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االفتتاحية :أوباما يعترف :نحن عاجزون عن القضاء على طالبان!
نائب أمير المؤمنين الشيخ سراج الدين حقاني «حفظه هللا» في
حوار مفتوح مع المجاهدين اإلعالميين
الحاوية الصفراء..وما أدراك ما الحاوية الصفراء!
الجیش العمیل...علی وشك االنهیار
ریاح االنتخابات
يقتلون العلماء بغير حق!
سجون «سرية» لـ سي آي إيه
أفغانستان في شهر أكتوبر 2016م
وقفات مع عمود «كلمة اليوم» -الوقفة (-)2
اذكروا إخوانكم األفغان المعوزين في هذا الزمهرير
حریة التعبیر لِمن؟
عملية استشهادية بعين «درونية»
جرائم المحتلين والعمالء في شهر أكتوبر 2016م
ذكرى مولد الصادق األمين «صلى هللا عليه وسلم»
إحصائية العمليات الجهادية لشهر صفر لعام 1438هـ

الف
ا
ت تا

بعــد  7أعــوام مــن اســتمرار الحــرب الظالمــة فــي عهــده ،و15
عامـا ً مــن بــدء العــدوان العســكري علــى أفغانســتان؛ اعتــرف
الرئيــس األمريكــي المنتهيــة واليتــه "أوبامــا" -بطــل مسلســل
المجــازر والقتــل بطائــرات الــدرون -بــأن "الواليــات المتحــدة
عاجــزة عــن القضــاء علــى طالبــان".
ثمــة تســاؤالت تتقافــز فــي رأس المســتمع لهــذا االعتــراف
الميّــت :هــل كان "أوبامــا" بحاجــة إلــى  7ســنوات إضافيــة
غيــر الســنوات الثمــان مــن الحــرب الداميــة فــي أفغانســتان
حتــى يصــل إلــى هــذه النتيجــة "الصعبــة"؟
وهــل كانــت الواليــات المتحــدة بحاجــة إلــى فقــد أكثــر مــن
 3523قتيــاً وإصابــة عشــرات اآلالف مــن جنودهــا فــي
أفغانســتان حتــى تكتشــف أخيــراً أنهــا كانــت تخــوض حربــا ً
فاشــلة منــذ عقــد ونصــف مــن الزمــن؟
إن كان االحتــال األمريكــي -وباعتــراف رئيســه -يقــف عاجــزاً
عــن ص ـ ّد طوفــان المقاومــة فــي أفغانســتان ،فلِ ـ َم االســتمرار
فــي حــرب أفغانســتان واحتاللهــا حتــى اآلن؟
ثــم مــن يُحاســب مجرمــا الحــرب (بــوش و أوبامــا) علــى
المجــازر اإلنســانية التــي ارتكبهــا جيشــهما فــي أفغانســتان
طيلــة الســنين الخمســة عشــر الماضيــة؟
وعلــى الجهــة المقابلــة أيضـاً ،مــن يحاســبهما علــى عشــرات
اآلالف مــن الجرحــى والهلكــى مــن جنــود الجيــش األمريكــي
ب ال ناقــة لهــم
الذيــن ّ
زج بهــم الرئيســان آنفــا الذكــر فــي حــر ٍ
فيهــا وال جمــل؟ ومــن يحاســبهما عــن مئــات المليــارات التــي
خســرتها الخزينــة األمريكيــة علــى هــذه الحــرب الفاشــلة،
والتــي تســببت فــي زعزعــة قــدم االقتصــاد لدولــة تُع ـ ّد مــن
أقــوى دول العالــم فــي ســوق االقتصــاد والمــال.
نعــم يــا ســيادة الرئيــس الفاشــل! أنتــم عاجــزون عــن القضــاء
علــى "الطالبــان" ألســباب عــدة:
أوالً :ألنكــم ببســاطة تقاتلــون شــعبا ً ال جماعــة أو حزبــاً!
فعالقــة طالبــان بالشــعب األفغانــي حســب المنطــق الرياضــي،
هــي كالتالــي :الشــعب األفغانــي = طالبــان ،وطالبان = الشــعب
األفغانــي .وهــذا عنصــر قــوة لطالبــان ،وعنصــر ضعــف لكــم.
ثانيــاً :ألنكــم تقاتلــون أناســا ً مؤمنيــن ،متت ّرســين بعقيــدة
التوحيــد ،ومتيقّنيــن بــأن ال قــوة عظمــى علــى هــذه األرض
ســوى القــوة العظمــى الســماوية التــي أبــادت الطغــاة مــن
قبلكــم ،والتــي ســتبيدكم عمــا قريــب -بــإذن هللا -طــال الزمــان
ـان للطالبــان ،وعنصــر ضعــف
أم قصــر .وهــذا عنصــر قــوة ثـ ٍ
آخــر لكــم.
ثالث ـاً :ألنكــم تقاتلــون أفغان ـاً ،فمــن مكــر هللا تعالــى بكــم -يــا
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أوباما يعترف:
نحن عاجزون عن القضاء على طالبان!

ســبحان هللا! -أن أوقعكــم مــع أمــة األفغــان ،الذيــن لــم يســجل
التاريــخ قــط أنهــم استســلموا أو انهزمــوا أمــام غــا ٍز أو
مســتعمر مهمــا امتلــك مــن أســباب القهــر والقتــل والتنكيــل.
حتــى أن أرضهــم عُرفــت بمقبــرة االمبراطوريــات ،وفيهــا
ســتكون مقبرتكــم بحــول هللا وقوتــه .وهــذا عنصــر قــوة ثالــث
للطالبــان ،وعنصــر ضعــف لكــم.
رابعــاً :ألنكــم "زعــران" بــدءاً برئيســكم وانتهــا ًء بأصغــر
جنــدي فــي جيشــكم ،فــا أخــاق فــي الحــروب تحكمكــم
وال قيــم إنســانية تردعكــم ،تقصفــون المرضــى والجرحــى
ضــع فــي أحضــان
فــي المستشــفيات ،وتقتلــون األطفــال ال ُر ّ
أمهاتهــم ،وال مانــع عندكــم أن تزهقــوا عشــرات األرواح
البريئــة لمجــ ّرد الظــن واالشــتباه فــي ظــل أو خيــال ،وال
حرمــة عندكــم لألمــوات وال لثقافــة ومقدســات الشــعوب
التــي تعتــدون عليهــا ،بــل إنكــم ال تجــدون غضاضــة أبــداً فــي
االعتــراف بهــذا.
هــذه الخســة والدنــاءة واالنحطــاط التــي تتمتعــون بهــا؛ هــي
مــا دفــع باألفغــان دفعـا ً إلــى التصميــم علــى اقتالعكــم واقتــاع
كل مــا يتصــل بنجاســتكم مــن أرضهــم الطاهــرة حتــى الرمــق
األخيــر .وهــذا أيضـا ً عنصــر قــوة للطالبــان ،وعنصــر ضعــف
لكــم.
خامس ـاً :ألنكــم قطعتــم مئــات اآلالف مــن الكيلومتــرات لقتــال
شــعب "علــى أرضــه" ،فميــدان المعركــة المحتدمــة منــذ 15
عام ـا ً هــي أرض ليســت أرضكــم؛ بــل أرض الشــعب األفغانــي
(الطالبــان) .فأنتــم "محتلــون" ،والطالبــان "مقاومــون"
لهــذا االحتــال .وأنــى لمعتـ ٍد أن يكســب قضيــة ليســت قضيتــه
أو أن ينتصــر فــي معركــة ليســت معركتــه .المجاهــد األفغانــي
متجــذر القدميــن راســخ الهامــة وهــو يُقاتــل لتحريــر أرضــه
مــن المغتصبيــن ،بينمــا الجنــدي األمريكــي يقــدم رجــل ويؤخــر
أخــرى ،ال يــدري ألجــل مــاذا جــاء إلــى أرض صلبــة عنيــدة
كأهلهــا؟ .وهــذا عنصــر قــوة خامــس للطالبــان ،وعنصــر
ضعــف لكــم.
أنتــم تقاتلــون منــذ  15عامــا ً أناســا ً تجمعــت فيهــم عناصــر
قــوة؛ شــعباً ،مؤمنـاً ،أفغانيـاً ،أبيّـاً ،علــى أرضــه! ثــم -بعــد هذا
كلــه -تســتمرون فــي عدوانكــم وحربكــم عليهــم ،بــكل غبــاء
وبـ"اســتجحاش" منقطــع النظيــر حقيق ـةً!
بدخــول  20ينايــر المقبــل ،وتســلّم (دونالــد ترامــب) دفّــة
الرئاســة فــي أمريــكا ،تكــون حــرب أفغانســتان قــد شــهدت 3
رؤســاء أمريــكان ،يــرث أحدهــم تركــة الفشــل واالنهــزام الــذي
خلفهــا لــه ســابقه فــي حربــه علــى أفغانســتان.
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حوار العدد

نائب أمير المؤمنين الشيخ سراج الدين حقاني «حفظه اهلل»
في حوار مفتوح مع المجاهدين اإلعالميين ...
قراءنــا األفاضــل ،قبــل مــدة التقــى بعــض النشــطاء اإلعالمييــن مــن المجاهديــن بنائــب أميــر
المؤمنيــن -الشــیخ ســراج الديــن حقانــي حفظــه هللا ،-والســتغالل الفرصــة فــي هــذه المناســبة،
قــام هــؤالء النشــطاء بإجــراء حــوار واســع مــع حضــرة نائــب األميــر ،حــول بعــض المســتجدات
واألمــور المهمــة.
وللعلــم؛ أُجــري هــذا الحــوار قبــل استشــهاد أمیــر المؤمنیــن المــا أختــر محمــد منصــور رحمــه هللا،
علــى
واشــتماله
وبســبب هــذا الحــدث المؤلــم ،تأخــر نشــره ،ولكــن ألهميتــه
اإلســامية؛ قمنــا
أجوبــة للكثيــر مــن الشــبه التــي تُثــار حــول اإلمــارة
بدعوتكــم إلــى
بتفريغــه وترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة ،ونســعد
قرائته واالستفادة منه:

ترجمه للصمود :د .محمد عمار

ســؤال:
■
ســعادة نائــب
األميــر الشــيخ خليفــه
حقانــي ،حفظكــم اهلل،
ً
نظــرا لخبرتكــم فــي ميــدان
الجهــاد ،نــود االستفســار عــن األوضــاع
الراهنــة فــي أفغانســتان ،ومــا يتــم مــن
الفتوحــات العظيمــة والمتواصلــة ،وعــن
الطموحــات فــي المســتقبل القريــب؟
جواب :بسم هللا والحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا.
كانــت بدايــة الجهــاد ضــد األمريــكان بدايــة متواضعــة ،ال تحســبها
الدنيــا شــيئاً ،ولكــن كان لهــا شــأنا ً عنــد هللا ،وكان مــن فضــل هللا علينــا
أننــا كنــا علــى يقيــن قــوي وإيمــان جــازم بوعــد هللا ونصــره لهــذه الفئــة القليلــة فــي
العــدة والعــدد.
وهانحــن اليــوم نحمــد ربنــا تبــارك وتعالــى أن ثبــت أقدامنــا ،وعرفــت الدنيــا كلهــا أن
نظامنــا هــو النظــام ،وأن الشــعب األفغانــي ال يريــد ســواه ،فلــه فــي قلــوب األغلبيــة
العظمــى مكانة وشــأن.
وهــذه عقيدتنــا؛ أن هللا ســينصرنا وســيعيننا كمــا أعاننــا باألمــراء
الصالحيــن والقــادة األتقيــاء وأصحــاب الفضــل والعلــم ،وأربــاب
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الصــاح والزهــد والتضحيــة ،ورواد الجهــاد والمقاومــة،
وكان مــن فضــل هللا عليهــم أنهــم ال يعرفــون فــي ميــدان
الجهــاد إال الثبــات والصمــود واالســتقامة .والحمــد كلــه هلل.

■ ســؤال :لــو تفضلتــم ببعــض النصائــح والتوصيــات لإلخــوة
ـؤوال مــن جانــب ،وخبيـ ً
المجاهديــن ،بصفتكــم مسـ ً
ـرا جهاديـ ًـا
مــن جانــب آخــر ،فلديكــم خبــرة طويلــة فــي الجهــاد .ليأخــذ
المجاهــدون هــذه النصائــح بعيــن االعتبــار ،ويســتفيدوا
منهــا فــي ســبيل الجهــاد والمقاومــة.
جــواب :يعلــم الجميــع منــذ عهــد أميــر المؤمنیــن المــا محمــد
عمــر -رحمــه هللا -بــأن اإلمــارة اإلســامية توصــي المجاهديــن
بتقــوى هللا عــز وجــل قبــل كل شــيء ،ونحــن نحمــد هللا علــى
ذلــك كثيــراً.
ثــم إن إخواننــا فــي هيئــة الدعــوة واإلرشــاد ال يغفلــون برهــة
واحــدة عــن تربيــة المجاهديــن وتعليمهــم ،كمــا ينبغــي.
وإضافــة إلــى ذلــك أود أن أشــير علــى اإلخــوة المجاهديــن
ببعــض األمــور فــي مجــال اإلصــاح ،وهــي كمــا يلــي:
أوالً :أن يكونــوا دومـا ً فــي صحبــة األخيــار والمشــايخ الكــرام،
فــإن صحبتهــم ال تأتــي إال بخيــر.
س ـيَر الســلف الصالــح وتاريخهــم ،ثــم أن
ثاني ـاً :أن يُطالعــوا ِ
يتّبعــوا أثرهــم ،فــإن ذلــك ممــا ســيؤدي إلــى معرفــة هللا تعالــى
بطريقــة صحيحــة إن شــاء هللا.
و بالعمــوم أوصــي نفســي وإخوانــي بالوحــدة والطاعــة ،فــإن
هللا قــد حثنــا عليهمــا ،وأنهمــا ســببان كبيــران لالنتصــارات
والتقــدم فــي ســبيل الجهــاد بــإذن هللا.

■ ســؤال :نســمع أحيانـ ًـا مــن اإلعــام العميــل للغــرب ،بــأن
اإلمــارة اإلســامية ليــس لديهــا اســتقاللية فــي حكمهــا وال
حريــة فــي أمرهــا وإجراءاتهــا ،فمــا ردكــم علــى ذلــك؟
جــواب :يجــب أن نحمــد هللا ســبحانه وتعالــى أن حركتنــا لــم
تقــم – منــذ البدايــة – إال علــى العقيــدة اإلســامية البيضــاء،
وعلــى الفكــرة الدينيــة الحــرة األصيلــة ،وأن أميــر المؤمنیــن
المــا محمــد عمــر – رحمــه هللا – لــم يد ّربنــا إال علــى االعتقــاد
بهــذه العقيــدة الصافيــة ،فلــم نقــم ألجــل المناصــب وال لهــذا أو
ذاك ،بــل كان قيامنــا كلــه هلل وحــده.
وإن مــن يظــن بنــا هــذه الظنــون الســيئة ،عليــه أن يســأل عنــا
الشــعب الــذي امتحننــا واختبَ َرنــا طــوال هــذه الســنوات .ولكــن
رغــم كل ذلــك ال نلقــي بــاالً لهــذه االفتــراءات والشــائعات،
ونحــن ال نخــاف فــي هللا لومــة الئــم.

■ ســؤال :إن اإلمــارة اإلســامية -كمــا عرفناهــا وعرفتهــا
الدنيــا -منــذ يومهــا األول ،لــم تقــم إال لتطبيــق الشــريعة
اإلســامية ،وأنهــا التؤمــن بــأي نظــام غيــر النظــام
اإلســامي .ولــم يكــن ذلــك كلــه محــض ا ّدعــاء وافتــراء ،بــل
إنهــا أثبتــت أقوالهــا باألفعــال ،فزمــن حكمهــا ألفغانســتان

لــم تــأتِ بــأي نظــام ســوى النظــام اإلســامي األصيــل.
و لكــن فــي المقابــل ،ظهــرت فــي البلــد شــرذمة مــن النــاس،
ت ّدعــي أن النظــام الــذي أقامتــه اإلمــارة ليس بإســامي ،وأن
هــذه الشــرذمة ســتأتي بالنظــام اإلســامي! فمــاذا تقولــون
فــي ذلــك؟
جــواب :ســؤال مهــم ،وفــي اإلجابــة عليــه أود أن أتحــدث
بصراحــة تامــة :إن النظــام الــذي أقامتــه اإلمــارة اإلســامية،
والــذي ســتقيمه بــإذن هللا مــرة أخــرى نظــام إســامي بحــت،
ولســنا مبالغيــن لــو قلنــا أن عليــه إجمــاع علمــاء العصــر إن
شــاء هللا ،فكــم مــن الرســائل التي أرســلت مــن أطــراف عديدة،
إلــى أميــر المؤمنيــن ،يبايــع أصحابهــا أميــر المؤمنيــن،
ويؤيّدونــه علــى شــرعية النظــام الــذي أقامــه.
وأمــا مــا نحــن فيــه اآلن؛ فبلدنــا محتــل ،ونحــن فــي جهــاد
ومقاومــة .وبعــد االحتــال -بــإذن هللا -ســنقيم النظام اإلســامي
مــرة أخــرى كمــا أقمنــاه قبــل أربعــة عشــر عام ـاً .وال نســمح
ألحــد أن يشــوه صــورة النظــام الــذي أقمنــاه ،فمــن وجدنــاه
يحــاول تشــويه صــورة النظــام ،أصلحنــاه فــي الحــال ،حتــى
يبقــى النظــام صافي ـاً ،وأهلــه صفــوة.

■ ســؤال :ي ّدعــي بعــض النــاس أن اإلمــارة اإلســامية لــم
تبــق علــى وضعهــا الســابق الــذي كانــت عليــه زمــن أميــر
المؤمنيــن المــا محمــد عمــر رحمــه اهلل ،وأنهــا اآلن ال يهمها
تطبيــق الشــريعة ،وال تريــد االهتمــام بالبلــد وأهلــه.
فهــل هنــاك مــا يــدل علــى وقــوع تغييــر فــي نظــام اإلمــارة
بعــد وفــاة أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر رحمــه اهلل،
وبعــد تولــي أميــر المؤمنيــن المــا أختــر محمــد منصــور
اإلمــارة؟ وأن هــذا التغييــر ســبب للحــزن واليــأس والقنــوط؟
جــواب :عزيــز ي الســائل ،لــم يقــع أي تغييــر فــي النظــام
مطلقــاً.
أمــا مــا يــراه النــاس خلـاً ،فكــم مــرة اقترحنــا والزلنــا نقتــرح
ونقــول للجميــع أنكــم إذا وجدتــم فــي النظــام أي خلــل ،ووجدتــم
فيــه مــا يكــون صالــح لالعتــراض ،فلكــم أن تعترضــوا؛ بــل
عليكــم أن تشــيروا إلــى أســباب الضعــف الموجــودة ،ثــم تأتــوا
بالحلــول المناســبة إلزالــة هــذه األســباب.
ولكــن مــع كل هــذا نحمــد هللا تعالــى ،والجميــع إخواننــا،
أبــواب اإلمــارة اإلســامية مفتوحــة أمــام الناقــد والمعتــرض،
والــذي يطمئننــا كثيــراً أن اإلمــارة اإلســامية تكونــت أساس ـا ً
مــن العلمــاء الكــرام والمشــايخ األجــاء ،وأصحــاب الفضــل
والصــاح ،وهــم كلهــم منــذ اليــوم األول وإلــى اليــوم جعلــوا
اإلرشــادات الربانيــة والتوصيــات النبويــة نصــب أعينهــم.
إذن ليس هناك تغيير في النظام ،وال نتوقعه إن شاء هللا.
ولكــن المشــكلة يمكــن أن تكــون فــي تلــك األعيــن التــي تنظــر
إلــى النظــام بنظــرة ســيئة ،بعــد وفــاة أميــر المؤمنيــن المــا
محمــد عمــر رحمــه هللا ،وهــم كأنهــم يريــدون النظــام تبعــا ً
لهــوى النفــس.
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وإن تشــرذمهم وتفرقهــم ال يمكــن أن يكــون خيــراً لهــم ،وال
خيــراً لهــذا النظــام ،وال خيــراً لهــذا البلــد وشــعبه.
وكيــف يصــح لنــا أن نشــك فــي شــخصية شــخص اعتمــد عليــه
أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر رحمــه هللا ،طــوال عمــره،
ثــم لمــاذا لــم تشــتكوا عليــه فــي ذلــك الوقــت فــي حيــاة أميــر
المؤمنيــن األول ،ولمــاذا لــم تعترضواعليــه آنــذاك؟
إن عملكم هذا من مظاهر عدم الوفاء لألمير األول!
أمــا بالنســبة لألميــر الثانــي المــا أختــر محمــد منصــور،
فإنــه رغــم هــذه الظــروف الخطيــرة ،اســتطاع -وهلل الحمــد-
أن يحافــظ علــى جميــع المعانــي المطلوبــة .وإننــا ال نســتطيع
أن نعبــر عمــا فــي ضميرنــا مــن شــكر لهــذه الشــخصية
وتقديرهــا ،فكــم اســتطاع أن يحافــظ علــى جميــع المجــاالت
بأحســن شــكل! وإيجابياتــه ال تحصــى فــي مجــال السياســة
ومجــال الجهــاد ومجــال الدعــوة واإلرشــاد .فقــد اتبــع أثــر
ســلفه خطــوة بخطــوة ،لــم يتنــازل قــدر شــبر واحــد .نســأل هللا
لــه التوفيــق والســداد ،وقــد رضينــا عنــه تمامـا ً فنســأل هللا أن
يرضــى عنــه.

■ ســؤال :ســعادة نائــب األميــر ،كمــا تعلمــون أننــا فــي
ً
ســابقا ثــم جهادنــا ضــد الــروس،
جهادنــا ضــد اإلنجليــز
انتصرنــا عليهــم وكتــب اهلل لنــا االســتقالل والحريــة ،لكــن
مــع كل األســف لــم نقــدر تلــك الحريــة كمــا ينبغــي ،كمــا لــم
نســتمر فــي ذلــك االســتقالل كمــا يليــق!
فبرأيكــم؛ عندمــا ننتصــر علــى األمريــكان ،فهــل ســنحافظ
علــى هــذه االنتصــارات ،وهــل ســنعزز هــذه الحريــة؟
جــواب :ال شــك أن النظــام الــذي يقــوم علــى العقيــدة الصافيــة
والفكــرة الســليمة ،لــن يواجــه تلــك المشــكلة التــي واجهتهــا
األنظمــة الســابقة ،ونظــام اإلمــارة بفضــل هللا تعالــى وكرمــه
قائــم علــى صفــاء العقيــدة وســامة الفكــرة ،فــإن شــاء هللا
تعالــى إننــي أبشــركم بالخيــر ،لقــد تربينــا علــى أننــا إذا وجدنــا
مــا يخالــف الشــريعة الغــراء ،فأدنــى واحــد منــا يحــق لــه أن
يقــف دون ذلــك ،وتربينــا أن نستســلم للحــق دائم ـاً.
ثــم إننــا وهلل الحمــد ال نجــد فينــا عميـاً ألي جهــة ،فــكل واحــد
منــا أســاس جهــاده العقيــدة البيضــاء والفكــرة اإلســامية
الســليمة.
وليعلــم الجميــع أن مــا نواجهــه مــن أصعــب الصعوبــات ،كل
ذلــك فــي ســبيل هــذه الفكــرة ،وألجــل هــذه العقيــدة ،فالحريــة
التــي نريــد الوصــول إليهــا ،ال نحصــل عليهــا ســهلة بــدون
مشــقة ،إننــا ضحينــا فــي ســبيلها بــكل مــا نملــك ،وتحملنــا
ألجلهــا مــا ال تتحملــه الجبــال ،فكيــف ال نقــدر هــذه الحريــة
وكيــف ال نعززهــا!

■ ســؤال :مــا الواجــب علينــا عملــه -نحــن عامــة المجاهديــن-
حتــى نحافــظ علــى ثمــرات الجهــاد ،وال نتركهــا للضيــاع؟
جواب :سؤال مهم للغاية.
ً
إن أول أمــر يجــب التأكيــد عليــه أساسـا ،هــو أن يتجنــب جميــع
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المجاهديــن كل عمــل يخالــف الشــريعة ،وال يرضــى بــه الــرب
ســبحانه وتعالى.
و ثانيـاً :إن لإلمــارة اإلســامية لوائــح لــكل قســم مــن األقســام،
ولــكل فــرع مــن الفــروع ،فعلــى اإلخــوة جميعــا ً أن يراعــوا
هــذه اللوائــح مراعــاة شــديدة ،فــإن فيهــا جميــع الجزئيــات
المتعلقــة بأعمالهــم ونشــاطاتهم ،وإننــا كلمــا وجدنــا مشــكالً
نشــأ وظهــر ،كان أساســه عــدم االهتمــام باللوائــح.

■ ســؤال :هلل الحمــد ،بالنســبة إلــى الماضــي تقــدم
ً
ً
كثيــرا مــن المقاطعــات فــي
كثيــرا وفتحــوا
المجاهــدون
ً
مختلــف الواليــات ،وال شــك أنهــم يلتقــون كثيــرا بعامــة
الشــعب ،ففــي مثــل هــذه األحــوال عليهــم أن يعاملــوا
الشــعب معاملــة حســنة وأن يســتفيدوا مــن الليــن بــدل
الغلظــة.
فهــل تنتبــه اإلمــارة اإلســامية إلــى ذلــك؟ وهــل تراقــب
معاملــة المجاهديــن لعامــة الشــعب؟ وهــل تحــاول أن تقـ ّدر
هــؤالء المجاهديــن الذيــن يعاملــون الشــعب معاملــة حســنة
بــأن تكافئهــم بالمكافــاة الالزمــة؟ وفــي المقابــل هــل
تحاســب أولئــك الذيــن يتعاملــون مــع الشــعب معاملــة ســيئة
بــأن تجازيهــم بالجــزاء الالئــق؟
جــواب :بهــذه المناســبة أود أن أصــرح بــأن أول رســالة مــن
قبــل أميــر المؤمنيــن إلــى عامــة المجاهديــن ،كانــت مليئــة
بهــذه التوصيــات ،وقــد أمــر المجاهديــن بحســن التعامــل وقــال
لهــم :إن الشــعب األفغانــي قــد تحمــل اآلالم واألحــزان ،وعــاش
مــدة تحــت ظلــم وعــدوان ،وواجــه كل أنــواع المحــن والكــرب
والمصائــب والباليــا.
فيجــب علينــا -نحــن حاملــي رايــة العــدل ورافعــي علــم تطبيــق
الشــريعة اإلســامية الغــراء -أن نقــدر هــذا الشــعب العزيــز
وأن نقــوم بخدمتــه ،وأن نشــكره علــى صمــوده ،وأن نســاعده
فــي كل أبــواب الخيــر ،وأن نســأل هللا لــه الجــزاء الحســن،
فكــم واجهــوا مــن الشــدائد ،فقــد دُمــرت بيوتهــم ،وهُدمــت
ســجن شــيوخهم ،واستشــهد
مســاجدهم ،وقُتِــل أطفالهــم ،و ُ
شــبابهم وكبارهــم!
فمهمتنــا أن نضــع البلســم علــى جــراح هــذا الشــعب ،وأن
نقــف إلــى جانبــه ونســاعده بــكل مــا يمكــن.

■ ســؤال :إن حركــة الطالبــان بــدأت بهــذا االســم ،ثــم
تحــول اســمها -زمــن أميــر المؤمنيــن األول -إلــى اإلمــارة
اإلســامية ،وأمــا اليــوم فكأنهــا عــادت حركــة الطالبــان
بالفعــل وليــس اإلمــارة.
جــواب :لقــد علمتــم زمــن حكــم الطالبــان ،أن الطالبــان وظّفــوا
الخبــراء وذوي األهليــة فــي كل قســم مــن أقســام إمارتهــم.
أمــا اليــوم فــا شــك أن أبــواب اإلمــارة مفتوحــة للجميــع،
وال زال يرافقنــا الخبــراء فــي مختلــف األمــور المتعلقــة
بالحكومــة والدولــة ،إال أن تركيزنــا الحالــي علــى المجاهديــن
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الذيــن يجاهــدون فــي ميــدان الجهــاد؛ ألن إمــارة أفغانســتان
اإلســامية تحولــت إلــى ميــدان الجهــاد.
و ليــس صحيحــا ً أننــا ال نهتــم بغيــر الطالبــان ،فاإلمــارة
اإلســامية ليســت منظمــة كالمنظمــات الســابقة التــي ال تعــرف
غيــر أعضائهــا؛ بــل إن أبــواب اإلمــارة مفتوحــة أمــام كل
األوفيــاء لدينهــم ولوطنهــم ولشــعبهم.

■ ســؤال :مــن المعــروف بداهــة أن الغــزو األمريكــي
ليــس عسـ ً
ـكريا فحســب ،بــل إنــه فكــري أيضـ ًـا ،ولذلــك وجدنــا
ً
ً
ً
بعــد االحتــال تغييــرا كبيــرا جــدا فــي المناهــج التعليميــة
للمــدارس االبتدائيــة والثانويــة ثــم الجامعــات.
فمــا نــراه أن اإلمــارة اإلســامية قــد ال تهتــم كثيـ ً
ـرا بالجانــب
التعليمــي ،وال ســيما فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا؛
فإمــا أنــه ال يوجــد لهــا مــدارس ،وإن وُ جــدت فليــس لهــا
نشــاط ملحــوظ!
جــواب :نعــم ،إن المعضلــة التــي نواجههــا أننــا ال زلنــا
نفكــر فــي إعطــاء الحقــوق المناســبة فــي الجانــب التعليمــي
لهــؤالء الطــاب ،وســيكون هنــاك برنامــج خــاص لدراســة
هــذا الموضــوع تحــت إشــراف أميــر المؤمنيــن إن شــاء هللا،
وقريبــا ً ســنضع المناهــج التعليميــة المناســبة.

■ ســؤال :فــي األيــام الراهنــة بــدأ األمريــكان ينشــرون
بعــض األخبــار ليرهبــوا بهــا المجاهديــن ويخوفوهــم،
فيقولــون :ســنبدأ بالعمليــات الجديــدة ،وسنســتفيد مــن
هجمــات الطائــرات بــدون طيــار ،وأنهــم جــاءوا بالجنــود
الجــدد ،وأنهــم ســيفعلوا ضــد المجاهديــن مالــم يفعلــوه
حتــى اآلن.
فمــا ردكــم علــى العــدو ،بصفتكــم نائــب أميــر المؤمنيــن؟
ومــا هــي رســالتكم لهــم؟
جــواب :لألســف الشــديد ،لمــاذا يخوفــون المجاهديــن وهــم
يعرفــون أنفســهم أنهــم اعتــدوا علــى أفغانســتان بــكل قوتهــم
العســكرية ،وظنــوا أنهــم ســيقضون علــى المجاهديــن فــي
ســاعة واحــدة ،فهــل اســتطاعوا؟
بــل فــي المقابــل إن المجاهديــن يــزدادون قــوة -بفضــل هللا-
يوم ـا ً بعــد يــوم ،ويتقدمــون فــي الجهــاد باســتمرار ،ويــزداد
صبرهــم وصمودهــم واســتقامتهم فــي ميــدان الجهــاد علــى
مــر األيــام .
قــال هللا تعالــى( :والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا وإن
هللا لمــع المحســنين) ،وإننــا نؤمــن بهــذا الوعــد اإللهــي ،فكلمــا
ازداد األمريــكان ظلم ـا ً وطغيان ـاً ،زدنــا بفضــل هللا تعالــى قــوة
وإيمان ـا ً واســتقامة.
قــال هللا تعالــى( :ومکــروا ومکــر هللا وهللا خیــر الماکریــن)،
فنحــن علــى يقيــن تــام بــأن هللا معنــا ،وأنــه تعالــى ســينصرنا.
والحمــد هلل لــم نجــد أي أثــر ســلبي لهــذه األخبــار علــى
المجاهديــن ،فلــم تضعــف معنوياتهــم بــل قويــت .وأصــرح لكــم

بأنــه فــي كل ســنة جديــدة يــزداد عــدد المجاهديــن ،وتكــون
قوتهــم أضعافــا ً مضاعفــة بالنســبة إلــى الســنة الماضيــة.
وســبق أن ذكــرت لكــم أن العالــم كان فــي البدايــة ال يحســب
المجاهديــن شــيئاً ،ولذلــك تقــدم إليهــم بــكل غطرســة وغــرور.
وكنــا حقيقــة قــد بدأنــا بيــد خاليــة ،وأمــا اليــوم -لربنــا كل
الحمــد ،ولــه كل الشــكر -فقــد تقوينــا ،ولنــا برامــج عديــدة،
وقــد خططنــا لعمليــات متنوعــة ،مرتبــة ترتيبــا ً رصينــا ً فــي
مختلــف الواليــات والمقاطعــات ،وســيكون لهــا أثــراً كبيــراً
ونتيجــة رائعــة بــإذن هللا.

■ ســؤال :نجــد فــي هــذه األيــام خالفـ ًـا شـ ً
ـديدا بين مســؤولي
حكومــة كابــل العميلــة ،وخاصــة مــا يقــع بيــن أشــرف غنــي
وعبــداهلل ،ومــا يقــع بيــن القــادة وملشــياتهم فــي الواليــات
المختلفــة .فلمــاذا ال تســتفيد اإلمــارة اإلســامية مــن هــذه
االختالفــات؟ ولمــاذا ال تحــاول أن تكشــف عــن حقيقــة
هــذه الحكومــة العميلــة فــي الظــروف الحاليــة؟ وإلــى أيــن
ســيكون مصيرهــا؟
وإن كانــت اإلمــارة قــد اســتفادت مــن هــذا الخــاف ،فإلــى
أي حــد نجحــت فــي ذلــك؟ ألنــه مــن الضــروري أن يعــرف
حقيقــة هــذه الحكومــة العميلــة كل مــن يعتمــد عليهــا
بجهــل.
جــواب :نعــم ،إن بدايــة هــذه الحكومــة كانــت بدايــة فاســدة،
بــدأت بالفســاد والمفســدين ،وهــذا مــا أقــ ّر بــه أعوانهــم
مــن أهــل الكفــر والطغيــان كذلــك ،وبهــذا الفســاد عرفهــم
الشــعب كلــه ،فقــد فشــلوا فش ـاً ذريع ـا ً فــي امتحــان الشــعب،
وإن فشــلهم فــي جميــع المياديــن؛ فــي الميــدان األخالقــي
والسياســي والحربــي ،وصــاروا ال يُعتمــد عليهــم حتــى داخــل
بيوتهــم.
فهــل أمثــال هــؤالء يســتطيعون أن يأتــوا بنظــام؟ أو أن يقومــوا
بخدمة الشــعب؟ أبــداً ال.
أمــا اســتفادتنا مــن هــذا الوضــع وتمكننــا مــن التدخــل فــي
شــؤون الحكومــة العميلــة ،فمــن الناحيــة األمنيــة ال نســمح
ببيانــه ونشــره والكشــف عنــه.

■ ســؤال :لقــد التحــق عــدد كبيــر مــن المجاهديــن فــي
المنظمــات الجهاديــة الســابقة باإلمــارة اإلســامية ،وبــدأوا
يجاهــدون تحــت قيــادة اإلمــارة اإلســامية وباســم اإلمــارة
اإلســامية ،ولــم يعــد يُعــرف لهــم أســماء أخــرى بعدمــا
التحقــوا باإلمــارة ،إال أن بعــض العمليــات التــي تتــم مــن
قبــل المجاهديــن ينســبها اإلعــام الغربــي إلــى "شــبكة
حقانــي" ،أي أنهــم ال يذكــرون اإلمــارة بــل يذكــرون اسـ ً
ـما
آخــر!
جــواب :نعــم ،إن هــذا يفعلــه العــدو حتــى يفــرق بيننــا وبيــن
اإلمــارة ،ولكننــا لــم نســكت علــى ذلــك ،بــل قلنــا مــراراً أن
اإلمــارة اإلســامية كلهــا واحــدة.
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هــذا إن كان مــن العــدو ،أمــا إذا كان ذلــك بيــن المجاهديــن
بالنســبة إلــى ذكــر شــخصية مــا ،فقــد ال يكــون ذلــك عيبــاً،
فنجــد فــي تاريخنــا وحتــى فــي صحابــة رســول هللا – صلــى هللا
عليــه وســلم -قــد عُرفــت شــخصيات كثيــرة كخالــد بــن الوليــد
وطلحــة وعكرمــة وآخــرون.
وهــذا ال يــدل علــى تفريــق فــي صفــوف اإلمــارة ،ونحــن -وهلل
الحمــد -قــد عرفنــا الجميــع فــي ميــدان الطاعــة ،وقــد أثبتنــا
للدنيــا وحدتنــا وأنــه ال فــرق بيننــا.

■ ســؤال :النظــام العســكري والحربــي داخــل صفــوف
مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية يرتكــز علــى نظــام المجموعــات
الجهاديــة فــي كل مقاطعــة داخــل المديريــات والواليــات،
فمــا رأيكــم لــو حولتــم ذلــك إلــى قطعــات الجيــش لهــا
مركزيــة واحــدة؟
جــواب :مــا هــو الموجــود حــاالً هــو األليــق بالوضــع
الراهــن ،وال شــك أننــا رتبنــا نظــام قطعــات الجيــش التــي لهــا
مركزيــة واحــدة ،ولكننــا -لحاجــة الوقــت -نســتفيد مــن نظــام
المجموعــات الجهاديــة فــي كل مقاطعــة ،وإن شــاء هللا تعالــى
ســتظهر قطعــات الجيــش تحــارب عدوهــا بشــكل منظــم.

■ ســؤال :ال شــك أن الجيــش األفغانــي والشــرطة فــي
الحكومــة العميلــة مــن أبنــاء هــذا الشــعب ،لكنهــم انخدعــوا،
ً
ألفــا منهــم ،إمــا
وقــد ســمعنا أن حوالــي ســتة وثالثيــن
تركــوا عملهــم أو التحقــوا باإلمــارة اإلســامية ،فمــا
رســالتكم إلــى هــؤالء؟
جــواب :نحــن نقــول علن ـا ً وبــكل صراحــة أننــا نتبــع المنهــج
النبــوي ومنهــج الصحابــة والتابعيــن رضــي هللا عنهــم
أجمعيــن ،فــكل مــن استســلم للحــق ،وتــرك الحكومــة العميلــة
ولحــق بالمجاهديــن ،فــا نقلــل مــن شــأنه؛ بــل ال نفـ ّرق بينــه
وبيــن أصحابنــا مــن المجاهديــن.
ورســالتنا إلــى كل واحــد مــن هــؤالء الذيــن ال زالــو يــؤدون
وظيفتهــم فــي ظــل الحكومــة العمليــة تحــت قيــادة األمريــكان،
أن يفكــر قليــاً ويحاســب نفســه؛ هــل تجيــز لــه غيرتــه أن
يبقــى مســتمراً فــي هــذه الوظيفــة؟ هــل يســمح لــه دينــه بذلــك؟
هــل يســمح لــه ضميــره أو تســمح لــه عقيدتــه؟ هــل خدمتــه
هــذه ألجــل اإلســام أو ألجــل الشــعب؟ أو لعمــارة البلــد ،أو
إصالحــه ،أو تأمينــه؟
أم أن وظيفتــه لخدمــة األمريــكان؟ ألــم يســمع مــراراً مــن
األمريــكان أن حربهــم فــي أفغانســتان لتأميــن أمريــكا والغرب!
فلينتبــه كل واحــد منهــم إلــى دينــه وإلــى ضميــره األفغانــي،
وإلــى غيرتــه األفغانيــة ،وليتركــوا صــف الحكومــة العميلــة
والعمــل تحــت القيــادة األمريكيــة.
و ليلحقــوا بصفــوف المجاهديــن ،وليستســلموا للحــق ،فإننــا
ســنقدرهم ونحترمهــم كغيرهــم مــن المجاهديــن.
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■ ســؤال :ســعادة نائــب األميــر ،هــل راقبتــم أعمالنــا فــي
الهيئــة اإلعالميــة والثقافيــة؟ فكمــا تعلمــون أن الحــرب
اإلعالميــة لهــا قــوة ،وأن النــاس يهتمــون باإلعــام ،ألن لــه
ـرا فعـ ً
أثـ ً
ـاال فــي مثــل هــذه األوضــاع .فمــا رأيكــم حولــه؟
وإلــى أي حــد تقدرونــه؟
جــواب :جزاكــم هللا كل الخيــر ،ال أســتطيع أن أعبــر عمــا
فــي ضميــري لشــكركم وتقديركــم ،وإن عدوكــم يشــهد لكــم
بفضلكــم أيض ـاً ،وكمــا يُقــال :الفضــل مــا شــهد بــه األعــداء.

■ ســؤال :مــا هــي رســالتكم ألولئــك الك ّتــاب والشــعراء
الذيــن لهــم دور بــارز فــي اإلعــام الجهــادي؟
جــواب :هــم كلهــم فــي قلوبنــا ،ولعيننــا نصيــب فــي رؤيتهــم
والنظــر إليهــم ،نســأل هللا أن يجزيهــم عنــا وعــن جميــع
المجاهديــن خيــر الجــزاء .ال نغمــض أعيننــا أبــداً عمــا قــام بــه
هــؤالء مــن تحريــض المؤمنيــن علــى الجهــاد ،ومــا قامــوا بــه
مــن الدعــوة إلــى إقامــة النظــام اإلســامي األصيــل ،فنســأل هللا
أن يوفقهــم للمزيــد مــن بــذل الجهــد فــي هــذا الميــدان.

■ ســؤال :ســعادة نائــب األميــر حفظكــم اهلل ،إن والدكــم
فــي الزمــن الراهــن مــن كبــار المجاهديــن علــى مســتوى
البلــد ،بــل وعلــى مســتوى العالــم ،شــارك فــي أكبــر المعــارك
وكان جهــاده إلعــاء كلمــة اهلل ،وال زلتــم أنتــم والمســلمون
كلهــم يفتخــرون بــه.
ولمّــا أنكــم قــد تربيتــم علــى يديــه ،وعشــتم معــه ،فلــو
ســألناكم عــن ســبب ثباتــه علــى موقــف واحــد منــذ بدايــة
الجهــاد إلــى اليــوم ،وال شــك أن اهلل ســبحانه وتعالــى نصــره
ً
ً
مــؤزرا بســبب قــوة موقفــه.
نصــرا
فلــو حدثتمونــا عــن بعــض خصوصيــات والدكــم ،وحتــى
عــن بعــض عاداتــه؛ لكونــه شــخصية جهاديــة متميــزة ،حتــى
ً
ً
حســنا يســتفيد منــه المجاهــدون.
نموذجــا
يكــون
جــواب :عزيــزي المحتــرم ،بالنســبة إلــى خصوصيــات والــدي
أحدثكــم عنهــا ببعــض األمــور.
أوالً :إنــه ملتــزم تمــام االلتــزام بالشــريعة اإلســامية ،وال
يتنــازل عــن موقفــه الشــرعي ،حتــى ولــو قامــت الدنيــا أو
قعــدت ،وقــد واجــه فــي ســبيل ذلــك مــا واجــه ،ولكنــه ال
يتنــازل أبــداً.
ثانيــاً :إنــه يلتــزم تمــام االلتــزام كذلــك بالطاعــة لصاحــب
الحــق ،ويجعــل نفســه أمــام صاحــب الحــق كأنــه مــن أدنــى
أتباعــه ،ويتواضــع تمــام التواضــع مــع مــن عنــده حــق.
ثالثــاً :يهتــم أشــد االهتمــام بوحــدة المجاهديــن ،حتــى إن
وصيتــه دائمــا ً لنــا أن نهتــم بالوحــدة ونحــذر مــن التفــرق،
وخاصــة فيمــا يتعلــق باإلمــارة اإلســامية ،قــال لنــا مــراراً:
إن ســبب فشــل الدنيــا كلهــا أمــام أميــر المؤمنيــن هــو الوحــدة.
رابع ـاً :إنــه ال يرغــب أبــداً وال قلي ـاً فــي أن يكــون زعيم ـا ً أو
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كبيــراً أوصاحــب مكانــة وشــهرة ،ويوصــي أوالده وأحبابــه
وأقاربــه كلهــم بذلــك ،أي باجتنــاب طلــب الزعامــة.
أرى أن هذه الخصوصيات تكفي ،وأرجو أن تكتفوا بها.

ً
أيضــا لمــا كان فــي
■ ســؤال :لــو أخبرتمونــا عــن والدكــم
صحــة وعافيــة ،كيــف كان يســتطيع أن يجمــع بيــن القيــام
بالجهــاد العملــي واالنشــغال بالعلــم والتعليــم واالهتمــام
بالعبــادات ،وتحمــل المســؤوليات الجهاديــة؟
جــواب :ال شــك أن هللا ســبحانه وتعالــى خصــه ببعــض
المميــزات ،فلــم نــره يومــا ً دون كتــاب ،حتــى فــي أســفاره.
وفــي حياتــه اليوميــة يتلــو القــرآن الكريــم يومي ـا ً بعــد صــاة
الفجــر إلــى اإلشــراق ،ثــم يصلــي صــاة الشــروق ،يتنــاول
وجبــة الفطــور ،وبعدهــا مباشــرة يبــدأ بخدمــة المســلمين
والقيــام بأعمالهــم ،يهتــم بالقيلولــة ،كمــا أنــه يقــوم بعدهــا
بشــيء مــن تدريــس كتــب التفســير أو الحديــث أو الفقــه ،وكان
كثيــر االهتمــام بصــاة التهجــد ،ولــم نــره يخالــف الســنة فــي
أعمالــه اليوميــة .وقــد ُعـ ِرف بحســن الخلــق ،حتــى إنــه يُعــرف
بيــن أحبابــه أن كل مــن جالســه يتأثــر بخلقــه مباشــرة ،ونســأل
هللا تعالــى أن يوفقنــا جميعــا ً لالقتــداء بالســلف الصالــح فــي
جميــع أمورنــا ،فــإن فــي ذلــك خيــري الدنيــا واآلخــرة.

■ ســؤال :إننــا نعــرف لوالدكــم مــن الخطــب المســجلة وقــد
ســمعناها ،ولكــن هــل ألّــف أيضـ ًـا وصنــف؟
جــواب :ليــس لــه كتــاب مصنــف ،ولكــن ُخطَبــه مســجلة
وموجــودة لدينــا ،فلــه مــن الخطــب حــول الجهــاد ضــد
الــروس ،وهــي كلهــا موجــودة عندنــا فــي األرشــيف ،ولــه
كذلــك أرشــيف آخــر جمعنــاه حــول خطبــه فــي الجهــاد الحالــي
ضــد األمريــكان ،وهــي كثيــرة جــداً.

ّ
هــا حولتــم هــذه الخطــب إلــى
■ ســؤال :لتعــمّ الفائــدة،
كتــاب ثــم طبعتمــوه ،ليســتفيد منــه الكثيــر .أرى أنــه عمــل
مفيــد لــو تــم فــي أقــرب وقــت.
جواب :نعم إنني أريد في ذلك مساعدتكم.

■ ســؤال :ســمعنا مــن بعــض والة الحكومــة العميلــة أن
بعــض الواليــات ستســقط فــي أيــدي الطالبــان قريبـ ًـا مثــل
واليــة هلمنــد وكنــدوز ،فهــل أدركــوا خططكــم أم أنهــم
ً
خوفــا دون مبــرر؟
يقولــون هــذا
جــواب :إنهــم أدركــوا ضعفــا ً فــي هممهــم وهزيمــة فــي
معنوياتهــم.

■ ســؤال :إنكــم كمــا تعلمــون أن اإلمــارة اإلســامية بأمــس
الحاجــة إلــى األطبــاء وخاصــة فيمــا يخــص قســم الجراحــة،
وكذلــك إلــى غيرهــم مــن الكتــاب .فهـ ّ
ـا خططــت اإلمــارة

لتدريــب بعــض اإلخــوة علــى تعلــم طــب الجراحــة ،حتــى ال
نواجــه مشــكلة فــي هــذا الميــدان.
جــواب :إننــي أقــول مــن الصعــب أن نقــوم بذلــك كمــا ينبغــي،
ولكــن أبــواب اإلمــارة مفتوحــة أمــام األطبــاء الذيــن يريــدون
رضــى هللا تعالــى وخدمــة اإلســام والمســلمين أن يتقدمــوا
إلــى الخدمــة االجتماعيــة بــدل أن يقومــوا بالخدمة الشــخصية.
وأســأل هللا أن يتقبــل ســعي هــؤالء اإلخــوة األطبــاء الذيــن
يقومــون بخدمــة المنكوبيــن والمصابيــن مــن المرضــى
المجاهديــن.

■ ســؤال :ال شــك أن اإلمــارة اإلســامية ظهــرت كنظــام
مؤخـ ً
إســامي أصيــل وقــد عرفتهــا الدنيــا بذلــك .ثــم ظهــر ّ
ـرا
ً
نظامــا آخــر باســم الخالفــة ،يرفعــون فــي الظاهــر رايــة
اإلســام وتطبيــق الشــريعة ،ويُظهــرون أنهــم مــن أخلــص
عبــاد اهلل إلقامــة النظــام الشــرعي .كمــا أن هنــاك بعــض
ً
ً
أيضــا.
مؤخــرا فــي أفغانســتان
المشــاكل ظهــرت
أال يمكــن التوافــق بيــن هذيــن القياميــن واالتحــاد بيــن
هاتيــن الجماعتيــن؟ أم أن هنــاك موانــع دون ذلــك؟
جــواب :إنكــم تشــهدون علــى الرســالة التــي وجههــا أميــر
المؤمنيــن إليهــم ،وأنهــا كانــت صريحــة فــي ألفاظهــا وكلماتها
للمطالبــة بالمفاهمــة المشــروعة ،ولكــن لألســف؛ اقــرأوا
الجــواب الــذي أتــى مــن قبلهــم.
إننــا فــي اإلمــارة اإلســامية ال نخالــف أيــة حركــة إســامية
تظهــر فــي بــاد اإلســام.
والجميــع يعلــم أن بلدنــا محتــل ،ونحــن نقــوم بالجهــاد منــذ أول
يــوم بــدأ فيــه االحتــال .ثــم أال يســتحق هــؤالء المجاهــدون
الذيــن جاهــدوا ضــد األمريــكان عــدة ســنوات أن نشــكرهم
علــى حســن صنيعهــم ،أم نضيــع عملهــم هبــا ًء منثــوراً.
نحــن ال نشــكو ألحــد غيــر هللا ،ولكننــا نســأل هللا أن يــدل
الجميــع علــى الحــق ،وال ســيما الذيــن ال يعرفــون الحــق.

■ ســؤال :إن بعــض النــاس قــد ظهــروا فــي شــكل حــركات
إصالحيــة كجمعيــة اإلصــاح ،ولهــم بعــض البرامــج
يقومــون بهــا علــى مســتوى الواليــات والمقاطعــات،
ويدعــون أن هدفهــم الدعــوة اإلســامية ،وتربيــة الشــباب
تربيــة دينيــة ،وأنهــم ال يريــدون إال اإلســام .فمــا رأيكــم؟
جــواب :إن اإلمــارة اإلســامية نظــام شــامل يحتــوي علــى
الجانــب التعليمــي والتربــوي والثقافــي ،ولنــا لجــان وهيئــات
مختصــة لهــذه الجوانــب .إن الوقــت الــذي يتخلــص فيــه بلدنــا
ت إن شــاء هللا ،فجميــع المؤسســات
مــن االحتــال األمريكــي آ ٍ
داخــل البلــد التــي شــوهها النظــام الغربــي ســنصلحها إن شــاء
هللا ،نحــن ال نريــد أن نكــون ســبب إنشــاء المشــاكل للنــاس.
بــل نريــد الخيــر للجميــع.
أمــا فــي الظــروف الراهنــة نوصــي أمثــال هــؤالء أن يكونــوا
فــي اتصــال مــع اللجــان التــي خصصناهــا للتربيــة والتعليــم
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والتثقيــف ،فأبوابنــا مفتوحــة أمامهــم إذا حصــل التفاهــم بيننــا
وبينهــم ،وهنــاك بعــض التوصيــات مــن قبــل أميــر المؤمنيــن
فــي هــذا الجانــب ،فأرجوهــم أن يتواصلــوا مــع اللجــان
المختصــة ،فــا مانــع أن يقومــوا ببعــض البرامــج التــي ال
تتعــارض مــع الهــدي الدينــي .وال أريــد أن أزيــد علــى هــذا.

■ ســؤال :مــا رأيكــم حــول بعــض القيــادات الجهاديــة
الســابقة ومــن تبعهــم ،الذيــن تقدمــوا للحكومــة العميلــة
واختــاروا صداقــة األمريــكان ضــد المســلمين المجاهديــن؟
جــواب :إنهــم ال شــك قــد قامــوا بالجهــاد فــي البدايــة ،ولكــن
فيمــا ســمعناه مــن بعــض األحبــاب ،أن مــن خــان فــي الجهــاد
الماضــي ،انحــرف عــن الجــادة وتــرك ســبيل المجاهديــن،
وكذلــك الذيــن حاولــوا أن يشــوهوا صــورة اإلســام وهــم
يدّعــون أنهــم مســلمون ،فــاهلل تعالــى ليــس بحاجــة إلــى أحــد.
فهــؤالء كلهــم يعلمــون أن موقفهــم الحالــي ليــس صحيحـا ً لكن
العنــاد أعماهــم ،كمــا أن أباجهــل كان يعلــم علــى يقيــن أحقيــة
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،ولكــن تعصبــه لــم يكــن يتركــه
لالتبــاع ،وكذلــك إن تعصــب هــؤالء هوالــذي أجبرهــم علــى
تــرك ســبيل المجاهديــن واختيــار ســبيل األمريــكان.

■ ســؤال :يقــوم بعــض النــاس بمخالفــة اإلمــارة اإلســامية،
وال يفضلــون نظامهــا ،فمــا موقفكــم مــن هــذا؟
جــواب :نســأل هللا أن يديــم اإلمــارة ونظامهــا اإلســامي ،ال
شــك أن اإلمــارة كأنهــا بيــت إســامي ،وإننــا ال نتــرك هــذا
البيــت أبــداً .نعــم ،إننــا ســنضحي بــكل مــا نملــك ،ولقــد عرفتــم
أننــا نضحــي بأنفســنا ولكــن ال نتــرك هــذا النظــام ،ألن هــذا
النظــام يحفــظ ديننــا ،وحفــظ الديــن هــو المطلــوب ،ولذلــك
جميــع المجاهديــن الذيــن يجاهــدون تحــت رايــة اإلمــارة ،ال
يريــدون أن يتركــوا هــذا النظــام ،ولــو أدى ذلــك إلــى شــهادتهم
وتضحيتهــم بأنفســهم وبــكل مــا عندهــم.

■ ســؤال :لــو انعدمــت اإلمــارة اإلســامية -ال قــدر اهلل-
فستســتمر الحــروب الداخليــة بيــن المنظمــات كمــا حصــل
ً
ســابقا ،فماهــي المخاســر التــي ســنواجهها؟
جــواب :إن الشــعب األفغانــي لمــا اســتقبل اإلمــارة اإلســامية
اســتقباالً حســناً ،ذلــك ألنــه قــد تعــب للغايــة مــن تلــك
المنظمــات المختلفــة وحروبهــا المتعــددة ،وقــد عانــى منهــا
معانــاة شــديدة.
وال حاجــة أن نتكلــم عــن أضــرار حــروب األحــزاب
واختالفاتهــا ،فإنهــا أوضــح مــن الشــمس للجميــع.

■ ســؤال :إن اإلعــام العالمــي يدعــي أن اإلمــارة اإلســامية
ال تؤمــن بالمحادثــات ومفاوضــات الســام بــل إنهــا ال تريــد
إال الحــرب ،والحــال أن المحادثــات أنفــع طريقــة لتوقيــف
الحــروب.
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أليــس مــن الممكــن أن نضــع نقطــة الختــام الحتــال
أفغانســتان عــن طريــق الحــل السياســي بــدل العســكري؟
جــواب :عزيــزي الســائل ،إن الغــرب ليــس صادقـا ً فــي وعــده،
منــذ أن بدأنــا بالجهــاد أخبرنــا الغــرب أن هجومــه علــى
أفغانســتان وأن حربــه فيهــا ألجــل تأميــن الــدول الغربيــة
واألوروبيــة ،ثــم إنهــم يريــدون أن تكــون فــي أفغانســتان
حكومــة عميلــة لهــم لألبــد ،ويريــدون منــا أن نخضــع لهــذه
الحكومــة ونتــرك حريتنــا واســتقاللنا.
وأمــا نحــن فلــم نتخلــف عــن مفاوضــات الســام أبــداً ،إال أن
حربنــا كلهــا إلعــاء كلمــة هللا ،وال نريــد غيرهــا.
ثــم أال يســمح قانــون الدنيــا بالحــرب ألجل الحرية واالســتقالل؟
فــإن كان يســمح بذلــك ،فليــس أمامنــا قانــون الدنيــا فقــط ،بــل
إن الحريــة أصــل مــن أصــول ديننــا ،ولذلــك نحــارب فــي ســبيل
الوصــول إليها.
وأرجــو مــن جميــع العلمــاء وأصحــاب الفهــم أن ال يغمضــوا
أعينهــم علــى هــذه الحقائــق ،فكيــف يســمح لهــم ضميرهــم
بذلــك؟
ونحــن نؤكــد دائمـا ً أن أبوابنــا مفتوحة للمحادثــات ومفاوضات
الســام ،ولكــن بشــرط أن تكــون فــي حــدود شــريعتنا ،وأن
تكــون داخــل القالــب الدينــي ،وإننــا ال نتنــازل عــن شــريعتنا
مهمــا كان الثمــن.
فمطالبــة الغــرب بإبقــاء الحكومــة العميلــة فــي أفغانســتان إلــى
األبــد ،واستســامنا لهــذه الحكومــة وخضوعنــا لهــا ،إنهــا
لمطالبــة باطلــة ال أســاس لهــا فــي شــريعتنا الغــراء ،وإنهــا
غيــر مقبولــة لنــا ولشــعبنا الغيــور فــي حــال مــن األحــوال
وفــي زمــن مــن األزمنــة.
وأمــا مــا تدعيــه الحكومــة العميلة مــن المحادثــات ومفاوضات
الســام ،فــا تملــك فــي ســبيل ذلــك أي اختيــار واســتقاللية
علــى اإلطــاق.
لكننــا نحــن وهلل الحمــد لــو لــم نكــن صادقيــن فــي دعوانــا حــول
المحادثــات لمــا شـ ّكلنا اللجنــة المخصصــة لهــا .ونحــن وهلل كل
الحمــد ،موقفنــا واحــد وال فــرق بيــن موقــف أميــر المؤمنيــن
وموقــف أدنــى فــرد مــن أفرادنــا ،ألن أساســه مبنــي علــى
عقيدتنــا ،ونحــن فيهــا ســواء.
وأمــا مــا يريــده الغــرب منــا مــن االستســام وأن نكــون دائمـا ً
تحــت احتاللهــم نعيــش حيــاة الــذل ،وأن نكــون محكوميــن
مغلوبيــن إلــى األبــد ،فــكل ذلــك مــن آمــال الغــرب التــي ال
يمكــن أن تتحقــق ،ولــن تتحقــق إن شــاء هللا.
فعليهــم أن يقــرأوا تاريخنــا ،إن تاريخنــا ملــيء بالبســالة
والشــجاعة والحريــة واالســتقاللية ،وقــد ضحينــا فــي ســبيل
ذلــك بــكل مــا ملكنــاه ،وســقينا حريتنــا بدمائنــا وحافظنــا علــى
اســتقالليتنا برؤوســنا.

اإلخوة اإلعالميون:

نشــكركم شــكراً جزيــاً وذلــك بمنحكــم إيانــا مــن أوقاتكــم
الغاليــة ،إلجــراء هــذا الحــوار ولتجاوبكــم علــى تســاؤالتنا
التــي قدمناهــا إليكــم .فلكــم منــا أوفــر الشــكر وفائــق التقديــر.
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الحاوية الصفراء..
وما أدراك ما الحاوية الصفراء!
القارئ حبيب

الجالونــات الصفــراء أو مــا يســميها البعــض بالحاويــات،
فــي الظاهــر تحســبها شــيئا ً تافه ـا ً ال قيمــة لــه ،ولكنهــا فــي
الحقيقــة شــيء ثميــن للغايــة ،يقضــي منها الشــعب األفغاني،
والمجاهــدون خاصــة ،كثيــراً مــن حاجاتهــم ومآربهــم.
توجــد الجالونــات الصفــراء بأحجــام مختلفــة منهــا الصغيــر
والكبيــر والمتوســط ،فــي األصــل تســتعمل لتعبئــة الســمن
والزيــت وفــي الــدول األخــرى ترمــى بعــد فراغهــا إلــى
النفايــات ولكــن األمــر يختلــف تمامــا ً فــي أفغانســتان،
فللحاويــات الفارغــة عــدة اســتخدامات فــي أفغانســتان.
األطفــال يحملــون فيهــا المــاء إلــى منازلهــم وبســاتينهم،
والقرويــون يســتعملونها كإنــاء للوضــوء ،كمــا أن بعــض
النــاس يصنعــون فيهــا اللبــن الحامــض وذلــك بإلقــاء
الزبــادي وكميــة مــن المــاء فيهــا ثــم تحريكهــا تحريــكا ً
شــديداً ،وبعضهــم يلفــون حولهــا خرقــة ويصبــون فوقهــا
المــاء ويضعونهــا فــي مهــب الريــح فــي الصيــف لتصبــح
زمزميــة ثالجــة للمــاء ثــم يشــربون منهــا المــاء البــارد.
ولكــن جميــع هــذه اإلســتعماالت للحاويــات الصفــراء فرعيــة
ليســت بأصليــة ،ومــن مزاياهــا أنهــا لعبــت دوراً هام ـا ً فــي
الفعاليــات الجهاديــة.
فــإن كانــت األســلحة النوعيــة األولــى فــي مواجهــة اإلحتــال
الســوفييتي زجاجــات األســيد التــي كان المجاهــدون
يملؤونهــا مــن المحلــول الخــاص ثــم يهاجمــون بهــا دبابــات
الــروس ويرمونهــا بهــا ،فاألســلحة النوعيــة الفتاكــة التــي
أذاقــت الصليبييــن الويــات وألجأتهــم إلــى اإلنســحاب
واإلنكمــاش داخــل القواعــد العســكرية هــي هــذه الحاويــات
الصفــراء.
إن هــذه الجالونــات الصفــراء هزمــت جميــع أنــواع
المدرعــات األمريكيــة ،وأفشــلت اســتراتيجيات المحتليــن
بفضــل مــن هللا ســبحانه وتعالــى ،وقــد أربكــت جيــوش 49
دولــة وأرعبتهــم وأنكــت فيهــم أيمــا نكايــة.
ل ّمــا هاجــم األمريــكان أفغانســتان ،كانــت لديهــم معلومــات
عــن األســلحة التــي يمتلكهــا المجاهــدون فــي أفغانســتان،
وليكونــوا فــي مأمــن مــن هجمــات المجاهديــن المتوقعــة؛
جــاءوا إلــى أفغانســتان علــى اآلليــات العســكرية التــي ال
تخترقهــا األســلحة الخفيفــة ،وحتــى قذائــف آر بــي جــي 7
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المضــادة للــدروع كانــت عديمــة الفاعليــة أمامهــا.
إن مدرعــات همــر وهامفــي والســيارات المصفحــة التــي
يســتخدمها المحتلــون داخــل المــدن كلهــا تســتطيع أن تقــاوم
طلقــات األســلحة التقليديــة المســتخدمة فــي أفغانســتان،
كمــا أن قذائــف آر بــي جــي  7لــم تنجــح فــي اســتهدافها ،ألن
بعضهــا كان مغلفـا ً بمــواد واقيــة مــن الحريــق فــا تلتهمهــا
النيــران بســهولة ،وبعضهــا كانــت محاطــة بســياج شــبكي
يتصــدى للقذيفــة فتنفجــر بعيــدة عــن المدرعــة ،ألن قذيفــة
آر بــي جــي ال تصطــدم بالمدرعــة لتخترقهــا وتحطمهــا.
ومنــذ البدايــة أدرك المجاهــدون هــذا األمــر ،فلــم يكــن
للمجاهديــن أن يقعــدوا عاجزيــن أمــام جرائــم االحتــال
مستســلمين أمــام تقنيتــه ،ولــم يكونــوا يتلقــون الدعــم مــن
الــدول األخــرى ليزودهــم باألســلحة النوعيــة ،وكان هــذا
بــا شــك ضربــا ً مــن الخيــال أن تقــوم دولــة مــا بمســاندة
المجاهديــن فــي ظــل الغطرســة الغربيــة الظالمــة.
فتــم دراســة الموضــوع مــن كل الجوانــب ،وبعــد العمــل
الــدؤوب والجهــد المتواصــل اهتــدى المجاهــدون إلــى
الحــل ،فــإن ملــؤوا الجالونــات الصفــراء بالخالئــط التــي
يصنعونهــا ،ثــم زرعوهــا للمدرعــات األمريكيــة فإنهــا قادرة
بــإذن هللا ســبحانه وتعالــى -علــى تدميــر هــذه المدرعــاتالعمالقــة وتحطيمهــا وتطايــر أجزائهــا وتمزيــق أشــاء
طاقمهــا وإلقاءهــم صرعــى علــى األرض.
فوجــد المجاهــدون بغيتهــم فــي هــذه الحاويــات ،فخصصــوا
ورشــات لتصنيــع هــذه العبــوات ،وأُج ِريَــت التجــارب،
وأُقيمــت دورات تدريبيــة فــي مجــال المتفجــرات ،وعملــوا
علــى تطويــر المــادة المتفجــرة وتكييــف العبــوات ،وكانــت
هــذه الورشــات تصــدر آالف الحاويــات المتفجــرة شــهريا ً
وتوزعهــا علــى مختلــف واليــات أفغانســتان لمقارعــة
المحتليــن.
وكانت لهذه العبوات عدة خصائص:
منهــا :أنهــا قليلــة التكلفــة ،وفعالــة بشــكل مدهــش ،وذلــك
ألنهــا ال تحتــاج ســوى خمســة دوالرات ،وقليــل مــن الخبرة.
ومنهــا :أن األجــزاء التــي تتركــب منهــا ،متوفــرة فــي كل
مــكان.
ومنهــا :صعوبــة كشــفها والتغلــب عليهــا ،فقــد كان
المجاهــدون يتجنبــون فــي صنعهــا اســتخدام عناصــر
معدنيــة فيهــا للحيلولــة دون كشــفها ،فعلــى الرغــم مــن
بســاطتها كان مــن الصعــب كشــفها وتفكيكهــا ،كمــا يقــول
الجنــدي األمريكــي شــايمن رايمنــت :كلمــا ازدادت بســاطتها
كلمــا ازدادت صعوبــة التغلــب عليهــا وهــذا هــو ســر جمــال
عبــوات طالبــان.
إن ذوي الخبــرات فــي الجيــش األمريكــي كانــوا قــد جهــزوا
وســائل دفاعيــة مــن أســلحة كل جيــوش العالــم ،ولكنهــم
فوجــؤوا بالحاويــات الصفــراء فــي أفغانســتان ،ولــم يكــن
فــي حســبانهم أنهــم ســيواجهون أســلحة فتاكــة تنــال منهــم
وتفعــل بهــم األفاعيــل.
ومنــذ عــام 2006م إلــى 2010م كانــت أكثــر أبحــاث مراكــز
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صناعــة األســلحة والتقنيــة العســكرية مركــزة علــى الحاويــات
الصفــراء ،فغيــروا االســتراتيجيات وحاولــوا محــاوالت كثيــرة
للنجــاة مــن ضربــة الحاويــة الصفــراء.
ولكــن المجاهــدون أيضـا ً كانــوا يغيــرون أســاليبهم ويتكيفــون
بشــكل كبيــر ،فكلمــا كان المحتلــون يغيــرون اســتراتيجية
الدفــاع ،كلمــا كان المجاهــدون يغيــرون اســتراتيجة الهجــوم.
ولمــا أتــوا بمدرعــات مرتفعــة عــن وجــه األرض مخروطيــة
الشــكل لتخــرج موجــة اإلنفجــار إلــى طرفيهــا وال يمســها أي
أذى .فــزرع المجاهــدون لهــا عــدة حاويــات مجتمعــة ،وزادوا
كميــة الجرعــة الناســفة داخــل العبــوة ،ممــا يجبــر المدرعــة
علــى اإلقــاع مــن علــى وجــه األرض .ولمــا أتــوا بالمدرعــات
التــي تســوق بيــن يديهــا العربــة لتنفجــر العبــوة علــى العربــة
وتنجــو الدبابــة منهــا ،قــام المجاهــدون بتخبئــة العبــوة خلــف
الشــراك علــى بعــد أقــدام منــه فعندمــا تــدوس العربــة علــى
الشــراك تنفجــر العبــوة علــى المدرعــة.
بــاءت جميــع محــاوالت جيــش اإلحتــال فــي هــذا المجــال
بالفشــل ،حتــى أن األمريكييــن أتــوا إلــى هلمنــد بالمدرعــات
التــي تــزن ســتين طنــا ً للتغلــب علــى الحاويــة الصفــراء،
ولكنهــا كانــت تقــول مهمــا يكــن الضغــط علــي كثيــراً فانفجاري
ســيكون قويـا ً وضربتــي قاصمــة ،فكانــت حيتــان نهــري هلمنــد
وكونــر تتغــذى علــى لحــوم طاقــم الدبابــات ،وتــم عــرض
أجــزاء المدرعــات األمريكيــة للبيــع فــي مــزادات الخــردة.
حتــى أن كل اإلجــراءات التــي اتبعهــا الجيــش األمريكــي بــاءت
بالفشــل .وأثبــت المجاهــدون قدرتهــم علــى التأقلــم ســريعا ً مــع
التكنولوجيــا األمريكيــة الخاصــة بكشــف االلغــام والعبــوات
الناســفة.
تكتــف أمريــكا بذلــك بــل أسســت برنامــج "جايــدو"
ولــم
ِ
لمكافحــة هــذه العبــوات .وكان البرنامــج عبــارة عــن ناقــات
جنــد مصفحــة وأنظمــة تشــويش لتعطيــل عبــوات التحكــم عــن
بعــد وهجمــات المروحيــات وهجمــات طائــرات بــا طيــار،
وشــراء مالبــس داخليــة مقاومــة لالنفجــارات وقــد أنفقــت
أمريــكا علــى هــذا البرنامــج أمــواالً هائلــة ،ولكــن كانــت
نتيجتــه الفشــل وهلل الحمــد.
أحــد الصحفييــن األمريكييــن "ياخــي تريســون" يقــول( :لقــد
أُعطــي جايــدو عشــرات المليــارات الــدوالرات أكثــر مــن
أي برنامــج فــي تاريــخ الجيــش األمريكــي ولهــدف واحــد
بســيط :وهــو إيقــاف عبــوات طالبــان والحفــاظ علــى الجنــود
األمريكييــن مــن خطرهــا .أعيدوهــم إلــى الوطــن أحيــاء،
أعيدوهــم بــدون أن يفقــدوا أطرافهــم).
ويضيــف :ووفــق كل المقاييــس واإلحصائيــات "جايــدو"
فشــل فــي ذلــك.
وخــال األعــوام الماضيــة كان هنــاك صــراع مســتمر بيــن
الحاويــة الصفــراء والتقنيــة األمريكيــة العســكرية ممــا جعلهــا
تحظــى باهتمــام كبيــر فــي وســائل اإلعــام الغربيــة ،وفــي
عــام 2011م أخبــرت عــدد مــن وســائل اإلعــام الغربيــة
بــأن الجانــب المقلــق فــي حــرب أفغانســتان أن الكثيــر مــن
الجنــود المصابيــن فــي هجمــات العبــوات الناســفة المحليــة

الصنــع فقــدوا أعضاءهــم التناســلية ممــا جعلهــم عرضــة
وصيــوداً ســهلة لألمــراض النفســية المزمنــة ،وكــذا وصــل
عــدد المصابيــن الذيــن قٌطعــت أيديهــم وأرجلهــم وأعضاءهــم
األخــرى فــي تفجيــرات الحاويــات الصفــراء إلــى عشــرات
اآلالف ،إضافــة إلــى آالف مــن القتلــى.
إن الغربيين يســمون هذه العبــوات بـ (Water Container
 )IEDيعنــي عبــوات حاويــات الميــاه الناســفة ،ومــن
أراد االســتزادة فعليــه مشــاهدة الفيلــم الوثائقــي "أمريــكا
وطالبان..صــراع األدمغــة" ،أو ليبحــث عــن الكلمــات آنفــة
الذكــر فــي محــرك جوجــل.
إن اســتخدام الحاويــات الصفــراء ليــس حكــراً علــى حــروب
العصابــات ،بــل يســتخدمها المجاهــدون فــي العمليــات
الهجوميــة أيضـاً .وقبــل مــدة التقيــت بمجاهــد هلمنــدي فســألته
عــن كيفيــة عمــل المجاهديــن فــي مهاجمــة مراكــز العــدو
وثكناتــه؟
فأجــاب بأننــا نقــوم بتقســيم المجاهديــن إلــى مجموعــات ثالث،
المجموعــة األولــى يهاجمــون العــدو بالمدافــع واألســلحة
الثقيلــة ،والمجموعــة الثانيــة تتكــون مــن القناصيــن يقومــون
بقنــص كل مــن يرفــع رأســه مــن جنــود العــدو ،والمجموعــة
الثالثــة تكــون مكونــة مــن أصحــاب الحاويــات الصفــراء،
يحاولــون الوصــول إلــى جــدران مراكــز العــدو وتدميرهــا
بالحاويــات ليســهل علــى المهاجميــن الدخــول إليهــا ،كمــا
أنهــم يلقــون الحاويــات الصغيــرة األحجــام إلــى مراكــز العــدو،
ممــا تتســبب إلــى اصابــات وخســائر كبيــرة فــي صفوفهــم.
وأمــا األطفــال فهــم يلعبــون بهــذه الجالونــات الصفــراء،
والفتيــات يدففــن بهــا ويغنيــن األهازيــج الجهاديــة( :ال ســبيل
إلــى الصعــود إلــى الفضــاء ،ونُطلــق المحتليــن إليهــا راكبيــن
علــى الحاويــة الصفــراء) .وبعــض األطفــال كانــوا يتالعبــون
بالمحتليــن حيــث كانــوا يزرعــون حاويــات خاويــات علــى
جانــب الشــارع ،ويُظهــرون بعــض آثارهــا ،فتقــف دوريــة
المحتليــن لتفكيكهــا ظنـا ً منهــم أنهــا عبــوة ناســفة ،وبعــد بــذل
ســاعات مــن الحيطــة والحــذر فــي التعامــل مــع هــذه العبــوات
المزعومــة تظهــر أنهــا لــم تكــن عبــوة بــل كانــت حاويــة
فارغــة ،وكان هــذا المنظــر مــن األلعــاب الترفيهيــة المفضلــة
لــدى األطفــال األفغــان.
وعلــى كل حــال ،عبــوة الحاويــة الصفــراء هــي مــن المنتجــات
األفغانيــة التــي عجــزت تقنيــة الغــرب العســكرية أمامهــا،
وإنمــا قلنــا أنهــا مــن منتجــات أفغانســتان ألن المــادة المتفجــرة
التــي تكــون بداخلهــا يقــوم بتصنيعهــا مجاهــدوا أفغانســتان،
وكــذا شــركات الصنائــع البالســتيكية أصبحــت فعالــة فــي
المناطــق المحــررة مــن واليــة هلمنــد والتــي بإمكانهــا صناعــة
األوانــي واألحذيــة البالســتيكية ناهيــك عــن صناعــة الحاويــات
بأحجــام مختلفــة.
والزال اإلخــوة المهندســون فــي ورشــة التصنيــع يعملــون
علــى تطويــر الحاويــات الصفــراء ،وال زالــت التجــارب تتطــور
باســتمرار وهلل الحمــد.
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الجیش العمیل...

كتبه :أبوعابد

علی وشك االنهیار
إن الــدول الكفریــة المحتلــة بعــد أن تحتــ ّل
الــدول اإلســامیة ،تعمــل بشــكل دؤوب إلیجــاد
وتشــكیل الجیــوش والقــوات األمنیــة العمیلــة فــي
البــاد المحتلّــة ،لتقاتــل لصالــح الــدول المحتلّــة
ولتدافــع عــن المصالــح السیاســیة ،والعســكریة،
واالقتصادیــة والثقافیــة للمحتلّیــن .وبهــذه
الطریقــة یواصــل المحتلــون احتاللهــم بقــوة
ســواعد المرتزقــة العمــاء والملیشــیات المحلیــة
المســتأجرة.
وحیــن واجهــت قــوات األمریكییــن وقــوات
حلفائهــم وإداراتهــم العســكریة والمدنیــة الهزیمــة
النكــراء ،بنصــر هللا تعالــی للمجاهدیــن؛ ركــزت
القــوات المحتلّــة جهودهــا علــی إیجــاد الجیــش
العمیــل والشــرطة والملیشــیات والمرتزقــة
المحلیيــن ،كبدیــل للقــوات المحتلــة المنهزمــة.
ولتحتقیــق هــذا الغــرض ،وإلیجــاد وتدریــب
مئــآت اآلالف مــن الجنــود والشــرطة والملیشــیات
المحلیــة ،عمــدت أمریــكا إلــی إنشــاء الفیالــق
واأللویــة واألكادیمیــات العســكریة والمكاتــب
اإلدارایــة والســكنیة للقــوات العمیلــة فــي مختلــف
والیــات أفغانســتان ،وأطلقــت حملــة كبیــرة لتجنیــد
الجنــود الجــدد بشــتی وســائل الترغیــب اإلعالمیــة
والمادیــة واألخــری.
يدّعــي األمریكیــون أنهــم أوجــدوا خــال األعــوام
الماضیــة جیشــا ً للحكومــة فــي أفغانســتان
قوامــه  195ألــف جنــدي ،وإذا أضیــف إلــی
عــدد الجنــود فــي الجیــش ،الشــرطة وحــرس
الحــدود والملیشــیات المحلیــة وغیرهــا فســیبلغ
عــدد القــوات العســكریة واألمنیــة المرتزقــة
التــي أوجدهــا المحتلّــون ود ّربوهــم؛ ثــاث مئــة
ألــف عنصــر أو أكثــر ،حســب البیانــات الرســمیة
الصــادرة مــن قِبَــ َل الحكومــة العملیــة.
كان األمریكیــون واثقیــن مــن أنّ هــذا العــدد الكبیــر
مــن القــوات المرتزقــة المحلیــة ســيكون كافيــا ً
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لمنــع المجاهدیــن مــن الجنــوح إلــی القــوة والســیطرة علــی
شــر المعادلــة التــي افترضهــا األمریكیــون بــدأ
البلــدّ .إل أنّ مؤ ّ
ّ
يســیر عكســیاً ،خــاف مــا كان يتوق َعــه األمریكیــون ،فــازدادت
قــوة المجاهدویــن ،وبــدأوا یُحــرزون االنتصــارات بشــكل
متواصــل ،وعجــرت القــوات الحكومیــة عــن مقاومتهــم.
ولقــد ظهــرت مؤخــراً فــي الصحافــة حقائــق خطیــرة عــن
انهیــار قــوات الجیــش واألمــن الحكوميــة ،وبــدا منهــا جلی ـا ً
أنّ الجیــش والتشــكیالت العســكریة واألمنیــة التــي أنشــأها
المحتلــون وعقــدوا علیهــا آمالهــم فــي تمدیــد ومواصلــة
احتاللهــم لهــذا البلــد هــي اآلن علــی وشــك الســقوط النهائــي.
واألدلــة علــی اقتــراب هــذا الســقوط هــي كمــا يلــي:

 – 1القوات االفتراضية:
كشــفت بعــض مراكــز الدراســات والجهــات الصحفیــة الســتار
عــن ســ ّر وجــود عشــرات األالف مــن الجنــود المفترضیــن
الذیــن ال وجــود حقیقــي لهــم فــي الواقــع فــي صفــوف القــوات
العســكریة واألمنیــة والملیشــیات التــي أنشــأتها القــوات
المحتلــة فــي أفغانســتان .هــؤالء الجنــود المفترضيــن هــم
عبــارة عــن مجــرد أســماء فــي ســجالت الجيــش وقــوات األمن

والمليشــيات التــي تُصــرف رواتبهــا الشــهرية ومصاریفهــا
التموینة بشــكل عادي كل شــهر ،ویســتلم القادة والمســؤولون
العســكریون فــي الوالیــات والجبهــات تلــك الراوتــب لجیوبهــم،
دون أیــة محاســبة أو رقابــة.
وأعلــن مركــز (الحــق والعدالــة) األفغانــي للدراســات
اإلســتراتجیة فــي تقریــر -بعــد اســتطالع أجــراه -أنّ 130
ألــف جنــدي مــن القــوات الحكومیــة لهــم وجــود فــي الســجالت
الرســمیة ،وال وجــود حقیقــي لهــم فــي الواقــع ،وتُصــرف
الرواتــب الشــهریة والمصاریــف األخــری باســمهم مــن قِبَ ـ َل
الحكومــة المركزیــة ،ویســتلم القــادة والضبــاط الكبــار هــذه
األمــوال الضخمــة ویقســمونها فیمــا بینهــم.
تحـدّث رئیــس (مركــز الحــق والعدالــة للدرســات) للصحفییــن
حــول تقريــر أع ـدّه المركــز عــن الجنــود االفتراضييــن ،وقــال
بأنهــم أجــروا اســتطالعا ً فــي  27والیــة أفغانیــة فــي مراكــز
الجیــش والشــرطة والقــوات المحلیــة األخــری ،وبحســب
معلوماتهــم الناتجــة مــن تلــك المراكــز ،أع ـدّوا ذلــك التقریــر.
وقبــل أیــام تحــدّث نائــب مجلــس الوالیــة الحكومــي لوالیــة
(هلمنــد) -عبدالكریــم أتــل -لقســم لغــة البشــتو فــي إذاعــة
صــوت أمریــكا بــأنّ  40%مــن القــوات الحكومیــة فــي والیــة
(هلمنــد) لهــم وجــود افتراضــي فقــط ،وال وجــود لهــم علــی
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أرض الواقــع .وقــال :إن العــدد الحقیقــي للجنــود فــي (هلمنــد)
ال یبلــغ نصــف العــد المذكــور ،ولذلــك اســتطاعت قــوات
(الطالبــان) أن تســیطر علــی  95%مــن ســاحات هــذه الوالیة.
وعــن هــذا الموضــوع ،قــال المفتــش العــام للمســاعدات
األمریكیــة ألفغانســتان (جــان ســوبكو) فــي حدیثــه للكونجرس
األمریكــي عــن أفغانســتان فــي العــام الماضــي أنــه ال یؤیّــد
األعــداد التــي تعلنهــا حكومــة كابــول عــن القــوات العســكریة
واألمنیــة والتــي تدّعــي أنهــا بمئــآت اآلالف.
وفــي هــذا الســیاق صــ ّرح مســؤول رفیــع المســتوی فــي
حكومــة كابــول لوكالــة (أسوشــیتد بــرس) -بشــرط عــم
الكشــف عــن هویتــه -أنّ العــدد الحقیقــي لجمیــع القــوات
العســكریة واألمنیــة هــو  120ألــف جنــدي فقــط ،وهــو يشــكل
ثلــث القــوات الضروریــة لهــذا البلــد.
بعــد الكشــف عــن حقیقــة وجــود القــوات االفتراضیــة فــي
صفــوف قــوات الجیــش العمیــل ،یظهــر جلیــا ً أنّ جیــش
الحكومــة العمیلــة فــي الحقیقــة لیــس بتلــك القــوة والكثــرة
فــي العــدد كمــا تدّعيــه هــذه الحكومــة ،وأنّ العــدد الحقیقــي
هــو أقــل بم ـ ّرات مــن العــدد الــذي تزعمــه الحكومــة وتقــوم
بالدعایــة لــه والتهویــل منــه.

 – 2مشكلة التجنید:
فــي يــوم ذكــری الرئیــس المقتــول (برهــان الدیــن الربانــي)
كان أحــد المتحدثیــن إلــی الحضــور (عبــدرب الرســول
ســیاف) ،وهــو یُعــرف بالشــخصیة المه ّمــة والمتفوهــة بیــن
كبــار الشــخصیات الحكومیــة ،وهــو كعادتــه یقــدّم فــي مثــل
هــذه االجتماعــات أهــم مشــوراته واقتراحاتــه للحكومــة ،إال
أنّــه فــي ذلــك االجتمــاع ر ّكــز حديثــه علــی نقطــة واحــدة فقــط،
حيــث طلــب مــن كبــار مســؤولي هــذه الحكومــة بــكل جدّیــة أن
یعملــوا بجــد لجعــل الشــعب يقــف مــع الجیــش ،حتــى یقــوم
بــدور الممــول والحاضنــة للقــوات الحكومیــة .فقــال ســیاف في
حدیثــه( :إن الخســائر فــي صفــوف جنــود الجیــش تجــاوزت
كل الحــدود ،فــإن لــم نســتطع مــلء الفــراغ الناتــج عــن قتــل
عــدد كبیــر مــن أفــراد الجیــش والقــوات األمنیــة فــإنّ صفــوف
هــذه القــوات ع ّمــا قریــب ســتواجه اإلفــاس فــي الجنــود).
إنّ الجیــش العمیــل الــذي أنشــأه المحتلــون األمریكیــون كان
یواجــه المشــاكل فــي التجنیــد منــذ تأسیســه ،ولــم یتمكــن
هــذا الجیــش مــن جعــل فُــرص التجنیــد متســاویة فــي جمیــع
مناطــق البلــد ،بــل كان ُجــ ّل اعتمــاده فــي التجنيــد علــی
الوالیــات الشــمال شــرقیة وبعــض المناطــق فــي المركــز وفــي
شــرق البلــد.
وقــد اعتــرف المحلــل السیاســي األفغانــي (طوفــان وزیــري)
فــي برنامــج حــواري مــع تلفزیــون (شمشــاد) األفغانــي بــأنّ
الجیــش األفغانــي اآلن یواجــه المشــاكل الكبیــرة فــي تجنیــد
الشــباب لصفــوف القــوات الحكومیــة ،ألنّ اعتمــاد الجیــش
فــي التجنیــد كان علــی المناطــق المعیّنــة .وأنّ أعــداداً كبیــرة
مــن جنــود الجیــش الحكومــي اآلن یُقتلــون أو یؤســرون أو
ي اهتمــام بالجرحــی
یضطــ ّرون لالستســام ،ولیــس هنــاك أ ّ
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ي القتلــی ،وال یتــم إيصــال التمویــن واإلمــدادات إلــی
وذو ّ
الجبهــات والنقــاط العســكریة فــي المناطــق الصعبــة ،ویعانــي
الجنــود فــي ســاحات تواجدهــم مــن الجــوع والعطــش
والمشــاكل الصحیــة ،فهــذا التعامــل السـیِّئ مــن الحكومــة مــع
جنوهــا أوجــد الكراهیــة فــي نفــوس عامــة أفــراد الشــعب ،وال
یرغــب النــاس األن فــي إرســال أبنائهــم إلــی صفــوف القــوات
الحكومیــة.

 – 3االنحطاط والظروف السیئة:
مــع أنّ الخــور واالنحطــاط كان موجــوداً فــي صفــوف الجیــش
العمیــل منــذ زمــن طویــل ،إال أنّ أحوالــه بــدأت تتجــه فــي
الشــهور األخیــرة مــن الســیّئ إلــی األســوأ .ألن الخالفــات
الحــادّة الموجــودة فیمــا بیــن أركان النظــام ،والتوتّــر
السیاســي فــي الحكومــة ،والفســاد المستشــري فــي داخــل
اإلدارات الحكوميــة ،ومشــكلة عــدم وصــول اإلمــدادات فــي
جبهــاد القتــال ،والخســائر الكبیــرة فــي صفــوف الجنــود،
والهجمــات القاصمــة والمد ّمــرة للمجاهدیــن علــی مراكــز
العــدو العســكریة واألمنیــة واالســتخباراتیة؛ كلهــا تســببت
فــي أن یخســر جنــود العــد ّو الــروح القتالیــة ،وأن یخســروا
المناطــق أمــام المجاهدیــن ،واحــدة تلــو اآلخــری.
وفــي األشــهر األخیــرة ،لــم تكــن الخســائر فــي صفــوف جنــود
العــد ّو مقتصــرة علــى مقتــل أعــداد كبیــرة منهــم فحســب،
بــل استســلم اآلالف مــن الجنــود والضبــاط الحكومییــن فــي
األلویــة والقواعــد العســكریة الكبیــرة التــي استســلمت
للمجاهدیــن .وقــد كان التعامــل الحســن مــن المجاهدیــن مــع
الجنــود المنض ّمیــن إلیهــم عامـاً قویـا ً فــي أن یتوقــف الجنــود
عــن مواصلــة الحــرب وأن ینض ّمــوا للمجاهدیــن .ولذلــك
استســلمت أعــداد كبیــرة مــن جنــود العــد ّو للمجاهديــن فــي
والیــات (هلمنــد) و(أرزگان) و(كنــدز) و(بغــان) و(بدخشــان)
و(فاریــاب) و(قندهــار) وغیرهــا مــن الوالیــات .وقــد أخــذ
هــؤالء المنضمــون معهــم آالف القطــع مــن مختلــف أنــواع
األســلحة الثقیلــة والخفیفــة إلــی المجاهديــن ،باإلضافــة إلــی
الوســائط الحربیــة مــن الدبابــات والمدرعــات وناقــات الجنــود
وغیرهــا مــن الوســائل الحربیــة والعســكریة.
إنّ المجاهدیــن یتعاملــون مــع الجنــود المنضمیــن تعامــاً
إســامیا حســناً ،ویســتقبلونهم بحفــاوة وترحــاب ،وینشــرون
المســجلة الحتفائهــم بالجنــود المنض ّمیــن
لقطــات الفیدیــو
ّ
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،وهــو مــا یطمئــن الجنــود
المنضمیــن علــی مصیرهــم ،ویزیــد مــن وتیــره استســامهم
للمجاهدیــن ،ویر ّغبهــم فــي تــرك العمالــة للمحتلیــن ،والخروج
مــن صفــوف الحكومــة العمیلــة.
إنّ الحــرب العســكریة والنفســیة مــن قِبَــل المجاهدیــن
حطّمــت معنویــات جنــود العــد ّو ،فصــار جنــود العــد ّو اآلن إمــا
یستســلمون للمجاهدیــن ،أو یفـ ّرون مــن الخدمــة فــي صفــوف
الجیــش العمیــل ،وفــي كلتــا الحالتیــن ،یواجــه الجیــش العمیــل
قلّــة األفــراد وتحطّــم معنویــات عناصــره وانخفــاض روحهــم
القتالیــة ،ویســیر إلــی الهزیمــة واالنهیــار.

ربيع األول 1438هـ  -ديسمبر 2016م

ریاح االنتخابات
گل آغا حقيار
أدى األعضــاء الجــدد ألمانــة االنتخابــات والشــكاوي
االنتخابیــة اليميــن أمــام الرئیــس أشــرف غنــي والرئیــس
التنفیــذي عبــدهللا عبــدهللا ،وذلــك بعــد جــدال طویــل ،اســتمر
عامــان إلصــاح النظــام االنتخابــي .فبعــد هــذه المــدة
الطویلــة ،اســتطاعت أمانــة االنتخابــات األفغانیــة تقدیــم
أســامي  ۲۱شــخصا ً للعضویــة فــي أمانــة االنتخابــات
المســتقلة ،و ۱۵شــخصا ً للعضویــة فــي األمانــة المســتقلة
لشــكاوي االنتخابــات .وفــي األخیــر اختــار أشــرف غنــي ۷
أشــخاص ألمانــة االنتخابــات المســتقلة و ۵شــخصا ً ألمانــة
شــكاوي االنتخابــات .وبذلــك بــدأت ریــاح االنتخابــات تهــب
مــن جدیــد .حيــث ســیعاني شــعبنا خــال هــذه الشــهور مــن
قضیــة االنتخابــات.
االنتخابــات التــي تُقــام فــي أفغانســتان -والتــي تُعــد
مــن أكبــر مآثــر الغــرب لشــعبنا -عُرفــت
بالتزویــر .والســبب فــي ذلــك يرجــع
إلــی عوامــل داخلیــة وخارجیــة ،منهــا
النظــام االنتخابــي الفاســد .وقــد أدرك
هــذه النقطــة جمیــع أطیــاف الناشــطین
فــي ســاحة السیاســة األفغانیــة .لذلــك
أشــارت بعــض الجهــات إلــی ضــرورة
إصــاح النظــام االنتخابــي .ولكــن عندمــا
قـدّم أشــرف غنــي مســودة إصــاح النظــام
االنتخابــي إلــی البرلمــان فــي األشــهر
الماضیــة ،قامــت أكثریــة النــواب بردهــا.
وهــذا مــا أثــار إعجــاب كثیــر مــن النشــطاء.
ولكــن الرجــل الزال یریــد الســير إلــی األمــام،
إلصــاح النظــام االنتخابــي .وبهــذه المناســبة
أریــد إلقــاء الضــوء علــی هــذه القضیــة فــي
النقــاط التالیــة:
أوال :أكــد أشــرف غنــي أن أمانــة
االنتخابــات مســتقلة ،وال تأخــذ أمــراً
مــن أي جهــة .ومــع ذلــك یؤكــد:
(أننــا مــع االســتقالل التــام ،نعمــل

تحــت رعایــة القــوی الدولیــة).
ال ینبغــي إلدارة تدّعــي االســتقاللية ،أن تطلــب مــن القــوی
الدولیــة -التــي تســعی وراء منافعهــا -أن تراقبهــا .والحقیقــة
التــي ال بــد مــن التصریــح بهــا هــي أن أمانــة االنتخابــات
يتدخــل فیهــا الرئیســین أشــرف غنــي وعبــدهللا ،والدلیــل علــی
ذلــك جدالهــم الطویــل خــال عامیــن الختیــار أعضــاء األمانــة.
فأشــرف غنــي كان یســعی الختیــار أفــراده ،وعبــدهللا كذلــك
كان یســعی الختيــار أفــراده وأعوانــه.
ثانیــا :إن وجــود أمانــة مســتقلة لالنتخابــات لــم تفلــح فــي
عقــد انتخابــات ســلیمة یرضــی بهــا الطرفــان .بــل خــال جمیــع
الســابقة كان أحــد الطرفيــن
االنتخابــات
فــي صحــة االنتخابــات.
یطعــن
وهــذا یعنــي
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انتمــاء هــذه اإلدارة إلــی
جهــات خاصــة .وأن الطــرف
اآلخــر یعلــم هــذا جیــداً.
ثالثــا :إن مــن مهــام هــذه
اإلدارة ،إصــاح االنتخابــات
وإدخــال بعــض التعدیــات
فــي قوانینهــا .لكــن كثیــراً
مــن الخبــراء والسیاســيين
یعتقــدون أن األمانة المســتقلة
لالنتخابــات هــي أفســد إدارة.
فــإن كانــت موجــودة لقمــع
الفســاد وإدخــال اإلصالحــات،
فــإن أمانــة االنتخابــات
المســتقلة أولــی بإیجــاد
اإلصالحــات فیهــا.
رابعــا :قامــت االنتخابــات
الســابقة ،وخــرج مــن
صنادیقهــا أشــخاص لــم
یحلــوا مشــكلة مــن مشــاكل
هــذا الشــعب ،بــل ازدادت
المشــاكل .إن حكومــة الوحــدة
الوطنیــة ذات الرأســین إحــدى
نتائــج االنتخابــات التــي
عقدتهــا األمانــة المســتقلة
لال نتخا بــا ت .
مــن منــا ال یعــرف المشــاكل
التــي یعانــي منهــا شــعبنا؟
فباعتــراف أشــرف غنــي
فــي األســابیع المنصرمــة،
یبیــت أكثــر مــن  ۱۵ملیــون
مواطــن أفغانــي جوعــى .زد
علــی ذلــك المغــادرة الواســعة
للبلــد مــن قبــل الشــباب،
فالبطالــة بلغــت زروتهــا،
وضاقــت أرض أفغانســتان
علــی مواطنیهــا بمــا رحبــت.
هــذا ورجــال حكومــة الوحــدة
الوطنیــة منشــغلين بخالفاتهــم
السیاســیة.
خامســا :إن الشــعب فقــد
ثقتــه باالنتخابــات ومــا يتصــل
بهــا .فالشــعب األفغانــي فــي
الســنوات الـــ  ۱۵الســابقة
أدرك كل شــيء ،وأن نتائــج
االنتخابــات األفغانیــة ُمعــدّة
مســبقا ً مــن جانــب المحتلیــن،
وأن اإلدالء بــاآلراء فــي
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الصنادیــق مجــرد لعبــة.
فــإن ســألتم الشــعب ،فســوف
تصلــون إلــی هــذه النتیجــة
المــرة .ك ٌل یعــرف ذلــك .إن
مــرد عــدم إقبــال الشــعب علــی
صنادیــق االقتــراع هــو هــذه
النقطــة .وكثیــر مــن الذیــن
أدلــوا بأصواتهــم للمرشــحین،
نادمــون علــى عملهــم؛ ألن
النتیجــة كانــت غیــر الــذي
كانــوا یأملــون.
سادســا :إن المیزانیــة التــي
تُنفــق علــی عقــد االنتخابــات،
میزانیــة عظیمــة ،لــو أُنفِقــت
علــی الفقــراء والمحتاجیــن،
النحلــت بهــا المشــاكل.
واإلســراف والتبذیــر الــذي
ينفقــه المرشــحون فــي
الوالیــات والعاصمــة ربمــا
يفــوق میزانیــة االنتخابــات
فــي البــاد األروبیة .والشــعب
یــری ذلــك كلــه رأي العیــن.
ســابعا :یقــوم كثیــر مــن
المرشــحین بشــراء األصــوات
مــن الشــعب .وهكــذا
يســتفيدون مــن فقــر الفقــراء
ومعاناتهــم مــن المشــاكل،
خاصــة فــي المدیریــات .إذ
یقــوم المرشــح بجــوالت،
يشــتري خاللهــا أصــوات
المواطنيــن بــدل تقدیــم العــون
إلیهــم.
وبالنظــر إلــی النقــاط
الســابقة؛ نســتطیع أن نجــزم
أن األعضــاء الجــدد لــن
یســتطیعوا تحقیــق شــيء
فــي هــذا المجــال .فإیجــاد
اإلصــاح فــي نظــام أو إدارة
إنمــا یكــون بأیــدي رجــال
مؤهلیــن منبثقیــن مــن نظــام
حكــم صالــح ،ال فــي نظــام
یحتــل المكانــة الثالثــة فــي
الفســاد علــى مســتوى العالــم.
لذلــك یجــب أوالً إصــاح
النظــام ،ثــم بعــد ذلــك يأتــي
إصــاح النظــام االنتخابــي.
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يقتلون العلماء بغير حق!
سيف هللا الهروي

إنّ العلمــاء الربانييــن الصالحيــن الذيــن ال يخشــون أحــداً
إال هللا ،وال يخافــون فــي بيــان الحــق والحقيقــة لومــة
الئــم ،وال تصرفهــم عــن الوقــوف فــي وجــه المجرميــن
والطغــاة المفســدين المطام ـ ُع الماديــة وال مخــاوفُ الســجون
والمعتقــاالت واالغتيــاالت؛ كانــوا عبــر تاريخنــا اإلســامي
محطــات أمــل ومالجــيء آمنــة لمــن ال مالجــئ لهــم مــن أحــرار
الشــعوب المضطهــدة المهضومــة حقوقهــا.
إن أمثــال هــؤالء العلمــاء كانــت منابرهــم قِبلــة المظلوميــن

وآمــال الغربــاء المؤمنيــن وثكنــات الفتيــة الذيــن هربــوا مــن
جــور وظلــم الطغــاة ،والذيــن قالــوا ربنــا هللا ثــم اســتقاموا.
إن أمثــال هــؤالء العلمــاء كانــت حناجرهــم مكبّــرات الصــوت
التــي تجهــر بمظالــم الشــعوب ومطالبهــم وحقوقهــم .لذلــك
ظــ ّل أمثالهــم دائمــا ً أكبــر العراقيــل والموانــع تجــاه مطامــع
المجرميــن والمفســدين والمحتليــن وأعــداء الديــن.
كمــا أن وجودهــم نعمــة كبيــرة للشــعوب ،ونــوراً وهدايــة
للحيــارى كلمــا خيّمــت ظلمــات الجهــل والالدينيــة بظاللهــا
علــى الشــعوب المســلمة ،لذلــك نــرى أعــداء الديــن مــن
الصليبييــن وغيرهــم اســتهدفوا بعــد احتاللهم للبالد اإلســامية
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هــذه الشــريحة
العلمــاء
مــن
ا لصا د قيــن
و ا لر با نييــن
ليطفئــوا نــور هللا
وليحاربــوا ديــن
هللا .
فــي عصرنــا وفــي
الهجــوم
ظــ ّل
الصليبــي علــى
العالــم اإلســامي
أيضــا
كثــرت
ُ
ظاهــرة اغتيــال
فــي
العلمــاء
المناطــق المختلفــة مــن العالــم اإلســامي ،فمــا إن نقــرأ نبــأ
اغتيــال عالــم فــي بلــد مــا ،حتــى نتفاجــأ بنبــأ اغتيــال عالــم
آخــر فــي بلــد آخــر .وقــد فوجئنــا وفُجعنــا مؤخــراً بنبــأ اغتيــال
الشــيخ صــاح الديــن موحــد -رحمــه هللا -خطيــب الجامــع
المدنــي فــي واليــة نيمــروز جنوبــي أفغانســتان ،الثالثــاء
١٥صفــر ١٤٣٨هـــ .الشــيخ صــاح الديــن كان خطيبــا ً
بارعـاً ،وعالمـا ً صالحـا ً مــن علمــاء هــذه المنطقــة ،ال يتوانــى
فــي توعيــة النــاس وتبييــن حقوقهــم المهضومــة وكشــف
مؤامــرات الصليبييــن وأعوانهــم ضــ ّد المســلمين.
وجــود هــذا العالــم والخطيــب المفـ ّوه فــي تلــك المنطقــة بهــذه
النشــاطات الدعويــة والتربويــة واالجتماعيــة كان ثقيـاً علــى
صــة بعدمــا
اإلدارة الفاســدة والحكومــة العميلــة للصليبييــن ،خا ّ
أصبــح يجهــر بحقــوق الشــعب الدينيــة والمادّيــة فــي وجــه
الحكومــة الفاســدة التــي تنهــب ثــروات هــذا البلــد ،لذلــك لجــأوا
فــي خطــوة غبيــة -إلــى تصفيتــه جســدياً .ويحســبون أنهــمبذلــك حققــوا فــوزاً ونجاحـاً ،لكنهــم فــي الحقيقــة قتلــوا عالمـا ً
بغيــر حــق ،كمــا كان أســافهم مــن اليهــود يقتلــون األنبيــاء
بغيــر حــق ،فكتبــت عليهــم الذلــة والمســكنة مــن عنــد هللا،
وســتكتب الذلــة والمســكنة -بــإذن هللا -علــى قتلــة الشــيخ
صــاح الديــن ،وعلــى قتلــة جميــع علمــاء المســلمين الذيــن
طالتهــم أيــادي الغــدر واالغتيــال فــي العالــم اإلســامي.
ال شــك أن وجــود الشــيخ صــاح الدين -رحمــه هللا -كان ُمغيظا ً
لجماعــة مجرمــة مفســدة عميلــة؛ لذلك شـ ّمروا الغتيالــه .وإنّ
وجــود أي عالــم عامــل أو خطيــب شــجاع فــي منطقــة بيــن
شــعبه ينتقــل مــن بيتــه إلــى المنبــر أو إلــى محفــل ،أو يتــردد
علــى الشــباب ،أو يجلــس مــع وجهــاء قومــه يُحدّثهــم وينصــح
لهــم ويرشــدهم ،أو ينصــت لهــم ،أو يجهــر بمطالــب الضعفــاء
والمضطهديــن مــن الشــعب؛ يُثيــر حفيظــة الطغــاة المســتبدّين
وبغضــا َء المنافقيــن والكافريــن ،وســخطَ المجرميــن
والمفســدين ،وقــد يؤلمهــم ،ويُطيــر نومهــم ،ويذهــب راحتهــم،
ويك ـدّر صفــو عيشــهم.
هكــذا  -وال نزكــي علــى هللا أحــدا -نحســب وجــود هــذا العالــم
الــذي كان يقــول بــكل صراحــة ألهلــه وشــعبه" :ال تغتــ ّروا
بهــذه الهتافــات والشــعارات الخالّبــة التــي تُطــرح لكــم أيــام
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االنتخابــات ،فــإن
و ر ا ء هــا
أيــدي اليهــود
و ا لنصــا ر ى ،
وهللا لــن يخــدم
هــذا الشــعب إال
مــن كان ملتزمــا ً
با لشــر يعة
والســنة ،وهــؤالء
الذيــن يطلقــون
شــعارات معسولة
لــن يخدمــوا هــذا
الوطــن مــا لــم
يجعلــوا حياتهــم
وفقــا ً للكتــاب والســنة ،ولــن نجــد نحــن رائحــة الراحــة
واالطمئنــان مــا لــم تطبــق الشــريعة اإلســامية فــي هــذا
الوطــن العزيــز وســائر البــاد اإلســامية".
إنّ أعــداء الشــريعة والديــن اغتالــوا هــذا العالــم الربانــي
الصالــح بعدمــا رأوا منــه هــذه الصرخــات فــي الدفــاع عــن
الشــريعة وتطبيقهــا ،كمــا قتلــوا غيــره مــن العلمــاء مــن قبــل،
فهــؤالء المفســدين يكفــي فــي وجهــة نظرهــم أن يكــون العالــم
مــن العلمــاء الصالحيــن الواقفيــن فــي وجــه الباطــل ،وأن
يدافــع عــن الحــق والعقيــدة ،وأن يــزأر فــي وجــه المفســدين،
فــإنّ هــذا القــدر يكفــي ليبغضــه المجرمــون والمفســدون
وعمالؤهــم ثــم يقتلــوه برصاصــة فــي الــرأس أو بمــا شــابه
ذلــك مــن الطــرق التــي يعرفهــا جنــود إبليــس .أ ّمــا أن يأخــذ
أحدهــم ســاحه وينتقــل مــن مغــارة إلــى مغــارة بيــن الجبــال،
ويقاتــل مــن أجــل عقيدتــه أو يدافــع عــن وطنــه ،فــا يقتلونــه
بالرصــاص؛ بــل يرســلون لقتلــه جيوشــا ً محتشــدة وأطنانــا ً
الموجهــة ،بــل يد ّمــرون
مــن القنابــل ومئــات مــن الصواريــخ
ّ
ألجــل قتلــه أحيان ـا ً مدينــة بأكملهــا ،أو بلــداً بأكملــه.
إن الشــيخ الشــهيد صــاح الديــن -رحمــه هللا -ليــس أول
عالــم يت ـ ّم اغتيالــه فــي أفغانســتان .ويتســائل الكثيــرون عــن
القاتليــن المجرميــن الذيــن يتجــ ّرأون علــى اغتيــال العلمــاء
فــي هــذا البلــد! والحقيقــة ال يقتــل العلمــاء وال يغتالهــم إال
مــن كانــت لديــه مشــكلة مــع الديــن ومــع تنفيــذ الشــريعة،
وإنّ قاتــل العالــم ليــس فقــط ذلــك اللعيــن األجيــر الــذي يدخــل
كضيــف ثــ ّم يطلــق رصاصــة ويرتكــب هــذه الجريمــة ،بــل
يشــترك فيــه أولئــك الذيــن أرشــدوا دبابــات النصــارى وجنــود
الصليبييــن المالعيــن وأعــداء الديــن والشــريعة ليدخلــوا هــذا
البلــد آمنيــن مطمئنيــن ،وحســبوا ذلــك فتحــا ً ونصــراً لهــم
علــى اإلمــارة اإلســامية .ويشــترك فــي ســفك هــذه الدمــاء
الطاهــرة الزكيــة تلــك الجماعــات والجمعيــات والشــخصيات
الذيــن حملتهــم محبــةُ المناصــب والمغانــم والكراســي علــى
أن يضعــوا أيديهــم فــي أيــدي الصليبييــن ،وعلــى أن يفتحــوا
أبــواب وطنهــم ألعــداء الديــن والشــريعة ،ليقتلــوا ويغتالــوا
فيــه مــن شــاؤوا متــى شــاؤوا ،ويتجـ ّرأون علــى قتــل العلمــاء
بغيــر حــق.
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سجون «سرية»
لـ سي آي إيه
إعداد :عبدهللا

بعــد االحتــال األمريكي ألفغانســتان فــي 2001م ،بنــت القوات
األمريكيــة ســجونا ً علنيــة وأخــرى ســرية العتقــال الســجناء
فيهــا ،خالفــا للدســتور األفغانــي والقوانيــن الدوليــة ،وكثيــر
ـف فــي هــذه الســجون
مــن الذيــن تــم حبســهم وتعذيبهــم بعنـ ٍ
كان الســبب الوحيــد وراء ذلــك هــو "ظــن" األمريكييــن أن
هــؤالء يقدمــون دعمــا ً لمعارضــي أمريــكا ،ومــن ثــم كانــوا
يلقــون عليهــم القبــض .وأمــا الذيــن كانــوا حقيقــة مــن
المجاهديــن فقــد تــم نقلهــم إلــى ســجن غوانتانامــو.
إن القــوات األمريكيــة فــي  15ســنة مضــت ،ألقــت القبــض
علــى عــدد كبيــر مــن األفغــان مــن داخــل بيوتهــم بحجــة أنهــم
موضــع شــك ،ونقلتهــم إلــى ســجونها الســرية ،وحتــى أقربــاء
هــؤالء المحبوســين مــا كانــوا يعرفــون مــكان تواجدهــم

لشــهور وســنوات.
اُكت ُِشــف فــي 2009م "الســجن األســود" األمريكــي ،والتعامــل
غيــر اإلنســاني مــع الســجناء فــي باجــرام ،وكان المســؤولون
األمريكيــون ينكــرون مثــل هــذا الســجن ،ولكــن فــي 2011م،
اعتــرف عــدد مــن المســؤولين األمريكييــن بوجــود ســجون
أمريكيــة ســرية فــي أفغانســتان ،والتــي كان يُحتفــظ فيهــا بعــدد
كبيــر مــن األفغــان لفتــرات طويلــة بحجــة أنهــم مشــتبهون،
دون أن يرتكبــوا أيــة جريمــة.
تفيــد التقاريــر بــأن القــوات األمريكيــة ال زال لديهــا مــا يقــارب
 20ســجنا ً ســريا ً فــي أفغانســتان ،وتعمــل هــذه الســجون فــي
ظــل أوضــاع صعبــة ،وتديرهــا وحــدات مكافحــة اإلرهــاب فــي
القيــادة المتشــركة للقــوات األمريكيــة الخاصــة.
بنــا ًء علــى تقاريــر عــدة ،ال يتــم التعامــل مــع الســجناء فــي
هــذه الســجون علــى أســاس قوانيــن أفغانســان وال معاييــر
حقــوق البشــر ،حيــث ال يُســمح ألي فــرد وال أليــة مؤسســة
بزيــارة الســجون التابعــة ألمريــكا فــي أفغانســتان.
ومــن جانــب آخــر ،ال أحــد يعلــم شــيئا ً عــن هــؤالء الســجناء،
وهــم ال يعرفــون ســبب حبســهم .إن حبــس هــؤالء يأتــي دون
أي اتهــام ،وبطريقــة ال حــدود لهــا .أليــس هــذا نقضـا ً صريحـا ً
للقانــون؟
إن هنــاك قصــص مرعبــة عــن هــذه الســجون ،نقلهــا بعــض
مــن خــرج منهــا بطريقــة مــا ،وهــي تظهــر أن مــا يجــري
داخــل هــذه الســجون هــو مخالفــة صريحــة للمعاييــر الدوليــة
والقيــم اإلنســانية.
منــع الســجين مــن النــوم عــدة أيــام ،ووضعــه فــي المــاء
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البــارد زمنـا ً طويـاً دون غطــاء ،والضــرب العنيــف ،والصعــق
بالكهربــاء ،وعــدم الســماح بوجــود المحامــي وغيــر ذلــك،
نمــاذج حيــة تجســد ســلوك القــوات األجنبيــة مــع الســجناء
ُ
األفغــان ،وهــو ســلوك غيــر إنســاني.
ومؤخــراً اعترفــت محكمــة أمميــة بوجــود ســجون ســرية لـــ
"ســي آي إيــه" فــي ســجون باغــرام ومطــار قندهــار ،وهلمنــد
ومناطــق أخــرى ،حيــث األمريــكان يســجنون ويعذبــون أناســا
أبريــاء فــي مثــل هــذه الســجون بــكل فظاعــة وشــناعة.
ارتكبــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــذه الجرائــم ،فــي حيــن
تزعــم أنهــا المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان فــي العالــم ،وتنتقــد
الــدول األخــرى مــن أجــل انتهــاك حقــوق اإلنســان.
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي تقريرهــا األخيــر الصــادر
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فــي /14نوفمبــر درســت قضايــا عديــدة مــن جرائــم الحــرب،
وأشــارت إلــى جرائــم الحــرب المرتكبــة فــي أفغانســتان.
وفيمــا يخــص جرائــم القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان،
يذكــر التقريــر أن القــوات العســكرية األمريكيــة والعامليــن فــي
وكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكيــة  CIAقامــوا بتعذيــب
 88ســجين علــى األقــل ( 61منهــم تــم تعذيبهــم مــن قِبــل
الجيــش األمريكــي و  27ســجين آخــر تــم تعذيبهــم مــن قِبــل
وكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكيــة).
رغــم أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــم تذكــر إحصائيــات
محــددة حيــال جرائــم الحــرب المرتكبــة طــوال ســنوات
الحــرب ومــا أعقبهــا مــن فتــرة تواجــد القــوات األجنبيــة فــي
أفغانســتان ،إال أن تقريرهــم األخيــر أشــار إلــى نمــاذج محدودة
مــن جرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا القــوات األمريكيــة تجــاه
الســجناء األبريــاء.
فــي الحقيقــة ليــس االعتقــال وتعذيــب الســجناء األبريــاء
األفغــان الجريمــة الوحيــدة التــي ارتكبتهــا القــوات األمريكيــة،
ـف مــن الزمــن تســببت
بــل إن هــذه القــوات خــال عق ـ ٍد ونصـ ٍ
فــي مقتــل وجــرح آالف األفغــان األبريــاء فــي الغــارات الليليــة
وغيرهــا ،وبيــن الضحايــا كبــار الســن واألطفــال والنســاء،
واعتقلــت القــوات األمريكيــة كذلــك أشــخاصا ً أبريــاء كثيريــن
قضــى بعضهــم نحبــه خــال التعذيــب .كل هــذه الجرائــم ارتُكبت
عمــداً ،وتُحســب ضمــن جرائــم الحــرب ،وباإلمــكان التمثيــل
علــى ذلــك بالقصــف الــذي طــال مستشــفى "أطبــاء بــا حدود"
ت
فــي واليــة كنــدوز ،بعــد أن ز ّود مســؤولوا المستشــفى القــوا ِ
األمريكيــة بإحداثيــات موقــع المستشــفى بشــكل دقيــق ،وخــال
القصــف اتصلــوا بقــوات التحالــف وقالــوا لهــم" :أنتــم اآلن
تدمــرون مستشــفى".
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أخفــت كل هــذه الجرائــم ،وألجــل
إعــادة تحســين ســمعتها أرادت إغفــال الجرائــم التــي ارتكبتهــا
القــوات األجنبيــة فــي أفغانســتان طــوال ســنين عديــدة ،ومــن
ب آخــر أرادت إظهــار نفســها كمراقب ـ ٍة لألوضــاع.
جان ـ ٍ
يســأل صحفــي بــارز ويقــول( :إن المســؤولين فــي الحكومــة
األفغانيــة يعرفــون جرائــم القــوات األمريكيــة .حتــى إنهــم
يعرفــون أن أمريــكا تخطــط لجعــل قواعدهــا العســكرية
مجمعــات للســجناء! وتخطــط الســتعمال هــؤالء فــي مختبــرات
عديــدة مــن المقــرر أن تقيمهــا فــي هــذه القواعــد ،ومــع ذلــك
يقولــون إن وجــود القواعــد العســكرية ينفــع البلــد!).
والســؤال هنــا :مــاذا يعنــي وجــود مثــل هــذه الســجون الســرية
فــي القواعــد العســكرية األمريكيــة؟ هــل هــو تعاطــف أمريكــي
مــع أفغانســتان ،إذ يحفظــون البلــد مــن الفوضــى وتدهــور
األمــن بإلقــاء القبــض علــى أنــاس يشــ ّكون بهــم؟ أم هــي
عقليــة االســتعمار وبســط الســيطرة ،إذ يفعلــون فــي البــاد مــا
يشــاءون ،وال أحــد يقــوى علــى معارضتهــم؟
هــذه الغطرســة ،وهــذا القتــل ،وهــذه الغــارات ،وهــذه األنانيــة
التــي ينفّذهــا الغربيــون فــي أفغانســتان ال تعنــي أبــداً تعاطف ـا ً
مــع الشــعب األفغانــي ،فــإن األمريكييــن بهــذا الســلوك يوحــون
إلــى القــول بــأن الحكومــة األفغانيــة ال تســتطيع أن تمنعهــم
مــن أعمالهــم العنيفــة.
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أفغانستان في شهر

أفغانستان في شهر أكتوبر 2016م
إعداد :أحمد الفارسي

،،

،،

■ ملحوظــة :یُکتفــی فــي هــذا التقريــر باإلشــارة إلــى الحــوادث والخســائر التــي يتــم االعتــراف
بهــا مــن قبــل العــد ّو نفســه ،أمــا اإلحصــاءات الدقيقــة فيمكــن الرجــوع فيهــا إلــى موقــع اإلمــارة
اإلســامية والمواقــع اإلخباريــة الموثقــة األخــرى.
تحققــت فــي شــهر أكتوبــر مكتســبات جهاديــة عظيمــة وفتوحــات واســعة ،وعمليــات نوعيــة
ناجحــة ،تكبــد العــدو األجنبــي والعميــل جراءهــا خســائر فادحــة للغايــة .وقــد اشــتدت ضرامــة
القتــال والمعــارك ،وهــرب مئــات الجنــود تاركيــن صفــوف األعــداء وانض ّمــوا مــع مــا فــي حوزتهــم
مــن األســلحة إلــى صفــوف المجاهديــن ،وفيمــا يلــي تفصيــل هــذه األحــداث:

■ خسائر المحتلين األجانب:
علــى الرغــم مــن أنّ الشــواهد تثبــت أنّ المحتليــن تكبّــدوا
صــة أنّ المجاهديــن
خســائر موجعــة خــال شــهر أكتوبــر ،خا ّ
األبطــال اســتطاعوا أن يقتلــوا  10مــن المحتليــن األميركييــن

فــي هــذا الشــهر ،إال أنّ المحتليــن لــم يعترفــوا إال بمقتــل 3
مــن جنودهــم .فيصــل عــدد قتلــى االحتــال فــي العــام الحالــي
بحســب اعتــراف العــدو -إلــى  3قتلــى ،بينمــا يصــل عــددقتلــى العــد ّو اإلجمالــي طيلــة أعــوام االحتــال إلــى 3523
قتيالً.غيــر أنّ الحقيقــة التــي ال يختلــف عليهــا اثنــان هــي أن
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مــا يعتــرف بــه العــد ّو مــن عــدد قتــاه ال يصــل عشــر معشــار
مــا يــدور علــى الســاحة األفغانيــة مــن الخســائر.
ووفــق التقاريــر الموثوقــة :قُتــل أميركـ ٌي يــوم األربعــاء  5مــن
أكتوبر شــرقي أفغانســتان.
وفــي  8مــن الشــهر الحالــي أُصيــب  2مــن المحتليــن إصابــة
بليغــة باعتــراف األعــداء فــي واليــة ننجرهــار.
وفــي يــوم األربعــاء  19مــن أكتوبــر ،قُتــل  2مــن األمريــكان،
وجــرح  3آخــرون فــي هجــوم مجاهــد مــن داخــل صفــوف
ُ
الجيــش.
وفــي يــوم االثنيــن  24مــن أكتوبــر ،قُتــل  4مــن األمريــكان
جــراء تفجيــر المجاهديــن دبابــة للجنــود األمريــكان بعبــوة
ناســفة فــي مديريــة صبــري بواليــة خوســت.
وبعــد يوميــن مــن هذه العمليــة ،اســتهدف المجاهــدون األبطال
المحتلّيــن فــي مديريــة باغــرام بواليــة بــروان ،وتكبّــد األعــداء
جــراء ذلــك خســائر فادحــة ،إال أنّهــم اعترفــوا بإصابــة جنديين
فقط .

■ خسائر العمالء:
بتاريــخ  30مــن أكتوبــر ،أفــاد تقريــر أميركــي رســمي أن
الخســائر التــي ُمنــي بهــا الجيــش األفغانــي خــال المعــارك
فــي هــذه الســنة (2016م) تفــوق تلــك التــي تكبدهــا فــي العــام
2015م ،فــي قتالــه للمجاهديــن منــذ انســحاب قــوات التحالــف
أواخــر العــام 2014م.
ً
وكان العــام 2015م موجع ـا بالنســبة للقــوات األفغانيــة التــي
خســرت خمســة آالف قتيــل و 15ألــف جريــح ،معظمهــم فــي
المعــارك ضــد حركــة «طالبــان» ،لكــن خســائر الســنة الحاليــة
ســجلت مزيــداً مــن االرتفــاع :فمــن األول مــن ينايــر إلــى 19
أغســطس ،قُتــل باإلجمــال  5523عنصــراً مــن قــوات األمــن
وفــق التقريــر الفصلــي لمكتــب المفتــش العــام إلعــادة إعمــار
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أفغانســتان .وفــي الفتــرة نفســها ،أُصيــب  9665جنديــاً،
بحســب مــا أوضــح التقريــر.
وأعــرب قائــد قــوات «الحلــف األطلســي» فــي أفغانســتان
الجنــرال األميركــي جــون نيكولســون عــن قلقــه المتزايــد
تجــاه هــذه الخســائر الكبيــرة التــي يتلقاهــا الجنــود مــن قبــل
المجاهديــن.
وليــس بوســعنا أن نذكــر جميــع الخســائر التــي تكبدهــا العــدو
العميــل الجبــان ،إال أننــا سنســلط الضــوء علــى أبرزهــا:
فــي يــوم اإلثنيــن 3 ،مــن أكتوبــر ســقطت مديريــة نــاوه بواليــة
هلمنــد بأيــدي المجاهديــن ،كمــا قُتِــل قائــد أمــن مديريــة نــاوه
جــراء هجــوم استشــهادي نفّــذه أحــد األبطــال االستشــهاديين،
حيــث نُســف المبنــى بالكامــل .وفــي يــوم الثالثــاء  11مــن
أكتوبــر ،أفــادت وكاالت األنبــاء عــن مقتــل وأســر  230مــن
العمــاء فــي هــذه الواليــة.
وفــي يــوم األحــد  16مــن أكتوبــر ،اعتــرف والــي الواليــة
المذكــورة بمقتــل  50مــن الجنــود فــي الواليــة .ومــن الغــد
شــن المجاهــدون هجمــات شــديدة علــى قوافــل العــدو
العســكرية فــي منطقتــي قرمقــل ودولــت آبــاد ،كمــا تــم
اســتهداف قافلــة الجنــرال دوســتم العســكرية التــي كانــت فــي
طريقهــا لمديريــة غورماتــش ،حيــث دُمــرت دبابتــان وســيارة
رينجــر ،وقُتــل عــدد كبيــر مــن مليشــيات دوســتم ،ونتيجــة
هجمــات المجاهديــن انقســمت قافلــة العــدو إلــى مجموعتيــن،
فــرت إحداهــا باتجــاه غورماتــش ،وهربــت باقــي المليشــيات
باتجــاه ســوق أختــر جــان ،حيــث تــم اســتهدافهم ثانيــة فــي
منطقــة كنجــك وتــم تدميــر  3دبابــات أخــرى وســيارة رينجــر
واغتنــام كميــة كبيــرة مــن األســلحة ،ولقــي عــدد كبيــر مــن
عناصــر العــدو مصرعهــم بينهــم  3قــادة مشــهورين ،وهــم:
(القائــد شــاه ،القائــد ميرويــس ،والقائــد مجيــد) ،كمــا أصيــب
فــي المعركــة قائــد أمــن مديريــة قيصــار (نظــام جــاو) بجــروح
خطيــرة فــي هــذه المعركــة .ويحاصــر المجاهــدون حاليـا ً قافلــة
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العــدو فــي كلتــا المنطقتيــن.
وفــي يــوم اإلثنيــن  17مــن أكتوبــر ،قُتــل قائــد أمــن القــوات
الخاصــة فــي واليــة بادغيــس.

■ خسائر العدو المادية:
لقــد تكبّــد العــد ّو خــال شــهر أكتوبــر خســائر ماليــة باهظــة،
وإن لــم تكــن ثمــة إحصائيــة دقيقــة تلقــي الضــوء على خســائر
األعــداء الماليــة ،إال أنّ الهزائــم المتتاليــة ومــا خســره العــد ّو
خــال هــذا الشــهر مــن الثكنــات والقواعــد بمــا فيهــا مــن
اآلليــات والمعــدات العســكرية واألســلحة الثقيلــة والخفيفــة،
وكذلــك بعــض القــرى والمديريــات التــي هــرب منهــا؛ تنبــئ
بحجــم الخســائر الضخمــة التــي تلقاهــا العــدو .حيــث اســتطاع
المجاهــدون األبطــال أن يســقطوا مروحيــة لألعــداء فــي  2مــن
أكتوبــر فــي مديريــة شــاوليكوت بواليــة قندهــار .كمــا أســقط
المجاهــدون مروحيــة لوجيســتية أخــرى فــي مديريــة بلخمــري
بواليــة بغــان.

■

القصف الصديق:

قصــف المحتلــون الجنــود العمــاء منــذ احتــال البــاد مــرات
ومــرات ،وقتلــوا وجرحــوا منهــم العشــرات ،ثــم قالــوا بــأنّ هذا
القصــف كان بالخطــأ .وعلــى هــذا الغــرار ،قصــف المحتلّــون
فــي غـ ّرة شــهر أكتوبــر الجنــود العمــاء فــي مديريــة باالبلــوك
بواليــة فــراه م ّمــا أدى لهــاك جنــدي وجــرح  5آخريــن .وفــي
يــوم األحــد  9مــن أكتوبــر ،قصــف المحتلــون الجنــود العمــاء
فــي مديريــة نوبهــار فــي نفــس الواليــة المذكــورة م ّمــا أودى
بحيــاة جندييــن وجــرح  6آخريــن.

■

شرطة المرور في ميدان القتال:

الهزائــم المتتاليــة النكــراء التــي تلقاهــا العــد ّو العميــل،
أجبرتــه علــى أن يرســل شــرطة المــرور بكابــول فــي 13
مــن أكتوبــر إلــى مياديــن القتــال والنضــال فــي واليــة هلمنــد.
وهــذا إن د ّل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى نفــاد قــدرات العــد ّو
وتحطــم معنوياتــه فــي المعــارك األخيــرة الدائــرة فــي شــتى
بقــاع البــاد.

■

االنضمام لصفوف المجاهدين:

مكتســبات المجاهديــن المتتاليــة والفتوحــات اليوميــة فــي
المناطــق المختلفــة فــي البــاد ،والجهــود اليوميــة المســتمرة
للجنــة الدعــوة واإلرشــاد فــي اإلدارات المختلفــة أثمــرت وأدّت
إلــى انضمــام عــدد كبيــر مــن الشــرطة والجيــش لصفــوف
المجاهديــن .ووفــق التقاريــر الموثوقــة ،انض ـ ّم زهــاء 1048
جندي ـا ً مــن جنــود وموظفــي اإلدارات المختلفــة خــال شــهر
أكتوبــر لصفــوف اإلمــارة اإلســامية .ومــن أراد تفصيــل ذلــك،
فليراجــع التقريــر الخــاص بهــذا الصــدد والــذي نشــره موقــع

اإلمــارة اإلســامية.
ففــي يــوم الجمعــة  6مــن أكتوبــر ،التحــق  7مــن جنــود
الجيــش فــي مديريــة بغــان مركــزي –بأســلحتهم وعتادهــم–
بصفــوف المجاهديــن .وفــي الغــد ،انضــ ّم  80مــن الشــرطة
بمــا فيهــم قائدهــم فــي مديريــة بــاال مرغــاب بواليــة بادغيــس
إلــى المجاهديــن.
ومنــذ فتــرة طويلــة كانــت محادثــات خاصــة تــدور بيــن
مســؤولي اإلمــارة اإلســامية وقــادة جنــود العــد ّو فــي الثكنــة
العســكرية الـــ  7والمقــر العســكري الكبيــر بجانــب الثكنــة
فــي منطقــة هاشــم خــان بســاحة درويشــان نــاوه فــي مدينــة
ترينكــوت ،وبعــد محادثــات أدرك قــادة وجنــود الجيــش
األفغانــي الحقائــق؛ وتمكــن المجاهــدون مــن تحريــر الثكنــة
والمقــر العســكري بالكامــل مــن دون مناوشــة أو قتــال،
واستســلم قائــد الثكنــة العميــد محمــد إســماعيل وقائــد المقــر
العســكري رفيــق هللا ومســاعده و 43مــن جنودهــم ،وس ـلّموا
مــا معهــم مــن األســلحة والذخائــر ،واســتقبلهم المجاهــدون
اســتقباالً حــاراً.
وفــي ســياق آخــر حــرر مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية ثكنــة
عســكرية ومقــراً عســكرياً ،وس ـلّم  42مــن الجيــش األفغانــي
أنفســهم لإلمــارة ،بينهــم قائــد فــي الجيــش ،فــي نفــس الواليــة
المذكــورة.

■

فرار الجنود العمالء:

وأخيــراً اعتــرف كبــار مســؤولوا إدارة كابــول العميلــة
بالحقيقــة ،واعترفــوا بــأنّ معنويــات الجيــش العميــل قــد
انهــارت ،وأنهــم ال يســتطيعون أن يصمــدوا أمــام ضربــات
المجاهديــن األبطــال ،وكلّمــا بــدأ المجاهــدون بالعمليــة؛ هــرب
العمــاء مــن الخنــادق والذوا بالفــرار ،بــا صمــود أو أيــة
مقاومــة تذكــر.
وال ينحصــر هــروب العمــاء مــن ميــدان القتــال فحســب؛ بــل
تفيــد التقاريــر الموثوقــة التــي نُشــرت فــي  6مــن أكتوبــر،
بهــروب العشــرات مــن الجنــود األفغــان الذيــن ســافروا إلــى
البــاد األروبيــة للتدريــب أو للســياحة ،حيــث لــم يعــودوا ثانيــة
إلــى الوطــن.

■ هروب المحتلين:
يتوالــى مسلســل هــروب المحتليــن منــذ عاميــن وإلــى اآلن،
وقــد كان مــن المفتــرض أن تغــادر جميــع قــوات االحتــال
أفغانســتان فــي نهايــة العــام 2015م ،إال أنّ المحتليــن
األمريكييــن نقضــوا عهودهــم ومواثيقهــم وعــادوا مــرة
أخــرى إلــى مياديــن القتــال .وضمــن سلســلة هــروب المحتليــن
مــن البــاد ،أعلــن رئيــس وزراء بلغاريــا يــوم اإلثنيــن  3مــن
أكتوبــر ،بأنهــم ســيخرجون جنودهــم مــن أفغانســتان فــي
أقــرب وقــت ممكــن ،نظــراً إلــى فشــلهم فــي إيجــاد حــل مناســب
لقضايــا أفغانســتان ومشــاكلها فــي مؤتمــر بروكســل.
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■ العمليات العمرية الربيعية:
بــدأت العمليــات العمريــة بشــدة المجاهديــن وعزمهــم المتيــن
ومعنوياتهــم المرتفعــة ،وكان لهــا مكتســبات كبيــرة منقطعــة
النظيــر ،م ّمــا أربــك العــد ّو وأرعبــه .واســتطاع المجاهــدون
األبطــال خــال هــذا الشــهر أن يبســطوا ســيطرتهم علــى
ثكنــات العــدو وقواعــده المحصنــة ،وأن يغنمــوا مئــات
الدبابــات والعربــات والســيارات مــن العــد ّو .وفيمــا يلــي نأتــي
علــى أبــرز األحــداث:
فــي يــوم األحــد  2مــن أكتوبــر ،أســقط المجاهــدون األبطــال
مروحيــة لألعــداء فــي مديريــة شــاوليكوت بواليــة قندهــار.
وفــي اليــوم ذاتــه اســتهدف المجاهــدون مبنــى مديريــة نوبهــار
بواليــة زابــول ،وتكبّــد األعــداء جــراء ذلــك خســائر باهظــة
فــي األرواح والممتلــكات.
ســع المجاهــدون
وبعــد يــوم مــن هــذه العمليــات البطوليــة ،و ّ
دائــرة عملياتهــم علــى مركــز واليــة قنــدوز حتــى اســتطاعوا
أن يصلــوا إلــى مفتــرق الطــرق الرئيســي فــي قلــب المدينــة،
والمعــارك ال تــزال جاريــة فــي أطــراف البلــد وضواحيــه.
وفــي يــوم الجمعــة  7مــن أكتوبــر ،اســتهدف المجاهــدون
األبطــال قافلــة لوجيســتية كبيــرة لألعــداء فــي قنــدوز،
وأحرقــوا جــراء ذلــك العشــرات مــن الشــاحنات بمــا فيهــا مــن
المســاعدات اللوجســتية.
وفــي يــوم اإلثنيــن 3 ،مــن أكتوبــر ســقطت مديرية نــاوه بوالية
هلمنــد بأيــدي المجاهديــن ،كمــا قُتــل قائــد أمــن مديريــة نــاوه
جــراء هجــوم استشــهادي نفّــذه أحــد األبطــال االستشــهاديين،
ونُســف المبنــى بالكامــل.
وفــي يــوم الثالثــاء  11مــن أكتوبــر أفــادت وكاالت األنبــاء عــن
مقتــل وأســر  230مــن العمــاء فــي هــذه الواليــة.
ومــن الغــد ســقطت مديريــة خانشــين للمــرة الرابعــة بأيــدي
المجاهديــن.
وفــي يــوم الخميــس  6مــن أكتوبــر ،شــهدت مدينــة بلخمــري
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اشــتباكات عنيفــة بيــن مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية وبيــن
الجنــود العمــاء .وبعــد يــوم ،هاجــم المجاهــدون األبطــال
مدينــة فــراه ،واعتــرف العــد ّو بأنّهــم فقــدوا مقــراً عســكريا ً
لهــم فــي هــذه الهجمــات ،وقُتــل مــا ال يقــل عــن  20مــن
جنودهــم.
وفــي يــوم األحــد  9مــن أكتوبــر ،أســقط المجاهــدون األبطــال
مروحيــة أخــرى لألعــداء كانــت فــي طريقها إللقاء مســاعداتها
اللوجيســتية علــى الجنــود المحاصريــن فــي مدينــة بلخمــري.
وفــي يــوم اإلثنيــن  10مــن أكتوبــر ،دخــل المجاهــدون مدينــة
لشــكرجاه فاتحيــن مهلليــن مكبريــن .ومــن الغــد اســتطاع
أبطــال اإلمــارة اإلســامية أن يفتحــوا مديريــة غورماتــش
بالكامــل.
وفــي يــوم األحــد  23مــن أكتوبــر ،شــنّ المجاهــدون األبطــال
هجومــا ً واســعا ً علــى مديريــة تشــوره بواليــة أروزجــان،
ودارت اشــتباكات عنيفــة بيــن مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية
والجنــود العمــاء ،فاســتطاع المجاهــدون أن يفتحــوا 35
مقــراً عســكريا ً وثكنــة عســكرية.
وفــي  25مــن أكتوبــر ،تم ّكــن مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية
مــن اســتهداف أكبــر قاعــدة أمريكيــة فــي أفغانســتان « قاعــدة
باغــرام الجويــة» بعمليــة استشــهادية ،وقــد نفــذ العمليــة
المجاهــد (حافــظ محمــد بروانــي) فــي صبــاح يــوم الســبت،
مســتهدفا ً عــدداً كبيــراً مــن الجنــود األمريــكان فــي صالــة
التماريــن فــي وســط قاعــدة باغــرام.
وحســب المعلومــات التــي ذكرهــا المتحــدث باســم اإلمــارة،
فقــد اســتطاع االستشــهادي (حافــظ) -تقبلــه هللا -إدخــال المــواد
المتفجــرة منــذ فتــرة طويلــة إلــى القاعــدة منتظــراً تنفيــذ
العمليــة وســط تجمــع للعــدو األمريكــي .قُتــل فــي هــذه العمليــة
ثالثــة وعشــرون أمريكي ـا ً مــا بيــن ضابــط وجنــدي ،ووصــل
عــدد الجرحــى إلــى أربعــة وأربعيــن ،إضافــة إلــى مقتــل عــدد
مــن الخونــة الذيــن يخدمــون األمريــكان فــي هــذه القاعــدة
الصليبيــة.
وقــد تــم اإلعــداد لهــذه العمليــة منــذ أربعــة أشــهر ،وتــم
التخطيــط لهــا بتكتيــك خــاص حتــى تكللــت بالنجــاح بفضــل
هللا .وبحســب مراقبيــن :تعــد هــذه العمليــة ضربــة قاصمــة
لألمريــكان؛ فقــد اخترقــت اإلمــارة اإلســامية أكبــر قواعدهــم،
لتفاجأهــم بهــذه العمليــة النوعيــة بطريقــة لــم تكــن فــي
الحســبان.

■

استخدام المجاهدين الطائرات بدون طيّار:

فــي  22مــن أكتوبــر ،نشــر الجنــاح اإلعالمــي لإلمــارة
اإلســامية إصــداراً نوعيــاً ،اســتخدمت فيــه طائــرة بــدون
طيّــار للتصويــر ألول مــرة .وكان العمــاء يــرون ذلــك حلم ـاً،
إال أن رجــال اإلمــارة اإلســامية الذيــن ال يدّخــرون جهــداً
لتطويــر قدراتهــم القتاليــة والجهاديــة ،كان لهــم هــذا األمــر
هدفـا ً قريــب المنــال ،فقــد أعـدّوا واســتعدّوا إلنجــازه ،وعندمــا
حلّقــت طائرتهــم ،وصــ ّورت الهجــوم االستشــهادي الــذي
اســتهدف مق ـ ّر قيــادة أمــن مديريــة نــاوه بواليــة هلمنــد ،ه ـ ّز
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هــذا التصويــر جبــروت المعتديــن وقلــوب المنافقيــن.
وبعدمــا نشــر المجاهــدون إصدارهــم الرائــع الــذي صــوروه
بطائــرة بــدون طيــار –ولــم يكــن هــذا التصعيــد النوعــي ســوى
خيــاراً اســتراتيجيا ً للدفــاع عــن الحقــوق وتحريــر الوطــن
الحبيــب مــن براثــن االحتــال– ظهــر التخبّــط واالرتبــاك
والفشــل لــدى العــد ّو العميــل ،الســيما فــي وســائل إعالمــه،
ّ
ويحــذرون فــي اإلعــام مــن
فارتبكــوا وارتعــدوا ينــذرون
تصاعــد قــدرات المجاهديــن ،وتط ـ ّور أســلحتهم وإمكاناتهــم.

■

ارتفاع وتيرة قصف االحتالل:

مــع ارتفــاع وتيــرة قصــف المحتليــن ،يبــرز ســؤال ،وهــو:
لمــاذا اشــتدت غــارات األمريــكان فــي اآلونــة األخيــرة؟
الجــواب واضــح وضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار،
فاألمريــكان عندمــا رأوا جنودهــم يُقتلــون بأيــدي المجاهديــن
األبطــال أو يهربــون ويفــرون مــن القواعــد والثكنــات
والمديريــات ويلهثــون وراء المناطــق اآلمنــة ،وعندمــا رأوا
كثــرة هــروب جنودهــم العمــاء من مراكزهــم؛ كثّفــوا الغارات.
ومــا يزيــد الطيــن بلــة هــو طلــب اإلدارة العميلــة المتكــرر مــن
األســياد تكثيــف الغــارات الجويــة ،فبــدأ المحتلــون بقصــف
عشــوائي عنيــف مــا ذ ّكرنــا بهجمــات المحتليــن الكثيفــة فــي
بدايــة احتــال أفغانســتان ،حتــى أن القصــف البربــري طــال
الجنــود العمــاء وكبدّهــم خســائر فادحــة.
إن ضــراوة القصــف األمريكــي يعنــي بدايــة انهيــار ســاحق
لالحتــال ،وانهــزام محقــق لــه ،وقــرب انتهــاء صــراع
حاســم بيــن الحــق والباطــل .وهــو يص ـ ّور هزيمــة األمريــكان
وفظائعهــم ،وفــي نفــس الوقــت يصــ ّور حــال المضطهديــن
الذيــن يرومــون اســتقالل وطنهــم الذبيــح علــى يــد األبنــاء
الغيــارى لإلمــارة اإلســامية الذيــن وضعــوا أوراحهــم علــى
أكفهــم ومضــوا يقارعــون الصليــب بالغالــي والنفيــس.
ووفــق التقريــر الــذي نُشــر فــي  27مــن أكتوبــر ،نفــذ
المحتلــون خــال الشــهرين الماضييــن زهــاء  700غــارة
جويــة فــي أفغانســتان.

■ الضحايا من الشعب:
لقــد اســتهدف االحتــال شــعبنا المضطهــد منــذ أول يــوم احتــل
فيــه البــاد ،فتــارة بالقصــف العشــوائي وتــارة بالصواريــخ
وحينـا ً آخــر بالنيــران المباشــرة وغيــر المباشــرة ،فقتــل منهــم
مــن قتــل ،وجــرح مــن جــرح ،والجرائــم مســتمرة .كمــا أنــه
وزج بهــم فــي الســجون.
أســرف باعتقــال األبريــاء
ّ
وســنلقي فيمــا يلــي الضــوء علــى أبــرز تلــك الحــوادث ،ومــن
أراد تفصيــل ذلــك فليراجــع تقريــر موقــع اإلمــارة اإلســامية.
فــي  5مــن أكتوبــر ،قــام المحتلــون بقصــف المدنييــن العــزل
فــي قريــة بقنــدوز ،ممــا أســفر عــن تدميــر  50منــزالً للمدنييــن
ومقتــل وجــرح عشــرات المواطنيــن األبريــاء مــن النســاء
واألطفــال والشــيوخ .وبعــد يــوم ،قتــل المحتلــون  4إخــوة فــي
مديريــة كامــه بواليــة ننجرهــار فــي مداهمــة ليليــة.

وفــي يــوم األحــد  16مــن أكتوبــر ،قُتــل صحفــي فــي واليــة
زابــول ،وقالــت بعــض المؤسســات الصحفيــة بــأنّ إدارة األمــن
العميلــة هــي مــن قتلــت هــذا الصحفــي .وبعــد يوميــن مــن هــذه
ضــرب طالــب جامعــي فــي مديريــة زرمــت بواليــة
الحادثــةُ ،
بكتيــا مــن قبــل قائــد القــوات الخاصــة وجــرح جرح ـا ً شــديداً
أثنــاء التعذيــب.
وفــي يــوم األربعــاء  19مــن أكتوبــر ،قــام قائ ٌد للجيــش بجريمة
نكــراء ،حيــث دخــل أحــد صفــوف المــدارس االبتدائيــة وقــام
بنــزع مالبــس تلميــذ أمــام معلميــه وزمالئــه فــي الصــف ،وقــد
أدت هــذه الجريمــة الشــنيعة إلــى إغــاق تلــك المدرســة.
وفــي يــوم الجمعــة  28مــن أكتوبــر ،قــام قائــد أمــن مديريــة
قــره بــاغ بواليــة غزنــي بقتــل تلميذيــن مــن إحــدى المــدارس،
وفــي اليــوم ذاتــه ارتكــب األمريكيــون مجــزرة رهيبــة فــي
منطقــة درويشــان بواليــة روزجــان ،وكذلــك اقترفــوا مجــزرة
مماثلــة فــي مديريــة شــيرزادو بواليــة ننجرهــار ،حيــث قتــل
وجــرح فيهــا  70مدني ـاً.

■

تحطيم الرقم القياسي في الفساد:

إنّ أفغانســتان تحتــ ّل منــذ ســنوات المرتبــة الثالثــة وحينــا ً
المرتبــة الرابعــة فــي الفســاد .وقــال بعــض المحلليــن أن فســاد
أفغانســتان ســيفضح أمريــكا؛ ألنّ اإلدارة األفغانيــة هــي فــي
الحقيقــة ذنــب لألمريــكان .ولهــذا سيســعی األمريــكان إلــى
محــو هــذا العــار عــن جبيــن أذنابهــم بالتدريــج ،فعلــی األقــل
ســيخفضونها إلــی الدرجــة الخامســة والسادســة حتــی عــام
 ۲٠۱٦إلــی  ،۲٠۱۷إال أن إحصائيــة عــام  ۲٠۱٦تبــدي
بأنهــا علــی رأس قائمــة الفســاد.
إنّ إحصائيــة مؤسســة ســيجار (المؤسســة التــي تراقــب
مســاعدات أمريــكا ألفغانســتان) تــری بــأنّ اإلدارة العميلــة
هــي أفســد الحكومــات علــی اإلطــاق ،وأنهــا خائنــة وتنقــض
العهــود والمواثيــق.
وص ّرحــت مؤسســة ســيجار بــأنّ األمريــكان لــم يســتطيعوا أن
يوقفــوا الفســاد ،بــل لــم يســتطيعوا أن يقضــوا علــی الفوضــی
ومصيــر الشــعب المتــأزم.
وقــد أعــرب جــان ســابكو (رئیــس مؤسســة ســيجار) عــن
قلقــه المتزايــد قبــل أيــام فــي المؤتمــر العالمــي للســام الــذي
انعقــد فــي واشــنطن حيــال األوضــاع الحرجــة الراهنــة ،وقــال:
إنّ أمريــكا واألمــم المتحــدة لــم يســتطيعوا أن يفرضــوا األمــن
والهــدوء فــي أفغانســتان ،بــل إنّ سياســات أمريــكا الخاطئــة
ســلبت آمــال صعــود البــاد وتنميتهــا .وعــاوة علــی ذلــك،
فالفســاد المستشــري فــي هيــكل هــذه اإلدارة العميلــة وتضييــع
القوانيــن العامــة يزيــد مــن متاعــب الشــعب ومعاناتــه.
_____________
المصــادر( :المواقــع اإلخباریــة المحليــة ،التقاریــر الشــهریة
للجنــة الدعــوة واإلرشــاد فــي اإلمــارة اإلســامیة ،والتقریــر
المخصــص لضحایــا الشــعب المنشــور فــي موقــع اإلمــارة،
وأهــم أحــداث األســبوع).
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وقفات مع عمود
«كلمة اليوم»
 الوقفة (- )2سعدهللا البلوشي

إنّ عمــود "كلمــة اليــوم" الــذي أوجــده الجنــاح اإلعالمــي
شــنوه علــى موقــع اإلمــارة اإلســامية
لإلمــارة اإلســامية ،ود ّ
وموقــع مجلــة الصمــود ،يتحــف القــارئ المســلم بــأروع
مــا يحــدث علــى الســاحة األفغانيــة مــن األحــداث والوقائــع
المســتجدة ،وأبهــر االنتصــارات والمتكســبات التــي يكتســبها
المجاهــدون األبطــال ،فــا غضاضــة فــي أن نمــ ّر مــروراً
عابــراً علــى أهــم مــا جــاء فيهــا فــي األيــام الخاليــة.
نبــدأ بعنــوان ماتــعّ ،
أخــاذ ،تي ّمنـا ً بالفتــح المبيــن الــذي وعــده
هللا -ســبحانه وتعالــى -المؤمنيــن ،فآحــاد شــعبنا المكلــوم
يتحيّنــون الفــرص واللحظــات حتــى يــروا بــأم أعينهــم نصــر
هللا -ســبحانه وتعالــى -الــذي وعدهــم ،ففــي عنــوان "فعســى
هللا أن يأتــي بالفتــح "..اُفتتحــت الكلمــة باآليــة المبشــرة التــي
تــدب فــي المؤمنيــن النشــاط والحيويــة( :فَتَــ َرى الَّ ِذيــنَ فِــي
ّ
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ت
أ
ـى
ـ
ش
خ
ن
ـ
ل
و
ق
ي
م
ـ
ه
ي
ف
ع
ر
ـا
ـ
س
ي
ض
ر
ـ
م
م
ـ
ه
نْ
َ
ـونَ
ُونَ
ِ ِ ْ َ
ِ
قُلُوبِ ِ ْ َ َ ٌ ُ َ ِ
ْ
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َ
َ
ْ
َ
ســى َّ
ْ
صبِ ُحــوا
ـح أ ْو أ ْمـ ٍر ِمــنْ ِعنـ ِد ِه فيُ ْ
دَائِـ َرةٌ فَ َع َ
للاُ أَنْ يَأتِـ َي بِالف ْتـ ِ
َ
س ـ ِه ْم نَا ِد ِميــنَ ﴿.)﴾۵۲
سـ ُّ
َعلَــى َمــا أَ َ
ـروا فِــي أ ْنفُ ِ
ض} أي: شــك ونفــاق ،وضعف
{فَتَـ َرى الَّ ِذيــنَ فِــي قُلُوبِ ِهــم َّمـ َر ٌ
َ
ْ
َ
شــى أن
إيمــان ،يقولــون: إن تولينــا إياهــم للحاجــة ،فإننــا{نخ َ
ُصيبَنَــا دَائِـ َرةٌ } أي: تكــون الدائــرة لليهــود والنصــارى ،فــإذا
ت ِ
كانــت الدائــرة لهــم ،فــإذا لنــا معهــم يــد يكافؤننــا عنهــا ،وهــذا
ســوء ظــن منهــم باإلســام ،قــال تعالــى ـ راداً لظنهــم الســيءـ
ســى َّ
ــح} الــذي يعــز هللا بــه اإلســام
للاُ أَن يَأْتِــ َي بِا ْلفَ ْت ِ
:{فَ َع َ
علــى اليهــود والنصــارى ،ويقهرهــم المســلمون{أَ ْو أَ ْمـ ٍر ِمــنْ
ِعنـ ِد ِه} ييــأس بــه المنافقــون مــن ظفــر الكافريــن مــن اليهــود
ــروا } أي  :أضمــروا{فِــي
وغيرهــم{فَيُ ْ
س ُّ
صبِ ُحــوا َعلَــى َمــا أَ َ
سـ ِه ْم نَا ِد ِميــنَ} علــى مــا كان منهــم وضرهــم بــا نفــع حصل
أَنفُ ِ
لهــم ،فحصــل الفتــح الــذي نصــر هللا بــه اإلســام والمســلمين،
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وأذل بــه الكفــر والكافريــن ،فندمــوا وحصــل لهــم مــن الغــم مــا
هللا بــه عليـم. ( تفســير الســعدي).
ثــم أشــير بعــد تفســير هــذه اآليــة مباشــرة إلــى موقــف بطولــي
ألميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر مجاهــد -رحمــه هللا-
حيــث ســأله صحفــي بعــد انســحاب المجاهديــن إثــر القصــف
الوحشــي علــى أفغانســتان :اآلن كيــف يمكنكــم أن تقاومــوا؛
ألنكــم فقدتــم كثيــراً مــن المناطــق؟
فقــال أميــر المؤمنيــن -رحمــه هللا تعالــى -فــي جوابــه :ال
تهمنــا المســافة والمناطــق كــم تكــون بأيدينــا ،فهــذا لنــا جهــاد،
وينبغــي أن نؤمــن بالجهــاد ونعتقــد بــه ،ومــن كان مجاهــداً
حقــاً ،ال يُحــرم مــن الصفــات العاليــة والســمات الشــامخة،
فســترون هــذه المناطــق مفتوحــة بأيــدي المجاهديــن ثانيــةً
كمــا أنهــم يفقدونهــا فــي هــذه األيــام.
فكانــت كلمــات أميــر المؤمنيــن -رحمــه هللا -غامضــة آنــذاك
للصحفــي وســائر النــاس البســطاء ،ولــم يكــن يتصــور أحــد
بــأن يرفعــوا رأســهم أمــام األمريــكان مــرة أخــرى ،ومــن
هنــا انضـ ّم كثيــر مــن ضعفــاء اإليمــان والعقيــدة إلــى صفــوف
األمريــكان والمحتليــن ألجــل دوالرات بخســة معــدودة أو خوفا ً
وهلعـا ً منهــم .ونســوا بأنــه ال يجــوز أن يتلـ ّوث العــرض ببيــع
الوطــن والضميــر واإليمــان إلــى المحتليــن ،وهــؤالء حيــارى
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تائهيــن فــي ســبيل أهوائهــم وأهدافهــم الشــيطانية ،ونســوا
الطريــق الســليم الصحيــح.
وســوف يأتــي ذلــك العهــد الــذي بشــر هللا بــه عبــاده فيمنحهــم
الفتوحــات ( فعســى هللا أن يأتــي بالفتــح ،)..وســنرى
جميعــا ً إن شــاء هللا نــدم عمــاء المحتليــن علــى ســوءاتهم،
وســيلقون الــذل العــار ،ولكنهــم اآلن بإمكانهــم أن يتركــوا
صفــوف األعــداء والكفــار المحتليــن ويتوبــوا توبــة نصوح ـا ً
كــي ينقذهــم هللا -ســبحانه وتعالــى -مــن خــزي الدنيــا وعــذاب
اآلخــرة ،والمجاهــدون ســيعاملونهم معاملــة حســنة إن شــاء
هللا.
ونــرى فــي هــذه األيــام بشــائر النصــر تُــزف إلــى األمــة
اإلســامية مــن شــتى بقــاع أفغانســتان الحبيبــة ،شــماالً
وجنوبـاً ،شــرقا ً وغربـاً ،وبعــض الواليــات كـــ قنــدوز وهلمنــد
وأروزجــان وفــراه وفاريــاب وبغــان وزابــول وبكتيــا ولوجــر
و ...فيهــا الفتوحــات واالنتصــارات تجــري علــى قــدم وســاق،
واســتطاع المجاهــدون أن يفتحــوا منهــا مناطــق واســعة
بخســائر قليلــة جــداً ،واالنتصــارات مســتمرة حتــى اللحظــة،
والعــد ّو خســر خســائر فادحــة فــي األرواح والممتلــكات،
وفقــد اآلالف مــن جنــوده ،فليتعــظ العمــاء وليعتبــروا مــن
هــذه األوضــاع المزريــة ،وليعلمــوا بــأنّ وســائل المحتليــن
المتطــورة ال تغنــي عنهــم مــن هللا شــيئاً ،وال تنجيهــم مــن
الهزيمــة والخــزي والشــنار؛ ألن هــذا وعــد هللا بأنــه هــو
الغالــب دائمــاً.
ثـ ّم تــزف لنــا (كلمــة اليــوم) خبــراً يثلــج صــدور قــوم مؤمنيــن
فــي أحــد مواضيعهــا اليوميــة والــذي جــاء بعنــوان( :هــاك
 12جندي ـا ً أمريكي ـا ً فــي ليلــة واحــدة).
تســتند هــذه الكلمــة إلــى التقاريــر الموثــوق بهــا ،حيــث
اســتهدف أحــد المجاهديــن االستشــهاديين عــدداً كبيــراً مــن
الجنــود األمريــكان علــى بوابــة مطــار باغــرام الجــوي بســيارة
مفخخــة ،فنــال مــا كان يتمنــى ،حاصــداً أرواح  12أمريكي ـاً،
كمــا قــد ُجــرح أيضــا ً عــدد كبيــ ٌر منهــم فــي هــذه الغــزوة
المباركــة ود ّمــرت دبابتــان.
ثــم اســتهدف المجاهــدون األبطــال بعــد أيــام المطــار الجــوي
بالصواريــخ ،فأصــاب أحــد الصواريــخ خيمــة كان الجنــود
يتــرددون فيهــا ،ووفــق التقاريــر الموثــوق بهــا ،فــإنّ  4جنــود
أمريكييــن قتلــوا جراءهــا ،وجــرح آخــرون.
كمــا قــام جنــدي متســلل لصفــوف العــدو باســتهداف أعــداء
اإلســام ،فــأردى  4منهــم قتلــى ،وفــي نهايــة المطــاف
استشــهد بتبــادل النيــران معهــم.
وتأتــي هــذه الهجمــات البطوليــة واســتهداف المحتليــن فــي
حيــن أنّ جنــراالت البنتاغــون قــد ظنّــوا بــأنّ الجنــود األفغــان
قــد صــاروا دروعـا ً لألمريــكان ،وليــس بإمــكان المجاهديــن أن
يصلــوا إليهــم أو يؤذوهــم.
وكمــا هــو ماثــل للعيــان فــإن األعــداء المحتليــن وأذنابهــم
العمــاء ال يألــون جهــداً فــي الكيــد الجديــد والمكــر البغيــض،
فنراهــم كل يــوم يتفنــون فــي الحيل والدســائس حتــى يصطادوا

فــي المــاء العكــر ،وإحــدى مؤامراتهــم الفتّاكــة هــي إشــعال
الفتنــة الطائفيــة وإســعار لظاهــا بيــن الشــعب األفغانــي ،وهــذا
مــا أشــير إليــه فــي الكلمــة التــي جــاءت بعنــوان( :الحــرب
الطائفيــة مؤامــرة األعــداء الخطيــرة).
ففــي يومــي  10و 11مــن محــرم الحــرام ،نُفّــذ هجومــان
وجـ ِرح جــراء ذلــك
علــى ز ّوار شــيعة فــي كابــل وبلــخ ،وقُتِــل ُ
عشــرات المواطنيــن ،وأي تنظيــم أو جماعــة بــادرت للقيــام
بهــذه العمليــات فإنهــا مــا أحســنت الصنيــع ،وهــذا يثيــر أســفنا
البالــغ؛ ألنّ معظــم ضحايــا هــذه الهجمــات قــد يكــون مــن
الشــعب األفغانــي المجاهــد.
وإنّ الشــعب األفغانــي ســواء مــن أهــل الســنة أو الشــيعة
عاشــوا قرون ـا ً طويلــة بجانــب بعضهــم البعــض ،وكانــوا فــي
الرخــاء والش ـدّة مع ـاً ،وحتــى إبّــان الغــزو األمريكــي قاتلــوا
(أي الســنة والشــيعة) المحتليــن المعتديــن ،واآلن أيض ـا ً هــم
يقاتلــون فــي صفــوف المجاهديــن ضــد المحتليــن ،وإنْ كان
رؤســاؤهم وزعماؤهــم ذيــول لألمريــكان ،إال أن أهــل باميــان
ودايكنــدي والمواطنــون مــن الهــزارة اآلخــرون يســاندون
المجاهديــن فــي مهمتهــم الجهاديــة ضــد المحتليــن والقــوات
الحكوميــة.
المحتلــون يريــدون أن يشــعلوا جحيــم الفتنــة بيــن الســنة
والشــيعة ويبغــون أن تلتهــب نــار الفتنــة الطائفيــة فــي
أفغانســتان كــي يســتغلوا هــذه الفرصــة الذهبيــة لتحقيــق
أهدافهــم المشــؤومة .وقبــل مجــيء االحتــال ،لــم تكــن هنــاك
هجمــات علــى مــزارات الشــيعة ومســاجدهم ،وكلهــا وجــدت
بعــد االحتــال األمريكــي ألفغانســتان ،فالهجــوم علــى مــزار
أبــو الفضــل (الــذي حــدث قبــل ســنوات) والهجمــات الجاريــة
علــى الــزوار الشــيعة فــي عاشــوراء إنمــا هــي مؤامــرات
لألعــداء إليجــاد الشــقاق والخــاف بيــن الشــعب األفغانــي.
ونقــرأ أيض ـا ً مــدى تعمــق النظــر لرجــال اإلمــارة اإلســامية
واتعاظهــم ب ّمــا يجــري حولهــم ،ومــا يريــد األعــداء ويتمنونــه
هــو أن يقــع رجــال اإلمــارة اإلســامية فــي الفـ ّ
ـخ الــذي وقــع
فيــه اآلخــرون ،وهــذا مــا أشــير إليــه( :فالذيــن اقترفــوا هــذه
الهجمــات يســعون ألرضيــة الخــاف بيــن الســنة والشــيعة
فــي أفغانســتان ،أال فليعلمــوا أنّ منافــع هــذه الهجمــات تعــود
ألعــداء مســلمين األصلييــن ،والضــرر يوجــه نحــو الشــعب
األفغانــي.
وهــدف المحتليــن مــن زرع الخــاف بيــن الســنة والشــيعة
إنمــا هــو ألجــل أن يقاتــل هــؤالء فيمــا بينهــم ويبقــى ظــل
االحتــال المشــؤوم لألبــد علــى أفغانســتان ،ويوســعوا دائــرة
تواجدهــم فــي أفغانســتان ،ويســتفيدوا مــن أفغانســتان كخنــدق
لهــم ،فيســتفيدوا مــن ناحيــة سياســاتهم االســتراتيجية فــي
المنطقــة ومــن ناحيــة أخــرى يســتهدفوا منافســيهم.
فأوضــاع الشــرق األوســط المأســاوية والدمويــة عبــرة
للجميــع ،فنــرى بأعيننــا كيــف أوقــع المحتلــون الســنة
والشــيعة فــي حــرب طائفيــة طويلــة المــدى ال ناقــة لهــم فيهــا
وال جمــل وهــم يشــاهدونهم كيــف أنهــم يتقاتلــون ،فعلــى
األفغــان أن يمعنــوا النظــر فــي هــذه المؤامــرات وال يســمحوا
لألعــداء أن يشــعلوا فتيــل الحــرب فــي أفغانســتان كمــا فعلــوا
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فــي العــراق وســوريا واليمــن مــن حــروب طائفيــة وعصبيــة).
وفــي ظــل تصاعــد قــدرات المجاهديــن وانتصاراتهــم الباهــرة،
كان حري ـا ً أن يُذ ّكــر المجاهــدون بأســباب النصــر والهزيمــة،
فخصصــت كلمــة ألجــل ذلــك ،نقــرأ فيهــا:
فــي هــذه األيــام نســمع عــن انتصــارات المجاهديــن المتتاليــة
والهزائــم التــي تلحــق األعــداء علــى ثــرى وطننــا الحبيــب،
وبمــا أنّ المجاهديــن اليســاوون األعــداء مــن حيــث ال َعــدد وال
ال ُعــدد أصـاً ،واألعــداء مدججــون بأنــواع األســلحة المتطــورة
والحديثــة ،إال أنّ المجاهديــن بنصــر هللا العظيــم وبمعنويــات
رفيعــة وعــزم مــن حديــد ،يفتحــون القــرى واألريــاف،
والقواعــد العســكرية والثكنــات بــل ويفتحــون المديريــات
والواليــات والبــاد الكبيــرة ،وإنهــم اآلن ال يقاتلــون جنــدي
أو جندييــن أو ثالثــة ،بــل ويخرجــون المئــات مــن الجنــود
صـ ُر ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ )
ويلحقونهــم بقافلــة الحــقَ ( ،و َكانَ َحقًّــا َعلَ ْينَــا نَ ْ
﴿ســورة الــروم – .﴾۴۷
وأ ّمــا األعــداء فــا إبــداع لهــم اليــوم وال أيــة مكتســبات تذكــر،
بــل يتزحلقــون فــي د ّوامــة اليــأس والقنــوط ،وحق ـاً( :إِنَّ َك ْي ـ َد
ض ِعيفًــا) ﴿ســورة النســاء – .﴾۷۶
ال َّ
ان َكانَ َ
شـ ْيطَ ِ
وهــذا هــو النّصــر الــذي وعــده هللا المؤمنيــن منــذ األزل ،وهللا
ســبحانه وتعالــى -قــد وفــى بــه دومـا ً ولكــن يأتــي ذلــك عندمــاعبــد النــاس ربهــم حــق العبــادة ال أن يغتــروا بأنفســهم أو
يتكبــروا.
وال يخــال المجاهــدون بأنهــم رزقــوا هــذه االنتصــارات بقــوة
بأســهم أو شــدّتهم ،ال ،ليــس األمــر كذلــك؛ بــل عليهــم أن
يســتيقنوا بــأنّ هــذا الشــرف والعـ ّز المبيــن إنمــا هــو مــن عنــد
هللا.
وقــال أحــد شــيوخ المجاهديــن( :فهــذه هــي عوامــل النصــر
الحقیقیــة :الثبــات عنــد لقــاء العــد ّو ،واالتصــال بــاهلل بالذکــر،
والطاعــة هلل والرســول ،وتجنــب النــزاع والشــقاق ،والصبــر
علــی تکالیــف المعرکــة والحــذر مــن البطــر والرئــاء والبغــي).
ولــو التجــأ المجاهــدون إلــى هللا ســبحانه وتعالــى بعــد هــذه
االنتصــارات وأظهــروا عجزهــم وضعفهــم ،فــا غــرو أنّ هللا
ســبحانه وتعالــى -يمنحهــم فتوحــات كبيــرة وانتصــاراتأخــرى ،ولكــن -الســمح هللا -لــو اغتــروا وتصلّفــوا واختــاروا
طريــق العصيــان ،فســيذلهم هللا ويهزمهــم شــ ّر هزيمــة،
أعاذنــا هللا مــن ذلــك ،ونســأل هللا العافيــة).
ودب الهلــع والرعــب
وعندمــا اشــتدّت ضربــات المجاهديــن،
ّ
فــي قلــوب العمــاء لــم يبــق لكثيــر منهــم الخيــار ســوى
الهــروب مــن الســاحة الملتهبــة التــي ال تســتقيم فيهــا إال أقــدام
المجاهديــن األبطــال ،واألســود األشــاوس ،وأ ّمــا العمــاء
فــأدق وصــف لحالهــم هــو ذوبــان الجليــد أمــام الشــمس ،ففــي
عنــوان( :القــ ّوات الوطنيــة (؟) تهــرب ) ...أشــير إلــى هــذا
األمــر.
قــال مســؤولون فــي وزارة الدفــاع األميركيــة (البنتاغــون) إنّ
 44جندي ـا ً أفغاني ـا ً اختفــوا خــال زيارتهــم الواليــات المتحــدة
لتلقــي تدريــب عســكري فــي أقــل مــن عاميــن.
وقــال المتحــدث باســم البنتاغــون (آدم ســتامب) إنــه منــذ
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ســبتمبر وحــده ،غــادر ثمانيــة جنــود أفغــان قواعــد عســكرية
دون الحصــول علــى إذن ،مضيفــا ً أنّ عــدد الجنــود األفغــان
الذيــن اختفــوا منــذ ينايــر  2015بلــغ  ،44وهــو عــدد لــم يتــم
الكشــف عنــه مــن قبــل.
ورغــم اختفــاء أفــراد قــوات أجنبيــة أخــرى خــال تلقيهــم
تدريب ـا ً بالواليــات المتحــدة ،فــإن مســؤوالً بالبنتاغــون قــال:
(إن وتيــرة اختفــاء القــوات األفغانيــة مثيــرة للقلــق وخارجــة
عــن المألــوف).
صــح التعبيــر ،أو
وكلّمــا اتســع الخــرق علــى الراقــع إن
ّ
كلمــا تلقــى المحتلــون ضربــة قاصمــة مــن قبــل المجاهديــن؛
صبــوا غضبهــم وبطشــهم علــى عــوام المســلمين والمدنييــن
األبريــاء ،وهــذا مــا رآه القاصــي والدانــي مــن ارتــكاب
األمريــكان  3مجــازر فــي أســبوع واحــد ،وأشــير إلــى هــذه
الجرائــم النكــراء فــي 3( :مجــازر خــال أســبوع واحــد).
فنقــرأ فيهــا( :قــد شــاهدنا فــي األســبوع الماضــي  3مجــازر
فظيعــة ،راح ضحيتهــا عشــرات المواطنيــن ،بما فيهــم األطفال
والنســاء قتلــى وجرحــى ،ومــع األســف البالــغ حتــى اآلن
يقصــف المحتلــون والعمــاء بيــوت المواطنيــن وحوانيتهــم
وأســواقهم ومزارعهــم ،والخــوف والهلــع ســائدان علــى
المواطنيــن ،ال يــدرون متــى ينــزل عليهــم بــا ٌء جديــد.
يفيــد النبــأ بــأن القــوات األمريكيــة الوحشــية داهمــت ليلــة
الخميــس الماضيــة بزقندهــاري بمركــز مدينــة قنــدوز فــي
محاولــة إللقــاء القبــض علــى  3مــن المجاهديــن ذهبــوا لتلــك
المنطقــة.
خــال المداهمــة دارت اشــتباكات عنيفــة فــي المنطقــة ،حيــث
تمكــن المجاهــدون األبطــال بواســطة أســلحتهم الليزريــة مــن
قتــل  15جنديــا أمريكيــا ،واستشــهد المجاهــدون بعــد ذلــك فــي
تبــادل إطــاق النــار مــع األمريكييــن.
وبعــد تكبــد المحتليــن خســائر فادحــة ،قامــوا بالثــأر مــن
المدنييــن العــزل فقصفــوا قريــة قــرب موقــع الحــادث ،ممــا
أســفر عــن تدميــر  50منــزال للمدنييــن ،ومقتــل وجــرح
عشــرات المواطنيــن األبريــاء مــن النســاء واألطفــال
والشــيوخ .وحدثــت مجــزرة كبيــرة ،حيــث ليســت هنــاك
عائلــة بالقريــة ليــس لهــا شــهيد أو جريــح فــي هــذا القصــف
الوحشــي.
ففــي غضــون أســبوع واحــد ،هــذه  3مجــازر رهيبــة تقترفهــا
القــوات األمريكيــة المحتلــة فــي أفغانســتان ،فقبــل أيــام ارتكــب
األمريكيــون مجــزرة فــي منطقــة درويشــان بواليــة روزجــان،
وكذلــك اقترفــوا مجــزرة مماثلــة فــي مديريــة شــيرزادو بواليــة
ننجرهــار ،حيــث قتــل وجــرح فيهــا  70مدنيــا).
وأ ّمــا مــا هــو أنكــى مــن ذلــك وأمــ ّر هــو صمــت الجمعيــات
اإلنســانية ووســائل اإلعــام تجــاه هــذه المجــازر ،فيُطــرح
الســؤال هنــا :بــأي حــق يخــرس هــؤالء الصحفيــون
والمتشــدقين بحقــوق اإلنســان ،مــع أنهــم يدّعــون بأنهــم
يدافعــون عــن الشــعب واألبريــاء؟
فالجميعــات اإلنســانية ووســائل اإلعــام التــي تتشــدق
بالحياديــة عليهــا أن تكســر جــدار الصمــت عــن هــذه المجــازر
الثالثــة ،وال ســيما كارثــة قنــدوز الرهيبــة ،وتبيــن للنــاس

ربيع األول 1438هـ  -ديسمبر 2016م

طفل رضيع  ..أحد ضحايا مجزرة االحتالل في قندوز
والعالــم مقترفــي هــذه الجرائــم البشــعة ،وينــددوا هــذه
المجــازر التــي تشــيب لهولهــا الولــدان.
وأ ّمــا اإلدارة العميلــة لــم تنبــس ببنــت شــفة بداية حــول مجزرة
قنــدوز ،ولكــن عندمــا بلغــت حـدّة االســتنكارات ذروتهــا وقــام
النشــطاء بتغطيــة خاصــة لهــذه الكارثــة المأســاوية علــى
صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وأعــرب المواطنــون
عــن أســفهم ومــدى كرههــم للمحتليــن وعمالئهــم األنــذال،
حينئــذ اضطــ ّر أربــاب القصــر الرئاســي أن يكســروا جــدار
صمتهــم.
إال أنّ اإلدارة العميلــة كانــت تتخــذ الحيطــة والحــذر ،فلــم تُشــر
أصـاً إلــى أن الــذي ارتكبهــا هــم المحتليــن المجرميــن ،وقــال
أربــاب القصــر الرئاســي بأننــا أخبرنــا عــن هــذه الكارثــة،
وســنبحث لــم قُتــل المواطنــون األبريــاء ،إن جنــود طالبــان
يتترســون بيــوت المواطنيــن ،وهــذه هــي المــرة األولــى حيــث
يعتــرف جنــود اإلدارة العميلــة بمجــزرة المدنييــن فــي رســالة
قصيــرة.
وإحــدى مبــررات ازديــاد هــذه الهجمــات قــد تكــون االتفاقيــة
الثنائيــة التــي وقّعهــا اإلدارة العميلــة مــع األمريــكان ،كــي
تفتــح األبــواب أمــام األمريــكان لقصــف المواطنيــن بذريعــة
أنهــم مــن المجاهديــن ومــن أفــراد اإلمــارة اإلســامية.
وقــد كتبــت صحيفــة نيويــورك تايمــز األميركيــة ،فــي نوفمبــر

عــام 2014م ،بــأنّ أشــرف غنــي الرئيــس ومستشــاره األمنــي
المدعــو حنيــف أتمــر طلبــا مــن األمريــكان زيــادة القصــف
والمداهمــات الليليــة.
وبتوقيــع هــذه االتفاقيــة ،فُتحــت األبــواب أمــام األمريــكان
للقصــف والمداهمــات ،دو أن يُحاكمــوا إذا مــا اقترفــوا أي
جريمــة فــي أفغانســتان ،وليــس للعمــاء أن يعترضــوا أو
ينتقــدوا؛ ألنهــم لــو فعلــوا ذلــك لشــحت علیهــم الــدوالرات
األميركيــة .ومــن هنــا تجدهــم يتغاضــون عــن الجرائــم
األميركيــة المقــززة ويخرســون أمامهــا.
وأ ّمــا بالنســبة إلــى هــؤالء المدنيين الذيــن يُقتلــون ويجرحون،
معظمهــم يســقط بفعــل مــن؟ فقــد خصصــت اإلمــارة اإلســامية
كلمــة حيــال هــذا األمــر وبيّنــت بــأنّ  73% :مــن ضحايــا
المدنييــن يكــون مــن قبــل المحتليــن والعمــاء.
لقــد قتــل المحتلــون والعمــاء فــي غضــون شــهور ثالثــة
(أغســطس وســبتمبر وأكتوبــر) بالعــام الجــاري مئــات
ت ووحدانــاً ،واقترفــوا فيهــم المجــازر
المواطنيــن جماعــا ٍ
بطــول البــاد وعرضهــا ،فقتلــوا وجرحــوا واعتقلــوا منهــم
بالمئــات.
وأفــادت لجنــة (منــع الخســائر فــي صفــوف المدنييــن) فــي
ســجلت  228حادثــة خــال  3شــهور
تقريــر لهــا بأنّهــا
ّ
الماضيــة ،قُتــل وجــرح فيهــا  1587مــن المواطنيــن األبريــاء.
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ومــن مجموعــة  693ممــن قتلــوا 460 ،منهــم قُتلــوا مــن قبــل
المحتليــن وعمالئهــم ،كمــا قتــل  186منهــم بأيــدي الدواعــش
والمســلحين المجهوليــن ،وقتــل  40منهــم بنيــران المجاهديــن
عــن طريــق الخطــأ ،علمــا بــأن  527مــن هــؤالء المدنييــن مــن
الرجــال و 73منهــم النســاء و 93مــن األطفــال.
وبالجملــة ،فــإنّ اإلحصائيــة التــي قدّمــت مــن قبــل لجنــة منــع
الخســائر فــي صفــوف المدنييــن تظهــر بــأنّ المحتليــن هــم
ســبب وقــوع  73.24%مــن الضحايــا المدنييــن ،وداعــش
بنســبة  14.3%والمجاهــدون بنســبة .12.71%
وقــد ّ
حــذر المجاهــدون األبطــال مــراراً وتكــراراً المحتليــن
بأنهــم ســيأخذون ثــأر الشــهداء منهــم ،ولكنهــم فــي انتظــار
صيــد ســمين وثميــن ،حتــى نجــح قبل أيــام البطل االستشــهادي
الحافــظ محمــد البروانــي بهــذه المهمــة وأثلــج صــدور قــوم
مؤمنيــن ،وأشــير إلــى عمليتــه البطوليــة فــي الكلمــة التــي
جــاءت بعنــوان( :العمليــة النّوعيــة التــي د ّوخــت الصليبييــن).
ونقــرأ فيهــا :وفــي يــوم الســبت شــنّ أحــد أبطــال اإلمــارة
اإلســامية (الحافــظ محمــد البروانــي) عمليــة استشــهادية
علــى الجنــود المحتليــن فــي قلــب قاعــدة باجــرام الجويــة،
ـض مضاجــع المحتليــن
أكبــر قاعــدة لالحتــال فــي البــاد ،فأقـ ّ
ود ّوخهــم ممــا أســفر عــن مقتــل وإصابــة عــدد كبيــر مــن
الجنــراالت األمريكييــن -وهلل الحمــد ،-وقــد اعتــرف االحتــال
بمقتــل  4أمريكييــن وإصابــة  16آخريــن ،إال أنّ األخبــار
الموثــوق بهــا تحكــي عــن هــاك  23علــج كافــر وجــرح 44
آخريــن.
وبمــا أنّ المحتليــن ديدنهــم التعتيــم والتكتيــم ،اعترفــوا بقليــل
مــن الخســائر التــي كبدوهــا خــال هــذه العميلــة النوعيــة
البطوليــة ،إال أنّ واقــع األمــر ّ
يكذبهــم .وكانــت هــذه العمليــة
البطوليــة صفعــة قويــة علــى وجــه االحتــال ،حتــى أنهــا
اضطــرت أمريــكا إلــى إغــاق ســفارتها فــي كابــول وأغلقــت
هــذه القاعــدة علــى وجــوه الع ّمــال ،ودقــوا جــرس الخطــر
ّ
وحذروهــم كــي ال يخرجــوا مــن
ألتباعهــم فــي أفغانســتان
صنــة أص ـاً ،ومنــع األمريــكان مواطنيهــم مــن
قواعدهــم المح ّ
الســفر إلــى أفغانســتان.
وقــال وزيــر الدفــاع األمريكــي آشــتون " :لــن نتخلــى عــن
مهمتنــا بحمايــة بالدنــا ومســاعدة أفغانســتان فــي تأميــن
مســتقبلها".
وكذلــك أشــارت صحيفــة واشــنطن بوســت األمريكيــة إلــى هذه
العمليــة النوعيــة بــأنّ هــذه الهجــوم الدامــي فــي قلــب قاعــدة
باغــرام الجويــة أذهــل الجميــع ،وتقــول الصحيفــة :هــذه المــرة
الثانيــة حيــث تســتهدف هــذه القاعــدة بهــذا النمــط .وتنقــل
الصحيفــة مــن أحــد العمــال الذيــن يعملــون فــي هــذه القاعــدة
بــأنّ اإلجــراءات األمنيــة شــديدة فــي هــذه القاعــدة ،وال يــدري
كيــف تســلل هــذا االستشــهادي بســترته داخــل القاعــدة.
فهــذا الهجــوم النوعــي فــي أحصــن قواعــد االحتــال إن دل
علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى مــدى نفــوذ المجاهديــن فــي
صفــوف العــد ّو ،حيــث اســتطاع المجاهــدون األبطــال أن
يســتهدفوا العــد ّو بإتقــان ومهــارة ويفضحــوا العــد ّو الجبــان
ويد ّوخــوه.
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وضمــن مكتســبات المجاهديــن العاليــة ،نقــرأ فــي إحــدى
الكلمــات الســارة عــن فتــح مديريــة غــورك التــي أرعبــت
األعــداء الســتراتيجيتها وأهميتهــا .فنقــرأ فــي التفصيــل:
اســتطاع أبطــال اإلمــارة اإلســامية أن یحــرروا مركــز مديريــة
غــورك بقندهــار والمناطــق المجــاورة بشــكل كامــل ويرفعــوا
صــن فــي بنــاء
الرايــة البيضــاء فيهــا ،والعــد ّو عندمــا كان يتح ّ
مركــز المديريــة كان يدعــي بــأنّ المديريــة فــي قبضتهــا ،ولكن
مــا طــال المطــال حتــى فتــح المجاهــدون مركــز المديريــة
ودخلــوا مبنــى المديريــة.
إنّ فتــح مديريــة غــورك لهــا أهميــة خاصــة؛ ألنّ المجاهديــن
ســيقدرون بعــد ذلــك أن يركــزوا هجماتهــم علــى مدينــة
قندهــار ،ويقــدر المجاهــدون أن يهجمــوا مــن شــمال غــورك
علــى مديريــة ميونــد كمــا فــي إمكانهــم أن يتقدمــوا إلــى مدينــة
قندهــار مــن الجهــة الغربيــة أيضــاً ،وكذلــك مــن شــمالي
الغــورك بإمــكان المجاهديــن أن يتقدمــوا مــن ناحيــة خاكريــز
وشــاوليكوت إلــى المدينــة.
ومــن مواقــف األعــداء الهزيلــة ،يكفــي أن نقطــف  2مــن
طرائفهــم التــي تضحــك الصبيــان ،أحدهمــا صــدر مــن قبــل
الرئيــس أشــرف غنــي الــذي طالــب فــي بيــان -عقــب لقائــه
أعضــاء مــن لجنــة العقوبــات التابعــة لألمــم المتحــدة فــي
كابــول" :-نريــد مــن األمــم المتحــدة أن تضيــف أســماء
اإلرهابييــن ومــن بينهــم زعيــم طالبــان ،المــا هيبــة هللا
أخونــزاده ،لقائمتهــا للعقوبــات".
وهــذه القائمــة الســوداء ليســت أمــراً جديــداً مــن قبــل أمريــكا
واألمــم المتحــدة إلضافــة أســماء األفــراد والجماعــات إلــى
قائمــة الســوداء والمطلوبيــن ،فأعــداء اإلمــارة اإلســامية
اســتفادوا فــي الماضــي أيضـا ً مــن القائمــة الســوداء لصالحهــم
إلظهــار عداوتهــم وبغضائهــم ،وأثبتــوا انحيازيــة األمــم
المتحــدة.
واألمــم المتحــدة بــدل أن تســعى لحــل معضــات العالــم ،تزيــد
الطيــن بلــة مــع هــذه المســاعي الســيئة واالنحيازيــة ،بــل إنهــا
تفقدهــا الحياديــة التــي تزعمهــا.
فــاإلدارة ثنائيــة الــرأس العميلــة تقتــرح هــذه الطلبــات ،وهــي
علــى وشــك الــزوال واالنقــراض ،فالشــعب األفغانــي يكرههــا،
وال يثــق بهــا العالــم ،وقــد تســببت الخالفــات فيهــا واالنقســام
والشــقاق والفســاد المستشــري فــي إداراتهــا إلــى فقــد
االســتقرار والهــدوء وجلــب المصائــب والكــوارث فــي البــاد.
وأ ّمــا ثانــي طنطــات األعــداء التــي تضحــك الجميــع عمليــة
"الشــفق" الثانيــة ،التــي هــي جعجــة بــا طحــن ،بتعبيــر
أصــح.
ادعــت اإلدارة العميلــة فــي  20مــن نوفمبــر الحالــي انطــاق
عمليــة جديــدة أســمتها عمليــة "الشــفق" الثانيــة ،وأنهــا
اســتردت مــن خاللهــا مراكــز مهمــة فــي كل مــن واليــات
قنــدوز ،وهلمنــد ،وفــراه ،وغــور ،وفاريــاب ،وبدخشــان،
وقندهــار ،ولغمــان ،ونورســتان ،وننجرهــار ،وبكتيــا ،و...
التــي كانــت بأيــدي المجاهديــن وأنّ التقـدّم لــم يــزال متواصــل
(؟؟؟)
وفــي يــوم الجمعــة ،ادعــى المتحــدث باســم اإلدارة العميلــة
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(رادمنــش) بــأنّ فــي األيــام الـــ  5األخيــرة اســتطاعوا أن يقتلوا
عشــرات المجاهديــن ،وعــاوة علــى ذلــك حققــوا مكتســبات
عاليــة فــي ننجرهــار ،ونورســتان ،وبكتيــا ،وهلمنــد ،وقنــدوز.
وهــذا االدعــاء أيضـا ً يضحــك صبيــان الكتاتيــب ،حيــث أنّ 17
مــن العمليــات جاريــة فــي  13واليــة مــن واليــات البــاد.
فالمجاهــدون األبطــال يقاتلــون فــي هــذه الواليــات المذكــورة
بمعنويــات عاليــة ،وعــاوة علــى ذلــك ط ّوقــوا حصــاراً شــديداً
علــى مراكــز العــد ّو الخفيــة وهــي الملجــأ الوحيــد للعــد ّو
الجبــان.
والعــد ّو الجبــان إنمــا يريــد بهــذه الدعايــات الخاويــة أن يرفــع
معنويــات جنــوده المنهــارة ،ولكــن الجنــود يــرون أن الحقائــق
علــى أرض الواقــع علــى عكــس مــا يطبــل لــه العــد ّو ويز ّمــر،
وال يــرون ذرة مصداقيــة لمــا يدعيــه العــد ّو ومــا يحيكــه مــن
بروباغنــدا ،فكيــف بالمواطنيــن الذيــن صــار عندهــم العــد ّو
الجبــان أكــذب مــن عرقــوب ،وثبــت للشــعب األفغانــي مــرات
ومــرات بــأنّ هنــاك بــون شاســع وفــرق هائــل بيــن قــول العــد ّو
وفعلــه.
ومنــذ احتــال البــاد بأيــدي الصليبييــن وعمالئهــم األنــذال،
تفننــوا فــي تعذيــب الشــعب والتنكيــل بــه ،فتــارة بالقتــل
والقصــف والتدميــر ،كمــا ُذكــر أنموذجـا ً مــن ذلــك آنفـاً ،وحينـا ً
باألســر والتعذيــب ،وهــذا مــا أشــير إليــه فــي كلمــة التــي هــي
بعنــوان( :مصيــر الســجناء المجهــول جريمــة أخــرى إلدارة
كابــول العميلــة!).
ومــن إنجــازات اإلدارة العميلــة الكبــرى هــي أنّ أشــرف غنــي
عندمــا تولّــى الرئاســة قــام بتعليــق ملفّــات األســرى ،وحتــى
األســرى الذيــن أكملــوا فتــرة أســرهم وحبســهم ،فهــم حتــى
اآلن قابعــون خلــف األســوار؛ ألنّ مصيــر ملفاتهــم مغمــور.
وكان القــول الشــائع -قبــل وجــود اإلدارة العميلــة ذات
الرأســين :-أنّ الســلطة بســجن باغــرام بأيــدي األفغــان،
وأُطلــق ســراح كثيــر مــن المعتقليــن ،إال أنّ مســؤولوا اإلدارة
العميلــة الحاليــة اعتقلــوا األبريــاء وزجــوا بهــم فــي الســجون،
وبهــذا ملــؤوا الســجن المش ـ ّوه مــن جديــد ،وف ّوضــوا أمرهــم
إلــى أســيادهم األجانــب بــكل فخــا ٍر مــن جديــد.
أعلنــت لجنــة حقــوق اإلنســان يــوم األحــد فــي تقريــر لهــا
بكابــول :إنّ مــآت األســرى قابعــون فــي ســجن باغــرام بمصيــر
مغمــور مجهــول ،وأكثــر مــن  150منهــم هــم مــن األطفــال
والمراهقــون.
وتقــول هــذه اللجنــة أنّ هــذا العمــل اعتــداء صــارخ علــى
حقــوق اإلنســان.
ووفــق تقريــر آخــر قدّمــه بعــض أعضــاء مجلــس األعيــان
الذيــن زارو ســجن بولــي تشــرخي ،جــاء فيــه بــأنّ زهــاء 800
مــن األســرى أنهــوا فتــرة ســجنهم ،إال أنهــم حتــى اآلن قابعون
فــي الســجن ،كمــا يفيــد التقريــر بــأنّ  440مــن األســرى
محكــوم عليهــم باإلعــدام ،ويضيــف بــأنّ  144يعانــون مــن
األمــراض المســتعصية.
وطلــب الوفــد الزائــر مــن الحكومــة أن تعامــل مــع األســرى
وفقــا ً للشــرع ،وأســردوا :بــأنّ آالف المعتقليــن واألســرى
مصيرهــم مجهــول ،حيــث ال يطلــق ســراحهم وال ينظــر فــي

ملفاتهــم ،واألنكــى واألمــ ّر مــن هــذا وذاك أنّ  2مــن هــؤالء
األســرى لقــوا مصرعهــم نتيجــة ســوء العنايــة الصحيــة وقلــة
الــدواء .أحدهمــا المــا أميــن هللا بــن المولــوي عبــد الواحــد
مــن أبنــاء مدينــة مارجــه بواليــة هلمنــد الــذي ل ّمــا اعتقــل
ّ
عذبــوه وضربــوه ضربـا ً مبرحـاً ،فــكان يعانــي مــن األمــراض
المســتعصية ،حتــى لقــي مصرعــه فــي الجمعــة الماضيــة فــي
ســجن بولــي تشــرخي .وأ ّمــا المتوفــى الثانــي فهــو موســى
جــان بــن جــل محمــد مــن أبنــاء مديريــة شــولجر بواليــة
غزنــي وهــو أيضـا ً كان يعانــي مــن األمــراض المزمنــة وقضى
ســنتين ونصــف فــي ســجن بولــي تشــرخي وتوفــي فيــه.
وأعربــت اإلمــارة اإلســامية عن اســتغرابها بأنّ  :المؤسســات
والجمعيــات الحقوقيــة العالميــة ،وكذلــك الــدول والحكومــات
المحتلــة الغاشــمة ،صامتــة تجــاه جرائــم العمــاء ،مــع أنهــم
يتشــدقون بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي وســائل اإلعــام
صبــاح مســاء ،ولكــن عمليــا ً نراهــم خــاف هرطقاتهــم
اإلعالميــة ،فــا يبخلــون بقتــل المواطنيــن وتعذيــب األســرى
والمعتقليــن ونقــض أدنــى الحقــوق اإلنســانية.
وأ ّمــا عــن هــؤالء األســرى ،مــن هــم؟ وهل هــم مــن المواطنين
واف ضمــن سلســلة
أم مــن المجاهديــن أم مــاذا؟ فجــاء مقــال
ٍ
كلمــة اليــوم ،بعنــوان( :وال ينبغــي أن يصيــر الســجناء ضحايــا
السياســات الخاطئة).
حيــث جــاء فيــه" :ومعظــم المعتقليــن فــي ســجون اإلدارة
العميلــة جريمتهــم أنّ إخوانهــم أو آباءهــم أو أصدقاءهــم
أو أقرباءهــم مــن المجاهديــن ،وهــؤالء األســرى يعانــون
اآلن مــن المعاملــة الســيئة للمديــر العــام للســجون المدعــ ّو
(ميرصاحــب جــل) ونائبــه الجنــرال (صفــي)".
كمــا أفــاد المقــال عــن وجــود ســجون ســرية لضبــاط الجيــش:
"فثمة ســجون ســرية للقيــادات والجنــراالت ،وتوطــأ القوانين
ب ُر ّمتهــا فــي جميــع الســجون تحــت األقــدام ،ويُعتقــل طــاب
والتجــار والــزراع و ....بذرائــع
الجامعــات وطــاب المــدارس
ّ
واهيــة واتهامــات ال أســاس لهــا مــن الصحــة ،فيقضــون
ســنوات فــي األســر ريثمــا يعطــوا أمــواال باهظــة حتــى يُطلــق
ســراحهم ،أو يُقتلــون.
وبعــض القــادة لهــم قــدرة وســلطة ،فعــاوة علــى امتالكهــم
الســجون الســرية ،يقــدرون أن يخرجــوا أي ســجين مــن
الســجون العامــة ويقتلــوه بعــد التنكيــل والتعذيــب بــكل
وحشــية وبربريــة ،بــا محكمــة ،فعلــى ســبيل المثــال ال
الحصــر ،نذكــر الجنــرال (عبــد الــرازق) فبحســب األخبــار
الموثــوق بهــا ،و باعتــراف األعــداء أنفســهم :يأتــي األفــراد
المســلحون للجنــرال المذكــور يوميـا ً ويخرجــون  10إلــى 15
مــن األســرى ويقتادونهــم معهــم ،وأخيــراً عثــر علــى كثيــر
مــن األجســاد ألصحابهــم الذيــن أخرجهــم مســلحوا الجنــرال
معهــم ،وشــوهدت آثــار التعذيــب علــى أجســامهم".
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اذكروا إخوانكم األفغان المعوزين
في هذا الزمهرير

صالح الدين
أيهــا المســلمون فــي كل مــكان! اذكــروا
إخوانكــم األفغــان المحتاجيــن والفقــراء
والمســاكين ،اذكروهــم أيهــا األبــرار!
ضهــم الجــوع بنابــه
اذكــروا الذيــن يع ّ
عندمــا تأكلــون أطيــب الطعــام وأهنــأه
وأمــرءه.
اذكــروا أولئــك الذيــن يفترشــون األرض
وســقفهم الســماء عندمــا تتقلبــون فــي
الفُـ ُرش الوثيــرة.
اذكــروا أيهــا الكــرام أولئــك الذيــن
يلســعهم البــرد القــارص عندمــا

32

مجلة الصمود  -العدد 129

تلبســون الفاخــر مــن الثيــاب.
اذكــروا أولئــك الذيــن ال يســتطيعون
الكســب ،ويمنعهــم تعففهــم مــن طلــب
النــاس.
أجــل؛ المــال عاريــة موقوتــة ال تبقــى،
وهــو مشــغلة لصاحبــه فــي الدنيــا،
وعــبء عليــه يــوم القيامــة ،وإنفاقــه
علــى المســتحقين وبذلــه للبائســين
هــو الــذي يبقــي الثــواب الجزيــل
لصاحبــه ،ويبــث فــي المجتمــع روح
الــود والمحبــة والتعــاون ،وبذلــك
يندفــع البــاء وتســتقيم الحيــاة .يقــول
هللا ســبحانه وتعالــىَ ( :وأَنفِقُــوا ِمــن
ـل أَن يَأْتِ ـ َي أَ َح َد ُك ـ ُم
َّمــا َر َز ْقنَا ُكــم ِّمــن قَ ْبـ ِ
|
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ــوال أَ َّخ ْرتَنِــي
ــوتُ فَيَقُــو َل َر ِّ
ب لَ ْ
ا ْل َم ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ق َوأكــن ِّمــنَ
صــ َّد َ
ب فأ َّ
ــل ق ِريــ ٍ
إِلَــى أ َج ٍ
ســا إِذاَ
صالِ ِحيــنَ * َولَــن يُؤ َِّخــ َر َّ
ال َّ
للاُ نَ ْف ً
َجــا َء أَ َجلُ َهــا َو َّ
للاُ َخبِيــ ٌر بِ َمــا تَ ْع َملُــونَ )
[المنافقــون].
أيها األبرار في كل مكان!
هــا قــد طالــت الحــرب فــي أفغانســتان،
فقرابــة  4عقــود متواليــة أبــادت الحرب
األخضــر واليابــس ،وفشــى الفقــر وعـ ّم
العــوز والمســكنة ،فاذكــروا إخوانكــم
البائســين والفقــراء والمســاكين
وارحموهــم؛ يذكركــم ويرحكــم ربكــم،
تذكروهــم وواســوهم يجــزل هللا ثوابكم،
ويغفــر لكــم ذنوبكــم.

أيّها ال ُمدّثرون بالسابغ من األغطية!
أيهــا المرتــدون الدافــئ مــن ثيــاب
القطــن والصــوف!
أيهــا المتحلقــون حــول مواقــد النّيــران
ودفايــات الهــواء!
اذكــروا فــي هــذه األيــام القاســية،
حيــث يخيّــم البــرد القــارص علــى
بــاد األفغــان ،اذكــروا الذيــن يعضهــم
البــرد القــارص فــي العــراء ،ال يجــدون
المــأوى ،واليجــدون الغطــاء.
ذكــروا فــي هــذه األيــام أولئــك الذيــن
يعانــون ويــات الزمهريــر فــي األكــواخ
وتحــت الخيــام ،وليــس علــى أجســادهم
الثيــاب التــي تقيهــم وطــأة البــرد

ولســعه.
أيهــا الموســرون األبــرار! تذ ّكــروا
أن المســلم للمســلم كالبنيــان يشــ ّد
بعضــه بعض ـاً ،وتذ ّكــروا أن الراحميــن
يرحمهــم الرحمــن ،كونــوا يــا أيهــا
اإلخــوة أعوانــا ً للفقــراء والمعوزيــن،
ســر لكــم مــا
واحمــدوا هللا أن أغناكــم وي ّ
تنعمــون بــه بحــرارة الــدفء والســكنى.
ُمــدّوا يــد المســاعدة ألولئــك الذيــن
تم ّزقهــم ســياط العواصــف المزمجــرة،
وتغمزهــم زخــات الثلــج المتراكمــة ،في
دياركــم القريبــة ،وفــي دياركــم النائيــة
فــي بقــاع أفغانســتان الحبيبــة وبقيــة
البــاد المســلمة الفقيــرة .واســوهم،
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واذكــروا قــول الرســول األميــن صلــى
هللا عليــه وســلم( :ال يؤمــن أحدكــم
حتــى يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفســه).
أذكروهــم وح ّرضــوا اآلخريــن علــى
مســاعدتهم ،فالمجتمــع اإلســامي
جســم واحــد متعــاون متكافــل .إنّ كثيــراً
مــن الموســرين يلقــون بثيــاب وأحذيــة
ونحــو ذلــك ،لــو وضعوهــا بيــن أيــدي
هــؤالء المســاكين والفقــراء لوجــدوا
فيهــا حاجتهــم ،فامســح أخــي المســلم
بيــد الســخاء آالمهــم ،وســاعدهم
بشــيء ممــا أنعــم هللا بــه عليــك لتأميــن
حاجاتهــم ،وواس بفضــل مالــك ضعــف
قليــل ال تحتــاج إليــه
حالهــم ،إنّ بــذل
ٍ
وال يؤثــر عليــك قــد ينقــذ مريض ـا ً مــن
المــوت ،أو بيتـا ً مــن الخــراب ،أو أســرة
مــن الضيــاع ،أو فتيــة وفتيــات مــن
الســقوط فــي مهــاوي الرذيلــة.
اذكــر يــا أخــي قــول رســول هللا -صلــى
هللا عليــه وســلم -فيمــا رواه مســلم:
ــن ُك ْربَــةً ِمــنْ
( َمــنْ نَفَّ َ
ــس عَــنْ ُمؤْ ِم ٍ
ــس للاَّ ُ َع ْنــهُ ُك ْربَــةً
َّ
َ
ف
ن
ــا
َ
ب ال ُّد ْنيَ
ُكــ َر ِ
ْ
ســ َر
ــو ِم القِيَا َمــ ِةَ ،و َمــنْ يَ َّ
ِمــنْ ُكــ َر ِ
ب يَ ْ
سـ َر للاَّ ُ َعلَ ْيـ ِه فِــي ال ُّد ْنيَــا
سـ ٍر يَ َّ
َعلَــى ُم ْع ِ
للاَّ
َ
َ
ه
ر
ت
ـ
س
ا
م
ل
ـ
س
م
ر
ت
ـ
س
ـ
م
و
َو ْال ِخـ َر ِة َ َ ،ـنْ َ َ ُ ْ ِ ً َ َ ُ ُ
َــو ِن
فِــي ال ُّد ْنيَــا َو ْال ِخــ َر ِةَ ،وللاَّ ُ فِــي ع ْ
ـو ِن أَ ِخي ـ ِه).
ا ْل َع ْب ـ ِد َمــا َكانَ ا ْل َع ْب ـ ُد فِــي َعـ ْ
أيهــا األبــرار :مــا معنــى تنفيــس الكربــة
؟ قــال العلمــاء  :أن يخفــف عنــه مــن
وقعهــا ،فقــد أُخــذت هــذه الكلمــة مــن
تنفــس الخنــاق ،فاإلنســان إذا ُخنــق،
ثــم أرخــي لــه الخنــاق  -الحبــل الــذي
ُخنــق بــه -حينمــا يُرخــى لــه يتنفــس،
يســتريح ،فــكأن الشــدة خنــاق أحــاط
بعنــق اإلنســان حتــى خنقــه ،فــإذا أُرخي
هــذا الخنــاق تنفــس نفســا ً واســتراح
قليــاً .فهنــا تنفيــس الكــرب ليــس
معنــى ذلــك أن تحــل المشــكلة وحــدك،
لكــن ربمــا تُســهم فــي حلهــا .هــذا الــذي
أصبــح بــا مــأوى قــد تســاهم فــي
حــ ّل مشــكلته ،هــذا الــذي يحتــاج إلــى
عمليــة جراحيــة ،تكلفــه ثمــن بيتــه ،إذا
ســاهمت أنــت ،هــذه المســاهمة تنفيــس
مــن كربتــه فــي الدنيــا ،فالتنفيــس أن
تتحمــل جــزءاً مــن تكاليــف هــذا العمــل
العظيــم ،التنفيــس أن تتحمــل جــزءاً
مــن هــذه المهمــة الكبيــرة.
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حریة التعبیر ِلمن؟
تورجان

عندمــا غــزى األمريــكان أفغانســتان وســیطروا علــی الشــعب
بديمقراطیتهــم المزعومــة ،شــاهد العالــم علــی الســاحة
األفغانیــة شــكالً مــن الحریــة فــي التعبیــر وتوجیــه النقــد
الــاذع إلــی رجــال الحكــم ،وذلــك فــي جــو هــادئ ،ال یشــعر
فيــه الناقــد والالئــم شــیئا ً مــن سياســة اإلرعــاب واإلســكات.
فكنــا بمشــاهدة هــذه المناظــر نتذكــر ثــورة فرنســا الكبــرى
التــي كان للنســاء دوراً بــارزاً فــي وجودهــا ،وال ننســی
الجــدال والخــاف اللذیــن كان العالــم یشــاهدهما فــي مجلــس
النــواب األفغانــي .كان الجــدال والنقــد أحیانــا ً یــؤدي إلــی
الشــجار والضــرب.
وقــد اشــتهر قــذف المیــاه المعدنيــة علــى المخالــف فــي مجلس
النــواب األفغانــي علــی صعیــد العالــم .ولكــن مــع مــرور
الزمــان وقمــع المخالفیــن والناقدیــن مــن قبــل إدارة كابــول،
بــات العالــم يضــع عالمــة اســتفهام كبیــرة :لمــن النقــد وحریــة
التعبیــر فــي أفغانســتان؟
خاصــة بعــد اغتیــال العلمــاء والدعــاة والمجاهدیــن ،وقــد
أثبتــت هــذه االغتیــاالت نقطــة هامــة وهــي أن الحریــة فــي
النقــد والتعبیــر مكفولــة للشــباب والشــابات العلمانییــن الذیــن
ظهــروا ألول مــرة علــی شاشــة التلفــاز األفغانــي قبــل خمســة
عشــر عامــاً .ويثبــت هــذا أيضــا ً تصرفــات حكومــة كابــول
الوحشــیة والبربریــة خــال األعــوام الســالفة تجــاه العلمــاء
الناقدیــن للوضــع الحالــي.
ال شــك أن الوضــع الحالــي الــذي یعانــي منــه شــعبنا ،وضــع
مأســاوي جــداً ،فلــم یفــي المحتلــون بوعودهــم الرنانــة،
بــل لقــد زادوا األوضــاع تدهــوراً غیــر مســبوق .واالقتصــاد
األفغانــي فســد خــال هــذه الســنوات ،وازدادت أرقــام الهجــرة
مــن البلــد ،وتدهــورت األوضــاع األمنیــة حیــث ال یشــعر
المواطــن األفغانــي باألمــن فــي بیتــه ،زد علــی ذلــك فشــو

34

مجلة الصمود  -العدد 129

|

ظاهــرة االختطــاف فــي جمیــع الوالیــات ،وتغلغــل البطالــة فــي
المجتمــع .والتعــدي علــی حقــوق المواطنیــن والمــرأة صــار
مخیفــا ً جــداً ،حيــث باتــت أفغانســتان تشــهد حــوادث كقطــع
أعضــاء امــرأة بیــد زوجهــا أو أخيهــا.
فــي هــذا الواقــع األلیــم شــمر بعــض الدعــاة والعلمــاء عــن
ســاعد الجــد لنقــد حكومــة كابــول ،وتوجیــه اللــوم علیهــا
بســبب تصرفاتهــا الوحشــیة .وكان الشــیخ الشــهید صــاح
الدیــن الموحــد -رحمــه هللا تعالــی -مــن هــذه الصفــوة الطیبــة،
فــكان ینقــد الدولــة نقــداً صریحـا ً والذعـاً .وكان الشــیخ عندمــا
یجلــس علــی المنبــر ،يتحــدث عــن خیانــات الحكومــة العمیلــة،
وال یخــاف فــي ذلــك لومــة الئــم .وعندمــا كان یطلــب منــه
بعــض اإلخــوة أن يتنــازل عــن بعــض مواقفــه أمــام الدولــة،
فــكان یجیــب( :إن المــوت یأتــي ال محالــة ،فيــا حبــذا لــو كان
المــوت شــهادة فــي ســبیل هللا) .وكان الشــیخ صــاح الدیــن
الموحــد -رحمــه هللا -شــوكة فــي خاصــرة رجــال حكومــة
كابــول.
إن نشــاطه الــدؤوب فــي المجــاالت االجتماعیــة وقیادتــه
للشــعب دینی ـا ً وسیاســیا ً لــم یتحملهــا رجــال حكومــة كابــول،
خاصــة جلســاته التوعویــة التــي یعقدهــا فــي المســجد الجامــع
المركــزي بمدینــة زرنــج ،ویحضرهــا الخاصــة والعامــة
لیتعرفــوا علــی حقوقهــم ،ولیضغطــوا علــی الحكومــة حتــی
تعطــي الشــعب حقوقــه .وقــد طلــب الوالــي الحالــي القبــض
علــى الشــيخ ،ولكنــه تراجــع عــن هــذه الفكــرة عندمــا علــم
أن وراء الشــیخ جمــع غفیــر مــن الشــعب ،حيــث كان يحظــى
الشــيخ بمكانــة شــعبیة واســعة .وهــذا مــا ّ
أخــر اغتیــال الشــیخ.
وأخیــراً ،عندمــا یئســوا مــن الشــیخ فكــروا فــي اغتیالــه .فــكان
الشــیخ الشــهید صــاح الدیــن أحــد العلمــاء الناقدیــن الذیــن
اغتالتهــم حكومــة كابــول ،ولیــس األخیــر.
الشــك أن النظــم االســتبدادیة مــن دیدنهــا اغتیــال المخالــف
وقمعــه وإبعــاده عــن الســاحة .ولكــن التجربــة التاریخیــة
أثبتــت أن االغتیــال ال يُخمــد الصحــوة والســعي للحصــول
علــی الحقــوق .بــل الخاســر فــي هــذه المعركــة هــي النظــم
االســتبدادیة نفســها .والیــوم -بفضــل جهــود الشــیخ صــاح
الدیــن الموحــد -یوجــد فــي والیــة نیمــروز آالف مــن الرجــال
والنســاء الذیــن ســیواصلون مشــوار الشــیخ الشــهید،
وســیأخذون حقــوق الشــعب بالســيف والســنان.
إن الشــیخ الشــهید -رحمــه هللا تعالــی -عــاش ســعیداً ،وجاهــد
فــي الدفــاع عــن المظلومیــن ،ومــات شــهیداً بأیــدي رجــال
األمــن الوطنــي .كان الشــهید یعتقــد أن ســبب جمیــع المشــاكل
واألزمــات فــي أفغانســتان هــو الغــرب والنظــام الغربــي ،فــكان
یقــول دائمــا" :إننــا أیهــا الشــعب ،قــد ُخدعنــا بقبــول النظــام
الديموقراطــي الغربــي .أرجــو مــن قــادة الجهــاد الســابقین
الذیــن رحبــوا بأمریــكا وحلفائهــا أن یتوبــوا إلــی هللا توبــة
نصوحــا ً مــن هــذا الترحیــب" .وكان یدعــو ویتحــدث ضــد
أمریــكا وحلفائهــا ،ویخاطبهــم بالمحتلیــن .وكان یأمــل أن
یــری بــأم عینیــه ذل الهزیمــة فــي وجــه المحتلیــن.
نرجــو هللا لشــهیدنا العفــو والغفــران ،وللمحتلیــن الــذل والعــار
والهزیمــة النكــراء.
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عملية استشهادية
بعين «درونية» ...
وسام عبدهللا
إن اإلصــدار المرئــي الــذي صــ ّور العمليــة االستشــهادية
البطوليــة التــي اســتهدفت مقــر قيــادة أمــن مديريــة نــاوة
بواليــة هلمنــد ،بطائــرة (درون) ،لــم يكــن مجــ ّرد إصــدار
مرئــي عابــر ،بــل كان مشــاعراً حيّــة وأحاســيس نابضــة
متدفّقــة ،تج ّمعــت فظهــرت فــي شــكل إصــدار!
ـل -منطقــة متراميــة األطــراف،
ليــس ســهالً أن تــرى -مــن عـ ٍ
ال يُح ـ ّرك مواتهــا ســوى رهــج "الهمفــي" المســرعة وهــي
ق طريقهــا نحــو مبتغــى فارســها االستشــهادي.
تش ـ ّ
ً
وليــس ســهال أن تــرى فــارس "الهمفــي" يتوقــف لبرهــة أمام
نقطــة أمنيــة ثــم يتجاوزهــا بــذكاء ليكمــل مســيره فــي عــزم
ضــ ْع المذعوريــن الذيــن
وثبــات ،غيــر عابــئ وال مكتــرث ببِ َ
تركهــم خلفــه .المذعــورون الذيــن حاولــوا -بعــد أن اســتجمعوا
كل مافــي طوقهــم مــن شــجاعة -ثنيــه عــن ال ُمضـ ّي فــي طريقه

بقذائــف مذعــورة -مثلهــم -كانــت تتســاقط مــن حــول الفــارس
المقــدام ،فــا تزيــد المشــهد إال هيبــة وجــاالً!
يــا عجبــاً! أَ َويــزدادون فَ َرقــا ً واضطرابــا ً ويــزدا ُد ســكينة
واطمئنان ـاَ! أَ َويضغطــون علــى زنــاد أســلحتهم بأي ـ ٍد مرتجفــة
ويضغــط علــى "د ّواســة" ســيارته بقــدم واثقــة!
إن فــي مشــهد تســارع ســير الفــارس البطــل نحــو هدفــه ،مــن
العظمــة والســمو اإلنســاني مــا يعجــز البيــان عــن تســطيره
واللســان عــن وصفــه! مشــهد تتســارع فيــه ُخطــى إنســان
مثلــك ،فــي ثبــات وشــموخ ،نحــو حتفــه ،نحــو موتــه ،نحــو
أجلــه ،نحــو الحــرف األخيــر الــذي يخطــه بيــده فــي كتــاب
حياتــه .إنــه بحــق لمشــه ٌد مهيــب ،يســتعصي علــى أولئــك
ال ُمتر ِعيــن بالخــواء أن تدركــه أفهامهــم.
وعنــد وصــول الفــارس النبيــل إلــى هــدف عمليتــه -مبنــى
قيــادة األمــن ،-ألقــى علــى أكابــر مجرميهــا تحيّــة حمــراء
ملتهبــة -علــى طريقــة االستشــهاديين فــي إلقــاء التحايــا علــى
أعدائهــم ،-تحيّــة مبتدأهــا فــي قلــب مركزهــم ،ومنتهاهــا بيــن
النجــوم فــي عنــان الســماء.
لقــد حــ ّول االستشــهادي الباســل -بفضــل هللا -وكــر القيــادة
األمنيــة إلــى كــرة مــن النــار ملتهبــة ،مالبثــت أن صــارت
دخان ـا ً وغبــاراً غطّــى كاميــرا (الــدرون) ،العيــن التــي نقلــت
لنــا قصيــدة فدائيــة ،هــي واحــدة مــن آالف القصائــد التــي
ســطرها الشــعب األفغانــي المجاهــد فــي ديــوان إبائــه وعزتــه
وشــموخه.
لقــد كان هــذا الفــارس المغــوار أحــد جنــود كتيبــة عظيمــة مــن
االستشــهاديين النجبــاء ،الذيــن أنجبتهــم -والزالــت تنجبهــم-
مأســدة األســود؛ أفغانســتان ،وكل واحــد منهــم يتحـ ّرق شــوقا ً
لإلرتــواء مــن دمــاء األعــداء السـفّاحين الذيــن ن ّكلــوا بالشــعب
األفغانــي المظلــوم وعاثــوا فــي أرضــه خرابـاً.
إن الــذي زاد فــي تميّــز هــذه العمليــة البطوليــة عــن غيرهــا
عــل بعيــن "درونيــة"،
مــن العمليــات ،هــو تصويرهــا مــن ٍ
ـكل أمكــن المشــاهد مــن أن يــرى قصــة حقيقيــة تختصــر
بشـ ٍ
نضــال الشــعب األفغانــي علــى مــدى  15عامــا ً فــي مقطــع
مرئــي قصيــر .ولقــد جــاء هــذا اإلصــدار داحض ـا ً الفتــراءات
المغرضيــن ،فأثبــت أن نبتــة اإلمــارة اإلســامية بمــرور األيــام
ّ
تجــذراً وثباتــاً ،أمــا نبتــة العمــاء
تقــوى وتشــت ّد وتــزداد
وحكومتهــم الهزيلــة فهــي نبتــة مســمومةُ ،ولــدت ميّتــة،
وستتالشــى -عمــا قريــب بــإذن هللا -عندمــا يولــي العــدو
المحتــل هاربــاً ،ويتركهــا لمصيرهــا المخــزي.
وإننــا إذ نشــكر فرســان الجهــاد اإلعالمــي فــي إمــارة
أفغانســتان اإلســامية علــى مــا يبذلونــه مــن جهــود ،نســأل
هللا لهــذا االستشــهادي البطــل ولســائر االستشــهاديين جنــان
الفــردوس األعلــى وأن يجمعنــا بهــم فــي مســتقر رحمتــه.
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ضحايا الحرب األمريكية

جرائم المحتلين والعمالء في شهر أكتوبر 2016م
حافظ سعيد
■ فــي غــرة شــهر أكتوبــر ،ســقطت قذائــف العمــاء علــى
بيــوت المواطنيــن فــي مديريــة شــرخ بواليــة لوجــر ،م ّمــا أدى
إلــى استشــهاد رجــل وســيدة و 4أطفــال .وفــي نفــس التاريــخ
فــي مديريــة ســيد آبــاد بواليــة ميــدان وردك استشــهد طفــل
وســيدة جــراء ســقوط قذائــف العمــاء علــى بيــوت المواطنيــن
األبريــاء.
■ فــي  2مــن أكتوبــر ،أطلــق العمــاء قذائــف هــاون فســقطت
علــى بيــوت المدنييــن ،ممــا أدى الستشــهاد  4منهــم.
■ فــي  5مــن أكتوبــر ،قــام المحتلــون بقصــف المدنييــن العــزل
فــي قريــة بقنــدوز ،ممــا أســفر عــن تدميــر  50منــزالً للمدنييــن
ومقتــل وجــرح عشــرات المواطنيــن األبريــاء مــن النســاء
واألطفــال والشــيوخ .وبعــد يــوم ،قتــل المحتلــون  4إخــوة فــي
مديريــة كامــه بواليــة ننجرهــار جــراء مداهمــة ليليــة.
■ فــي  8مــن أكتوبــر ،أطلــق العمــاء قذائــف مدفعيــة علــى
وج ـ ِرح  5آخــرون.
البيــوت اآلهلــة بالســكان ،فقُتِــل مواطــن ُ
■ فــي  12مــن أكتوبــر ،أطلــق العمــاء نيرانهــم علــى ســيارة
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لإلســعاف فــي مديريــة جلجــه بواليــة ميــدان وردك م ّمــا أدى
الستشــهاد مواطــن وجــرح  3آخريــن.
■ فــي يــوم األحــد  16مــن أكتوبــر ،قُتــل صحفــي فــي واليــة
زابــول ،وقالــت بعــض المؤسســات الصحفيــة أنّ إدارة األمــن
العميلــة هــي مــن قتلــت هــذا الصحفــي .وبعــد يوميــن مــن هــذه
ضــرب طالــب جامعــي فــي مديريــة زرمــت بواليــة
الحادثــةُ ،
وجــرح جرح ـا ً شــديداً
بكتيــا مــن قبــل قائــد القــوات الخاصــة ُ
أثنــاء التعذيــب.
ّ
■ وفــي نفــس التاريــخ ،داهــم المحتلــون منطقــة ســموز
بمديريــة زرمــت بواليــة بكتيــا ،ففجــروا أبــواب البيــوت
باأللغــام ،وأثنــاء المداهمــة اعتقلــوا  5مــن المواطنيــن
واقتادوهــم معهــم.
■ وفــي  17مــن أكتوبــر ،داهــم الجنــود العمــاء مديريــة
موســى خيــل بواليــة خوســت وقامــوا أثنــاء ذلــك بنهــب
األمــوال واألمتعــة الثمينــة مــن األهالــي ،وعــاوة علــى
ذلــك ضربــوا المواطنيــن ،وأهانــوا كرامتهــم ،وقتلــوا أحدهــم
وجرحــوا  2آخريــن.
■ فــي  19مــن أكتوبــر ،أفــادت التقاريــر بــأنّ مليشــيا دوســتم
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قامــت بإحــراق  50بيتـا ً للمدنييــن فــي مناطــق كنجــك وكاريــز
بمديريــة جهلكــزي بواليــة فاريــاب.
■ وفــي نفــس التاريــخ ،قــام قائ ـ ٌد للجيــش بجريمــة نكــراء،
حيــث دخــل أحــد صفــوف المــدارس االبتدائيــة وقــام بنــزع
مالبــس تلميــذ أمــام معلميــه وزمالئــه فــي الصــف ،وقــد أدت
هــذه الجريمــة الشــنيعة إلــى إغــاق تلــك المدرســة.
■ فــي  20مــن أكتوبــر ،قــام الجنــود العمــاء باعتقــال  2مــن
المواطنيــن ،وهمــا( :نبــي جــان وحبيــب) واقتادوهــم معهــم
إلــى ثكنتهــم ،ثــم قامــوا بضربهمــا ضربـا ً مبرحـاً ،قتــل أحدهمــا
متأثــراً بجراحــه المثخنــة ،وأمــا الثانــي فجــرح جرحـا ً بالغـاً.
■ وفــي نفــس التاريــخ داهــم المحتلــون والعمــاء األجانــب
منطقــة باباجــي مــن ضواحــي مدينــة لشــكرجاه بواليــة هلمنــد،
فقامــوا أثنــاء ذلــك باعتقــال  3مــن المدنييــن.
■ فــي  21مــن أكتوبــر ،أطلــق العمــاء قذائــف هــاون
عشــوائيا ً علــى قــرى ولــي قلعــه وســيدان بمديريــة خوجيانــي،
فســقطت علــى البيــوت اآلهلــة بالســكان م ّمــا أدى إلصابــة 7
مــن المواطنيــن األبريــاء.
■ فــي  22مــن أكتوبــر ،استشــهد  4مــن المدنييــن بمافيهــم
(ملــك مســعود) جــراء غــارة نفذتهــا طائــرة بــا طيــار فــي
قريــة بتشــير بمديريــة بتشــيراجام بواليــة ننجرهــار.
■ فــي  24مــن أكتوبــر ،أطلقــت المليشــيا القنابــل اليدويــة
علــى بيــت مــن بيــوت المدنييــن فــي منطقــة غلبيــان بمديريــة
جرزيــوان ،م ّمــا أودى بحيــاة ســيدة وإصابــة طفليــن.
■ فــي  26مــن أكتوبــر ،ســقطت قذيفــة هــاون أطلقهــا

العمــاء علــى بيــوت أحــد المواطنيــن ،وهــو( :عبدالرحمــن
آخونــدزاده) فــي قريــة بنــد بمديريــة أرغنــداب بواليــة زابــول،
فاستشــهدت ســيدتان وأصيبــت  3أخريــات.
■ فــي  27مــن أكتوبــر ،داهــم المحتلــون والعمــاء منطقــة
مــرك خيــل بمديريــة شــيرزاد بواليــة ننجرهــار ،فاندلعــت
اشــتباكات عنيفــة بيــن مجاهــدي طالبــان وبينهــم ،فلــم يكــن
للمحتليــن إال القصــف العنيــف الــذي أودى بحيــاة  30مــن
عــوام المســلمين العــزل.
■ وفــي يــوم الجمعــة  28مــن أكتوبــر ،قــام قائــد أمــن مديريــة
قــره بــاغ بواليــة غزنــي بقتــل تلميذيــن مــن أحــد المــدارس.
■ وفــي اليــوم ذاتــه ارتكــب األمريكيــون مجــزرة رهيبــة فــي
منطقــة درويشــان بواليــة روزجــان ،وكذلــك اقترفــوا مجــزرة
مماثلــة فــي مديريــة شــيرزادو بواليــة ننجرهــار ،حيــث قُتِــل
وجــرح فيهــا  70مدني ـاً.
ُ
■ وفــي  30مــن أكتوبــر ،داهــم الجنــود العمــاء قريــة سســو
بمديريــة بشــترو بواليــة فــراه ،وقامــوا أثنــاء ذلــك باعتقــال
 10مــن المواطنيــن بمــا فيهــم الشــيوخ والعجــزة واقتادوهــم
معهــم.
________________
المصــادر{ :إذاعــة بــي بــي ســي ،إذاعــة صــوت الحريــة،
وكالــة االنبــاء االســامية ،وکالــة بجــواک ،وبقيــة المصــادر
المحليــة}.
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ذكرى مولد الصادق األمني
«صلى اهلل عليه وسلم»
عرفان بلخي
أظلنــا شــهر ربيــع األول ،وأطلــت علينــا بمقدمــه ذكريــات
واطيــاف يحبهــا كل مســلم ،ويســعد بتذكرهــا كل مؤمــن ،ومــن
أعظــم األحــداث التــي حواهــا هــذا الشــهرالعظيم مولــد نبــي
الرحمــة وإمــام الهــدى صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم.
ربيــع األول ،ثالــث شــهر مــن شــهور الســنة الهجريــة
القمريــة ،حــدث فيــه أمــر جليــل أال وهــو مولــد النبــي -صلــى
هللا عليــه وســلم -فــإن هللا تبــارك وتعالــى قــد مــن علــى
المؤمنيــن إذ بعــث فيهــم رســوالً مــن أنفســهم .قــال أحــد
العلمــاء" :إن محمــداً صلــى هللا عليــه وســلم ظهــر فــي وقــت
كان النــاس محتاجــون فيــه إلــى مــن يهديهــم إلــى الطريــق
المســتقيم ،ويدعوهــم إلــى الديــن القويــم ،ألن العــرب كانــوا
علــى عبــادة األوثــان ووأد البنــات ،والفــرس علــى اعتقــاد
اإللهيــن "يــزدان" و"اهريمــن" ،والتــرك على تخريــب البالد
وتعذيــب العبــاد ،والهنــد علــى عبــادة البقر ،والســجود للشــجر
والحجــر ،واليهــود علــى الجحــود وديــن التشــبيه وترويــج
األكاذيــب والمفتريــات ،والنصــارى علــى القــول بالتثليــث
وعبــادة الصليــب وصــور القدّيســين والقديســات ،وهكــذا
ســائر الفــرق فــي أوديــة الضــال ،واالنحــراف عــن الحــق
واالشــتغال بالمحــال ،واليليــق بحكمــة هللا الملــك المبيــن أن
ال يرســل فــي هــذا الوقــت أحــداً يكــون رحمــة للعالميــن ،ومــا
ظهــر أحــد يصلــح لهــذا الشــأن العظيــم ،ويؤســس هــذا البنيــان
القويــم غيــر محمــد بــن عبــد هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،فــأزال
بأمــر هللا الرســوم الزائغــة ،والمقــاالت الفاســدة ،وأشــرقت
شــموس التوحيــد ،وأقمــار التنـــزيه ،وزالــت ظلمــة الشــرك
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والوثنيــة ،والتثليــث ،والتشــبيه ،عليــه مــن الصــاة أفضلهــا
ومــن التحيــات أكملهــا".
ُولــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم البطل المقدام والشــجاع
النحريــر ،عــزة الكمــاة واألبطــال؛ فــي مكــة ،صبيحــة يــوم
اإلثنيــن ،الموافــق للثانــي عشــر  -علــى األشــهر  -مــن شــهر
ربيــع األول ،عــام الفيــل الموافــق لســنة  571ميــادي.
س َرت بشــــــــــائ ٌر بالهـــــادي ومولِـــ ِده
َ
ب مسرى النو ِر في ال ُّ
ظلَ ِم
والغر
الشرق
في
ِ
ِ
لقــد بعثــه هللا تعالــى علــى حيــن فتــرة مــن الرســل ،علــى رأس
األربعيــن مــن عمــره ،فجــاءه الوحــي وهــو يتعبــد فــي غــار
سـ ِـم َربِّ ـ َك
حــراء فــأول مــا نــزل عليــه قولــه تعالــى{ :ا ْق ـ َر ْأ بِا ْ
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فــي هــذه الحقبــة مــن الزمــن ولــد رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم ،ودعــا النــاس بعــد بعثتــه إلــى ديــن التوحيــد،
فصعــد نجمــه ،وعــا أمــره ،وســما طرفــه ،واشــتد عضــده.
ولمــا علمــت قريــش بإســام فريــق مــن أهــل يثــرب ،اشــتد
أذاهــا للمؤمنيــن بمكــة ،فأمــر النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
المؤمنيــن بالهجــرة إلــى المدينــة فهاجــروا مســتخفين.
نعــم ،بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة ،أيقنــت قريــش أن المســلمين
بالمدينــة فــي عــزة ومنعــة؛ فعقــدت مؤامــرة كبــرى فــي دار
النــدوة للتفكيــر فــي القضــاء علــى الرســول صلــى هللا عليــه
وســلم ،فاســتق ّر رأيهــم علــى أن يتخيــروا مــن كل قبيلــة منهــم
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فتــ ًى جلــداً فيقتلــوا الرســول صلــى هللا عليــه وســلم جميعــا ً
فيتفــرق دمــه فــي القبائــل ،وال يقــدر بنــو عبــد منــاف علــى
حربهــم جميعــا ً فيرضــوا بالديــة ،وهكــذا اجتمــع هــؤالء
علــى بــاب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ليلــة الهجــرة،
ينتظــرون خروجــه ،فــأذن هللا لرســوله بالهجــرة ،فهاجــر فــي
شــهر ربيــع األول بعــد ثــاث عشــرة ســنة مــن مبعثــه وكان
بصحبتــه أبــو بكــر رضــي هللا عنــه ،فاختفيــا فــي غــار ثــور
ثالثــة أيــام ،والمشــركون يطلبونهــم مــن كل وجهــة وصــوب،
حتــى كانــوا يقفــون علــى الغــار الــذي فيــه رســول هللا  -صلــى
هللا عليــه وســلم  -وأبــو بكــر فيقــول أبــو بكــر :يــا رســول هللا
وهللا لــو نظــر أحدهــم إلــى قدمــه ألبصرنــا ،فيقــول رســول هللا
 صلــى هللا عليــه وســلم( :ال تحــزن إن هللا معنــا ،مــا ظنــكباثنيــن هللا ثالثهمــا؟) .
فلمــا ســمع األنصــار بالهجــرة ،جعلــوا يخرجــون كل يــوم
إلــى حــرة المدينــة ،يســتقبلون رســول هللا  -صلــى هللا عليــه
وســلم  -حتــى يردهــم حــر الظهيــرة ،فــكان اليــوم الــذي قــدم
فيــه رســول هللا  -صلــى هللا عليــه وســلم  -إليهــم هــو أنــور يوم
وأشــرفه ،فاجتمعــوا إلــى رســول هللا  -صلــى هللا عليــه وســلم -
محيطيــن بــه ،متقلديــن ســيوفهم ،وفيهــم النســاء والصبيــان،
وهنــا ح ـدّث والحــرج عــن ســرور أهــل المدينــة ،فــكان يــوم
تحولــه إليهــم يومـا ً ســعيداً لــم يُــروا فرحيــن بشــيء كفرحهــم
برســول هللا ،وخــرج النســاء والصبيــان ينشــدون:
طلع البـــدر علينا ** من ثنيــات الوداع
وجب الشكـــر علينا ** ما دعــــا هلل داع
أيها المبعوث فينا ** جئت باألمر المطاع
ودخــل النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قبــاء ،يــوم االثنيــن،
 12ربيــع األول ،ســنة 14مــن البعثــة ،فــي وقــت الظهيــرة،
وكل واحــد يأخــذ بزمــام ناقــة رســول هللا  -صلــى هللا عليــه
وســلم  -يريــد أن يكــون نزولــه عنــده ،وهــو يقــول :دعوهــا
فإنهــا مأمــورة .حتــى إذا أتــت محــل مســجده اليــوم ،بركــت،
وأصبحــت المدينــة المنــورة بعــد هجــرة الرســول صلــى هللا
عليــه وســلم إليهــا ،معقــل اإلســام ومشــعل الهدايــة ومنطلــق
الدعــوة إلــى هللا .وهلل در الدكتــور يوســف القرضــاوي -حفظــه
هللا -حيــث قــال:

سا بطائفة
يا سيد الرسل طب نف ً

أرواحا وأبــدانا
باعوا إلى هللا
ً

وعندمــا وصــل الرســول صلــى هللا عليــه وســلم إلــى المدينــة،
كان يســكنها المهاجــرون واألنصــار واليهــود ،فــكان علــى
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم أن يبــدأ فــي وضــع األســس
التــي تجعــل مــن هــذه الجماعــات مجتم ًعــا قويًــا متح ـدًا علــى
أســس إســامية ومبــادئ دينيــة؛ فقــام الرســول بالخطــوات
اآلتيــة تحقيقًــا لهــذه الغايــة:
■ بناء المسجد – أي صلة األمة باهلل .
■ المؤاخــاة – أي صلــة األمــة المســلمة بعضهــا بالبعــض
األخــر .
■ والمعاهــدة بيــن المســلمين واليهــود – أي صلــة األمــة
باألجانــب عنهــا ممــن ال يدينــون بدينهــا.
يقــول أحــد المفســرين" :وهللا لقــد كانــت فتــرة عجيبــة حق ـا ً
تلــك التــي قضاهــا المســلمون فــي حيــاة الرســول [صلــى هللا
عليــه وســلم ] فتــرة اتصــال الســماء بــاألرض اتصــاالً مباشــراً
ظاهــراً ،مبلــوراً فــي أحــداث وكلمــات .ذلــك حيــن كان يبيــت
كل مســلم وهــو يشــعر أن عيــن هللا عليــه ،وأن ســمع هللا
إليــه ،وأن كل كلمــة منــه وكل حركــة ،بــل كل خاطــر وكل نيــة،
قــد يصبــح مكشــوفا ً للنــاس ،يتنــزل فــي شــأنه قــرآن علــى
رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم .وحيــن كان كل مســلم
يحــس الصلــة المباشــرة بينــه وبيــن ربــه ،فــإذا حزبــه أمــر ،أو
واجهتــه معضلــة ،انتظــر أن تفتــح أبــواب الســماء غــداً أو بعــد
غــد ليتنــزل منهــا حــل لمعضلتــه ،وفتــوى فــي أمــره ،وقضــاء
فــي شــأنه .لقــد كانــت فتــرة عجيبــة حق ـاً ،يتمالهــا اإلنســان
اليــوم ،ويتصــور حوادثهــا ومواقفهــا ،وهــو ال يــكاد يــدرك
كيــف كان ذلــك الواقــع ،األضخــم مــن كل خيــال!".
توفــي رســول هللا -صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم ،-وكانــت
وفاتــه أكبــر وأج ـ َل مصيبــة ،وكان ذلــك يــوم االثنيــن ،الثانــي
عشــر مــن شــهر ربيــع األول ،مــن الســنة الحاديــة عشــرة مــن
الهجــرة النبويــة ،فــكان عمــره عليــه الصلــوة والســام 63
ســنة ،وتــرك للمســلمين مــا إن اتبعــوه لــم يضرهــم شــيء:
كتــاب هللا -الــذي اليأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه والمــن خلفــه،
تنزيــل مــن حكيــم حميــد ،-وســنته صلــى هللا عليــه وآله وســلم.
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إحصائيــة العمليــات الجهادية
لشــهر صفــر لعــام 1438هـــ

الرقــــــم

عدد العمليات

االستشهادية منها

قتلى الصليبيين

جرحى الصليبيين

قتلى العمالء

40
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جرحى العمالء

 .4مروحية في والية لوجر.
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تدمير اآلليات
والمدرعات
العسكرية

 .3مروحية في والية روزجان.

شهداء المجاهدين

 .2مروحية في والية غور.

جرحى المجاهدين

 .1مروحية في والية بادغيس.
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فدائيون
أحمد فرح عقيالن (رحمه هللا)

فدائيــون

رايـــتنا

الــــفدا ُء

وع ًّدتنــا

العقيــدة

والدمـــا ُء

كفــاح الخالديــــن لنــا دليــ ٌل

وصبــر المؤمنيــن لنــا لــوا ُء

للـــــمنايا

فاالستشــهاد معنــاه البقـــا ُء

ت نــو ٌر
فدائيــون علــى الــذروا ِ

وقدوتنــا

األنبـيـــا ُء

ومنطقنــا شـــواظٌ مــن حديــ ٍد

فــا خطــب تصــاغ وال هــرا ُء

إذا هاجــت مــن األقصــى شــجونٌ

تلظــى الثــأر واشــتعل اإلبـــا ُء

زهــت حطيــن ل َّمــا أن رأتنــا

أســوداً ال يزعزعهــا الـــبال ُء

وهلّــل شــاطئ اليرمــوك لمــا

رأى أحفــا َد ســيف هللا جــاؤوا

علــى اســم هللا أشــعلنا لظاهــا

وباإليمــان نحـــن األقويـــا ُء

فدائيــون

نبســم

هنــاك

