وّعــاظ البــاط وعلمــاء الســلطان الذيــن خــّدروا األمــة 
وثبطــوا الهمــم والعزائــم بمــا ينســجونه مــن فتــاوى مــا أنــزل 
هللا بهــا مــن ســلطان وبمــا يطوعونــه مــن أحــكام لتوافــق هوى 
حاكــم ظالــم أو تدعــم ســلطان جائــر أو لجبنهــم وإخادهــم 
إلــى األرض وكذلــك طواغيــت األرض الذيــن ابتليــت بهــم 
األمــة وأبــوا إال الصــد عــن ســبيل هللا. إن هــؤالء جميعــاً فــي 
ــن  ــة الذي ــاء األم ــة الهــدى مــن علم ــع أئم ــة م مواجهــة دائم
ــي  ــوا ف ــراً ووالًء وكان ــاق إجــاالً وتقدي اشــرأبّت إليهــم األعن

ــم الشــدائد. ــت به ــم المحــن ونزل ــن أصابته ــة الذي مقدم
فخرجــوا منهــا ظافريــن ظاهريــن مصداقــاً لقــول النبــي صلــى 
هللا عليــه وســلم: ) ال تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى أمــر 
ــول  ــاء ق ــؤالء العلم ــل ه ــم .. ( تمث ــن خالفه ــم م هللا ال يضره
ــاب والســلطان  ــه وســلم: ) .. أال إن الكت النبــي صلــى هللا علي
ســيفترقان فــا تفارقــوا الكتــاب. كمــا يحذرهــم هللا تعالــي 
ــاُر { . ــُكُم النَّ ــوْا فَتََمسَّ ــَن ظَلَُم ــى الَِّذي ــوْا إِلَ ــه: }َوالَ تَْرَكنُ بقول

العلمــاء  مــن  الصنــف  لهــذا  اليــوم  زماننــا  أحــوج  ومــا 
الربانييــن، العلمــاء الذيــن يحرســون اإلســام. المؤمنيــن علــى 
ديــن هللا المدافعيــن عــن شــريعة هللا الداعيــن إلــى الحــكام 
لتطبيقــه وفيمــا يلــي ســنتوقف عنــد بعضهــم علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر:
ــل  ــن ســعيد الخطيــب والقاضــي عندمــا أقب ــذر ب فهــذا هــو من
عمــارة  علــى  هللا  لديــن  الناصــر  الرحمــن  عبــد  الخليفــة 
الزهــراء أيمــا إقبــال وأنفــق مــن أمــوال الدولــة فــي تشــييدها 
وزخرفتهــا مــا أنفــق وهــي فــي حقيقــة حالهــا مجموعــة مــن 
القصــور الفاخــرة وكان يشــرف بنفســه علــى شــؤون البنــاء 
ــاة  ــهود ص ــن ش ــرة ع ــك ذات م ــغله ذل ــى ش ــة حت والزخرف

ــة. الجمع
وكان منــذر بــن ســعيد يتولــى خطبــة الجمعــة ، ورأى خروجــاً 
مــن تبعــة التقصيــر فيمــا أوجبــه هللا علــى العلمــاء، أن يلقــي 

علــى الخليفــة الناصــر درســاً بليغــاً يحاســبه فيــه على إســراف 
إنفاقــه فــي مدينــة الزهــراء، ورأى أن يكــون ذلــك علــى مــٍأ 

مــن النــاس فــي المســجد الجامــع بالزهــراء.
فلمــا كان يــوم الجمعــة اعتلــى المنبــر والخليفــة الناصــر 
حاضــر والمســجد غــاص بالمصليــن وابتــدأ خطبتــه قارئــاً 
ــُذوَن  ــوَن، َوتَتَِّخ ــةً تَْعبَثُ ــع آيَ ــُكلِّ ِري ــوَن بِ ــى )أَتَْبنُ ــول هللا تعال ق
َمَصانـِـَع لََعلَُّكــْم تَْخلـُـُدوَن، َوإَِذا بَطَْشــتُم بَطَْشــتُْم َجبَّاِريــَن، فَاتَّقـُـوا 
ُكــم  ُكــم بَِمــا تَْعلَُمــوَن، أََمدَّ ـِذي أََمدَّ َ َوأَِطيُعــوِن، َواتَّقُــوا الَـّ هللاَّ
ــَذاَب  ــْم َع ــاُف َعلَْيُك ــي أََخ ــوٍن، إِنِّ ــاٍت َوُعيُ ــَن، َوَجنَّ ــاٍم َوبَنِي بِأَْنَع
ــٌل  ــا قَلِي ْنيَ ــاُع الدَّ ــْل َمتَ ــه )قُ ــٍم( حتــى وصــل إلــى قول ــْوٍم َعِظي يَ
َواآلِخــَرةُ َخْيــٌر لَِّمــِن اتَّقَــى( ثــم مضــى فــي ذم اإلســراف علــى 
البنــاء بــكل كام جــزل وقــول شــديد ثــم تــا قولــه تعالــى 
ــَس بُْنيَانَــهُ َعلَــى تَْقــَوى ِمــَن هللّاِ َوِرْضــَواٍن َخْيــٌر أَم  )أَفََمــْن أَسَّ
ــَس بُْنيَانـَـهُ َعلـَـَى َشــفَا ُجــُرٍف َهــاٍر فَاْنَهــاَر بـِـِه فـِـي نـَـاِر  ــْن أَسَّ مَّ
ــذر  ــذر وين ــَن( وراح يح ــْوَم الظَّالِِمي ــِدي اْلقَ ــَم َوهللّاُ الَ يَْه َجَهنَّ
ويحاســب حتــى اّدكــر مــن حضــر مــن النــاس وخشــعوا وأخــذ 
ــه المقصــود  ــم أن ــد عل ــب، وق ــر نصي ــك بأوف ــن ذل الناصــر م
ــم يتحمــل  ــر أن الخليفــة ل ــى تفريطــه. غي ــدم عل ــه فبكــى ون ب
صــدره لتلــك المحاســبة العلنيــة ولشــدة مــا ســمع، فقال شــاكياً 
لولــده الحكــم وهللا لقــد تعمدنــي منــذر بخطبتــه ومــا عنــى بهــا 
ــاط  ــم استش ــي. ث ــي تقريع ــرط ف ــي وأف ــرف عل ــري، فأس غي
غيظــاً عليــه، متذكــراً كلماتــه، وأراد أن يعاقبــه لذلــك!! فأقســم 
أن ال يصلــي خلفــه صــاة جمعــة، وجعــل يلــزم صاتهــا وراء 

ــة.  أحمــد بــن مطــرف خطيــب جامــع قرطب
وهــذا ســفيان الثــوري رضــي هللا عنــه نموذجــا قــال: »أدخلــت 
ــا  ــع إلين ــي: ارف ــال ل ــى، فق ــور بمن ــر المنص ــي جعف ــى أب عل
حاجتــك، فقلــت لــه: اتــق هللا فقــد مــأت األرض ظلمــاً وجــوراً، 
ــك،  ــا حاجت ــع إلين ــال: ارف ــه، فق ــم رفع ــه، ث ــأ رأس ــال فطأط ق
المهاجريــن  بســيوف  المنزلــة  هــذه  أنزلــت  إنمــا  فقلــت: 
واألنصــار، وأبناؤهــم يموتــون جوعــاً، فاتــق هللا وأوصــل 
إليهــم حقوقهــم، فطأطــأ رأســه، ثــم رفعــه فقــال: ارفــع إلينــا 
ــه،  ــي هللا عن ــاب رض ــن الخط ــر ب ــج عم ــت: ح ــك، فقل حاجت
فقــال لخازنــه: كــم أنفقــت؟ قــال: بضعــة عشــر درهمــا وأرى 

ــم خرجــت«. ــا، ث ــال حمله ــق الجم ــواال ال تطي ــا أم ههن
ــف  ــن يوس ــاج ب ــى الحج ــات إل ــط الزي ــم حطي ــيء بالعال و ج
ــال :  ــه ق ــل علي ــا دخ ــرس فلم ــار المتغط ــم الجب ــي الظال الثقف

ــم  ــال : نع ــط ؟ ق ــت حطي أن
ــد  ــي عاهــدت هللا عن ــك فإن ــدا ل ــا ب ــط : ســل عم ــال حطي ــم ق ث
المقــام علــى ثــاث خصــال: إن ســئلت ألصدقــن، وإن ابتليــت 
ألصبــرن، وإن عوفيــت ألشــكرن . قــال الحجــاج : فمــا تقــول 

فــّي ؟ 
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قــال : أقــول فيــك إنــك مــن أعــداء هللا فــي األرض تنتهــك 
المحــارم وتقتــل بالظنــة. فأمــر الحجــاج أي يضعــوا عليــه 
ــم  ــب ث ــه القص ــقق ل ــى أن ش ــذاب إل ــه الع ــى ب ــذاب فانته الع
ــدون –  ــوه يم ــم جعل ــال  ث ــه وشــدوه بالحب ــى لحم ــوه عل جعل
ــوا لحمــه فمــا ســمعوه  يســتلون – قصبــة قصبــة  حتــى انتحل

ــيئاً . ــول ش يق
ــوا  ــال أخرجــوه فارم ــق، فق ــي آخــر رم ــه ف ــل للحجــاج إن فقي
ــا  ــه أن ــراوي – فأتيت ــو ال ــر – وه ــال جعف ــوق. ق ــي الس ــه ف ب

ــة؟  ــك حاج ــط أل ــه : حطي ــا ل ــه فقلن وصاحــب ل
ــره  ــم استشــهد وكان عم ــوه بشــربة ث ــاء .. فأت ــال شــربة م ق
ثمانــي عشــر ســنة رحمــه هللا .... شــهادة فــي ســبيل هللا نالهــا 

حطيــط وينالهــا كل مــن يســير علــى درب حطيــط .
ومظلمــة للحجــاج – وكل حجــاج فــي كل زمــان – يبــوء بإثمهــا 

ــدر.  ــك مقت ــد ملي ــوم يجتمــع الخصــوم عن وعقابهــا الشــديد  ي
ــات العلمــاء أمــام الحــكام  تبــرز  وهــذه صــورة رائعــة فــي ثب
صابتهــم فــي التمســك بدينهــم ولــو أدى ذلــك إلــى فقــدان 

المهــج واألرواح  . 
وقــد روي أن أبــا غيــاث الزاهــد كان يســكن المقابــر ببخــارى، 
فدخــل المدينــة ليــزور أخــاً لــه، وكان غلمــان األميــر نصــر بــن 
ــون والماهــي يخرجــون مــن داره فلمــا  محمــد ومعهــم المغن
رآهــم أبــو غيــاث الزاهــد قــال :يانفــس قــد وقــع أمــر إن ســكت 
ــاهلل،  ــتعان ب ــماء واس ــى الس ــه إل ــع رأس ــريكة، فرف ــت ش فأن
ــوا منهزميــن  ــة واحــدة، فول وأخــذ العصــا فحمــل عليهــم حمل

مدبريــن إلــى دار الســلطان، وقصــوا علــى األميــر مــا حــدث. 
فدعــا بــه، وقــال لــه أمــا علمــت أنــه مــن يخــرج عــن الســلطان 
يتغــدى فــي الســجن؟ فقــال لــه أبــو غيــاث: أمــا علمــت أنــه مــن 
خــرج علــى الرحمــن يتعشــى فــي النيــران؟ فقــال لــه مــن والك 
الحســبة )األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر( فقــال: الــذي 

والك اإلمــارة.
فقال األمير : والني الخلفية.

فقال أبو غياث: والني الحسبة رب الخليفة.
فقال األمير: وليتك الحسبة بسمرقند.
فقال أبو غياث: عزلت نفسي عنها.

فقــال األميــر العجــب تحتســب حيــث لــم تؤمــر، وتمتنــع حيــث 
تؤمــر.

قــال أبــو غيــاث: ألنــك إن وليتنــي عزلتنــي، وإن والنــي ربــي 

لــم يعزلنــي أحــد.
فقال األمير: سل حاجتك؟

قال:حاجتي أن ترد علي شبابي.
فقال األمير: ليس ذلك إلي. فهل لك حاجة أخرى؟

قال: أن تكتب إلى مالك خازن النارأال يعذبني. 
قال: ليس إلي ذلك أيضاً. فقال له: هل لك حاجة أخرى؟ 
قال: أن تكتب إلي رضوان خازن الجنان يدخلني الجنة.

فقــال: ليــس ذلــك إلــي أيضــاً. قــال أبــو غيــاث: فإنهــا مــع هللا 
ــي  ــة إال أجابن ــأله حاج ــا ال أس ــج كله ــك الحوائ ــو مال ــذي ه ال

ــه وشــجاعته. ــر ســبيله وأعجــب بإيمان ــى األمي ــا. فخل إليه
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الصحوة بعد الغفوة
بقلم الطالب: أبي مصعب

قــد مــر الزمــان الــذي كنــا نــؤرخ فيــه شــمائل األمــة اإلســامية 
ــا  ــخ بطــوالت قادتن ــن التاري ــى جبي ــا، و نســجل عل و خصائله

ومغامــرات آســادنا.
 وكان التاريــخ يســجل فــي كل حيــن مــا يبهــر المطّلــع و 
يدهــش القارئيــن. وإذا خــاض أحــد فــي بحــر التاريــخ فســيجده 
ــن  ــك الحي ــي ذل ــم ف ــامية، ألنه ــة اإلس ــوالت األم ــر ببط يزخ
كانــوا متمســكين و معتصميــن بكتــاب هللا وســنة رســوله، 
وحريصيــن علــى تنفيــذ أوامــر هللا تعالــى و ســنن النبــي عليــه 
الســام، ومجتنبيــن لــكل مــا نهانــا هللا تعالــى ورســوله عنــه. 
فالمســلمون إذا تمســكوا بالكتــاب والســنة قادهــم ذلــك إلــى 

ــوان. ــذل واله ــم ال ــك فله ــدا ذال ــا ع النصــر وم

ــدو؟  ــن أن يب ــوم يســتحيي م ــخ اإلســامي الي ــذا التاري ــا له فم
ومــا لــه يبكــي بالدمــاء، ومــا الــذي افتقــده التاريــخ اليــوم حتــى 
وصــل الحــال بنــا إلــى مــا نــرى بأعيننــا؟ مــع أننــا نــرى معظــم 
المســلمين اليــوم يعبــدون هللا ويــؤدون الصلــوات المكتوبــة وال 
ــمعوا  ــلمون ! اس ــا المس ــا أيه ــنة. في ــاب هللا والس ــرون كت ينك
بــآذان صاغيــة واحفظــوا بقلــوب واعيــة، بــأن القــوم قــد 
مالــوا إلــى مــا نهانــا هللا تعالــى ونبيــه عنــه، بــل كــرره الكتــاب 
والســنة مــراراً، حيــث قــال هللا تبــارك و تعالــى: )يأيهــا الذيــن 
آمنــوا ال تتخــذوا اليهــود و النصــارى أوليــاء، بعضهــم أوليــاء 

بعــض، و مــن يتولهــم منكــم فإنــه منهــم...(.

بتنــا نــرى القــوم يطلبــون الوفــاء ممــن قتلــوا األنبيــاء وســفكوا 
دمائهــم الزكيــة تجبــراً وفســاداً فــي األرض. وبتنــا نراهــم 

يلعقــون بــاب مــن عانــدوا ربهــم تبــارك وتعالــى، وحّرفــوا 
ــي  ــاً ف ــم حب ــوا آخرته ــال، وخرب ــب الم ــي كس ــاً ف ــم طمع كتبه

ــا. الدني
وليــس الخلــل فــي هــؤالء الرؤســاء والحــكام فحســب، بــل إن 
أكثرنــا واقــع فــي هــذا الفــخ مــن دون أن يشــعر إال مــن حفظــه 
ــى شــباننا فســنجد أن أكثرهــم  ــوم إل ــا النظــر الي هللا. وإذا ألقين
ــر  ــت وغي ــدم والكركي ــرة الق ــة كك ــاب الرياضي ــن باأللع ملتهي
ذالــك، ومعظمهــم يتتبّــع أخبــار المشــاهير مــن الاعبيــن، 
ويقتــدون بهــم وبأســلوبهم فــي اللبــس والــكام والمشــي 
والطعــام. وإذا ألقينــا النظــر إلــى آخريــن غيرهــم لوجدنــا أنهــم 
يتّبعــون اليهــود و النصــارى، وكان يجــدر بهــم أن يتبعــوا 
الصحابــة رضــوان هللا عليهــم، ويتخــذوا مــن علــوم ومعــارف 
الغــرب مايخــدم األمــة اإلســامية وينهــض بهــا، لكــن لأســف 
الشــديد فبعضهــم يجهــل حتــى ســير الخلفــاء الراشــدين وتاريخ 

ــم. خافته

ــة  ــوض لغلب ــى النه ــدر عل ــوم ال تق ــة الي ــرى أن األم ــك ن ولذل
األعــداء علــى فكرنــا وحضارتنــا وجميــع مجــاالت حياتنــا، 
ــة  ــط األم ــم لتثبي ــذ كل مكائده ــي تنفي ــون ف ــم ينجح ــك ه ولذال
اإلســامية وتشــتيت جهودهــا. إن أعــداء اإلســام قائمــون 
علــى عــداوة اإلســام وعــداوة هــذه األمــة منــذ عصــر النبــي 
ــوا  ــك انهزم ــع ذل ــم م ــوات والســام، لكنه ــه أفضــل الصل علي
و ســقطوا علــى قفاهــم فــي كل ميــدان حاولــوا فيــه قتــال 
المســلمين. وقــد اســتمروا فــي محاوالتهــم وخططهــم إلضعــاف 
هــذه األمــة، لكنهــم مــع ذلــك فشــلوا فــي كل مــرة علــى الرغــم 
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ــم. ــم وعدته ــرة عدده ــن كث م

فــي  اُســقط  وعندمــا 
وعلمــوا  أيديهــم 
أن لــن يســتطيعوا 
ــلمين  ــة المس هزيم
الســيف،  بمعركــة 

عــن  انســحبوا 
القتــال  مياديــن 

معــارك  وخاضــوا 
حضاريــة وفكريــة أثخنــوا مــن 

خالهــا باألمــة اإلســامية وأضعفوهــا 
الخافــة  آخــر  فــي  قوائمهــا  هشــموا  حتــى 

 . مية ســا إل ا
ــة أن  ــا اســتطاعت األم ــذا م ــا ه ــى يومن ــوم إل ــك الي ــذ ذل ومن
تقــوم. إن األعــداء مــا تغلبــوا علينــا مــن حيــث الغلبــة الحربيــة 
فقــط، بــل نجحــوا في تفريق شــملنا وقســمونا إلى بــاد وأقوام 
ــلمين.  ــع المس ــد جمي ــذي كان يوح ــواء ال ــقوا الل ــتى، وش ش
فحينمــا رأوا أنهــم نجحــوا فــي مقاصدهــم وأن المســلمين 
أصبــح بعضهــم يخالــف بعضــاً، وأبعدونــا عــن المقاصــد 
الدينيــة التــي تقربنــا إلــى هللا تعالــى كــي نحــرم مــن نصــرهللا 
وعونــه. ثــم هجمــوا علــى أفكارنــا وهــدم عقائدنــا الســماوية 
و حضارتنــا اإلســامية الزكيــة التــي تحكــم بالعــدل واإلحســان 
واألمــن والســام وبــث الطهــارة وهــدم الفواحــش. وزينــوا لنا 

فكرة 
نيــا  لد ا
بعيــداً  الفانيــة 
عــن الديــن وزخرفــوا لنــا الحضــارة 
ــام،  ــه كاألنع ــه ال بأبي ــن بأم ــا االب ــرف فيه ــي يُع ــة الت الغربي
وبثــوا الفواحــش والمحرمــات. فزلّــت فيهــا أقــدام المســلمين 
ــار  ــدي الكف ــي حفرتهــا أي ــي الهــّوة الت وأفكارهــم وســقطوا ف
و  وعقولهــم  وأســاليبهم،  أفكارهــم  ولوثــت  واألعــداء، 
حضاراتهــم إال مــن حفظــه هللا بضــوء الكتــاب والســنة. ولــم 
ــة  ــرة اآلمن ــق الزم ــوا تفري ــل حاول ــذا، ب ــد كل ه ــدءوا بع يه
ــة، وأشــعلوا  ــة الزائف ــرة مــن الحضــارة الغربي ــة الناف المؤمن
ــرى  ــا ن ــى بتن ــة، حت ــاً شــتى ومفاســد مختلف ــم فتن ــا بينه فيم

ــرة. ــذه الزم ــن ه ــوم بي ــد ي ــاً بع ــم يوم ــن تتضاخ ــذه الفت ه

لكــن هللا ســبحانه و تعالــى أراد غيــر مــا كانــوا يريــدون: 
)يريــدون ليطفئــوا نــور هللا بأفواههــم، وهللا متــم نــوره ولــو 

ــرون...(. ــره الكاف ك
وغــرس فــي األرض جــذوراً للهدايــة مازالــت تتأصــل وتقــوى 
ويشــتد عودهــا وتنقــذ المســلمين مــن هاكهــم وتخرجهــم مــن 
ــر  ــد عم ــن مــا محم ــر المؤمني ــال أمي ــن أمث ــار، م ــّوة الكف ه
حفظــه هللا، وعبــدهللا عــزام رحمــه هللا، والشــيخ أســامة رحمه 
هللا الذيــن قاومــوا األعــداء بالســيف، و الشــيخ إليــاس رحمــه 
ــى هللا، و الشــيخ قاســم  ــوة إل ــداء بالدع ــاوم األع ــذي ق هللا ال
رحمــه هللا الــذي قــاوم األعــداء بالعلــوم الشــرعية، وســار كل 
واحــد منهــم فــي دربــه بالحكمــة الموفــورة والخبــرة التامــة.

ومــاذا ينبغــي لنــا اآلن؟ ينبغــي لنــا أن نعــرف و نطّلــع علــى كل 
ــاء اإلســام،  مــا كاد ومــا يكيــده اليهــود والنصــارى لهــدم بن
ونجتنــب  العظــام.  المشــائخ  كتــب  علــى  باإلطــاع  وذلــك 
التشــبه بأعــداء اإلســام، ونعتنــق اإلســام بالقــول والفعــل، 
ــن المســلمين  ــه الســام و ســنته بي ــي علي ــاة النب ــي حي ونحي
التــي أصبحــت اليــوم غريبــة، ونأخــذ باألســباب المؤديــة إلــى 
ــى الهزيمــة، ونقــوي أنفســنا  النصــر، ونجتنــب مــا يــؤدي إل
بديننــا ونشــد شــوكتنا. فــاهلل أســأل أن يجمــع المســلمين تحــت 
ــورا  ــا ن ــر لن ــا مــن كل شــر، وأن يني ــواء واحــد وأن يحفظن ل

ــا اتباعه...آميــن. ــة و يرزقن ــى الهداي ــه إل نهتــدي ب
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أفغانستان خالل شهر مارس 2014م
إعداد: أحمد الفارسي

ماحظــة: هــذه هــي األرقــام المعلنــة فقــط، وماتلــك األرقــام إال قمــة الجبــل الثلجــي كمــا يُقــال، أمــا الحقيقيــة فيعلمهــا هللا ســبحانه 
وتعالــى ويمکــن مراجعــة موقــع اإلمــارة اإلســامية والمواقــع اإلخباريــة الموثقــة األخــری.

قــد ضاعــف المجاهــدون األبطــال فــي اإلمــارة اإلســامية خــال 
ــع  ــم العســكرية ضــد مواق ــن عملياته ــارس 2014م م شــهر م
والعســكرية  األمنيــة  وأهدافهمــا  والعميــل  األجنبــي  العــدّو 
والقضائيــة واإلعاميــة، وصعــدوا مــن عملياتهــم بشــكل ملفــت 
ــده الخســائر فــي  ــذي دوخ العــدّو جــراء تكب ــاه، األمــر ال لانتب
العجالــة نحــن بصــدد ســرد  األرواح واألمــوال وفــي هــذه 

ــراء: ــا للق تفاصيله

الخسائر في صفوف المحتلين األجانب:
لقــد اعتــرف العــدو فــي شــهر مــارس 2014 مــن العــام الحالــي 
ــدو  ــى الع ــدد قتل ــل ع ــذا يص ــى ه ــوده. وعل ــن جن ــل 2 م بمقت
ــدو  ــى الع ــل ويصــل عــدد قتل ــى 19 قتي ــي إل ــام الحال خــال الع
اإلجمالــي علــى ثــرى أفغانســتان إلــى 3428 قتيــل، 2324 

ــون. ــم أميركي منه
ولكــن الوقائــع والعمليــات التــي ســنقوم ببيانهــا فــي الســطور 
ــي  ــة الت ــدو الحقيقي ــائر الع ــن خس ــاء ع ــف الغط ــة ستكش اآلتي

ــه العــدو. ــغ عشــر معشــار مــا اعتــرف ب التبل

الخسائر في صفوف العماء:
ــى  كالعــادة كانــت الخســائر فــي صفــوف الداخلييــن تجــري عل
قــدم وســاق بــل كانــت فــي ازديــاد وفقمــا اعترفــوا بذلــك، 
ــائرهم إال  ــع خس ــى جمي ــوء عل ــي الض ــعنا أن نلق ــس بوس ولي

ــة: ــذه العجال ــي ه ــا ف ــى أهمه ــوء عل ــلط الض ــا سنس أنن
فــي يــوم األربعــاء 5 مــن مــارس اســتهدف أبطــال اإلمــارة 
ــة قيصــار  ــي مديري ــن الصحــوات ف ــاً م ــداً عمي اإلســامية قائ
بواليــة فاريــاب فــأردوه قتيــاً، كمــا قتــل أيضــاً 7 مــن محافظيــه 

أيضــاً.
ــان  ــة نازي ــم مديري ــل حاك ــوم الســبت 8 مــن مــارس قت ــي ي وف
بواليــة ننجرهــار جــراء هجــوم المجاهديــن البطولــي، كمــا 
أنــه فــي يــوم الثاثــاء شــهدت هــذه الواليــة وبالتحديــد مديريــة 

ــه. ــن محافظي ــع 2 م ــن م ــد األم ــل قائ رودات مقت
هــذا وقــد لقــي المارشــال فهيــم – نائــب رئاســة الجمهوريــة - 
مصرعــه بتاريــخ 9 مــن مــارس نتيجــة أمــراض عصيبــة، ثــم 
مــات وزيــر العــدل حبيــب هللا غالــب فــي يــوم الخميــس بتاريــخ 

20 مــن مــارس.
وفــي يــوم اإلثنيــن 17 مــن مــارس اســتهدف قاضي فــي مديرية 

انجيــل بواليــة هيــرات مــن قبــل مجهولين ولقــي مصرعه.
وفــي يــوم األربعــاء 19 مــن مــارس قتــل الحاكــم الجنائــي 
لمديريــة أنــدر وأحــد الموظفيــن فــي هجــوم المجاهديــن عليهــم. 
ويقــال بــأن عــدد ال بــأس بــه مــن جنــود الشــرطة جرحــوا فــي 

هــذا العمليــة.
وفــي يــوم الجمعــة 21 مــن مــارس أعلنــت وكاالت األنبــاء عــن 
مقتــل رئيــس مكتــب والــي قندهــار جــراء انفجــار لغــم عليــه فــي 

مديريــة خاكريــز مــن هــذه الواليــة.

النيران الصديقة:
الغــرو بــأن هجمــات المجاهديــن علــى العمــاء كانــت تجــري 
ــة؛ إال أن المحتليــن  ــة 12 عامــاً الماضي ــى قــدم وســاق طيل عل
ــوا  ــم يبخل ــاء، ل ــع العم ــة م ــود والصداق ــدقون بال ــن يتش الذي
ــراً  ــان، وكثي ــن األحي ــر م ــي كثي ــم ف ــاص عليه ــاق الرص بإط
ماكانــوا يقصفونهــم بذرائــع مختلفــة واهية، كما قتلــوا وجرحوا 
ــود  ــم بالوع ــم وقتله ــف قصفه ــوا مل ــم أختتم ــم. ث ــر منه الكثي
الورديــة الخاليــة مــن الجديــة وتقديــم بعــض االعتــذارات لهــم، 
وأنهــم ســيبحثون فــي القضيــة. ففــي آخــر هــذه األحــداث وفــي 
ــون  ــون األميركي ــف المحتل ــارس قص ــن م ــاء 5 م ــوم األربع ي
ثكنــة للعمــاء فــي واليــة لوجــر وقتلــوا وجرحــوا مااليقــل عــن 
22 مــن الجنــود الذيــن ربوهــم. كمــا قيــل بأنــه قــد قتــل فــي هــذا 

الهجــوم 8 جنــود وجــرح آخــرون.

قتلى المدنيين األبرياء:
استشــهد كثيــر مــن المواطنيــن األبريــاء خــال هــذا الشــهر مــن 
قبــل المحتليــن وأذنابهــم دون أي ذنــب أو جريــرة فليراجــع مــن 
أراد معرفــة تفاصيــل الجرائــم مقالــة جرائــم العمــاء والمحتليــن 
خــال شــهر مــارس، ولكــن نذكــر بعضهــا علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر:
ــائل اإلعــام  ــي وس ــارس انتشــر ف ــن م ــوم الســبت 1 م ــي ي ف
نبــأ القتــال الدائــر فيمــا بيــن األعــداء أنفســهم فــي مديريــة كــوه 
صافــي بواليــة بــروان وجــراء النيــران العشــوائية استشــهد 3 

مــن المواطنيــن األبريــاء.
ــدو  ــراف الع ــق اعت ــارس ووف ــن م ــاء 12 م ــوم األربع ــي ي وف
ــي  ــن ف ــد المواطني ــوا أح ــركان قتل ــيادهم األمي ــإن أس ــه ف نفس
مديريــة محمــد آغــه وقامــوا بأســر آخــر. وعــاوة علــى هــذه 
البربريــة قــام المحتلــون بتفتيــش بيــوت المواطنيــن و خربــوا 

ــة.  ــم النفيس ــم وممتلكاته أمواله
ــوه  ــذي قتل ــأن الرجــل ال ــن ب ــان مــن المواطني وأكــد شــهود عي
لــم تكــن لــه أي صلــة مــع الطالبــان أو أي أي جماعــة مســلحة 
فــي هــذه  المســلمين وســاكنا  أحــد عــوام  كان  بــل  أخــرى 

المنطقــة.
وفــي نفــس اليــوم أعلــن مجمــع المحامــي الحتــال أفغانســتان 
)األمــم المتحــدة( بــأن هجمــات طائــرات الــدرون قــد ازدادت فــي 
أفغانســتان. وقــال ممثــل المجمــع فــي جنيــف للصحفييــن بأنــه 
قــد قتــل خــال عــام 2013م زهــاء 45 مــن المواطنيــن وجــرح 
14 آخــرون، وهــو عــدد يفــوق مــاكان عليــه عــدد القتلــى 

بســبب هــذه الهجمــات فــي عــام 2012م.
وفــي يــوم الســبت 30 مــن مــارس أعلنــت وكاالت األنبــاء 
ــوال واألرواح  ــي األم ــة ف ــائر فادح ــدوا خس ــن تكب ــأن المدنيي ب
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ــي  ــل ف ــه قت ــان أن ــهود العي ــال ش ــود، وق ــات الجن ــة عملي نتيج
هــذه العمليــات 11 مــن المدنييــن المحلييــن وجــرح 40 آخــرون.

ــة  ــة منهــا والداخلي ــوكاالت المختلفــة الخارجي ــر ال ووفــق تقري
قتــل علــى ثــرى الوطــن خــال هــذا الشــهر زهــاء 45 مــن 
المواطنيــن وجــرح 60 آخــرون وأســر 77 علــى األقــل مــن قبــل 

ــة. ــة واألجنبي ــوات الداخلي الق

عمليات سيدنا خالد بن الوليد الناجحة:
ــي  ــه الت ــي هللا عن ــد رض ــن الولي ــد ب ــيدنا خال ــات س كان لعملي
نفذهــا مجاهــدوا اإلمــارة االســامية األبطــال نتائــج كبيــرة علــى 

الســاحة نشــير إلــى بعــض منهــا:
فــي يــوم األربعــاء 12 مــن مــارس قتــل فــي قندهــار مــا ال يقــل 
ــة  ــار نتيج ــاط الكب ــم الضب ــا فيه ــدو بم ــود الع ــن جن عــن 23 م
هجــوم المجاهديــن االنغماســيين. ففــي هــذا الهجــوم الصاعــق 
الــذي نفــذ علــى رئاســة التحقيــق األمنــي فــي المنطقــة الثانيــة 
مــن مدينــة قندهــار، قتــل العــدد الســالف الذكــر مــن جنــد العــدو 

وجــرح آخــرون.
وفــي يــوم الخميــس 20 مــن مــارس الموافــق آلخــر أيــام عــام 
1392 هـــ.ش اســتهدف المجاهــدون االنغماســيون مبنــى واليــة 
ننجرهــار وبعــض المراكــز المهمــة، وقتــل جــراء ذلك العشــرات 
مــن جنــود العــدّو وأصيــب آخــرون بجــروح متفاوتــة ومــن بيــن 
القتلــى فــي الهجــوم قائــد الشــرطة فــي المركــز األمنــي وقائــد 

قــوات المســاندة التــي هرعــت إلــى المــكان.
وفــي نفــس الليلــة تســلل االنغماســيون األبطــال وفــق تخطيــط 
دقيــق إلــى فنــدق مدينــة كابــول الــذي يبعــد عــن المقــر الرئاســي 
ــود مصرعهــم فــي هــذه  ــر، فلقــي عشــرات الجن نحــو 500 مت

الغــزوة المباركــة بمــا فيهــم المحتليــن ألجانــب.
وكان هذيــن الهجوميــن المثالييــن علــى أشــد مراكــز العــدو 
تحصنــاً ســبباً لزعزعــة معنويــات العــدو حتــى عزموا بمســاعدة 
مــن أســيادهم األجنبييــن علــى تعتيــم الحقائــق وإســدال الســتار 
عليهــا. وســعوا إلــى تشــويه ســمعة المجاهديــن بالصــاق التهــم 
والجرائــم وبذلــوا فــي ســبيل ذلــك قصــارى جهودهــم. كما ســعوا 
لتشــويه صــورة العمليــة البطوليــة بادعــاء أن المجاهديــن قــد 
ــاً  ــال ورج ــاء واألطف ــة النس ــزوة المبارك ــذه الغ ــي ه ــوا ف قتل
إعاميــاً. وقامــت جميــع وســائل إعــام المحتليــن ووكاالت 
أنبائهــم قومــة رجــل واحــد الســتنكار العمليــة وقلــب القضيــة، 
كــي يخفــوا الحقيقــة، ولكــن المجاهديــن قامــوا بدورهــم لتفنيــد 
هــذه الترهــات والخزعبــات وقدمــوا الحقائــق والمســتندات 

ــدوا دعاياتهــم الزائفــة. لعامــة المســلمين وفن
كمــا ســعى المجاهــدون األبطــال ضمــن سلســلة عمليــات خالــد 
ــكل  ــات وإفشــالها ب ــه لفــض االنتخاب ــد رضــي هللا عن ــن الولي ب
ســبب متــاح، وعلــى هــذا الغــرار اســتهدف المجاهــدون مكتــب 
لجنــة االنتخابــات فــي كابــول فــي يــوم الثاثــاء 25 مــن مــارس 
وقتــل جــراء ذلــك موظففــون ومرشــح محلــي وكثيــر مــن أفــراد 

األمــن واالســتخبارات وجــرح آخــرون.
وفــي اليــوم ذاتــه اســتهدف األبطــال االستشــهاديون محــل 
ــن  ــر م ــدد كثي ــك ع ــة ذل ــل نتيج ــود، فقت ــب للجن ــع الروات توزي
العــدّو. وقــد أحصــى شــهود عيــان زهــاء 28 مــن أجســاد 

والصحــوات. الجنــود 

وفــي يــوم الثاثــاء 25 مــن مــارس اعترفــت وزارة الدفــاع 
العميلــة بازديــاد الخســائر فــي صفوفهــا واعتبــرت عــام 1393 
هـــ.ش أنــه أشــد دمويــة مــن العــام الماضــي. ووفــق هــذا 
االعتــراف يصــل عــدد قتلــى العــدو اإلجمالــي 4 جنــود فــي 

ــوم. الي
ــد  ــي ومعب ــم أجنب ــى مطع ــذت عل ــي نف ــات الت ــي آخــر العملي وف
للمحتليــن األجانــب فــي العاصمــة كابــول، قُتــل جــراء تلــك 
والتبشــيريين وعماءهــم  األجانــب  مــن  العشــرات  العمليــة 
األفغــان، إال أن وســائل اإلعــام كمــا هــو ديدنهــا ســعت للتكتيــم 

والتعتيــم وإخفــاء خســائرهم وفــق أوامــر ســادتهم.

نفوذ المجاهدين في صفوف العدّو:
قــد تــرك زهــاء 409 مــن الذيــن أدركــوا الحقائــق خــال شــهر 
ــن أو  ــي األم ــن موظف ــوا م ــواء كان ــدّو س ــوف الع ــارس صف م
الشــرطة أو الجيــش بفضــل مســاعي لجنــة الدعــوة واإلرشــاد 

ــن. ــوف المجاهدي ــوا بصف والتحق
التحقــوا  الصحــوات  قــوات  مــن   10 فــإن  التقاريــر  ووفــق 
بصفــوف المجاهديــن فــي 2 مــن مــارس وعلــى إثــر ذلــك 
وبتاريــخ 7 مــن هــذا الشــهر التحــق 17 مــن قــوات الصحــوات 

المجاهديــن. بصفــوف 
وفــي 15 مــن مــارس التحــق جنــدي باســل فــي واليــة لغمــان 

بصفــوف المجاهديــن بعدمــا قتــل عــدداً مــن الجنــود.
ــى  ــى العــدو اإلجمالــي خــال هــذا الشــهر 9 قتل ــغ عــدد قتل وبل
ــي  ــان، و7 ف ــي بدخش ــار، و7 ف ــي ننجره ــدوز، و77 ف ــي كن ف
بكتيــا، و2 فــي بكتيــكا، و1 فــي بلــخ، و2 فــي لغمــان، و44 فــي 
كونــر، و7 فــي بــروان. كمــا غنــم المجاهــدون 13 مــن أنــواع 

الســاح.
وعلــى هــذا الغــرار التحــق عــدد مــن الذيــن كانــوا فــي صفــوف 
ــا.  ــاد ومركزه ــرقي الب ــي ش ــن ف ــوف المجاهدي ــداء بصف األع
ــاب، و144 مــن  ــة فاري ففــي هــذا الصــدد التحــق 24 مــن والي
ســربل، و4 مــن فــراه، و16 مــن اروزجــان، و35 مــن هيــرات، 
و6 مــن غزنــي،  و15 مــن هلمنــد، و1 مــن قندهــار، كمــا 
ــى  ــاح إل ــن الس ــة م ــواع مختلف ــن أن ــن 25 م ــر م ــلموا أكث س
المجاهديــن، وللتفصيــل يمكــن الرجــوع إلــى التقاريــر الشــهرية 

التــي تصــدر مــن لجنــة الدعــوة واإلرشــاد.

االعتراف باالحتال:
ــرة قصــارى جهودهــم  ــذل األعــداء خــال األعــوام األخي ــد ب لق
لكــي يســدلوا الســتار علــى قضيــة احتــال افغانســتان وبشــتى 
الســبل، وأنّــى لهــم أن يغطــوا الشــمس بالغربــال! فبعــض 
واألخــرى  الفينــة  بيــن  يعترفــون  أبــوا  أم  شــاءوا  قاداتهــم 
باحتــال البــاد. ففــي 3 مــن مــارس اعتــرف حامــد كــرزي بــأن 
ــا  ــت أفغانســتان خــال 12 عــام الماضــي وأنه ــد خان ــكا ق أمري
ــال كــرزي فــي  ــة. وق ــل أفغانســتان إال لمطامعهــا الذاتي ــم تحت ل
ــاب  ــة اإلره ــأن ذريع ــة واشــنطن بوســت ب ــع صحيف ــواره م ح

ــة. ــطورة خيالي ــي إال أس ماه

االعتراف بالهزيمة:
ــاء 5 مــن  ــوم األربع ــي ي ــة اسوشــيتدبرس ف ــر وكال ــق تقري وف
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مــارس قــال الجنــرال ديمبســي األمريكــي بعــد زيارتــه لكابــول: 
االســتقرار  وعــدم  والفوضــى  االســتقرار  زعزعــة  ســنرى 
ويأتــي  أفغانســتان.  فــي  االنتخابــات  بعــد  أفغانســتان  فــي 
ــون  ــل المحتل ــا احت ــي بعدم ــرال أميرك ــن جن ــراف م ــذا االعت ه
ــك األعــوام  ــوا خــال تل ــا زهــاء 12 عامــا، فقتل األجانــب بادن
اآلالف مــن األبريــاء ثــم هاهــم بــدأوا بالفــرار، واعترفــوا 

بهزيمتهــم الســاحقة الماحقــة.
استمرار الفرار:

ويقلــص المجتمــع الدولــي دوره فــي أفغانســتان ال بــل يفــر 
القتاليــة  القــوات  النســحاب  النهائــي  الموعــد  قبــل  منهــا، 
ــد  ــدا ق ــي كن ــا ه ــاري. وه ــام الج ــة الع ــول نهاي ــة بحل األجنبي
فــرت بتاريــخ 12 مــن مــارس مــن أفغانســتان وأنهــت دورهــا 

االحتالــي فــي أفغانســتان.
ووفقــا للحكومــة الكنديــة، فقــد قُتــل 158 جنديــا، ودبلوماســي 
واحــد وصحفــي واثنــان مــن المتعاقديــن المدنييــن طــوال فتــرة 

مشــاركتها فــي احتــال أفغانســتان.
ويُذكــر أن كنــدا كانــت ســادس أكبــر دولــة مشــاركة بقــوات فــي 
أفغانســتان، بعــد الواليــات المتحــدة وبريطانيــا وألمانيا وفرنســا 
وإيطاليــا. وقــد أدى زهــاء أربعيــن ألــف جنــدي مهامهــم القتالية 

فــي إحتــال أفغانســتان.
وعلــى إثــر ذلــك اخلــت بريطانيــا معســكراتها فــي واليــة هلمنــد 
ــن  ــروا تاركي ــم ف ــون إنه ــال البريطاني ــرار، وق ــارعت بالف وس
جميــع مقراتهــم ســوى مقريــن لهــم كبيريــن وهمــا : باســتن و 
آبزرويشــن بوســت ســتيرجا. ويصــل العــدد اإلجمالــي لقواعــد 

بريطانيــا فــي أفغانســتان زهــاء 137 قاعــدة.
ــة  ــر )منظم ــن الكبي ــي المحتلي ــإن حام ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
الجاسوســية  اإلدارة  وظيفــة  مــددت  قــد  المتحــدة(  األمــم 
المســماه بيونامــا إلــى عــام آخــر. ففــي يــوم الثاثــاء 18 مــن 
مــارس قامــت منظمــة أمــن هــذه الموسســة بتمديــد بقــاء 
ــات  هــذه الموسســة إلرواء مقاصدهــا ومطامعهــا فــي االنتخاب

بأفغانســتان.
وجديــر بالذكــر بــأن يونامــا لعبــت دوراً بــارزاً فــي جميــع 
ــا شــاءت  ــت بأفغانســتان ورأســتها كم ــي أجري ــات الت االنتخاب

وأجرتهــا وفــق أهوائهــا.

اإلفراج عن الجنود وسياسة العماء الرعناء:
هاجــم مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية البواســل الشــهر الماضــي 
قاعــدة للعــدو فــي كونــر وقتلــوا مااليقــل عــن 22 مــن الجنــود 
ــي  ــم ف ــن 2 منه ــدون ع ــرج المجاه ــد أف ــن وق ــروا آخري وأس
ــوف  ــوا بصف ــارس بشــرط أن اليلتحق ــن م ــة 14 م ــوم الجمع ي
العــدو مــرة ثانيــة. ولكــن العــدو كالعــادة ســلك طريــق الكــذب 
العــدو  ادعــى  حيــث  الوهميــة  البطــوالت  ونســج  والدجــل 
ــدى  ــن ل ــم المعتقلي ــوا ســراح جنوده ــم اســتطاعوا أن يفك بأنه
ــأن  ــاء ب ــوكاالت األنب ــه ســرعان مــا انكشــف ل ــان، إال أن الطالب
الطالبــان إنمــا خلــوا ســبيلهم شــريطة أن اليدخلــوا فــي صفــوف 

ــود مــرة أخــرى. الجن
هدم األسوار:

وعلــى أســاس مــا وعــد هللا ســبحانه وتعالــى المجاهديــن بأنــه 
ســيهديهم ســبله فالمجاهــدون بكتيكاتهــم الفــذة دّوخــوا األعــداء 
وحيّــروا العــدو مــرات ومــرات بعمليــات بطوليــة ومــا كان 

ــرف بالهزيمــة. للعــدو إال أن يعت
للمجاهديــن تكتيــكات فــذة لهــدم األســوار واســتطاعوا مــن 
خالهــا أن يفكــوا أســر كثيــر مــن إخوانهــم المجاهديــن، وهــذه 
المــرة أيضــاً اســتطاع المجاهــدون األبطــال وبتخطيــط جديــد أن 

يطلقــوا ســراح عــدد آخــر مــن إخوانهــم المجاهديــن.
ففــي يــوم االثنيــن 3 مــن مــارس اســتطاع المجاهــدون أن 
ــة يأمــر بخــروج زهــاء  ــل اإلدارة األمني ــا مــن قب ــزّوروا كتاب ي

ــار. ــجن قنده ــن س ــن م ــم المجاهدي ــن إخوانه 12 م

االنتخابات المزورة وفرار المراقبون األمميون:
إجــراء  العميلــة  اإلدارة  بمســاعدة  المحتلــون  اســتطاع 
ــارة  ــر أن اإلم ــي جــرت مؤخــراً. غي ــات المــزورة والت االنتخاب
ــرعية  ــرف بش ــم تعت ــة ول ــذه الخديع ــن له ــم تذع ــامية ل اإلس
هــذه االنتخابــات بــل رأتهــا مــن مخططــات األعــداء وطلبــت مــن 
ــدون  ــا. والمجاه ــاهم فيه ــأن اليس ــلم ب ــي المس ــعب األفغان الش

ــال  ــم، وخ ــيح ومكاتبه ــز الترش ــتهداف مراك ــن اس ــوا م تمكن
هــذه الهجمــات قتــل عــدد كبيــر مــن الذيــن يخدمــون فيهــا، كمــا 
قــد أصيــب آخــرون. كمــا عــزم الشــعب بــأن اليشــترك فــي هــذه 
االنتخابــات وأن اليقتربــوا مــن الصناديــق. وأيضــاً فــر األجانــب 

ــات. ــة االنتخاب ــدون مراقب ــوا يري ــن كان الذي
ففــي يــوم الســبت 22 مــن مــارس أذيــع عبــر وســائل اإلعــام 
فــرار جماعــة مــن المراقبيــن الدولييــن. هــذه الجماعــة بــادرت 

بالفــرار عندمــا قتــل أحــد أفرادهــم فــي فنــدق ســيرينا.
ولــم تكــن هــذه الهجمــات ســبب فــرار األجنبييــن فحســب؛ بــل 
ــة فــي 30 مــن مــارس بــأن قرابــة 800  أعلنــت اإلدارة العميل
مركــز مــن مراكــز االنتخابــات ســتغلق يــوم االنتخابــات. وتغلــق 
أبــواب هــذه المراكــز فــي حيــن أن 50 مــن البــاد تعهــدت 
بفــرض األمــن إلجــراء االنتخابــات، أضــف إلــى ذلــك فــإن 
جميــع العمــاء كلفــوا بــأن يقاتلــوا المجاهديــن ويســتعيدوا هــذه 
المراكــز مــن أيديهــم، ولكنهــم بــاءوا بالفشــل وذهبــت جهودهــم 

ــاح. أدراج الري

ــهرية  ــر الش ــة، تقاري ــة والداخلي ــع اإلخباري ــادر: المواق المص
لضحايــا  المخصــص  والتقريــر  واإلرشــاد،  الدعــوة  لجنــة 
أحــداث  وأهــم  اإلمــارة،  موقــع  فــي  والمنشــور  الشــعب، 

األســبوع.
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تناطح روسيا والنيتو
بقلم: محمود أحمد نويد

لــم تذهــب آهــات المضطهديــن فــي أفغانســتان ســدًى؛ فالنيتــو 
الــذي هــو عبــارة عــن مجموعــة بــاد وأعضــاء فــي الحلــف 
ــي  ــارزاً ف ــاً وب ــب دوراً ملموس ــركا لع ــة أمي ــي برئاس األطلس
أفغانســتان إليــذاء الشــعب األفغانــي والتنكيــل بهــم طيلــة عقــد 
ــات  ــه بنفســه التحدي ــات يواج ــوم ب ــه الي ــه، ولكن ــادة علي وزي
والمــآزق المضنيــة مــع الــروس مــن أجــل أوكرانيــا، ذلــك 
الحــرب علــى  نهايــة مطــاف  فــي  بــرز  الــذي  الموضــوع 
ــن  ــيا م ــتفادت روس ــات، واس ــة الخاف ــى طاول ــتان عل أفغانس

ــي. ــف األطلس ــى الحل ــط عل ــيلة ضغ ــتان كوس ــرب أفغانس ح
ــام 1954،  ــي ع ــا إال ف ــن أوكراني ــزءا م ــرم ج ــح الق ــم تصب ل
ــو  ــا خروتشــوف - وه ــم الســوفييتي نيكيت ــرر الزعي ــا ق عندم

ــي. ــه األصل ــى موطن ــا إل ــل - اهداءه ــي االص أوكران
ولــم يكــن لذلــك القــرار أثــر عملــي إبــان الحقبــة الســوفييتية، 
ــام 1991،  ــاد الســوفييتي ع ــكك االتح ــار وتف ــد انهي ــن بع ولك
أصبحــت شــبه جزيــرة القــرم جــزءاً مــن أوكرانيــا المســتقلة. 
ولكــن رغــم ذلــك، مــا زال أكثــر مــن %60 مــن ســكانها 

ــروس. ــن ال ــرون أنفســهم م يعتب

اســتولت روســيا علــى القــرم أصــا فــي أواخــر القــرن الثامــن 
عشــر عندمــا دحــرت جيــوش االمبراطــورة الروســية كاثريــن 
العظمــى تتــار القــرم الذيــن كانــوا متحالفيــن مــع العثمانييــن، 

وذلــك بعــد حــروب دامــت عــدة عقــود.
والتتــار، الذيــن عانــوا األمّريــن عندما قــرر الزعيم الســوفييتي 
المنطقــة  مــن  1944 طردهــم  عــام  فــي  ســتالين  جــوزف 
لتحالفهــم مــع النازييــن إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، عــادوا 
إليهــا ثانيــة بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي، ويشــّكلون اآلن 

زهــاء %12 مــن ســكانها.
ــد التتــار -وهــم مســلمون- أن تظــل شــبه جزيــرة القــرم  ويري
جــزءاً مــن أوكرانيــا، وتحالفــوا مــع المحتجيــن المناوئيــن 

ــف. ــي كيي ــش ف ــس يانوكوفيت للرئي

وبعــد حــدوث النزاعــات حــول جزيــرة القــرم بأوكرانيــا بــدءاَ 
مــن العــام الماضــي واســتمراراً للعــام الحالــي، أدى ذلــك 
ــا.  إلــى حــدوث أزمــات طاحنــة وتحديــات جارفــة فــي أوكراني
اعتراضــات  جــراء  للــروس  المواليــة  الحكومــة  وســقطت 
ــروا  ــم ي ــن ل ــى الســلطة الذي ــي الشــوارع وتول ــن ف المعارضي
الــروس كصديــق لهــم؛ بــل رأوهــا كعــدّو بغيــض لهــم، وازداد 
واتخــذوا  والسياســية،  االقتصاديــة  العاقــات  توتّــر  بذلــك 
خطــوات علــى خــاف مــا يرضــي الــروس. ممــا حــدى بالروس 
وتغييــر  الجديــدة،  األوكرانيــة  بالحكومــة  اإلعتــراف  بعــدم 
معظــم سياســاتها تجاههــا. وألجــل هــذا وذاك اتهــم السياســيون 
الــروس البــاد األجنبيــة وعلــى رأســها أميــركا بتوتيــر األزمــة 
األوكرانيــة، واعتقــدوا بــأن الحكومــة األوكرانيــة الجديــدة 
فاقــدة للشــرعية وتشــكل تهديــداً لســكان القــرم مــن ذوي 

ــية. ــول الروس األص

ــاً واتهمــت  ــة انقاب ــة الحالي ــروا أن الحكومــة االوكراني واعتب
إلــى  النزاعــات  واشــتدت  االنقــاب.  هــذا  بحمايــة  النيتــو 
أن اشــتاطت روســيا غيظــاً وحشــدت قواتهــا علــى حــدود 
ــدت الطريــق  أوكرانيــا، وبهــذه الخطــوة تكــون روســيا قــد عبّ
ــى تحريــض  ــة إل ــرة القــرم بروســيا، إضاف إللحــاق شــبه جزي
الســكان الــروس فــي هــذه الجزيــرة الســتفتاءات الــرأي العــام.
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روســيا  تعبــأ  ولــم 
الحلــف  بتحذيــرات 
وال  األطلســي 
األمريــكان وأخــذت 
وفــق  تســير 
األمــر  سياســاتها، 
فــي  تســبب  الــذي 
العاقــات  توتــر 
ــروس  ــن ال ــا بي فيم
أن  إلــى  وأميــركا 
زعمــاء  تناطــح 
كا البلديــن وألقيــا 
خطابــات ناريــة كٌل 
ــر. ــاه آخ ــا تج منهم
تجــف  ولــم  هــذا 
مــداد توقيــع اتفاقيــة 
إلحــاق شــبه جزيــرة 
القــرم بروســيا حتى 
ــي مناطــق  ــام أهال ق
ــف،  أخــرى ) خاركي
دونســيك،  و 
بــاد  ولوهانســك 

ــدون االنضمــام  ــا يري ــا( ضــد حكومــة أوكراني شــرقي أوكراني
ــاً  ــو يشــتاط غضب ــت النيت ــرات جعل ــذه المغام ــى روســيا. ه إل
مصّرحــاً: بــأن مجريــات األحــداث األخيــرة فــي أوكرانيــا لهــا 
ــاً  ــة، وأن روســيا ســتقترف خطــأ تاريخي عواقــب ســيئة للغاي

األحــداث. بهــذه 

ــا،  ــكا تجاهه ــديد ألمري ــل ش ــرد فع ــيا ب ــف روس ــبب موق وتس
حيــث قــال الوزيــر الخارجــي األميركــي جــون كيــري فــي يــوم 
ــب  ــى مطال ــق موســكو عل ــم تواف ــو ل ــاء 2014/4/8م: ل الثلث
الغــرب ولــم تخــرج جنودهــا، فــإن واشــنطن ســتقوم بفــرض 

ــات شــديدة عليهــا. عقوب
وأراد كيــري بكامــه هــذا أن يعبــر عــن مــدى غضبــه وذهولــه 
ــدوا  ــروس أب ــإن ال ــع، ف ــاكان يتوق ــس م ــن عك ــروس. ولك لل
ــي  ــور اوزروف الروس ــذر فيكت ــا ح ــه، عندم ــد من ــاً أش غضب
بقولــه: إذا مــا أوقــف النيتــو مســاعداته العســكرية والعمليــة 
لروســيا، فإننــا ســنمنعهم مــن نقــل اإلمــدادات اللوجســتية 

ــى أفغانســتان. ــراب الروســي إل ــر مــن الت ــي تعب الت

وهــذه المواقــف تأتــي فــي حيــن أن كثيــراً مــن اإلمــدادات 
ــك  ــمى أوليانوفس ــية تس ــة روس ــن منطق ــحن م ــية تش الروس
هــذه  إلــى  ماســة  بحاجــة  أميــركا  وإن  أفغانســتان،  إلــى 
ــو  ــث النيت ــي 2014م حي ــام الحال ــد الع ــيماً بع ــة والس المنطق
بصــدد إخــراج وســائله العســكرية مــن أفغانســتان وعبــر هــذا 

الطريــق الــذي هــو للــروس.
ــادر  ــو غ ــا ل ــه فيم ــي: أن ــاع الروس ــة الدف ــس لجن ــال رئي وق
ــام  ــي )2014م( وق ــام الحال ــر الع ــي آخ ــتان ف ــو أفغانس النيت

بنقــل وســائله العســكرية، فــا منــاص لــه والخيــار ســوى أن 
ــي. ــق الروس ــار الطري يخت

إمبراطوريتــن  وتعالــى  هكــذا ســيعاقب هللا ســبحانه  نعــم؛ 
عظيمتيــن ويشــغلهما بنفســيهما. فــي هــذه اللحظــات العصيبــة 
يأتــي حديــث أفغانســتان علــى طاولــة المفاوضــات، لنــرى 
ارتبــاط مصيــر أمريــكا والنيتــو وروســيا فــي المنطقــة والعالــم 

ــي أفغانســتان. ــر الحــرب ف بمصي

أي أنــه الخيــار لــدى النيتــو وأميــركا ســوى الســمع والطاعــة 
للــروس وهــم مضطــرون إمــا أن يقومــوا أمــام المــد الروســي 
فــي إقليــم أوكرانيــا، ويدعــوا نتيجــة لذلــك مالهــم وماعليهــم 
تــرك وســائلهم  إال  يســتطيعون  أفغانســتان؛ ألنهــم ال  فــي 
العســكرية الموجــودة فــي أفغانســتان، وهــذا الخيــار يكبّدهــم 
لسياســات  يستســلموا  أن  وإمــا  جســيمة.  فادحــة  خســائر 
ــن شــأن  ــل م ــروس ويق ــوا لل ــي أن يتنازل ــذا يعن ــروس وه ال

ــم.  ــي العال ــركا ف ــو وأمي النيت

ــأن هللا ســبحانه  ــة أمــل وبصيــص ضــوء ب ــاك بارق ــن هن ولك
وتعالــى قــد شــفى غليــل وطننــا الحبيب مــن النيتــو واألميركان 
ــر  ــم يخط ــق ل ــة بطري ــة الســنوات الماضي ــوه طيل ــن مزق الذي
ببــال األعــداء أصــاً، ولــم يحلمــوا بحــدوث ذلــك فــي يــوم مــا. 

ــه دائمــا  ــّي أن يدعــو بعــد صات ــى كل مســلم حــر أب ــذا عل ول
وبعــد أي عمــل صالــح بهــذا الدعــاء: »اللهــم اشــغل الظالميــن 
ــن  ــن«.. آمي ــالمين وغانمي ــم س ــن بينه ــا م ــن و نّجن بالظالمي

ــارب العالميــن! ي
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من ملساجد أفريقيا الوسطى؟
بقلم: صاح الدين

ــا  ــة، ف ــدة وأحاسيســنا متأجج ــا متق ــة وأكبادن ــا مجروح قلوبن
يمــر بنــا يــوم إال ويزيــد ألمــاً مــن آالمنــا، ووجعــاً مــن أوجاعنــا 

ولقــد ضــاق فضــاء األرض علــى أجســادنا.
ففــي األمــس القريــب اســتهزؤوا بخيــر الرســل، وأوغلــوا فــي 
أعراضنــا، وهاهــم اليــوم يدنســون ويهدمــون مســاجدنا.. فــآه 

ثــم آه!!
جروح وأوجاع، وهموم وآالم، وويات وآهات!

والمهــازل  المآســي  هــدف  اإلســامية  األمــة  أصبحــت 
والمهاتــرات، عــدٌو حاقــد كافــر يقتــل ويشــرد، يهتــك األعــراض 
ويغصــب األراضــي، ويقتــل الصبيــان، ويمــزق القــرآن، ويلعــب 
بالقيــم والرمــوز اإلســامية ويعبــث بالشــعب المســلم عبــث 
الوليــد بالقرطــاس، يمزقــه إذا شــاء ويحرقــه إذا شــاء، فحســبنا 

ــاد هللا. ــا عب هللا ي
نعــم؛ أكــدت مصــادر صحفيــة أن مســاجد أفريقيــا الوســطى 
تحولــت إلــى مراقــص وخمــارات بعــد أن قامــت المليشــيات 

ــم. ــى منه ــن تبق ــرد م ــلمين وط ــل المس ــيحية« بقت »المس
وقالــت مواقــع إســامية فرنســية، أن المســلمين فــي العاصمــة 
»بانجــي« شــبه مختفيــن، بعــد أن تــم قتــل بعضهــم وطــرد 

ــر. ــض اآلخ ــروب البع ــم وه بعضه
وأشــارت إلــى أن بيــوت المســلمين ُســلبت، وتــم تحويــل بعضها 
إلــى حانــات لشــرب الخمــر ومــاٍه ليليــة، كمــا أن المســاجد لــم 
ــع  ــال لبي ــى مح ــت إل ــا تحول ــث إن بعضه ــك؛ حي ــن ذل ــلم م تس

وتقديــم الخمــور، وممارســة الرقــص والغنــاء.
مــن  ألفــا  ثمانيــن  نحــو  تشــاد  وصــل  أخــرى،  جهــة  مــن 
المهجريــن مــن أفريقيــا الوســطى بســبب التطهيــر الدينــي 
ــاالكا  الــذي يمــارس عليهــم مــن قبــل مســلحي مليشــيا أنتــي ب
»المســيحية«، لكــن المصاعــب اســتمرت مــع هــؤالء حتــى بعــد 

ــات. ــص المعون ــة نق ــاد نتيج ــى تش ــم إل وصوله

ة  البيضـاُء  من أََسٍف تبكي الَحنِيفِيَـّ
كما  بكـى لِفِـَراِق  اإِلْلـِف َهْيَماُن

َعلَى ديـاٍر من  اإلسـام خالـيـٍة
قد  أْقفَـَرْت و َلَهـا بالُكْفِر ُعْمـَراُن

َحيُث المساجُد  قد صارت كنائَس  ما
فيهن  إال نَواقيٌس  و ُصْلبَـــــاُن

حتى المحاريُب تبكي و هــي جامدةٌ
حتى  المنابُر تَْرثِي و هي عيــــداَُن

ِهــــُم يا َمْن  لِِذلَّة  قوٍم بعد  عزِّ
أََحاَل حالَُهُم  كفٌر و طُْغيـــــاَُن

باألمس  كانوا  ُملُوكاً  في  منازلِِهـْم
و اليوَم هم في ديار الكفر ُعْبـــَداُن

لمثل هذا  يَُذوُب  القَْلُب من َكمــٍد
إْن كان  في القلب إساٌم وإيـمــاُن

ــأ  ــزن يم ــول والح ــامي وأق ــم اإلس ــى العال ــي إل ــم بوجه فأيم
ــا  ــي، ي ــزح قلم ــوى يزح ــاني، والج ــل لس ــل يعتق ــي والخج قلب
ــان! ال أحســب أن مســلماً  ــاب اإليم ــا أصح ــد! وي ــاء التوحي أبن
ــاً، يســتطيع أن يتخــذ  ــه فمــأه رحمــة وحنان دخــل اإليمــان قلب
ــاً أو يجــد لنفســه فــي ضحــوة  ــل مضجع ــه فــي ظلمــة اللي لجنب
النهــار قــراراً، حزنــاً علــى مســاجد هللا وغيــرة للمســلمين 

المضطهديــن.
مــا موقــف الــدول اإلســامية – وياليــت اســم اإلســام نــزع مــن 
أســماءهم كمــا نزعــوه وأخرجــوه مــن قوانينهــم وحقائقهــم – 

فــي هــذه القضيــة؟
ــؤال  ــه الس ــأن أوج ــق ب ــامية تلي ــة إس ــدت دول ــي وج وياليتن
إليهــا، فمــا هــؤالء إال عمــاء لأمريــكان يبســطون بســاط 
الحيــاء والشــرف واإليمــان لقــدوم أوبامــا والجنــود الصليبيــة!

فما موقف العلماء المسلمين في مثل هذه الكارثة الشنيعة؟
وما موقف الشباب الغيارى؟

أال يســمعون نــداء المســاجد المهدمــة، والمنابــر المكســرة، 
والصحــف الممزقــة؟

فمن للمساجد يا رجال اإلسام؟
فيا للخذالن والخنوع!!

وإلى هللا ألوذ وإليه أشتكي.
ياحــي ياقيــوم برحمتــك نســتغيث، أصلــح لنــا شــأننا كلــه 

والتكلنــا إلــى أنفســنا طرفــة عيــن.
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قصة قصيرة .. )زنجاوات(
الكاتب: داد محمد ناواك. تعريب: فايز وردك

وضــع أصابعــه فــي طــرف الثــوب الدائــري للفتــاة، ســحبها بــكل قــوة مــن بيــن المجموعــة، وأوقفهــا أمامــه مباشــرة، و تراجعــوا 
للخلــف. تحدثــوا فيمــا بينهــم ثــم جلــس أحدهــم متكئــا علــى ركبتــه، فهــذه هــي األســيرة الثانيــة التــي خــرج منهــا صــوت الضحــك 
والبــكاء معــاً. حاولــت المــرأة الركــض تجــاه جســد ابنتهــا، إال أنهــم صرخــوا علــى المترجــم فصــرخ بــدوره علــى المــرأة قائــا: 

إجلســي مــع أوالدك فــإن دورك آٍت أيضــا.

اقتــرب أحــد الجنــود األربعــة منهــا وکانــت خطــوط الــدم األحمــر تســيل علــى وجههــا األبيــض، اقتــرب يشــاهد الضحيــة بواســطة 
ــت البنــات الثــاث مــع الطفــل الصغيــر حــول أمهــم، وبينمــا كانــوا ينظــرون إلــى جثــة  الكشــاف الــذي يحملــه علــی رأســه. والتفّ
أختهــم، أخــرج الجنــدي شــيئاً مــن جيبــه ونثــره فــوق جثتهــا ثــم وقــف بعيــداً، وبينمــا كان يحــرك يــده فــي جيبــه، نــاداه شــخص 
آخــر فتراجــع مــن مكانــه. تقــدم جنــدي آخــر مــن المجموعــة، وقــام بســحب الطفلــة مالــه ذات األربــع أعــوام مــن بيــن اخوتهــا 
ــه الرصــاص عليهــا. اجتمعــت خــال  ــة أختهــا وأفــرغ زميل ــرة، وضعهــا فــوق جث ــه بحي ــها وهــي تنظــر إلي ــَف نَفَُس وأمهــا، توقّ

دقائــق جثتيــن، ونســي األطفــال الثاثــة الباقــون البــكاء.

ــن  ــس الطفلتي ــم أجل ــن ث ــوق الجثتي ــدات ف ــب والمخ ــات والمرات ــي البطاني ــام برم ــري وق ــو يج ــة وه ــن الغرف ــم م ــرج أحده خ
األخيريتيــن فوقهــا، وأخــذ الجنــود األربعــة بإطــاق الرصــاص عليهمــا فاختلطــت دمــاء األخــوات األربــع بعضهــا ببعــض. كســر 
صــوت الرصــاص ســكون الليــل المظلــم. جــرى الطفــل الصغيــر باتجاههــم، حاولــت المــرأة الوقــوف إال أنهــا قــد تلقــت رفســة قويــة 

مــن أحــد الجنــود أجلســتها فــي مكانهــا.
مسك الطفل بسبّابة المترجم، ونظر إليه وقال له بلهجة طفولية وبصوت مخنوق :

عمي متى يحين دوري ؟!

تمهيــد : زنجــاوت )بالجيــم المصــري( قريــة مــن قــری التابعــة لمحافظــة قندهــار، قُتــل فيهــا أكثــر مــن 18 قرويــا بينهــم 
أطفــال و نســاء وشــيوخ فــي عــام 2012. وتــم فيهــا اتهــام جنــدي أمريكــي واحــد فقــط.
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آية اإلسراء والمعراج !
بقلم: عرفان بلخي

مــن المناســبات التــي تتخلــل العــام الهجــري، مناســبة رأس 
الســنة الهجريــة، األول مــن شــهر محــرم، ومناســبة ذكــرى 
ــي الســابع والعشــرين  ــا ف ــل به ــراج، ويُحتف اإلســراء والمع
مــن رجــب. ومناســبة بدايــة الصيــام فــي شــهر رمضــان 
المبــارك، ومناســبة ليلــة القــدر وتكــون فــي العشــر األواخــر 
مــن شــهر رمضــان. ومناســبة عيــد الفطــر ويكــون اول 
شــهر شــوال، ومناســبة عيــد األضحــى المبــارك ويكــون فــي 
العاشــر مــن ذي الحجــة، وموســم الحــج ويكــون فــي الفتــرة 
ــث عشــر مــن شــهر ذي الحجــة .  ــى الثال ــن الثامــن إل مابي

ــا  ــل علين ــة تط ــبات المبارك ــذه المناس ــن ه وم
المناســبة  الشــهر  هــذا 

الثانيــة التــي يقــول 
شــانها  فــي 

ء  لعلمــا ا

لكــرام: ا
الســماء  »إن 

فــي  باألمــل  تنفــرج 
أحلــك الســاعات دائمــا، ولقــد شــاء 

ــه  ــى هللا علي ــد صل ــا محم ــى أن خــّص نبين ــارك وتعإل هللا  تب
وســلم بآيــة اآلســراء فــي ليلــة مباركــة قبيــل عــام مــن إذن 
الهجــرة، ولقــد كان هنالــك ارتبــاط بيــن قيام المجتمــع المؤمن 
المتكامــل ثمــرةً نهائيــةً لجهــاد الرســول محمــد صلــى هللا 
عليــه وســلم وبيــن هــذا المــدد اإللهــي الــذي شــّد أزره بآيــة 
كونيــة جليلــة هــي اإلســراء والمعــراج فــي عــام مــن أحلــك 
ــه وســلم فــي نضــال  ــى هللا علي ــه صل األعــوام التــي مــرت ب
الدعــوة، مــن الماحقــة بالســخرية والتكذيــب، واإليــذاء 
ــي  ــه المســتضعفين، ف ــه وألصحاب ــة ل واالضطهــاد والمقاطع
ــم،  ــم الرحي ــب الع ــي طال ــد أب ــى فق ــر عل ــزن الكبي ــام الح ع
صنــو أبيــه، ناصــره المطــاع، ســيد البطحــاء، وكذلــك علــى 
فقــد أم المؤمنيــن خديجــة رضــي هللا عنهــا، الزوجــة الوفيــة، 
البــارة، أنيســة قلبــه، ووزيــرة الصــدق فــي دياجيــر المحــن 
التــي كانــت فــي كل الشــدائد والملّمــات عــزاًء وأمنــاً وَســَكناً. 

فكانــت هاتــان الحادثتــان مــن أشــد مــا لقــي رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم مــن أحــزان الدنيــا وشــاء هللا تبــارك وتعإلــى 
ــداوي جــرح النبــي وأن يُســّري عنــه همومــه وأحزانــه  أن يُ
ــد  ــلية والتأيي ــي التس ــراج ه ــراء والمع ــزة األس ــت معج فكان

ــوة . ــام الدع ــات واتم ــى الثب ــع إل والداف

يقــول صاحــب الظــال رحمــه هللا إن: »قصــة اإلســراء - 
ــة واحــدة - اإلســراء  ــا فــي ليل ومعهــا قصــة المعــراج - كانت
ــي  ــى المســجد األقصــى ف ــة إل ــي مك ــن المســجد الحــرام ف م
بيــت المقــدس. والمعــراج مــن بيــت المقــدس إلــى الســماوات 
ــم  ــك العال ــى، وذل ــدرة المنته ــى وس العل

ــا. ــي المجهــول لن الغيب
مــن  الرحلــة 
لمســجد  ا

ــى  ــرام إل الح
األقصــى  المســجد 
رحلــة مختــارة مــن اللطيــف 
ــن  ــرى م ــد الكب ــد التوحي ــن عقائ ــط بي ــر، ترب الخبي
لــدن إبراهيــم وإســماعيل عليهمــا الســام، إلــى محمــد خاتــم 
بيــن األماكــن  النبييــن ]صلــى هللا عليــه وســلم[ وتربــط 
بهــذه  أُِريــد  وكأنمــا  التوحيــد جميعــا.  لديانــات  المقدســة 
ــر لمقدســات  ــة الرســول األخي ــة إعــان وراث ــة العجيب الرحل
الرســل قبلــه، واشــتمال رســالته علــى هــذه المقدســات، 
وارتبــاط رســالته بهــا جميعــا. فهــي رحلــة ترمــز إلــى أبعــد 
ــا أوســع  مــن حــدود الزمــان والمــكان; وتشــمل آمــادا وآفاق
مــن الزمــان والمــكان; وتتضمــن معانــي أكبــر مــن المعانــي 

القريبــة التــي تتكشــف عنهــا للنظــرة األولــى. 
ــه(  ــا حول ــذي باركن ــه )ال ووصــف هللا المســجد األقصــى بأن
وصــف يرســم البركــة حافــة بالمســجد، فائضــة عليــه وهــو 
ظــل لــم يكــن ليلقيــه تعبيــر مباشــر مثــل: باركنــاه. أو باركنــا 
فيــه. وذلــك مــن دقائــق التعبيــر القرآنــي العجيــب. واإلســراء 
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آيــة صاحبتهــا آيــات: ....والنقلــة العجيبــة بيــن المســجد 
ــم  ــى ل ــزة الت ــة الوجي ــي البره ــى ف ــجد األقص ــرام والمس الح
ــه وســلم [  ــه وآل يبــرد فيهــا فــراش الرســول ]صلــى هللا علي
أيــا كانــت صورتهــا وكيفيتهــا. آيــة مــن آيــات هللا، تفتــح القلب 
علــى آفــاق عجيبــة فــي هــذا الوجــود; وتكشــف عــن الطاقــات 
المخبــوءة فــي كيــان هــذا المخلــوق البشــري، واالســتعدادات 
اللدنيــة التــي يتهيــأ بهــا الســتقبال فيــض القــدرة في أشــخاص 
المختاريــن مــن هــذا الجنــس، الــذي كرمــه هللا وفضلــه علــى 

كثيــر مــن خلقــه، وأودع فيــه هــذه األســرار اللطيفــة«.

ــي ذروة  ــون ف ــا لتك ــي موعده ــراء ف ــة اإلس ــاءت آي ــم ج  نع
ــت  ــه، أت ــن قوم ــه وســلم م ــى هللا علي ــب للرســول صل التكذي
كالبشــرى لــه بإيمــان قومــه بعــد الصــدود والتكذيــب. وبشــرى 
مهتديــَن  دعــاةً  افواجــاً  ديــن هللا  فــي  المؤمنيــن  بدخــول 
ــرام  ــجد الح ــارق المس ــن مش ــم م ــم وإيمانه ــن بدينه ومعلمي
فــي مكــة واطــراف المســجد األقصــي فــي القــدس، إلــى آخــر 
مــا تبلغــه أضــواء المســجدين وصداهمــا، شــرقاً وغربــاً فــي 

ــر. وطــن المســلمين الكبي

ــا  ــرى لنبين ــن المعجــزات الكب ــراج م ــد كان اإلســرء والمع لق
عليــه وعلــى آلــه الصــاة والســام. وأكبــر معجــزة بعــد 
القــران الكريــم وذلــك لورودهــا فــي الذكــر الحكيــم وصحيــح 

الســنة النبويــة. كمــا امتــن عــز وجــل بالصــاة علــى رســوله 
الكريــم وعلــى امتــه، وإمامتــه لأنبيــاء عليهــم أفضــل الصــاة 
ــل  ــن جبري ــى مــكان توقــف األمي ــم التســليم، وتجــاوزه إل وأت
عليــه الســام، وإلــى غيــر ذلــك ممــا اليُحصــى مــن المشــاهد 

ــر. والعب

ــي خضــم  ــى هللا وســلم ف ــم صل ــد للرســول الكري ــك تأك وهنال
ســخرية المكذبيــن منــه وصــدود المســتهزئين عنــه، حقيقــة 
االتحــاد الــذي الينفصــم بيــن االيمــان بــاهلل واألمــن فــي الحياة. 
وحيــن عــودة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم إلــى مكــة، يعود 
ــه  ــى مكان ــه إل ــى أّمت الرســول اإلنســان المؤمــن المشــفق عل
الــذي انطلــق منــه، يعــود بعــد ليلــة حافلــة مباركــه، أهــدأ بــاالً 
ــاذاً  ــد نف ــه وأش ــتقبل أمت ــاوالً بمس ــم تف ــه وأعظ ــى دعوت عل
ــر  ــه وأكث ببصــره فــي ملكــوت الســماوات واألرض مــن حول
ــه  ــي صحبت ــروا ف ــن تكاث ــار الذي ــى األنص ــن إل ــا باليقي باغ
وثبتــوا فــي تأييــده، حتــي كانــت الهجــرة وكان الجهــاد وكان 

ــي أرجــاء األرض. ــاء وكان اإلنطــاق ف النصــر وكان البن
إن هللا يُمــن علــى عبــاده، فيصــف لهــم هــذه اللحظــات وصفــاً 
موحيــاً مؤثــراً. ينقــل أصداءهــا وظالهــا وإيحاءهــا إلــى 
ــا َزاَغ  ــا: )َم ــل وع ــول ج ــم( فيق ــورة النج ــي س ــم )ف قلوبه
اْلبََصــُر َوَمــا طََغــى * لَقـَـْد َرأَى ِمــْن آيـَـاِت َربِّــِه اْلُكْبــَرى( يصــف 
لهــم رحلــة هــذا القلــب المصفّــى، فــي رحــاب المــأ األعلــى. 
يصفهــا لهــم خطــوة خطــوة، ومشــهدا مشــهدا، وحالــة حالــة 

ــوا شــاهديها ..«.  ــى لكأنهــم كان حت
ــون  ــنن الك ــة لس ــت مخالف ــراج وقع ــراء والمع ــزة االس معج
ــة فــي مثــل تلــك المــدة الوجيــزة  ألن قطــع المســافات الطويل
واجتيــاز البعــد الهائــل مــا بيــن الســماء واألرض غيــر مألــوف 
فــي العــادة ولكــن ذلــك وقــع بقــدرة هللا تعالــى الــذي اليعجــزه 

شــئ .

نعــم لقــد رأى الرســول الكريــم صلــى هللا عليــه وســلم ضمــن 
ــم  ــون ث ــاً يزرع ــرى، رأى قوم ــه الكب ــات رب ــن آي ــا رأى م م
يعــودون فيحصــدون مــا زرعــوا فــي يــوم وكلمــا حصــدوا عاد 
ــل  ــذا فســأل جبري ــة، وهك ــه ثاني ــا كان فيحصدون ــم كم زرعه
ــال: هــؤالء هــم المجاهــدون فــي ســبيل هللا  ــه الســام فق علي
تضاعــف لهــم الحســنات .... إلــى عشــر إلــى ســبعمئة وإلــى 

ماشــاء هللا تعالــى ومــا أنفقــوا شــيئا فــاهلل يخلفــه.

ومعانيهــا  المباركــة  الليلــة  تلــك  علــى  الســنون  وتمــر 
وذكرياتهــا الخالــدة، واليــوم تمــر باألمــة اإلســامية ودم 
المســلمين األبريــاء مســفوح فــي كل مــكان. وتمــر بنــا ذكــرى 
هــذه الليلــة وبادنــا تئــن تحــت وطــأة االحتــال، وأبنــاء األمــة 
االســامية قــد مســتهم البأســاء والضــراء وزلزلــوا وهــم فــي 
انتظــار لطــف هللا عــز وجــل. )ومــا نقمــوا منهــم إال أن يومنــوا 

ــم ــد(. صــدق هللا العظي ــز الحمي ــاهلل العزي ب
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من عادى لي وليًا فقد آذنته باحلرب !
بقلم: عطاء هللا آخندزاده

ــو  ــا ول ــا رأين ــده حــق، كم ــد ووع ــى يع إن هللا ســبحانه وتعال
بعــد برهــة مــن الزمــن، وبعدمــا ابتلينــا مــن جانــب هللا ســبحانه 
وتعالــى بفقدنــا ألحــب أبنائنــا وإخواننــا فــي الحــروب الصليبية 
الفتاكــة التــي بدأتهــا أميــركا متبجحــة ومتفاخــرة بقدرتهــا 
التبقــي  التــي  الجــرارة  وجنودهــا  وأســاطيلها  وطائراتهــا 
والتــذر، غافلــةً عــن نصــرة هللا للمســتضعفين والمضطهديــن 
الذيــن كانــوا يدعــون هللا ســبحانه وتعالــى آنــاء الليــل وأطراف 
بالقــوات  عليــك  اللهــم  مســاء:  ويــرددون صبــاح  النهــار 
ــغل  ــم اش ــم، الله ــي نحره ــم ف ــل كيده ــم اجع ــة، الله الصليبي
ــن. ــالمين غانمي ــم س ــن بينه ــا م ــن و نّجن ــن بالظالمي الظالمي

فبعــد تلــك الفتــرة القاســية والعصيبــة التي عاشــها المجاهدون 
األبطــال، هاهــي البشــائر تتــرى، وكل يــوم يفــرح المؤمنــون 
بنصــر هللا للمؤمنيــن، والعــذاب والنــكال بمختلــف أنواعــه 
ينهــاالن علــى العــدو البغيــض، وذلــك تصديقــاً لقولــه الشــريف 
فــي الحديــث القدســي: مــن آذى لــي وليــاً فقــد آذنتــه بالحــرب.
علــى  الحــروب  بآثــار  اهتمامــا  أميركيــة  صحــف  أولــت 
الجيــوش، وأشــارت إحداهــا إلــى أن صحــة الجنــود األميركيين 
الذيــن شــاركوا فــي الحــروب آخــذة فــي التدهــور، وقالــت 
ــات  ــن العملي ــو المســؤول ع ــي ه ــش األميرك ــرى إن الجي أخ

ــى  ــت إل ــنطن بوس ــة واش ــارت صحيف ــد أش ــى األرض. فق عل
ــي  ــاركوا ف ــن ش ــن الذي ــود األميركيي ــف الجن ــي نص أن حوال
ــة  ــارا صحي ــون آث ــراق يعان ــتان أو الع ــى أفغانس ــرب عل الح

قاســية، وأن صحتهــم آخــذة فــي التدهــور.

عســكري  مليــون   2.6 حوالــي  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
أميركــي شــاركوا فــي الحربيــن علــى كابــل وبغــداد. وأن 
اســتطاعا للــرأي أجرتــه الصحيفــة باالشــتراك مــع مؤسســة 
»كايســر فاميلــي« كشــف عــن أن نصــف هــؤالء يعانــون 
ــم  ــى صحته ــرب عل ــي الح ــاركتهم ف ــبب مش ــيئة بس ــارا س آث
معظــم  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت  والنفســية.  البدنيــة 
تعــود  ال  للجنــود  والنفســية  والبدنيــة  الصحيــة  المشــاكل 
إلصابــات تعرضــوا لهــا فــي الحــرب نتيجــة أعيــرة ناريــة أو 
قنابــل يدويــة، مضيفــة أن حوالــي مليــون جنــدي قــال إنــه لــم 

يتعــرض إلصابــة خطيــرة فــي الحــرب.

أصوات المدافع:
وأشــارت صحيفــة واشــنطن بوســت: إلــى أن معظــم إصابــات 
الفوضــى والضجيــج  األميركييــن حصلــت بســبب  الجنــود 
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وأصــوات المدافــع واالنفجــارات، لمــا تتركــه مــن آثــار مدمــرة 
العصبيــة  باألمــراض  إلــى إصابتهــم  لطبلــة األذن، إضافــة 
وأمــراض ضغــط الــدم والقلــب بالرغــم مــن كونهــم شــبابا فــي 
الثاثيــن مــن أعمارهــم. وقالــت الصحيفــة فــي تقريــر منفصــل 
إن فئــة قليلــة مــن المجتمــع األميركــي تتحمــل تكلفــة الحــروب، 
موضحــة أن الحربيــن علــى أفغانســتان والعــراق تركتــا آثــارا 

مدمــرة علــى الجنــود الذيــن شــاركوا فيهمــا.
مــن جانبهــا، أشــارت صحيفــة واشــنطن تايمــز إلــى أن الجيــش 
ــي  ــة الت ــوات األميركي ــذراع الرئيســية  للق ــر ال ــي يعتب األميرك

تتولــى القيــام بالعمليــات علــى األرض.
وورد فــي دراســة أميركيــة: أن ربــع الجنــود األميركييــن الذيــن 
ــات  ــون اضطراب ــارج يعان ــي الخ ــام ف ــد مه ــا بع ــون عاج يتلق

عقليــة. 
وأظهــرت الدراســة أن جنديــا أميركيــا مــن بيــن كل أربعــة 
عملــوا فــي العــراق وأفغانســتان والذيــن يتولــى النظــام الصحي 

الحكومــي معالجتهــم عنــد عودتهــم، لديهــم مشــاكل نفســية.

معدل االنتحار:
كمــا كشــفت دراســة أخــرى أجرتهــا الحكومــة األميركيــة -وتعــد 
األشــمل حتــى اآلن- أن معــدل االنتحــار بيــن قدامــى المحاربيــن 
ــا  ــر مم ــد أكث ــي تزاي ــارب- ف ــون مح ــم 23 ملي ــغ عدده -البال
كان يُعتقــد فــي الســابق، حيــث يمــوت 22 شــخصا كل يــوم أي 

بمعــدل واحــد كل 65 دقيقــة فــي المتوســط.
قدامــى  شــؤون  وزارة  نشــرتها  التــي  الدراســة  وشــملت 
المحاربيــن أوائــل العــام الماضــي فــي الفتــرة مــن عــام 1999 
إلــى 2010، وبالمقارنــة مــع دراســات ســابقة أقــل دقــة، فــإن 

تقديراتهــا أشــارت إلــى 18 حالــة انتحــار يوميــا بالواليــات 
ــدة. المتح

وقالــت وزارة شــؤون قدامــى المحاربيــن إن عــدد حــاالت 
االنتحــار بالواليــات المتحــدة زاد بنســبة %11 فــي الفتــرة مــن 

2007 إلــى 2010.
ــر مــن %69 مــن حــاالت االنتحــار  ــوزارة أن أكث وأضافــت ال
بيــن المحاربيــن القدمــاء كانــت بيــن األفــراد الذيــن تبلــغ 

أعمارهــم خمســين عامــا فأكثــر.
وبــدوره، قــال الســناتور الديمقراطــي باتــي مــوراي عــن 
واليــة واشــنطن الــذي تبنــى تشــريعا يدعــم الرعايــة الصحيــة 
للمحاربيــن القدمــاء: »تقــدم هــذه البيانــات صــورة أكثــر دقــة، 
وهــي صــورة محزنــة بــل مثيــرة لانزعــاج عــن معــدالت 

ــى«. ــن القدام ــار المحاربي انتح
ــة  ــه صحيف ــت ب ــال ال الحصــر مــا أدل ــى ســبيل المث ونذكــر عل
دالــی  ســتيفين  بــأن  األمريکيــة  تايمــز‹  أنجلــوس  ›لــوس 
غريــن، البالــغ مــن العمــر 28 عامــا، الجنــدي األمريکــي 
الســابق، المحکــوم بالســجن مــدى الحيــاة لجريمتــي اغتصــاب 
ــي ســجن  ــراد أســرتها، انتحــر ف ــع أف ــا م ــة وقتله ــاة عراقي فت

االتحاديــة بواليــة أريزونــا األمريکيــة.
هــذه هــي األرقــام المعلنــة فقــط، وماهــذه األرقــام إال قمــة الجبل 
الثلجــي، أمــا األرقــام الحقيقيــة الغيــر معلنــة فــا يعلمهــا إال هللا 
ــوا المســلمين فــي كل مــكان، فســلّط هللا  ــى. قتل ســبحانه وتعال
عليهــم أنفســهم لكــي تقتلهــم. أمريــكا دولــة إجراميــة إرهابيــة 
ــي  ــة، وهاه ــن القتل ــن المجرمي ــة م ــا إال مجموع ــا جنوده وم
نتيجــة حربهــم مــع أوليــاء هللا، فجزاؤهــم فــي الدنيــا كمــا نــرى 

ونلمــس وأمــا فــي اآلخــرة فلهــم عــذاب شــديد.
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ال نبالي
بقلم: الدكتور بنيامين

لم يمسح االحتال
 جوخه من دم األفغانيات 

حتی أعلن االنتخابات 
ليوّجه بناء المعتقات 

وقصف الطائرات
دون تنديد

وانتهاک الحرمات
باع کرزاي شعبه والباد
أکثر من عشر سنوات

شرط أن يضمن االحتال
إقراراً بتسليم الدوالرات

بالقدر الذي يشفي کيس البرلمان
سيجیء بعده من کان يأتي

بتفويض احتالي
ليزيد شروط القرارات

وتوسيع االتفاقات
في إطار خدمة االحتال

فيفيض علی الشعب الصعوبات
ويُفتش من األطفال الرئات

کي يُطمئن االحتال من المتفجرات
وإذا شاء االحتال
أن يراود زوجه 

فقوة األمن تستفيض
لتحمي االحتال من االعتداءات

ويوقّع االتفاقية
لتطير عشرات الطائرات 
لقصف ُمتبقی الخرابات 

والمساجد
هم يعقدون االنتخابات 

وواصلنا لنکون من التقاة
ونوحد الذي قّوض ظهر الطغاة

ونحذر شعبنا أن ينغمسوا في الموبقات 
النبالي من يکون رئيساً عما قريب

)رئيس المعتقات(
عبر االنتخابات 

فإنا سنزيل تلک الظلمات
ويکون فجرنا في انباج 
بعد کسح غبار االحتال

نعم شعبي
ستزول کل الظلمات 

ونری الحريات
ونحول بالرياض 

کل المعتقات
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حبوث يف سرية اخلليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل
)الحلقة الرابعة العشرة( فضائل عمر بن عبد العزيز

مع هللا الكبير المتعال: 
عــن غالــب القطــان قــال: قــال عمــر بــن عبدالعزيــز: اللهــم إن 
ــْي!  ــك أهــٌل أن تَْبلَُغنِ ــك فــإن رحمتَ ــَغ رحمتَ لــم أكــن أهــا أن أبلُ
رحمتـُـك وِســعت كلَّ شــيٍء وأنــا شــيٌء - فَْلتَِســْعنِْي رحمتـُـك، يــا 

أرحــم الراحميــن! 
اللهــم إنــَك خلقــَت قوًمــا فأطاعــوك فيمــا أمرتَهــم، وعملــوا فــي 
الــذي خلقتَهــم لــه - فرحمتـُـك إياهــم كانــت قبــل طاعتُِهــْم لــك، يــا 

أرحــم الراحميــن! .
عــن ُوهيــب بــن الــورد قــال: قالــت فاطمــة زوجــة عمــر: وهللا! 
ــا،  ــز( بأكثركــم صــاةً وال صياًم ــد العزي ــن عب مــا كان )عمــر ب
ــن  ــا هلل م ــدَّ خوفً ــط كان أش ــَدهللا ق ــت عب ــا رأي ــي وهللا! م ولكن
عمــر، وهللا إن كان لَيكــون فــي المــكان الــذي إليــه ينتهــي 
ســرور الرجــل بأهلــه بينــي وبينــه لحــاف، فيخطــر علــى قلبــه 
ــع فــي  ــر وق الشــيُء مــن أمــر هللا، فينتفــض كمــا ينتفــض طائ
المــاء، ثــم يَنِشــج ثــم يرتفــع بــكاؤه حتــى أقــول وهللا لَتَْخُرَجــنَّ 
نفُســه التــي بيــن جنبيــه، فأطــرح اللحــاَف عنــي وعنــه رحمــةً 
ــُد  ــارة بع ــن هــذه اإلم ــا وبي ــا كان بينن ــا ليتن ــول: ي ــا أق ــه، وأن ل

ــا فيهــا. ــذ دخلن ــا ســرورا من المشــرقين، فــوهللا مــا رأين
ــن  ــر ب ــن عم ــر المؤمني ــات أمي ــا م ــوة: لم ــن حي ــا ب ــال رج وق
ــة،  ــي الخاف ــده ف ــك بع ــد المل ــن عب ــد ب ــام يزي ــز وق ــد العزي عب
ــر  ــا أمي ــد ي ــال ليزي ــك فق ــد المل ــن عب ــد ب ــن الولي ــر ب ــاه عم أت
المؤمنيــن! إن هــذا المرائــي - يعنــي عمــر بــن عبــد العزيــز - قد 
خــان مــن المســلمين كل مــا قــدر عليــه مــن جوهــر نفيــس وُدرٍّ 
ــى  ــن، وهمــا مقفــوالن عل ــي داره مملوءي ــن ف ــي بيتي ــن، ف ثمي

رِّ والجوهــر. ــدُّ ــك ال ذل
فأرســل يزيــد إلــى أختــه فاطمــة بنــت عبــد الملــك امــرأة عمــر: 

ا فــي بيتيــن مقفوليــن. بلغنــي أن عمــر َخلَــَف جوهــرا وُدّرً
فأرســلت إليــه: يــا أخــي مــا تــرك عمــر مــن ســبد وال لبــد، إال 

مــا فــي هــذا المنديــل.
وأرســلت إليــه بــه، فحلّــه فوجــد فيــه قميصــا غليظــا مرقوعــا، 
ورداء قشــبا )أي: غيــر جديــد( وُجبّــة محشــوة غليظــة واهيــة 
ق و انشــق( البِطانــة )البِطانــة : مــا  )وهــى الثــوب أي تََخــرَّ

ــه الشــيُء , و هــي خــاف ِظهارتــه(. ــن ب يُبَطَّ
فقــال يزيــد للرســول: قــل لهــا: ليــس عــن هــذا أســأل، وال هــذا 

أريــد، إنمــا أســأل عمــا فــي البيتيــن.
فأرســلت تقــول لــه: والــذي فََجَعنِــْي بأميــر المؤمنيــن! مــا 
دخلــُت هذيــن البيتيــن منــذ ولــي الخافــة، لِِعْلِمــْي بكراهتــه 
ْل مــا فيهمــا لبيــت مالـِـَك.  لذلــك، وهــذه مفاتيحهمــا، فَتََعــال، فََحــوِّ
فََرِكــَب يزيــد ومعــه عمــر بــن الوليــد حتــى دخــل الــدار ففتــح أحد 
ــع آجــرات مبســوطات  ــه كرســي مــن أَْدٍم وأرب ــإذا في ــن ف البيتي
ــر  ــال عم ــر(. فق ــاء صغي ــم : إن ــم )القمق ــي، وقُْمقُ ــد الكرس عن
ــه  ــد في ــي فوج ــت الثان ــح البي ــم فت ــتغفر هللا، ث ــد: أس ــن الولي ب

ــت،  ــقف البي ــة بس ــلة معلق ــا، وسلس ــا بالحص ــجدا مفروش مس
فيهــا كهيئــة الطــوق بقــدر مــا يدخــل االنســان رأســه فيهــا إلــى 
أن تبلــغ العنــق، كان إذا فتــر عــن العبــادة أوذكــر بعــض ذنوبــه 
ــًس لئــا ينــام،  وضعهــا فــي رقبتــه، وربمــا كان يضعهــا إذا نََع
ــفَط :  ووجــدوا صندوقــا مقفــا ففتــح فوجــدوا فيــه َســفَطًا )السَّ
ــه الفواكــه و غيرهــا(   ــان الشــجر , توضــع في وعــاء مــن قضب
راعــة : ثــوب مــن صــوف( وتُبَّــان  ففتحــه فــإذا فيــه ُدَراعــة )الدُّ
ــُح :  ــظ )الِمْس ــوح غلي ــن مس ــك م ــراويل( كل ذل ــان : الس )التب
كســاء مــن شــعر(. فبكــى يزيــد ومــن معــه وقــال: يرحمــك هللا 

ــا أخــي، إن كنــت لنقــي الســريرة، نقــي العانيــة. ي
ــتغفر هللا،  ــول: أس ــذول يق ــو مخ ــد وه ــن الولي ــر ب ــرج عم وخ

ــي. ــل ل ــت مــا قي إنمــا قل

حب المصطفى صلى هللا عليه وسلم: 
- عــن محمــد بــن مهاجــر قــال: كان عنــد عمــر بــن عبدالعزيــز 
ــة  ــدح وجفن ــه وســلم وعصــاه وق ــى هللا علي ــي صل ســرير النب
ووســادة حشــوها ليــف وقطيفــة ورداء، فــكان إذا دخــل عليــه 
النفــر مــن قريــش قــال: هــذا ميــراث مــن أكرمكــم هللا بــه، 

ــل. ــل وفع ــه وفع ــم ب ــه، وأعزك ــم ب ونصرك
ــد  ــن عب ــر ب ــى عم ــال: أوص ــد ق ــن محم ــن ب ــن عبدالرحم - ع
العزيــز عنــد المــوت، فدعــا بشــعر مــن شــعر النبــي صلــى هللا 
عليــه وســلم، وأظفــار مــن أظفــاره فقــال: اجعلــوه فــي كفنــي.

مع حدود هللا وسنة رسول هللا: 
- عــن ميمــون بــن مهــران قــال: والنــي عمــر بــن عبدالعزيــز 
علــى األرض، وقــال لــي: إن جــاءك كتابــي بغيــر الحــق فاضــرب 

بــه الحائــط.
- عــن يحيــى بــن ســعيد وربيعــة بــن أبــي عبــد الرحمــن قــاال: 
كان عمــر بــن عبــد العزيــز يقــول: مــا مــن طينــة أهــون علــّي 
ا- مــن كتــاب قضيــُت بــه،  ا، ومــا مــن كتــاب أيســر علــّي رّدً ــّكً فَ

ثــم أبصــرُت أن الحــق فــي غيــره – فنســخته.
كان يكتــب إلــى عمالــه أن يأخــذوا بالســنة، ويقــول: إن لــم 

تصلحهــم الســنة فــا أصلحهــم هللا.

حب الصحابة وموقفه من المشاجرات: 
ــى  ــد عل ــن زي ــامة ب ــة أس ــْت ابن ــال: دخل ــرو ق ــي عم ــن أب - ع
ــام  ــز ومعهــا مــوالة لهــا تمســك بيدهــا، فق ــن عبدالعزي عمــر ب
لهــا عمــر، ومشــى إليهــا حتــى جعــل يديهــا فــي يــده، ويــده فــي 
ثيابــه، ومشــى بهــا، حتــى أجلســها فــي مجلســه،  وجلــس بيــن 

يديهــا، ومــا تــرك لهــا حاجــة إال قضاهــا.
ــر  ــى عم ــار أت ــن األنص ــا م ــد: أن رج ــن عبي ــس ب ــن يون - ع
ــن  ــان ب ــا ف ــن! أن ــر المؤمني ــا أمي ــال: ي ــز، فق ــد العزي ــن عب ب

بقلم: أبو سعيد راشد
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فــان، قُتــل جــدي يــوم بــدر، وقتــل أبــي يــوم أحــد، فجعــل يذكــر 
ــى  ــه وأرضاهــم( فنظــر عمــر إل ــه )رضــي هللا عن ــب آبائ مناق
عنبســة بــن ســعيد وهــو إلــى جنبــه، فقــال هــذه وهللا المناقــب! 

ــُر الجماجــم. ــِكن وَدي ال مناقبكــم َمْس
 تلــك المــكارم ال قعبــاِن مــن لبــن. ِشــْيبًا بمــاٍء فعــادا بعــُد أبــواال 

.القَعــُب: قــدٌح ضخــم غليــظ. 
بغــداد  قــرب  مســِكن: موضــع 
فيــه   وقعــت  دجلــة،  غربــي 
بــن  مصعــب  بيــن  المعركــة 
بــن  الملــك  وعبــد  الزبيــر 
مــروان، التــي قتــل فيهــا مصعب 
بــن الزبيــر رضــي هللا عنــه .
فــي  موضــع  الجماجــم:  ديــر 
الكوفــة،  مــن  قريــب  العــراق 
علــى  الحجــاج  انتصــر  عنــده 
عبــد الرحمــن بــن األشــعث 702 

. م 
ــٌق  ــد ُزَرْي ــال: وف - عــن هشــام ق

ــى عمــر  ــه ( عل ــب ) رضــي هللا عن ــن أبــي طال ــي ب ــى عل مول
بــن عبــد العزيــز، وكان قــد حفــظ القــرآن والفرائــض، فقــال: 
يــا أميــر المؤمنيــن! إنــي رجــل مــن أهــل المدينــة، وقــد حفظــت 
القــرآن الكريــم والفرائــض وليــس لــي ديــوان. قــال عمر: ولِـــَم 
يرحمــك هللا مــن أي النــاس أنــت؟ قــال: رجــل مــن موالــي بنــي 
ــه: رجــل مــن المســلمين.  ــال ل ــى مــن؟ فق ــال: مول هاشــم. فق
ــي مــن  ــه – أتكتمن ــك أســألك – وصــاح ب ــر: إلي ــه عم ــال ل فق
أنــت؟ فقــال ســًرا أنــا مولــى علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا 
ــي بيــن أيديهــم – فبكــى  ــة ال يذكــر عل ــو أمي ــه، وكانــت بن عن
عمــر حتــى جــرت دموعــه إلــى األرض، ثــم قــال: وأنــا مولــى 
ــي )رضــي هللا(؟ حدثنــي ســعيد بــن  ــي، أتكاتمنــي والء عل عل
ــه( أن  ــن أبــي وقــاص )رضــي هللا عن المســيب، عــن ســعد اب
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مــن كنــت مــواله فعلــي 

مــواله«.  
- عــن خالــد بــن يزيــد بــن بشــر عــن أبيــه قــال: ســئل عمــر بــن 
عبــد العزيــز عــن علــي وعثمــان والجمــل وِصفيــن، ومــا كان 
بينهــم ؟ فقــال: تلــك دمــاء كــفَّ هللاُ يــدي عنهــا، وأنــا أكــره أن 

أغمــس لســاني فيهــا . 
ــد  ــال: لق ــه ق ــه أن ــن أبي ــن القاســم ع ــن  ب ــد الرحم - عــن عب
أعجبنــي قــول عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه هللا : مــا أحــب أن 
أصحــاب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم لــم يختلفــوا، ألنــه 
لــوكان قــوال واحــدا كان النــاس فــي ضيــق، أنهــم أئمــة يقتــدى 

بهــم، ولوأخــذ رجــل بقــول أحدهــم كان فــي ســعة. 
قــال أبوعمــر رحمــه هللا: هــذا فيمــا كان طريقــه االجتهــاد. 

ــز: 1 / 429 ( ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــواردة ع ــار ال اآلث
ــاب  ــاف أصح ــروا اخت ــال: ذك ــر ق ــن النض ــد ب ــن محم - وع
ــز،  ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم ــه وســلم عن ــى هللا علي ــد صل محم
فقــال: أمــٌر أخــرج هللا أيدكــم منــه، لــَم تعملــون ألســنتكم فيــه ؟ 

! ) الطبقــات: 5 / 382 ( .
نِْي  ــرُّ ــا يَُس ــال: م ــز ق ــد العزي ــن عب ــر ب - عــن عــون عــن عم
بِاِْختـِـاِف أصحــاِب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ُحْمــُر النََّعــِم . 

تواضعه: 
- عــن الَحَكــم قــال: رأيــت عمــر بــن عبدالعزيــز إذا صلــى 
المكتوبــة انصــرف إلــى أهلــه ال يتطــوع، وربمــا جلــس، فجــاء 
الغريــب الــذي ال يعرفــه، وكان يقــوم مــن هــذه الحلقــة فيجلــس 
مــع هــذه الحلقــة يســأل عــن أميــر المؤمنيــن وأي حلقــة هــو 
فيقــف ال يــدري أيهــم هــو، حتــى يشــار 

إليــه: هــذا أميــر المؤمنيــن! .
ــن  ــد هللا ب ــن عب ــم ب ــد الحكي - عــن عب
أبــي فــروة قــال رأيــت عمــر بــن عبــد 

ــد . ــى العي ــز يمشــي إل العزي
- عــن رجــاء بــن حيــوة قــال: ســمرت 
ليلــة عنــد عمــر بــن عبدالعزيــز فاعتــلَّ 
أصلُحــهُ،  أقــوُم  فذهبــُت  الســراُج 
فأمرنــي عمــر بالجلــوس، ثــم قــام، 
فأصلحــه، ثــم عــاد فجلــس، فقــال: 
عبدالعزيــز،  بــن  عمــر  وأنــا  قمــُت 
ــز،   ــن عبدالعزي ــا عمــر ب وجلســت وأن
ولَــْؤٌم بالرجــل إن اســتخدم ضيفَــه .

ــن  ــر ب ــن عم ــر م ــا أُنك ــال: أول م ــدة ق ــن عبي ــر ب - عــن عام
عبدالعزيــز، أنــه خــرج فــي جنــازة فأُتِــى بِبُــرٍد كان يُلقــى 
ــه،  ــي ل ــازة، فأُلق ــى جن ــه إذا خرجــوا إل ــدون علي ــاء يقع للخلف
ــذا ؟ . ــا ه ــوا: م ــى األرض، فقال ــد عل ــم قع ــه ث ــه برجل فضرب

 الصاة ونافلته وخشيته: 
- عــن ســليمان بــن موســى قــال: رأيــت مــؤذن عمــر بــن 
عبــد العزيــز وهوخليفــة بخناصــرة، يســلم علــى بابــه: الســام 
ــا يقضــي ســاَمه  ــة هللا، فم ــن ورحم ــر المؤمني ــا أمي ــك ي علي

ــى الصــاة. ــى يخــرج عمــر إل حت
ــد مولــى ســليمان قــال: رأيــت المــؤذن يقــف  - عــن أبــي عبي
علــى بــاب عمــر بخناصــرة، فيقــول: الســام عليــك أميــر 
المؤمنيــن ورحمــة هللا وبركاتــه، حــي علــى الصــاة، حــي 

علــى الصــاة، الصــاة يرحمــك هللا !
 قال: فما رأيته قط انتظر الثانَي .

ــا وعمــر ابــن  ــا أن ــال: بين ــح بــن ســعيد المــؤذن ق - عــن صال
ــم  ــى، ث ــت للعشــاء اآلخــرة، فصل ــز بالســويداء فأذن عبدالعزي
دخــل القصــر، فقلمــا لبــث أن خرج،  فصلــى ركعتيــن خفيفتين، 
ثــم جلــس فاحتبــى، فاســتفتح األنفــال فمــا زال يرددهــا ويقــرأ، 
َع، وكلمــا مــر بآيــة رحمــٍة دعــا  كلمــا مــر بآيــة تخويــف تََضــرَّ

حتــى أذنــُت للفجــر .
- عــن حمــاد بــن زيــد قــال: حدثنــا يحيــى: أن عمــر بــن عبــد 

ــز كان يصــوم اإلثنيــن والخميــس. العزي
ــد  ــن عب ــر ب ــال: كان عم ــم ق ــي حكي ــن أب ــماعيل ب ــن إس - ع
العزيــز قلمــا يــدع النظــر فــي المصحــف بالغــداة وال يطيــل  .

ــن  ــب ع ــن حوش ــوام ب ــي الع ــراش أخ ــن خ ــد هللا ب ــن عب - ع
مزيــد بــن حوشــب قــال: مــا رأيــت أخــوف مــن الحســن وعمــر 

بــن عبــد العزيــز ،كأن النــار لــم تخلــق إال لهمــا .
ــد  ــم قــال: قالــت لــي فاطمــة بنــت عب - عــن المغيــرة بــن حكي
الملــك امــرأة عمــر بــن عبــد العزيــز: يــا مغيــرة! إنــي قــد أرى 
أنــه يكــون فــي النــاس مــن هــو أكثــر صــاة وصوما مــن عمر، 

عمر بن عبدالعزيز: ما من 
طينة أهون علّي فَّكًا، وما من 
كتاب أيسر علّي رّدًا من كتاب 
قضيُت به، ثم أبصرُت أن الحق 

في غيره، فنسخته.
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ــه مــن عمــر  ــاً مــن رب ــُت رجــا أشــد فرق ــا أن أكــون رأي فأم
فإنــي لــم أره، كان إذا صلــى العشــاء اآلخــرة، ألقــى نفســه فــي 
مســجده فيدعــو ويبكــي حتــى تغلبــه عينــه، ثــم ينتبــه فيدعــو 

ويبكــي حتــى تغلبــه عينــه، فهــو كذلــك حتــى يصبــح .

الرضا بقصاء الرب سبحانه وتعالى:
عــن ســهل بــن الربيــع بــن ســبرة عــن أبيــه الربيــع قــال: لمــا 
ــن  ــهل ب ــز، وس ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــك ب ــد المل ــك عب هل
ــة، دخــل  ــام متتابع ــي أي ــر ف ــى عم ــز، ومزاحــم مول عبدالعزي
ــر  ــا أمي ــال: أعظــم هللا أجــرك ي ــه، وق ــن ســبرة علي ــع ب الربي
المؤمنيــن! فمــا رأيــُت أحــدا أُصيــَب بأعظــم مــن مصيبتــك فــي 
أيــام متتابعــة، وهللا مــا رأيــُت مثــل ابنــك ابنـًـا، وال مثــل أخيــك 
أًخــا، وال مثــل مــوالك مولــى قــط، فطأطــأ عمــر رأســه، فقــال 
لــي رجــل معــي علــى الوســادة، لقــد هيجــَت عليــه، قــال: ثــم 
رفــع رأســه، فقال:كيــف قلــت اآلن ؟ يــا ربيــع! فأعــدُت عليــه 
مــا قلــُت أوال، قــال: ال، والــذي قضــى عليــه، أو قــال: عليهــم 

بالمــوت، مــا أحــب أن شــيئا مــن ذلــك كان لــم يكــن.. 

إجال العظماء: 
 عــن أبــي عمروقــال: دخلــْت ابنــة أســامة بــن زيــد علــى عمــر 
ــام لهــا  ــز ومعهــا مــوالة لهــا تمســك بيدهــا، فق ــن عبدالعزي ب
ــده فــي  ــده، وي عمــر، ومشــى إليهــا حتــى جعــل يديهــا فــي ي
ــس  ــه،  وجل ــي مجلس ــها ف ــى أجلس ــا، حت ــى به ــه، ومش ثياب

بيــن يديهــا، ومــا تــرك لهــا حاجــة إال قضاهــا .

 ورعه: 
ــز  ــد العزي ــال: اشــتهى عمــر بــن عب عــن فــرات بــن مســلم ق
ــه،  ــه ب ــم يجــد شــيئا يشــترون ل ــه فل ــى بيت ــث إل ــاح، فبع التف
ــن  ــان للديرانيي ــاه غلم ــٍر فتلق ــر بِدي ــه فم ــا مع ــب وركبن فرك
معهــم أطبــاق فيهــا تفــاح، فوقــف علــى طبــق منهــا، فتنــاول 
ــوا  ــال: ادخل ــم ق ــق، ث ــى الطب ــا إل ــم أعاده تفاحــةً، فشــمها، ث
ديركــم ال أعلمكــم بعثتــم إلــى أحــد مــن أصحابــي بشــيء، 
ــن!  ــر المؤمني ــا أمي ــت: ي ــه، فقل ــي، فلحقتُ ــُت بغلت ــال: فحرك ق
اشــتهيَت التفــاَح فلــم يجــدوه لــك، فأهــدَي لــك فَرَدْدتَــه! قــال: 
ال حاجــة لــي فيــه، فقلــُت: ألــم يكــن رســول هللا صلــى هللا 
ــا  ــال: إنه ــةَ ؟ ق ــون الَهِديَّ ــر يقبل ــر وعم ــلم وأبوبك ــه وس علي
ــال بعدهــم رشــوة .عــن أبــي مجلــز:  ألولئــك هديــةٌ وهــي للُعمَّ
أن عمــر بــن عبــد العزيــز نهــى أن يذهــب إليــه فــي النيــروز 

ــيء . ــان بش والمهرج

ُخلُقُه الحسنة: 
- حدثنــا ســفيان عــن رجــل قــال نــال رجــل مــن عمــر بــن عبــد 

العزيــز فقيــل لــه مــا يمنعــك منــه فقــال إن المتقــي ملجــم .
ــي  ــا ول ــال: لم ــا شــيخ ق ــال: حدثن ــن حفــص ق ــر ب - عــن عم
ومعــه  ليلــة  ذات  خــرج  بِدابِــٍق،  العزيــز  عبــد  بــن  عمــر 
، فدخــل المســجد، فمــر فــي الظلمــة برجــٍل نائــٍم، فعثــر  َحَرِســيٌّ
بــه، فرفــع رأســه إليــه، فقــال: أمجنــون أنــت ؟! قــال: ال، فََهــمَّ 
ــون  ــألني أمجن ــا س ــْه، إنم ــر: َم ــه عم ــال ل ، فق ــيُّ ــه الَحَرِس ب

ــت: ال . ــَت، فقل أن

ــال  ــال: ق ــز ق ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــز ب ــد العزي ــن عب - ع
لــي رجــاء بــن حيــوة: مــا أكمــَل مــروءةَ أبيــَك! ســمرُت عنــده 
ليلــةً، فعشــي الســراُج، فقــال لــي: مــا تــرى الســراج قــد 
ــٌف ) الخــادم (  ــه وصي ــى جانب ــال: وإل ــى، ق ــت: بل عشــي، قل
راقــد قلــت: أال أُنَبُِّهــهُ؟ قــال: ال، قلــت: أفــا أقــوم ؟ قــال: ليــس 
مــن مــروءة الرجــل اســتخداُمه ضيفـَـه، فقــام إلــى بطــة الزيــت 
ــن  ــر ب ــا عم ــت وأن ــال: قم ــع، وق ــم رج ــراج، ث ــح الس وأصل
عبــد العزيــز، ورجعــُت وأنــا عمــر بــن عبــد العزيــز .  ومعنــى 
عشــي: قـَـلَّ ضــوءه، والبطــة: إنــاء علــى شــكل البطــة يوضــع 

فيــه الدهــن.

علمه وحلمه: 
- عــن عمروبــن ميمــون عــن أبيــه قــال: مــا وجــدت العلمــاء 

عنــد عمــر بــن عبدالعزيــز إال تامــذة .
- عــن مجاهــد قــال: ذهبنــا إلــى عمــر بــن عبدالعزيــز نريــد أن 

نَُعلَِّمــهُ  فَتََعلَّْمنـَـا منــه . 
- عــن األوزاعــي: أن عمــر بــن عبدالعزيــز كان: إذا أراد 
ــة أن  ــم عاقبــه، كراهي ــام، ث ــة أي أن يعاقــب رجــا حبســه ثاث

ــه. ــي أول غضب ــل ف يعج
- عــن  األصمعــي عــن رجــل مــن بنــي ســليم قــال:  قــام رجــل 
إلــى عمــر بــن عبدالعزيــز وقــد ولــي الخافــة، فكلمــه بــكام 
ــال  ــه أمســك نفســه، وق ــم إن ــه عمــر، ث ــى هــم ب ــه، حت أغضب
للرجــل: أردَت أن يســتفزني الشــيطاُن بعــزة الســلطان، فأنــال 
ــه منــي غــدا، قــم ! عافــاك هللا، ال حاجــة  منــك اليــوَم مــا تنالُ

لنــا فــي مقاولتــك.
- عــن المهلــب بــن عقبــة قــال:كان عمــر بــن عبدالعزيــز 
يقــول: إن مــن أحــب األمــور إلــى هللا عــز وجــل القصــُد فــي 
الجــدة، والعفوفــي المقــدرة، والرفــُق فــي الواليــة، ومــا َرفـَـَق 

ــوم القيامــة .  ــه ي ــَق هللاُ ب ــا، إال َرفَ ــد فــي الدني ــٌد بعب عب

خوفه من يوم القيامة وزهده: 
ــد  ــن عب ــر ب ــره، أن عم ــة وغي ــي عروب ــن أب ــعيد ب ــن س - ع
العزيــز كان إذا ذكــر المــوت اضطربــت أوصالــه .عــن مقاتــل 
بــن حيــان قــال: صليــُت خلــف عمــر بــن عبــد العزيــز، فقــرأ  
}وقفوهــم إنهــم مســؤولون {، فجعــل يُكررهــا، وال يســتطيع 

ــا. أن يجاوزه
- عــن ســريع الســامي قــال: قــال عمــر بــن عبــد العزيــز لرجــل 
ــُت الليلــة مفكــرا، قــال  ــا فــان ! لقــد أَرْق ــا أب مــن جلســائه: ي
ــك  ــر وســاكنه، إن ــي القب ــال: ف ــن ! ق ــر المؤمني ــا أمي ــم ؟ ي في
ـَت بعــد ثالثــة فــي قبــره - الستوحشــَت مــن  لورأيــَت الَميّـِ
ــْوُل  ــا تَُج قربــه بعــد طــول األُنــس منــك بناحيتــه، ولرأيــَت بيتً
ــَداُن، مــع  ْي ، ويجــري فيــه الصديــد، وتخترقــه الدِّ فيــه الهــوامُّ
تغيــر الريــح، وبِلـَـى اأْلَْكفـَـاِن بعــَد ُحْســِن الهيئــة وطيــب الريــح  

ــاِء الثــوب، قــال: ثــم َشــِهَق َشــْهقَة َخــرَّ ُمغشــيًا عليــه . ونَقَ
- عــن حمــاد بــن واقــد قــال: ســمعت مالــك بــن دينــار يقــول: 
يقولــون: مالــك زاهــد ! أي زهــد عنــد مالــك ؟ ولــه جبــة 
وكســاء، إنمــا الزاهــد عمــر بــن عبدالعزيــز، أتتــه الدنيــا 

ــا . ــا فتركه ــرة فاَه فاغ
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أسس التعامل مع اآلخر يف الشريعة اإلسالمية
إعداد: ابوعبدالرحيم )نيازي(

التعــاون والتعــارف، والدعــوة إلــى هللا، وتكريــم اإلنســان، 
وحريــة اإلختيــار هــي الخطــوط العريضــة  للشــريعة اإلســامية 
فــي التعامــل مــع اإلنســان. هــذه المعانــي تثبــت بجــاء أن 
اإلســام يســعى دائمــا إلــى خلــق بيئــة هادئــة تنطلــق مــن 
الحــب، يمــارس فيهــا اإلنســان حريتــه بعيــدا عــن العنــف 
والعــدوان علــى خــاف مــا يزعــم بابــا الفاتيــكان وأمثالــه 
بــأن اإلســام ال يُديــن العنــف بــل يشــجعه. هــذه المقالــة تقــدم 
إليكــم تلــك األســس التــي تركــز عليهــا الشــريعة اإلســامية فــي 

ــق المراجــع. ــن أوث ــع اآلخــر م ــل م التعام

ــل  ــا للتعام ــي منهجه ــق ف ــامية تنطل ــة اإلس ــفة التربي إن فلس
ــة: مــع اآلخــر مــن األســس التالي

أوالً: التعــارف والتعــاون بالبــر والقســط، وذلــك اســتجابة 
لتوجيــه القــرآن الكريــم للبشــرية جميعــاً.

ــم  ــى، وجعلناك ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــا أيه »ي
شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد هللا أتقاكــم، إن 
ــي  ــب ف ــيد قط ــال الس ــرات: 13[. ق ــر ». ]الحج ــم خبي هللا علي

تفســيره لآليــة: 
وألوانــاً،  أجناســاً  المختلفــون  أيهــا  يــا  النــاس.  أيهــا  يــا 
فــا  إنكــم مــن أصــل واحــد.  وقبائــل.  المتفرقــون شــعوباً 
بــدداً. تذهبــوا  وال  تتخاصمــوا  وال  تتفرقــوا  وال  تختلفــوا 
يــا أيهــا النــاس. والــذي يناديكــم هــذا النــداء هــو الــذي خلقكــم 
مــن ذكــر وأنثــى وهــو يطلعكــم علــى الغايــة مــن جعلكــم شــعوباً 
ــل. إنهــا ليســت التناحــر والخصــام. إنمــا هــي التعــارف  وقبائ
والوئــام. فأمــا اختــاف األلســنة واأللــوان، واختــاف الطبــاع 
ال  فتنــوٌع  واالســتعدادات،  المواهــب  واختــاف  واألخــاق، 
ــوض  ــاون للنه ــي التع ــل يقتض ــقاق، ب ــزاع والش ــي الن يقتض
ــون  ــس لل ــات. ولي ــع الحاج ــاء بجمي ــف والوف ــع التكالي بجمي
والجنــس واللغــة والوطــن وســائر هــذه المعانــي مــن حســاب 
ــم،  ــه القي ــزاٌن واحــد تتحــدد ب ــك مي ــزان هللا. إنمــا هنال فــي مي
ــم {.  ــد هللا أتقاك ــم عن ــاس: } إن أكرمك ــه فضــل الن ــرف ب ويُع
ــم  ــن عل ــم ع ــو يزنك ــد هللا. وه ــم عن ــو الكري ــاً ه ــُم حق والكري

ــر {. ــم خبي ــن: } إن هللا علي ــم والموازي ــرة بالقي وعــن خب
وهكــذا تســقط جميــع الفــوارق، وتســقط جميــع القيــم، ويرتفــع 
ميــزان واحــد بقيمــة واحــدة، وإلــى هــذا الميــزان يتحاكــم 
البشــر، وإلــى هــذه القيمــة يرجــع اختــاف البشــر فــي الميزان.
وهكــذا تتــوارى جميــع أســباب النــزاع والخصومــات فــي 
األرض؛ وترخــص جميــع القيــم التــي يتكالــب عليهــا النــاس. 
ــة هللا  ــاون: ألوهي ــة والتع ــٌح لألف ــٌم واض ــبٌب ضخ ــر س ويظه
للجميــع، وخلقهــم مــن أصــل واحــد. كمــا يرتفــع لــواء واحــد 
ــي ظــل هللا. ــوى ف ــواء التق ــه: ل ــوا تحت ــع ليقف يتســابق الجمي

ــن  ــذ البشــرية م ــه اإلســام لينق ــذي رفع ــواء ال ــو الل ــذا ه وه
ــة  ــأرض، والعصبي ــة ل ــس، والعصبي ــة للجن ــل العصبي عقابي
للقبيلــة، والعصبيــة للبيــت. وكلهــا مــن الجاهليــة وإليهــا، 
وكلهــا  األســماء.  بشــتى  وتســمى  األزيــاء،  بشــتى  تتزيّــا 

جاهليــة عاريــة مــن اإلســام!
وقــد حــارب اإلســام هــذه العصبيــة الجاهليــة فــي كل صورهــا 
ــة  ــل راي ــي ظ ــي ف ــاني العالم ــه اإلنس ــم نظام ــكالها، ليقي وأش
ــة. وال  ــة القومي ــة. وال راي ــة الوطني ــة هللا. ال راي ــدة: راي واح
رايــة البيــت. وال رايــة الجنــس. فكلهــا رايــات زائفــة ال يعرفهــا 
اإلســام. فــي ظــال القــرآن لســيد قطــب - )ج 7 / ص  3 - 4(.

الديــن ولــم  فــي  يقاتلوكــم  لــم  الذيــن  )ال ينهاكــم هللا عــن 
يخرجوكــم مــن دياركــم أن تبّروهــم وتقســطوا إليهــم إن هللا 

األلوســي: قــال   .]8 الممتحنــة:   [ المقســطين(.  يحــب 
ــمان  ــن، ترس ــن اآليتي ــس أن هاتي ــه النف ــن إلي ــذى تطمئ »وال
للمســلمين المنهــج الــذى يجــب أن يســيروا عليــه مــع غيرهــم، 
ــل أو يســاعد  ــم يعم ــار، ول ــن الكف ــا م ــم يقاتلن ــن ل ــو أن م وه
علــى إلحــاق األذى والضــرر بنــا، فــا بــأس مــن بــره وصلته«. 

الوســيط لســيد طنطــاوي - )ج 1 / ص 4171(.

ــر والقســط(  ــاون بالب ــارف والتع ــق هــذا األســاس )التع وينطل
ــل دســتوراً ألهلهــا، وقــد  كذلــك مــن وثيقــة المدينــة التــي تمثِّ
كتبهــا رســول هللا - صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم - لســكانها مــن 
مهاجريــن وأنصــار مــن جهــة، ويهــود مــن الجهــة األخــرى. 
والتعــاون  الحضــاري  التعايــش  صــورة  بذلــك  ــدت  وجسَّ
االجتماعــي فــي ظــل الدولــة اإلســامية وســيادة فلســفتها 
التربويــة. وقــد تضمنــت تلــك الوثيقــة حّريــة العقيــدة، والــرأي، 
المظلــوم،  ونصــرة  الجــوار.  وحرمــة  والمــال،  والنفــس، 
ــدة  ــداً واح ــة ي ــكان المدين ــون س ــدي، وأن يك ــة المعت ومقاوم

ــا.  ــارب أهله ــا، أو يح ــن يهاجمه ــى م عل
د بوضــوح نمــط العاقــة الســلوكية بيــن  إن هــذا األســاس يُحــدِّ
ــاون  ــارف والتع ــى التع ــي عل ــث تنبن ــان، حي ــان واإلنس اإلنس
بالبــّر والقســط، وليــس علــى الصــراع والقهــر وفــرض ثقافــة 
القــوي ونموذجــه التربــوي الغالــب علــى الضعيــف المقهــور، 
ــى  ــة ) نســبة إل ــه الفلســفة الهوبزي ــادي ب ــا تن ــى غــرار م عل
-1588 هوبــز:  تومــاس  الواقعــي  اإلنجليــزي  الفيلســوف 

1679م(، مــن أن اإلنســان كائــن متوّحــش، إذ هــو شــرير 
ــد  ــه، وق ــه وتأديب ــاوالت لتهذيب ــن مح ــا م ــا بذلن ــه، مهم بطبع
ــون  ــي يشــنها الغربي ــك الفلســفة فــي الحــروب الت ــدت تل تجّس
علــى حضــارات غيرهــم ظلمــاً وعدوانــاً كمــا فعلــوا اليــوم فــي 
ــر المحــدود لاحتــال  العــراق وأفغانســتان، وفــي دعمهــم غي
ــي فلســطين. بحــوث مؤتمــر الحــوار بالشــارقة  ــي ف الصهيون

- )ج 4 / ص 6(
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ثانياً: الدعوة إلى هللا.
والشــك أن الدعــوة إلــى هللا - تعالــى - ال تتــم فــي األصــل 
إال بالكلمــة الطيبــة الحســنة ال بالعنــف والغلظــة، ســواًء علــى 
ــن  ــدول م ــى مســتوى ال ــراد والجماعــات، أم عل مســتوى األف

ــانيتها. ــامية وإنس ــوة اإلس ــة الدع ــق عالمي منطل
ــاً … » ]  ــم جميع ــي رســول هللا إليك ــاس إن ــا أيهــا الن ــل ي » ق

األعــراف: 158[. 
أي: قــل يــا محمــد لكافــة البشــر مــن عــرب وعجــم، إنــي 
رســول هللا إليكــم جميعــاً، فرســالتي إلــى النــاس عامــة، ال فــرق 
بيــن نصرانــي أو يهــودي. وقــد جــاء فــي القــرآن الكريــم وفــي 

الســنة النبويــة مــا يؤيــد عمــوم رســالته. 
أمــا فــي القــرآن الكريــم، فمــن ذلــك قولــه تعالــى: } َوَمــآ 
أَْرَســْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمــةً لِّْلَعالَِميــَن { وقــال تعالــى: } َوَمــآ أَْرَســْلنَاَك 
إاِلَّ َكآفَّــةً لِّلنَّــاِس بَِشــيراً َونَِذيــراً { وقــال تعالــى: } َوأُوِحــَي إِلـَـيَّ 
ــه  ــن بلغ ــذر م ــَغ { أي وأن ــن بَلَ ــِه َوَم ــْم بِ ــرآن ألُنِذَرُك ــذا الق ه
القــرآن ممــن ســيوجد إلــى يــوم القيامــة مــن ســائر األمــم وفــي 
ذلــك داللــة علــى عمــوم رســالة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

وعلــى أن أحــكام القــرآن تعــم الثقليــن إلــى يــوم الديــن.
وأمــا فــي الســنة فمــن ذلــك مــا رواه البخــاري عــن جابــر بــن 
عبــد هللا أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »أعطيــت 
خمســاً لــم يعطهــن أحــد قبلــي: نصــرت بالرعب مســيرة شــهر، 
وجعلــت لــى األرض مســجداً وطهــوراً فأيمــا رجــل مــن أمتــي 
أدركتــه الصــاة فليصــل، وأحلــت لــي الغنائــم ولــم تحــل ألحــد 
قبلــي، وأعطيــت الشــفاعة، وكان النبــى يبعــث إلــى قومــه 
خاصــة، وبعثــت إلــى النــاس عامــة » الوســيط لســيد طنطــاوي 

- )ج 1 / ص 1706(.

والدعــوة مشــروطة  بمراعــاة األســلوب الحســن قــال تعالى: » 
وال تجادلــوا أهــل الكتــاب إال بالتــي هــي أحســن » ]العنكبــوت: 

 .]46
إذا  فانــاً:  فــاٌن  جــادل  يُقــال:  المخاصمــة.  والمجادلــة: 
ــه  ــى أن يغلــب صاحب خاصمــه، وحــرص كل واحــد منهمــا عل
بقــوة حجتــه. أي: وال تجادلــوا - أيهــا المؤمنــون - غيركــم مــن 
ــي  ــة الت ــارى، إال بالطريق ــود والنص ــم اليه ــاب، وه ــل الكت أه
هــى أحســن، بــأن ترشــدوهم إلــى طريــق الحــق بأســلوب ليــن 

كريــم. الوســيط لســيد طنطــاوي - )ج 1 / ص 3317(
يتضمــن هــذا األســاس بــدوره الحــرص علــى إخــراج اآلخريــن 
ــد،  ــة والتوحي ــور الهداي ــى ن ــة إل ــن الضــال والغواي ــن براث م
والســعي نحــو تنويرهــم بغايتهــم الوجوديــة، وتدريبهــم علــى 
ــى  ــد إل ــك لتمت ــاق ذل ــيع آف ــلمية، وتوس ــوة الس ــاليب الدع أس
خــارج المجتمــع المســلم، بوصــف التربيــة اإلســامية ذات بُعــد 
ــوة  ــرض دع ــتلزم ف ــى هللا ال تس ــوة إل ــر أن الدع ــي، غي عالم
اإلســام بالقــوة والقهــر، بــل بالحــوار والحكمــة، وكل أســاليب 
الوضــع  هــو  وهــذا  والعمليــة،  القوليــة  والتأثيــر  اإلقنــاع 
الطبيعــي فــي فلســفة التربيــة اإلســامية، ومــا عــداه فأحــوال 
وســاعتئٍذ  والطغيــان،  الهيمنــة  قــوى  تفرضهــا  اســتثنائية 
ــر اإلنســان  ــدف تحري ــن به ــاً، لك ــوة دعوي ــون أســلوب الق يك
مــن أيــة ضغــوط قهريــة، كــي يســمع كلمــة اإلســام فــي أجــواء 
ــاً  ــم يتخــذ قــراره المصيــري بمحــض إرادتــه، مصداق حــّرة، ث

لقــول الحــق - تعالــى- » ال إكــراه فــي الديــن قــد تبيــن الرشــد 
مــن الغــي » ] البقــرة: 256[. وهــذا هــو الفيصــل الجوهــري 
بيــن دعــوة )العالميــة( فــي فلســفة التربيــة اإلســامية، حيــث 
مفرداتهــا  بــكل  الحضاريــة،  اآلخــر  خصوصيــات  احتــرام 
التربويــة وســواها، فــي حــال عــدم االقتنــاع بدعــوة اإلســام، 
ــو  ــث مح ــة، حي ــة الغربي ــي التربي ــة( ف ــن فلســفة )العولم وبي
كل الخصوصيــات الحضاريــة والثقافيــة والتربويــة لآلخــر، 
وفــرض النمــوذج االســتعماري المتفــّوق عليــه بقــوة الســاح، 
ــدى مشــروعيتها  ــر عــن م ــة، بصــرف النظ ــاليب الهيمن وأس
األخاقيــة. بحــوث مؤتمــر الحــوار بالشــارقة - )ج 4 / ص 7(.

ثالثا: الكرامة اإلنسانية.
ــر  ــع اآلخ ــا م ــي خطابه ــامية ف ــة اإلس ــفة التربي ــق فلس تنطل
بوصفــه جــزءاً مــن الــذات األصليــة مــن زاويــة الكرامــة 

اإلنســانية بــا فــرق بيــن لــون أو جنــس أو عــرق.
ــا بنــي آدم وحملناهــم  ــى: »ولقــد كرمن ــارك وتعال يقــول هللا تب
ــى  ــات وفضلناهــم عل ــن الطيب ــّر والبحــر ورزقناهــم م ــي الب ف

ــاً »  اإلســراء: 70 ــا تفضي ــر ممــن خلقن كثي
وعــن بــن عمــر عــن عامــر بــن ربيعــة عــن رســول هللا صلــى 
ــازة فقومــوا لهــا حتــى  ــم الجن هللا عليــه وســلم قــال: )إذا رأيت
تخلفكــم أو توضــع(. الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي - )ج 3 

/ ص 146(.
وواضــح أن هــذا حكــم عــام فــي جنــازة المســلم وغيــره، بيــد 
ــر المســلم  ــة أن غي ــد صراح ــاً آخــر خاصــاً يؤك ــة حديث أن ثم
ــد هللا  ــن عب ــر ب ــد روى جاب ــوم، فق ــذا العم ــن ه ــتثنى م ال يس
ــول  ــا رس ــام له ــازة فق ت جن ــرَّ ــال: »م ــه - ق ــي هللا عن - رض
هللا -صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم-وقمنا معــه فقلنــا يــا رســول 
هللا إنهــا جنــازة يهــودي، فقــال: إن المــوت فَــَزع، فــإذا رأيتــم 
جنــازة فقومــوا لهــا«. ســنن البيهقــي ألبــو بكــر البيهقــي - )ج 

2 / ص 70(.
ــر العلــة التكريميــة مــن وراء ذلــك القيــام فــي روايــة  وفسَّ
أخــرى يرويهــا ابــن أبــي ليلــي عــن قيــس بــن ســعد وســهل بــن 
ت جنــازة فقامــا لهــا، فقيــل  حنيــف أنهمــا كانــا بالقادســية فمــرَّ
لهمــا: » إنهــا مــن أهــل األرض مــن أهــل الذمــة  فقــاال: » إن 
الرســول - صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم - مــّرت بــه جنــازة فقام 
ــع  ــال: أليســت نفســاً« الجم ــه يهــودي، فق ــه: إن ــل ل ــا، فقي له

ــن البخــاري ومســلم - )ج 1 / ص 269(. ــن الصحيحي بي
وإذا تذكرنــا أن ســكان القادســية يومــذاك كانــوا مجوســاً، فــإن 
ــا  ــيتأكد - ب ــة س ــة العملي ــنة النبوي ــه الس ــاول توجي ــة تن دالل
أدنــى ريــب - عموميتهــا لــكل إنســان بصــرف النظــر عــن دينــه 

ومعتقــده.
وإذا كانــت هــذه النصــوص صريحــة فــي تقريــر مبــدأ الكرامــة 
اإلنســانية بصــرف النظــر عــن الديــن، فــإن التميّــز باللــون أو 
الجنــس أو العــرق ال قيمــة لــه، وال معنــى فــي فلســفة التربيــة 
اإلســامية مــا لــم يكــن مصحوبــاً باالســتقامة الشــاملة، مصداقاً 
ــي  ــه وســلم -: ف ــه وآل ــى هللا علي ــد - صل ــي محم ــه النب لتوجي
خطبتــه الشــهيرة بحجــة الــوداع: » يــا أيهــا النــاس إن ربكــم 
واحــد، وإن أباكــم واحــد، أال ال فضــل لعربــي علــى عجمــي، وال 
عجمــي علــى عربــي، وال ألحمــر علــى أســود، وال أســود علــى 
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أحمــر إال بالتقــوى« بغيــة الباحــث لنــور الديــن الهيثمــي - )ج 
1 / ص 39(

إن هــذه الفلســفة ســتخلق فــي المتعلميــن دافعيــة اإلبــداع 
ــاء، إلحساســهم  ــم النهــوض والبن واإلنجــاز والعطــاء، ومــن ث
ــات  ــم كائن ــم، بوصفه ــة له ــة الممنوح ــة التكريمي ــدى القيم بم
ــط  ــّزز أواصــر التراب ــن أن تتع ــك يمك ــد ذل ــة. وبع م ــة مكرَّ آدمي
ــال  ــوة، ال مج ــاً إخ ــم جميع ــي آدم بوصفه ــن بن ــاري، بي الحض
ــك  ــون، أو نحــو ذل للتفاضــل بينهــم بســبب مــن الجنــس أو الل
ــة، دون أن  ــّوة العام ــار األخ ــي إط ــك ف ــارات، وذل ــن االعتب م
ــة الحــال-   ــم الخــاص - بطبيع ــى حســاب التكري ــك عل ــون ذل يك
ــه. بحــوث مؤتمــر  ــي مجال ــذي يأخــذ دوره المناســب ف ــك ال ذل

الحــوار بالشــارقة - )ج 4 / ص 9(

رابعاً: الحرية في االختيار.
رهــا لآِلخــر مــن  وتنطلــق فلســفة التربيــة اإلســامية فــي تصوِّ
ــار،  ــق االختي ــة وح ي ــي الحرِّ ــي ف ــق الطبيع ــدة الح ــر قاع تقري

ــى اإليمــان بحــال: ــراه عل وعــدم جــواز اإلك
ــرة:  ــن الرشــد مــن الغــي« ] البق ــد تبي ــن ق ــي الدي ــراه ف »ال إك
256[. »وقــل الحــق مــن ربكــم فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء 
ــن« ]  ــي دي ــم ول ــم دينك ــر …« ]الكهــف: 29[. »….. لك فلكف

ــرون:6[. الكاف
ــه  ــرام إرادت ــى تكريــم هللا لإلنســان؛ واحت ــدأ يتجل فــي هــذا المب
وفكــره ومشــاعر ؛ وتــرك أمــره لنفســه فيمــا يختــص بالهــدى 
والضــال فــي االعتقــاد وتحميلــه تبعــة عملــه وحســاب نفســه. 
وهــذه هــي أخــص خصائــص التحــرر اإلنســاني. التحــرر الــذي 
ــرن العشــرين مذاهــب معتســفة  ــي الق ــى اإلنســان ف ــره عل تنك
ونظــم مذلــة؛ ال تســمح لهــذا الكائــن الــذي كرمــه هللا - باختيــاره 
ــا  ــاة ونظمه ــى تصــور للحي ــره عل ــه - أن ينطــوي ضمي لعقيدت
غيــر مــا تمليــه عليــه الدولــة بشــتى أجهزتهــا التوجيهيــة 
ــا أن  ــا؛ فإم ــا وأوضاعه ــك بقوانينه ــد ذل ــه بع ــه علي ــا تملي وم
ــه  ــة هــذا - وهــو يحرمــه مــن اإليمــان بال يعتنــق مذهــب الدول
للكــون يصــرف هــذا الكــون - وإمــا أن يتعــرض للمــوت بشــتى 

الوســائل واألســباب!

إن حريــة االعتقــاد هــي أول حقــوق » اإلنســان « التــي يثبــت 
لــه بهــا وصــف » إنســان «. فالــذي يســلب إنســاناً حريــة 
االعتقــاد، إنمــا يســلبه إنســانيته ابتــداء. ومــع حريــة االعتقــاد 
حريــة الدعــوة للعقيــدة، واألمــن مــن األذى والفتنــة. وإال فهــي 

ــاة. حريــة باالســم ال مدلــول لهــا فــي واقــع الحي
واإلســام - وهــو أرقــى تصــور للوجــود وللحيــاة، وأقــوم 
منهــج للمجتمــع اإلنســاني بــا مــراء - هــو الــذي ينــادي بــأن 
ال إكــراه فــي الديــن؛ وهــو الــذي يبيــن ألصحابــه قبــل ســواهم 

ــن.  ــذا الدي ــى ه ــاس عل ــراه الن ــن إك أنهــم ممنوعــون م
فكيــف بالمذاهــب والنظــم األرضيــة القاصــرة المعتســفة وهــي 
تفــرض فرضــاً بســلطان الدولــة؛ وال يســمح لمــن يخالفهــا 

ــاة؟! بالحي
والتعبيــر هنــا يــرد فــي صــورة النفــي المطلــق: } ال إكــراه فــي 
الديــن {.. نفــي الجنــس كمــا يقــول النحويــون.. أي نفــي جنــس 
اإلكــراه. نفــي كونــه ابتــداء. فهــو يســتبعده مــن عالــم الوجــود 

والوقــوع. وليــس مجــرد نهــي عــن مزاولتــه. والنهــي فــي 
صــورة النفــي - والنفــي للجنــس - أعمــق إيقاعــاً وآكــد داللــة. 

فــي ظــال القــرآن لســيد قطــب - )ج 1 / ص 271 270-(
ــد ال  ــار وحي ــد كخي ــن واح ــى دي ــاس عل ــع الن ــة جم إن محاول
ثانــي لــه يتنافــي مــع المشــئية الربانيــة، ويوقــع فــي محظــور 

ــراه: اإلك
» ولــو شــاء ربــك آلمــن َمــْن فــي األرض كلهــم جميعــاً، أفأنــت 

تكــره النــاس حتــى يكونــوا مؤمنيــن » ] يونــس: 99[
مفعول المشيئة محذوف والتقدير: 

ولــو شــاء ربــك - يــا محمــد - إيمــان أهــل األرض كلهــم جميعــا 
ــم  ــبحانه - ل ــه - س ــد، ولكن ــم أح ــف منه ــوا دون أن يتخل آلمن
يشــأ ذلــك، ألنــه مخالــف للحكــة التــي عليهــا أســاس التكويــن 
والتشــريع، واإِلثابــة والمعاقبــة، فقــد اقتضــت حكمته - ســبحانه 
ــر ويحــض  ــن الكف ــذر م ــان، وأن يح ــر واإِليم ــق الكف - أن يخل
علــى اإِليمــان، ثــم بعــد ذلــك مــن كفــر فعليــه تقــع عقوبــة كفــره، 

ومــن آمــن فلــه ثــواب إيمانــه.
ــى  ــاس حت ــِرهُ الن ــَت تُْك ــه - ســبحانه - } أَفَأَن ــي قول والهمــزة ف

ــع. ــاء للتفري ــكاري، والف ــَن { لاســتفهام اإِلن ــوْا ُمْؤِمنِي يَُكونُ
والمراد بالناس: المصّرين على كفرهم وعنادهم.

والمعنــى: تلــك هــى مشــيئتنا لــو أردنــا إنقاذهــا لنفذناهــا، ولكننا 
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لــم نشــأ ذلــك فهــل أنــت يــا محمــد فــي 
وســعك أن تكهــر النــاس الذيــن لــم يــرد 

هللا هدايتهــم علــى اإِليمــان؟
فــي  فــي وســعك وال  ذلــك  ليــس  ال، 
وســع الخلــق جميعــا، بــل الــذى فــي 
أمرنــاك  لمــا  التبليــغ  هــو  وســعك 
بتبليغــه. الوســيط لســيد طنطــاوي - )ج 

)2163 ص   /  1
وإذا تأكــد أن ليــس غيــر ســبيل الدعــوة 
للهدايــة  طريقــاً  الُحــّرة  الســلمية 
واإلقنــاع فــي األصــل ؛ فــإن ذلــك يعنــي 
باالختــاف  القاضيــة  بقــاء ســنة هللا 

والملــل  األديــان  فــي  والتنــّوع 
والمعتقــدات كمــا نفــذت ســنته - ســبحانه - فــي اختــاف ألــوان 

ولغاتهــم: خلقــه 
ــنتكم  ــاف ألس ــموات واألرض واخت ــق الس ــه خل ــن آيات » وم

ــروم: 22[ ــن » ] ال ــات للعالمي ــك آلي ــي ذل ــم إن ف وألوانك
ــن  ــن المختلفي ــه بي ــك إال ألن ثمــة يومــاً يفصــل هللا في ومــا ذل

ــدات: ــان والممــل والمعتق ــف األدي ــاده مــن مختل مــن عب
» إن الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا والصابئيــن والنصــارى 
يــوم  بينهــم  يفصــل  إن هللا  أشــركوا،  والذيــن  والمجــوس 

القيامــة، إن هللا علــى كل شــئ شــهيد » ] الحــج: 17[
تتضمــن  هنــا  لإلنســان  الممنوحــة  الحريــة  فــإن  ولذلــك 
مســؤولية عــن حياتــه ومصيــره » ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة 

ــال: 42[ ــة« ] األنف ــن بين ــيَّ ع ــن ح ــَى م ويحي
ــوم  ــه ي ــرج ل ــه ونخ ــي عنق ــره ف ــاه طائ ــان ألزمن » وكل إنس
القيامــة كتابــاً يلقــاه منشــوراً. اقــرأ كتابــك كفــي بنفســك اليــوم 

ــيباً.« ]اإلســراء: 14-13 [.  ــك حس علي
والمــراد بطائــره: عملــه الصــادر عنــه باختيــاره وكســبه، 

ــر. ــر وش ــن خي ــه م ــى - علي ــدره هللا - تعال ــبما ق حس
أي: وألزمنــا كل إنســان مكلــف عملــه الناتــج عنــه، إلزامــا ال 

فــكاك لــه منــه، وال قــدرة لــه علــى مفارقتــه.
وعبــر - ســبحانه - عــن عمــل اإِلنســان بطائــره، ألن العــرب 
فــإذا  بالطيــر،  يتفاءلــون   - اآللوســى  يقــول  كمــا   - كانــوا 
ــم ســانحا -  ــر به ــإن م ــر زجــروه، ف ــم الطي ــر به ســافروا وم
ــوا، وإن  ــوا وتفاءل ــن - تيمن ــى اليمي أي مــن جهــة الشــمال إل
ــى الشــمال تشــاءموا،  ــن ال ــة اليمي ــن جه ــا، أي: م ــر بارح م
ــتعارة  ــتعير اس ــر، اس ــى الطائ ــر إل ــر والش ــبوا الخي ــا نس فلم
تصريحيــة، لمــا يشــبههما مــن قــدر هللا - تعالــى - وعمــل 

ــر. ــر والش ــبب للخي ــه س ــد، ألن العب
ــزوم  ــدة الل ــر لش ــه { تصوي ــي عنق ــبحانه -: } ف ــه - س وقول

ــه. ــان وعمل ــن اإِلنس ــاط بي ــال االرتب وكم
وخــص - ســبحانه - العنــق بالذكــر مــن بيــن ســائر األعضــاء، 
ألن اللــزوم فيــه أشــد، وألنــه العضــو الــذى تــارة يكــون عليــه 
مــا يزينــه كالقــادة ومــا يشــبهها، وتــارة يكــون فيــه ما يشــينه 

كالغــل والقيــد ومــا يشــبههما.
قــال االمــام ابــن كثيــر: وطائــره: هــو مــا طــار عنــه مــن عملــه 
كمــا قــال ابــن عبــاس ومجاهــد، وغيــر واحــد - مــن خيــر أو 
شــر، يلــزم بــه ويجــازى عليــه: كمــا قــال - تعالــى -: } فََمــن 

ٍة َشــّراً يـَـَرهُ  ٍة َخْيــراً يـَـَرهُ َوَمــن يَْعَمــْل ِمْثقـَـاَل َذرَّ يَْعَمــْل ِمْثقـَـاَل َذرَّ
ــوَن {  ــْم تَْعَملُ ــا ُكنتُ ــَزْوَن َم ــا تُْج ــى -: } إِنََّم { وكمــا قــال - تعال
والمقصــود أن عمــل ابــن آدم محفــوظ عليــه، قليلــه وكثيــره: 

ويكتــب عليــه ليــا ونهــارا، صباحــا ومســاء.
ــاهُ  ــْوَم القيامــة ِكتَابــاً يَْلقَ ــهُ يَ ــِرُج لَ وقولــه - ســبحانه -: } َونُْخ
َمْنُشــوراً { بيــان لحالــه فــي اآلخــرة بعــد بيــان حالــه فــي الدنيا.

ــه  ــى ســجلت علي ــه الت ــف أعمال ــا صحائ ــاب هن والمــراد بالكت
ــا. فــي الدني

أي: ألزمنــا كل إنســان مكلــف عملــه الصــادر عنــه فــي الدنيــا، 
وجعلنــاه مســئوال عنــه دون غيــره. أمــا فــي اآلخــرة فســنخرج 
ــاه منشــورا  ــاب يلق ــر أو شــر » فــي كت ــه مــن خي ــه مــا عمل ل
» أي: مفتوحــا بحيــث يســتطيع قراءتــه، ومكشــوفا بحيــث ال 

يملــك إخفــاء شــئ منــه، أو تجاهلــه، أو المغالطــة فيــه.
كتــاب ظهــرت فيــه الخبايــا واألســرار ظهــورا يغنــى عــن 

والجــدال. الشــهود 
كتــاب مشــتمل علــى كل صغيــرة وكبيــرة مــن أعمــال اإِلنســان، 
كمــا قــال - تعالــى -: } َونََضــُع الموازيــن القســط لِيـَـْوِم القيامــة 
ــا  ــْن َخــْرَدٍل أَتَْينَ ــاَل َحبَّــٍة مِّ ــُم نَْفــٌس َشــْيئاً َوإِن َكاَن ِمْثقَ فَــاَ تُْظلَ
ــا َحاِســبِيَن { ثــم بيــن - ســبحانه - مــا يخاطــب  ــا وكفــي بِنَ بَِه
بــه اإِلنســان بعــد أن فتــح كتابــه أمامــه، فقــال - تعالــى - } اقــرأ 

كتابــك كفــي بِنَْفِســَك اليــوم َعلَْيــَك َحِســيباً {.
أي: ويقــال لــه بعــد أن وجــد كتابــه منشــورا أمامــه، اقــرأ 
كتابــك هــذا، ومــا اشــتمل عليــه مــن أعمــال صــدرت عنــك فــي 

ــك حســيبا.  ــوم علي ــا، كفــي بنفســك الي الدني
ا  أي: محاســبا، كجليــس بمعنــى مجالــس، أو حاســبا وعــاّدً
كصريــم بمعنــى صــارم يقــال حســب فــان علــى فــان قولــه، 
إذا عــده عليــه. الوســيط لســيد طنطــاوي - )ج 1 / ص  -2605 

)2604
 إن زرع فلســفة االختيــار ومنطــق الحّرية وفــق تصّور التربية 
اإلســامية وفلســفتها فــي نفــوس الناشــئة مــن شــأنه أن يمثـّـل 
ــر الفــردي والمجتمعــي، إذ  ــة التغيي ــاً أساســأً فــي عملي منطلق
ــم  ــواكل، وســلب اإلرادة، ومــن ث ــر والت ــدة الجب ال مجــال لعقي
الرضــوخ للواقــع البائــس، بــكل أزماتــه وإحباطاتــه، ومظاهره 
الماديــة والنفســية، بحســبان ذلــك أمــراً واقعيــا يســتعصي 
التمــّرد عليــه، وهــو فــي الواقــع تســويغ للعجــز الــذي خلقتــه 

عقيــدة الجبــر الشــعورية أو غيــر الشــعورية ليــس أكثــر.
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اإلدمان يتفشى بني املراهقني يف أفغانستان
بقلم: أبوغام هللا

ــل  ــز تأهي ــي نشــرتها بعــض مراك تشــير بعــض الدراســات الت
مدمنــي المخــدرات فــي أفغانســتان، إلــى أن معــدل أعمــار 
ــا دون 18  ــى م ــرة إل ــي الســنوات األخي ــض ف ــن انخف المدمني

ــا.  عام
فــي  االفيــون  حجــم  اجمالــي  مــن   90% أفغانســان  تنتــج 
العالــم، لكنهــا لــم تكــن حتــى عهــد قريــب مــن الــدول الرئيســية 
ــون  ــن لافي ــون مدم ــا ملي ــح لديه ــه، واآلن أصب المســتهلكة ل
مــن بيــن تعــداد ســكانها البالــغ 35 مليــون نســمة، وهــو أعلــى 

ــم. ــم فــي العال رق
ويتجمــع فــي وســط العاصمــة كابــول علــى الضفــاف الحجريــة 

ــن.  ــو المخــدرات لشــراء وتعاطــي الهيروي ــول مدمن لنهــر كاب
إنــه مــكان بائــس ومتــرٍد.، فــي وضــح النهــار يجلــس مــا يزيــد 
علــى عشــرة اشــخاص مــن الرجــال والصبيــة المراهقيــن 
يتقاســمون التدخيــن وحقــن بعضهــم بالمخــدرات، مــن بينهــم 

ــدس والمترجــم. ــب والمهن ــن كالطبي بعــض المتعلمي
ولکــن األدهــى واألمــر مــن هــذا وذاك، وفــي ظــل غيــاب 
تشــير  المدمنيــن،  اعــداد  بشــأن  الرســمية  اإلحصــاءات 
ــي  ــان ف ــد اإلدم ــى تزاي ــل إل ــز التأهي ــن مراك دراســات عــدد م
صفــوف المراهقيــن دون الخامســة عشــرة، ومــع األســف 
الشــديد تشــير الدراســات بأنــه خــال ســنتين فقــط قــد تنامــى 

هــذا العــدد مــن %1 إلــى 3‘3%.

ولكــن مالســبب فــي إزديــاد وتفشــي هــذا الــداء العضــال بيــن 
المراهقيــن؟ قــد تتلخــص األســباب فيمــا يلــي :

أوال ـ عدم االستقرار النفسي واختال الدور االجتماعي :
قــد يلجــأ الفــرد إلــى المخــدرات كهــروب مــن الواقــع فــي ظــل 
الضعــف وعــدم االســتقرار النفســي وعــدم التوافــق والتكيــف 
مــع الحيــاة والمجتمــع. كمــا أن اختــال الــدور االجتماعــي 
للفــرد أو حرمانــه مــن القيــام بهــذا الــدور مــن العوامــل القويــة 
التــي تقــف وراء تعاطــي المخــدرات. فعلــى ســبيل المثــال 
هنــاك ظــروف اجتماعيــة متعــددة تضغــط علــى إدراك المراهــق 

لحقيقــة دوره االجتماعــي )كأثــر القيــم الجديــدة الوافــدة علــى 
كيــان االســرة األفغانيــة مثــا (، حيــث وضعــت المراهــق أمــام 
موقــف صعــب تجــاه مــا هــو تقليــدي، ومــا هــو مســتحدث فــي 
ظــل ضعــف الرقابــة االجتماعيــة، ولعــل أحــد دوافــع اســتخدام 

ــك الصــراع .  المخــدرات كان نتيجــة ذل

ثانيا ـ ضعف التكوين العقدي والقيمي :
يرتبــط الســلوك المنحــرف ارتباطــا وثيقــا بضعــف الــوازع 
الدينــي و التكويــن القيمــي، إذ أن لذلــك أثــراً فاعــاً فــي ميــل 
الفــرد إلــى اإلقبــال علــى تعاطــي المخــدرات والمســكرات ومــن 

ــّمً إدمــان المخــدرات . ثً



59الصمود - السنة التاسعة العدد 97 رجب 1435 هـ الموافق لـ مايو 2014 م

ثالثا ـ مرحلة المراهقة ذاتها :
ــاة  ــي حي ــن المراحــل الحرجــة ف ــة م ــة المراهق ــر مرحل تعتب
الفــرد، وتتطلــب المزيــد مــن الجهــد لمواجهــة متطلباتهــا 
باألســاليب التربويــة، والتركيــز على دور األســرة والمدرســة 
ومؤسســات المجتمــع عامــة فــي عملية التنشــئة وذلــك بمزيد 
مــن الفهــم لحاجــات المراهقيــن، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
إشــباع الحاجــة إلــى تقديــر الــذات لديهــم، لمــا لــه مــن أهميــة 
ــم  ــم وتوجيهه ــوي، وحمايته ــكل س ــئتهم بش ــي تنش ــة ف بالغ
مــن تبعــات طبيعــة هــذه المرحلــة وقلــة خبرتهــا فــي الحيــاة، 
ومــا فيهــا مــن أخطــار. كمــا أن لرفقــاء المراهــق )الزميــل، 
ــخ( - وكلهــا ألقــاب  الصديــق، الرفيــق، األخ، الصاحــب .. ال

للصديــق الخــاص أو األصدقــاء الذيــن يظهــرون فــي مرحلــة 
المراهقــة – لهــم دوراً بالغــا فــي التأثيــر عليــه بالوقــوع فــي 
شــراك المخــدرات، حيــث يُْعتَبَــُرون األســرة البديلــة عــن 
أســرته، ومثلــه األعلــى، والمســاهمة فــي تشــكيل شــخصيته. 
فــي  مــاذه  وهــم  اهتمامــه،  محــط  وأفكارهــم  فآراؤهــم 
األزمــات وفــي مواقــف الضعــف التــي يتعــرض لهــا خاصــة 
عندمــا يــرى أن األســرة مصــدر هــذه األزمــات. وهنــا مكمــن 
ــة مــن ســيئي الســلوك،  ــا تكــون هــذه الرفق الخطــورة عندم

ممــا قــد يقــود إلــى المخــدرات. 

رابعا ـ وقت الفراغ :
ــى  ــت عل ــي أجري ــة الت ــت بعــض الدراســات الميداني ــد أثبت لق
ــور ال  ــي أم ــراغ ف ــات الف ــن أن قضــاء الشــباب ألوق المدمني
ــى  ــة إل ــن األســباب الرئيســة المؤدي ــع م ــم بالنف ــود عليه تع
اإلدمــان. وهــذا يعنــي أن عــدم القــدرة علــى اســتغال أوقــات 
الفــراغ وقضاءهــا علــى النحــو الــذي يعــود بالنفــع علــى 
الفــرد والمجتمــع قــد يــؤدي فــي الغالــب إلــى إتاحــة الفرصــة 

ــل نحــو تعاطــي المخــدرات.  ــى المي ــن إل أمــام المراهقي

خامسا : المشكات األسرية :
ــة  ــي إعاق ــة ف ــَغ األهمي ــرية دوراً بال ــكات األس ــب المش تلع
التنشــئة  وتنشــئتهم  أبنائهــا  تربيــة  فــي  األســرة  دور 
ــى  ــر إل ــة األم ــي نهاي ــؤدي ف ــا ي ــليمة، مم ــة الس االجتماعي
ــا  ــكات م ــك المش ــن تل ــراف. وم ــار االنح ــع تي ــم م انجرافه
ينشــب بيــن األبويــن مــن شــجار، أو اختافهمــا فــي أســلوب 
ــى  ــم، إل ــن أمره ــرة م ــي حي ــاء ف ــل األبن ــا يجع ــة مم التربي
ــئة  ــلوب التنش ــا أن أس ــون؟. كم ــْن يصدق ــون؟ وَم ــن يميل م
ــاء دون  ــع األبن ــل م ــي التعام ــوة ف ــرف إال القس ــذي ال يع ال
االســتبصار بعواقــب هــذه القســوة، يقــود األبنــاء إلــى النفــور 
مــن آبائهــم وأمهاتهــم وأســرهم، وقــد يجعلهــم ينتقمــون مــن 

ــأ . ــوع بالخط ــك بالوق ذل
وعلــى النقيــض مــن ذلــك فــإن انتهــاج أســلوب الــدالل الزائــد 
واإلهمــال بحجــج واهيــة، قــد يجعــل األبنــاء عرضــة للوقــوع 

فــي شــراك المخــدرات.

سادساً: تدهور األوضاع واحتال الباد:
ــاه  ــاه واختصرن ــو أجملن ــي ل ــبب الرئيس ــة الس ــي الحقيق وف
هــو أن جميــع الموازيــن قــد انقلبــت وتدهــورت نتيجــة 
احتــال الصليبييــن لبادنــا الحبيبــة وبعــد مجيئهــم باتــت 
ــإن  ــد؛ ف ــكين والمضطه ــعبنا المس ــى ش ــرى عل ــاكل تت المش
إدمــان المراهقيــن ليــس إال وليــد االحتــال، ولــم نــك نســمع 
أصــاً قبــل احتالهــم لبادنــا بوقــوع المراهقيــن فــي براثــن 

ــان. اإلدم
الحبيبــة  أرضنــا  االحتــال علــى  أن وجــود  يعنــي  وهــذا 
ــي  ــال موجــوداُ فهــذا يعن ــادام االحت مشــؤوم ومشــؤوم، وم
واألزمــات  المشــكات  وحصــول  والدمــار  الخــراب  دوام 

الطاحنــة للمجتمــع ولبادنــا علــى حــد ســواء.
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إحصائية العمليات لشهر جمادى اآلخرة لعام 1435 هـ

ــم
ــــ

رق
ال

الوالية

ات
ملي

الع
دد 

ع

ها
من

ة 
ادي

شه
ست

الخسائر البشرية للمجاهدين الخسائر البشرية والمـــــاديـة لـلعـــــــــدواال
والمدنيين

ى 
قتل

ين
يبي

صل
ال

ى 
رح

ج
ين

يبي
صل

ال

اء
عم

 ال
لى

قت

ى 
رح

ج
اء

عم
ال

ت 
ليا

اآل
ر 

مي
تد

ت 
عا

در
الم

و
ية

كر
عس

ال

ء 
هدا

ش
ين

هد
جا

الم

ى 
رح

ج
ين

هد
جا

الم

ت 
ليا

ر آ
مي

تد
ن 

هدي
جا

الم

801120861930121قندهار1 -
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الطائرات المسقطة: 1- مقاتلة في والية كونر. 2- مروحية و طائرة كشفية في والية قندهار. 3- مقاتلة في والية كابيسا



قتلوا أهلنا بأفريقيا تصلفاً 
بقلم: سعد البلوشي

ــاب اإلســام انفــروا ــا شبــــــــــــ أي
ــق  ــي األفــــــــ فبصيــص الضــوء ف
ليــس الوصــول إلــى المــــراد بهيـّـن
ــٍث ــاد بــا تريّ ــوا لســاحات الجهـ هبّ
واستمســكوا بحبـــــــل هللا المتيــن
وأذنابهــم لليهــود  والتركنــــــوا 
منعــوا العبــاد طعامهــم وشــرابهم
قتلــوا أهلنــا بأفريقيـــــــــا تصلفــاً
بقــروا بطــون األمهــات المســلمات
زيفــوا اإلعــام غبشــاً وظامـــــاً
ــذا ــدين وك ــروا آالف المضطهــ هج
ــا ــم دنســوا المصاحــف وأحرقوه ك
ــون ــي اليفقهــــ ــال قوم ــا ب ــاه م رب
والمســلمون لــو اســتفاقوا برهــة
وســيُقمُع العــدو الصائــُل بلحظــة
المتعــال الكريــم  هللا  وينصرنــا 

وتقدمــوا للمعالــي هيــا التتأخـــــــروا
ــّور ــدرب وينــــــــ ــيء الـــ ــات يض ب
إال بجيــٍل علــى ســاح الوغــى يتبختــر
 وإلــى جنــان الخلــد دومــاً فلتشــّمروا
مــن قبــــــــــل أن تندمــوا وتحّســروا
ــدّو علينــا تتفجــر فصــدور العـــــــــــ
وطغــوا علــى كـــــل الــورى وتكبّــروا
لــم يرحمــوا شيخـــــــــــاً ولــم يتأثروا
وكــذا الظالميـــــــن ِســفاحهم اليُحصر
كيما يفوقوا المسلمين ويظهــــــــروا
هدموا مساجدهم وأخرى خـــــــــربوا
والمسلمون جهدهم طيٌش ومبعثــــــر
ــتُصِغروا ــتضعفوا أو اس ــم اس وإْن ه
نصــر اإللــه حليفهــم ولهــم بشــائُر
ــُر ــدم ويخســــــــ ــع الن ويعــض أصاب
وهـــــــــــو عليهم أعلى وأقـــــــــــدر






