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االحتالل األمريكي..ارتجالية التصريحات والقرارات

أربعــة عشــر عامـا ً وأربعــة أشــهر مضــت منــذ الهجــوم البربــري ،الهمجــي ،الــذي شـنّته الواليــات المتحــدة على أفغانســتان،
والــذي اليــزال الشــعب األفغانــي المســتضعف يعيــش تحــت وطأتــه ،ويتجــرع مــرارة الظلــم والوحشــية علــى أيــدي جنــود
دولــة الحضــارة والديموقراطيــة الدمويــة.
ومتفحصــة علــى القــرارات التــي اتخذتهــا اإلدارة األمريكيــة حيــال سياســة انســحاب جنودهــا
بإلقــاء نظــرة ســريعة
ّ
المحتليــن فــي أفغانســتان منــذ بــدء الهجــوم اإلرهابــي علــى هــذا البلــد المنكــوب ،يتأكــد مــدى تخبــط هــذه اإلدارة وفشــلها
فــي إخضــاع الشــعب األفغانــي ومقاومتــه البطوليــة لهــا .حيــث بــدأ االحتــال هجومــه علــى أفغانســتان عــام 2001م بقـ ّوات
عســكرية بلــغ قوامهــا أكثــر مــن مئــة ألــف جنــدي مــن دول مختلفــة .ثــم بعــد  8ســنوات مــن الحــرب الشــعواء ،وبالتحديــد
فــي ديســمبر 2009م ،ســارع الرئيــس األمريكــي «أوبامــا» إلــى زيــادة عــدد جنــوده المحتليــن بزيــادة بلغــت ثالثيــن ألــف
جنــدي ،وإعالنــه عــن بــدء انســحاب قواتــه المحتلــة مــن أفغانســتان فــي يوليــو 2011م .ليبلــغ بذلــك تعــداد القــوات المحتلــة
ألفغانســتان ،فــي صيــف 2010م ،قرابــة مئــة وخمســين ألــف جنــدي محتــل مــن مختلــف الجنســيات .وفــي يونيــو 2011م،
يعلــن أوبامــا عــن بــدء ســحب  33ألــف جنــدي مــن أفغانســتان بحلــول منتصــف عــام 2012م .وفــي فبرايــر 2013م ،يعلــن
أوبامــا عــن ســحب  34ألــف جنــدي أمريكــي مــن أفغانســتان بحلــول فبرايــر 2014م ،ليصبــح بذلــك العــدد اإلجمالــي لقــوات
االحتــال  98ألــف جنــدي مــن دول التحالــف 68 ،ألــف منهــم أمريــكان .وفــي فبرايــر 2014م ،يعلــن أوبامــا عــن انســحاب
كامــل لجنــود االحتــال مــع نهايــة العــام ،القــرار الــذي تراجــع عنــه فــي وقــت الحــق ،ليعلــن عــن خفــض عــدد جنــوده
المحتليــن فــي أفغانســتان إلــى ألــف جنــدي بحلــول نهايــة عــام 2016م .وهــذا القــرار أيضـا ً تراجــع عنــه فــي وقــت الحــق
ليعلــن مــرة أخــرى عــن إبقــاء  9800جنــدي محتــل ،وخفــض هــذا العــدد إلــى  5500جنــدي محتــل مــع نهايــة العــام 2016م.
هــذا االرتجــاف فــي اتخــاذ القــرارات والعــدول عنهــا ،ثــم اتخــاذ قــرارات أخــرى ،وهكــذا دواليــك ،أال يؤكــد أن االحتــال
األمريكــي يســير فــي ذات النفــق المظلــم الــذي ســار فيــه االحتالليــن الســوفييتي واالنجليــزي والــذي انتهــى بهمــا إلــى
حتفهمــا؟
وال يغيــب عنــا كذلــك حالــة الفصــام السياســي التــي يعيشــها مســؤولوا االحتــال األمريكــي فــي أفغانســتان ،ففــي الحيــن
الــذي يعتــرف فيــه المفتــش العــام لمــا يُســمى بـ(إعــادة إعمــار أفغانســتان)ُ ،مرغمـاً ،باتســاع المســاحة التــي يســيطر عليهــا
مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية فــي الميــدان ،وأن المناطــق التــي بســط المجاهــدون جنــاح ســيطرتهم عليهــا باتــت أكثــر بكثيــر
ممــا كانــوا يســيطرون عليــه منــذ بــدء الجهــاد ضــد االحتــال األمريكــي عــام 2001؛ يُطالــب الجنــرال «جــون كامبــل» ،قائــد
قــوات االحتــال فــي أفغانســتان ،مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية بالتخلــي عــن فريضــة جهــاد المحتليــن المعتديــن ،واالنخــراط
فــي عمليــة مــا أســماه (الســام والصلــح).
ونحــن بدورنــا هنــا نتســاءل عــن ماهيــة (الســام والصلــح) الــذي يرمــي إليــه جنــرال المــوت والتخريــب؛ هــل هــو «ســام»
مــن النــوع الــذي يقصــف المستشــفيات اإلنســانية بقنابــل المــوت  -بمــن فيهــا مــن الجرحــى ،واألطبــاء ،والممرضيــن،
والمدنييــن -كمــا فعــل جنــوده فــي المستشــفى اإلنســاني التابــع لمنظمــة «أطبــاء بــا حــدود» فــي واليــة قنــدز قبــل بضعــة
صحتهــم ثــم يُسـلّمون إلــى ذويهــم ُجثثـا ً هامــدة
أشــهر؟ أم «ســام» مــن النــوع الــذي يُعتقــل فيــه األبريــاء وهــم فــي كامــل ّ
بســبب التعذيــب الــذي تع ّرضــوا لــه ،كمــا اقتــرف جنــوده السـفّاحين بحــق عالــم ديــن مــن أهالــي واليــة ننجرهــار فــي ســجن
«باغــرام» البشــع؟ أم «ســام» مــن النــوع الــذي يتخــذ مــن الطائــرات ال ُمسـيّرة عــن بُعــد ،لعبــة يمــارس بهــا هوايتــه فــي
قتــل األبريــاء وقصــف المدنييــن ،بــكل اســتهتار وانحطــاط ُخلقــي ،كمــا يحــدث دائم ـا ً وبشــكل يومــي فــي جميــع واليــات
أفغانســتان ،علــى أيــدي جنــوده المتخصصيــن والبارعيــن فــي هــذا النــوع مــن «الســام»؟.
ال نلــوم الجنــرال «كامبــل» العجــوز علــى هذيانــه ،فلعــل مــا شـ ِهده مــن بســالة وشــجاعة الشــعب األفغانــي المجاهــد ،أصــاب
عقلــه بالخــرف ،وجعلــه يهــذي بــكالم ال يســتحق ضيــاع الوقــت الــذي قيــل فيــه.
لقــد أخطــأ جنــرال االحتــال األمريكــي العنــوان .فــإن الــذي يمــد يــده ليقتلــع عينــا المحتــل وهــو مســتضعف ،مخــذول مــن
القريــب والبعيــد ،فــي أوج االحتــال؛ ال يمــد يــده ليصافــح ذات المحتــل وقــد أصبــح فــي موضــع قــوة ،وقــد تهيــأ العالــم
ليعتــرف بــه -مــرة أخــرى -كقــوة فاعلــة لهــا تأثيرهــا ووقعهــا علــى الســاحة ،فــي وقــت يلفــظ االحتــال فيــه أنفاســه األخيرة.
إن مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية ليســوا بحاجــة للقتلــة الدموييــن ،المســتهينين بدمــاء وأرواح بنــي البشــر ،أمثــال جنــراالت
االحتــال البغيــض ،لدعوتهــم إلــى «الســام» .فالســام الحقيقــي يعرفــه جيــداً أبنــاء الشــعب األفغانــي ،رجــال إمــارة
أفغانســتان اإلســامية ،الذيــن حكمــوا أفغانســتان لخمســة أعــوام ،كانــت مــن أروع وأجمــل األعــوام التــي عاشــها شــعب
أفغانســتان تحــت ظــل حكومتــه اإلســامية المميــزة التــي قضــت علــى قطــاع الطــرق واللصــوص ،وبســطت األمــن فــي
أرجــاء البــاد ،وأنهــت زراعــة المخــدرات واالتجــار بهــا فــي زمــن قياســي ،وحافظــت علــى أركان الدولــة مــن الفســاد
والفاســدين ،وأشــاعت العــدل بيــن مواطنيهــا.
وعجــز االحتــال
البــاد،
واليــات
شــتى
فــي
األخيــرة
الســنة
خــال
المجاهــدون
إن االنتصــارات المتتاليــة التــي حققهــا
ْ
وحكومتــه العميلــة عــن إيقافهــا ،وارتجاليــة قــرارات وتصريحــات مســؤولي االحتــال األمريكــي بشــأن الوضــع الراهــن فــي
أفغانســتان ،كل ذلــك ماهــو إال إرهاصــات الندحــار االحتــال وتضعضــع كيانــه ،وعــودة إمــارة أفغانســتان اإلســامية إلــى
صــدر البــاد مــن جديــد.
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اهتمام اإلمارة اإلســامية بعقد
الــدورات التربويــة للمجاهديــن

إعداد :حبيب مجاهد

قامــت اللجنــة العســکرية فــي اإلمــارة اإلســامية بعقــد دورات
تربويــة لمجاهــدي مختلــف الواليــات فــي أفغانســتان لمــدّة
ثــاة أيــام مــن اليــوم الحــادي والعشــرين وحتــى اليــوم الثالــث
والعشــرين مــن شــهر (ينايــر) لهــذا العــام 2016م فــي أماکــن
متعــدّدة .عُقــدت هــذه الــدورات فــي شــکل حلقــات دراســية
الواليــات.
ُجمــع فيهــا مســؤولوا ومجاهــدوا
ِ
أُ ِعــ ّد المنهــج الدراســي لهــذه الــدورات مــن قبــل اللجنــة
العســکرية فــي اإلمــارة اإلســامية باستشــارة علمــاء الشــرع
األفاضــل.
ً
کان المشــترکون فــي هــذه الــدورات يأخــذون يوميــا أربــع
حصــص دراســيه تمتــ ّد مــدّة کل حصــة ألکثــر مــن ســاعة،
وکان يتولــ ّی التدريــس فــي هــذه الــدورات أفضــل مد ّرســي
المــدارس الدينيــة إلــی جانــب مســؤولي اإلمــارة اإلســامية.
تلّقــی المشــترکون فــي هــذه الــدورات التربويــة دروســا ً
فــي مواضيــع مختلفــة مثــل :اإلخــاص ،وإصــاح النيــة،
وإصــاح النفــس ،ومســائل فقــه الجهــاد ،ومعرفــة فضــل
الجهــاد واالستشــهاد فــي ســبيل هللا تعالــی ،وضــرورة طاعــة
األميــر ،ومعرفــة أهــداف وسياســات اإلمــارة اإلســامية،
وأه ّميــة وحــدة الصــف ،وضــرورة معرفــة مؤآمــرات األعــداء
ومکائدهــم ،والتعــرف علــی أســاليب حــرب اإلشــاعة والغــزو
الفکــري للعــد ّو ،ومعرفــة کيفيــة مقاومــة هــذا النــوع مــن
الحــرب ،وضــرورة حســن التعامــل مــع عا ّمــة أفــراد الشــعب
وغيرهــا مــن المســائل والمواضيــع التــي تهـ ّم المجاهديــن فــي
هــذا العصــر.
وقــد شــمل المنهــج الدراســي لهــذه الــدورات :تفســير ســورة
األنفــال ،واآليــات المبيّنــة ألحــکام الجهــاد مــن الســور
األخــری ،إلــی جانــب نخبــة مــن األحاديــث الشــريفة فــي
مواضيــع الجهــاد وإقامــة النظــام اإلســامي.
وباإلضافــة إلــی المنهــج المقـ ّرر فقــد قُرئــت علــی المشــارکين
فــي الــدورات بيانــات مختلــف لجــان اإلمــارة اإلســامية کمــا
قدّمــت لهــم توصيــات خاصــة فــي ضــرورة التنســيق الکامــل
بيــن المجاهديــن المقاتليــن وبيــن اللجــان المدنيــة األخــری
لإلمــارة اإلســامية.
ّ
و فــي نهايــة الــدورات ُوزع علــی المشــارکين ،مــن قِبَــل
اللجنــة اإلعالميــة ،بعــض الکتــب والمــواد المطبوعــة األخری
صصيــا ً
إلــی جانــب الکتيّــب الخــاص الــذي کان قــد طُبــع خ ّ
لمشــارکي هــذه الــدورات والــذي کان يشــتمل علــی رســالة
أميــر المؤمنيــن المــا أختــر محمــد منصــور ــــ حفظــه هللا
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تعالــی ــــ وکذلــک علــی توصيــات بطــل الجهاديــن العظيميــن
الشــيخ جــال الديــن الحقاّنــي ــــ حفظــه هللا تعالــی ــــ وعلــی
بيــان اللجنــة اإلعالميــة.
وکان قــد جــاء فــي رســالة أميــر المؤمنيــن لمشــارکي هــذه
الــدورات مــا يلــي:
(إخوانــي المجاهديــن! إنّ الشــريعة اإلســامية تفــرض علــی
المکلّفيــن ،فرضـا ً عينيـاً ،معرفــة مــا يقومــون بــه مــن العبــادة
واألعمــال الدنيويــة .فعلــی ســبيل المثــال :حيــن يبلــغ المســلم
تُفــرض عليــه الصــاة ،ولکــي يصلّــي بطريقــة صحيحــة
يُفــرض عليــه الحصــول علــى العلــم الشــرعي المتعلــق
بالصــاة .فکذلــک حيــن نقــوم اليــوم بــأداء فريضــة الجهــاد،
ساســة والمه ّمــة فــي اإلســام ،والتــي
وهــي مــن العبــادات الح ّ
ّ
تُــراق فيهــا الدمــاء ويُتسـلط فيهاعلــی علــی األمــوال ،فمــن لــم
ک
يکــن لديــه علم ـا ً شــرعيا ً فــي مســائل فقــه الجهــاد؛ ال ش ـ ّ
أنــه ســيواجه األخطــار وســيقع فــي األخطــاء .ولذلــک يجــب
علينــا أن نســتغ ّل هــذه الفــرص فــي تعلّــم العلــم الشــرعي
الــازم للجهــاد ،وأن نعــرف أحــکام الجهــاد وآدابــه ،وأن
نفهــم الئحــة اإلمــارة اإلســامية للمجاهديــن ،والتــي ُکتبــت فــي
ضــوء الشــريعة اإلســامية وبُيّنــت فيهــا مســائل الجهــاد بــک ّل
وضــوح .فيجــب أن نطبّــق هــذه الالئحــة بــک ّل دقّــة واهتمــام).
و في مقطع آخر في رسالة أمير المؤمنين جاء مايلي:
(وإلــی جانــب التزامنــا بأحــکام الشــريعة اإلســامية فــي
أومــور الجهــاد يجــب أن نتحلّــی بتقــوی هللا تعالــی والخــوف
منــه؛ ألنّ صفــة التقــوی هــي مــن الصفــات العظيمــة التــي
جعلهــا هللا تعالــی معيــار کرامــة العبــاد عنــده تعالــی ،فکلّمــا
ازداد العبــد تقــوی مــن هللا تعالــی وخوفــا ً منــه ازداد عنــده
قربــا ً وکرامــة.
وإنّ طاعــة المســؤولين الکبــار ،والشــفقة علــی األصحــاب
واحترامهــم ،وحســن التعامــل مــع عا ّمــة النــاس ،والتآخــي
فــي هللا تعالــی ،واإليثــار ،والخدمــة ،والتواضــع ،والحلــم،
والعفــو ،واالهتمــام باألمانــة ،وحســن ُ
الخلُــق ،هــي کلهــا مــن
الخصــال الجميلــة التــي يجــب أن يتحلّــی بهــا ک ّل مجاهــد.
ألنّ المجاهــد يجــب أن يکــون أســوة حســنة لغيــره وممثّــا
لإلســام الحقيقــي ليتأســی بــه النــاس وليتشــ ّوقوا لتطبيــق
اإلســام ولاللتحــاق برکــب الجهــاد بفضــل شــخصية المجاهــد
المثاليــة وأخالقــه الحســنة).
و قــد اختتمــت هــذه الــدورات التربويــة بالدعــاء بالنصــر
للمجاهديــن وبالهزيمــة لقــوی الباطــل فــي جميــع المياديــن.

مجلة الصمود | العدد  | 119جمادى األولى 1437هـ  -فبراير 2016م

قناة طلوع..

تحت أنياب األسود
بقلم :األستاذ خليل وصيل

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد!
ت ا ْل َغافِ َ
ت
قــال هللا تعالــى{ :إِنَّ الَّ ِذيــنَ يَ ْر ُمــونَ ا ْل ُم ْح َ
ــا ِ
صنَــا ِ
َ
اب ع َِظي ـ ٌم }
ت لُ ِعنُــوا فِــي ال ُّد ْنيَــا َو ْال ِخ ـ َر ِة َولَ ُه ـ ْم َع ـذ ٌ
ا ْل ُمؤْ ِمنَــا ِ
[النــور]23:
♦ غزوة مباركة تستهدف حافلة لموبي جروب في كابول:
أنجــز حـ ٌر مــا وعــد ،وســح الخــال إذا رعــد ،وعاقــب الجــريء
إذا مــا هــدد
أخيــراً نفــذت اإلمــارة اإلســامية مــا تو ّعــدت بــه قنــاة طلــوع
إن لــم تتــب مــن جرائمهــا األخالقيــة ،حيــث تمكــن البطــل
اإلستشــهادي "فريــد هللا الكابلــي" مــن اســتهداف حافلــة
لقنــاة طلــوع االســتخباراتية ،وكانــت حصيلــة الهجــوم مقتــل
وإصابــة العشــرات مــن العامليــن فــي قنــاة طلــوع العاهــرة
الفاجــرة وهلل الحمــد ،وقــد اصطــاد مجاهدوا اإلمارة اإلســامية
صيديــن بســهم واحــد :نفــذوا تهديدهــم بــكل جــرأة وبطولــة
وأدبــوا قنــاة طلــوع ،ووجهــوا ضربتهــم إلــى أكثــر األعــداء
اإلعالمييــن خبثــا ً وذلــك باســتهداف المدبلجيــن للمسلســات
األجنبيــة.
♦ حرب فكرية مصحوبة بالحرب العسكرية:
شــنّ الغربيــون حرب ـا ً نفســية ضــد الشــعب األفغانــي المســلم

مصحوبــة بالهجمــة الصليبيــة الشرســة ،ففــي الحيــن الــذي
كانــوا فيــه يقومــون باســتعمال األســلحة الســامة والحارقــة
والمدمــرة لقتــل هــذا الشــعب األبــي المجاهــد ،كانــوا قــد
قامــوا بتدشــين قنــوات وإذاعــات وشــركات إعالميــة لتســخير
العقــول وكســب القلــوب ،والزالــوا إلــى اآلن ينفقــون مليــارات
الــدوالرات فــي هــذا المجــال ويواصلــون اإلحتــال الفكــري
لهــذا الشــعب المســلم.
♦ مجموعة موبي:
أبــرز شــركة إعالميــة في أفغانســتان يترأســها ســعد المحســني
اإلســترالي األفغانــي ،حيــث قــام المحتلــون بتأسيســها عــام
2002م وتضــم عــدداً مــن وســائل اإلعــام وشــركات اإلنتــاج،
منهــا تلفزيــون "طلــوع" ،وتلفزيــون "لمــار" ،وإذاعــة
«أرمــان إف إم» وإذاعــة « أراكوزيــا» ،وكابــورا برودكشــن.
♦ كابورا برودكشن:
شــركة إنتــاج تتولــى مســؤولية إعــداد البرامــج اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة لوســائل اإلعــام التــي تضمهــا مجموعــة
موبــي ،كمــا تدبلــج وتترجــم األفــام والمسلســات األجنبيــة
إلــى اللغــات المحليــة :البشــتو والــداري.
هــذه الشــركة تنتقــي بإيحــاء مــن الشــياطين الغربييــن
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أفالمــا ً خبيثــة ومسلســات مســتهجنة تمــت صناعتهــا
وإعدادهــا بمهــارة تامــة وفــق خطــط مدروســة ودقيقــة مــن
قبــل المتخصصيــن فــي العهــر والتضليــل لإلطاحــة باألســر
المســلمة وإضــال شــباب المســلمين وفتياتهــم ،وإبعادهــم
عــن ديــن اإلســام ،ثــم تقــوم بدبلجتهــا بالبشــتو والــداري
وتقدمهــا للشــعب األفغانــي المســلم.
♦ أهــداف المحتليــن مــن دبلجــة المسلســات األجنبيــة
وتقديمهــا للشــعب األفغانــي:
إن دبلجــة األفــام األجنبيــة باللغــات المحليــة لهــا عــدة أهداف،
وبإمكاننــا أن نلخــص بعضـا ً منهــا كمــا يلي:
 - 1الســعي إلــى التقليــل مــن أهميــة المعتقــدات الدينيــة
والثوابــت اإلســامية ووصفهــا بالتخلــف والجهــل والتدهــور
والرجعيــة.
 - 2الســعي الحثيــث إلفشــاء العالقــات الغراميــة واالختــاط
بيــن الشــباب والفتيــات واعتبارهــا أمــراً طبيعيــاً.
 - 3تصويــر الفواحــش بكونهــا أفعــاالً عاديــة ال بــأس بهــا
علــى ســبيل المثــال :تلقيــن المــرأة بأنــه ال بــأس بــأن تحملــي
وتنجبــي طف ـاً قبــل الــزواج.
 - 4مهاجمــة المتمســكين بالديــن والســعي لتشــويههم وتنفيــر
النــاس منهــم ،وقتــل شــخصيتهم المعنويــة.
 - 5تحفيــز الســيدات المتزوجــات علــى إقامــة عالقــات الحــب
والصداقــة مــع الرجــال األجانــب ،وتعليمهــن أســاليب العشــق
والغــرام فــي مكاتــب العمــل وأثنــاء الســفر وفــي كل بيئــة.
 - 6تلقيــن النــاس بــأن كراهيــة الــردة والكفــر واعتقــاد حرمــة
المعاصــي ماهــي إال اعتقــادات واهيــة وخاطئــة ال ينبغــي
التعويــل عليهــا.
 - 7الســخرية واالســتهزاء بالثوابــت الدينيــة واألحــكام
الفقهيــة فــي أشــكال مختلفــة تــارة بالتصريــح وتــارة بالتلميــح
وأن ديــن اإلســام رجعــي ال يتماشــى مــع مقتضيــات العصــر
الحديــث.
 - 8الدعايــة لترويــج المشــروبات الكحوليــة بوصفهــا
بالمشــروبات الروحيــة واعتبارهــا مشــروبات طبيعيــة.
 - 9افســاد المجتمــع وذلــك بالدعــوة إلــى الســفور والتبــرج
والتعــري واإلغــراء بفعــل الفواحــش والرذائــل والفجــور،
واتبــاع الشــهوات واعتبارهــا مقاصــد أساســية للحيــاة.
 - 10محاولــة غــرس الثقافــة الغربيــة الخبيثــة النتنــة فــي
قلــب هــذا الشــعب المســلم الطيــب.
 - 11نشــر العقائــد الباطلــة وتزييــن األفــكار الباطلــة
كاإللحــاد ،والزندقــة ،والرفــض ،والشــيوعية ،والليبراليــة،
والديموقراطيــة ،والرســوم الشــركية.
 - 12العمــل علــى هــدم ربــاط األســرة وتفكيكهــا بتشــجيع
النســاء علــى التمــرد علــى األزواج.
وهــذه الشــركة تعمــل إلضــال شــباب المســلمين بشــكل جــذاب
وبطريقــة ماكــرة وبمهــارة تامــة ،وقــد ألقــوا الكثيــر مــن
الشــباب والفتيــات بأفالمهــم الخبيثة ومسلســاتهم المســتقذرة
إلــى تيــه الضــال وأضاعــوا وقتهــم بأشــياء تافهــة ،وخيــر
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دليــل علــى ذلــك ازديــاد وتيــرة االعتــداءت الجنســية فــي
البلــد علــى النســاء ،بــل وعلــى األطفــال الصغــار ،بعــد دخــول
هــؤالء الفجــار المتهتكيــن.
ً
ً
وإن المجتمــع األفغانــي كان طيبـا نظيفـا قبــل مجــيء االحتــال
وظهــور هــذا اإلعــام الماجــن ،فلــم نكــن نســمع أخبــار
االغتصــاب ،والفواحــش والدعــارة ،والفســوق ،وكان مجتمعـا ً
نقي ـا ً مــن كــوارث الفواحــش كاإليــدز وغيــره .
♦ قناة طلوع:
قنــاة طلــوع هــو فــرع أفغانــي لإلمبراطوريــة اإلعالميــة
العالميــة والتــي يترأســها الصهيونــي األمريكــي روبــرت
مــرودوخ ،وقــد نظمــت نشــاطاتها فــي أفغانســتان تحــت
مجموعــة موبــي.
قنــاة طلــوع قنــاة عهــر وعــار تحــارب هللا ورســوله ،تهــدم
األخــاق وتحــارب الفضائل ،تشــيع الفواحش وتنشــر الرذائل،
تهاجــم عقائدنــا الدينيــة وتســتهدف ثوابتنــا اإلســامية ،تبــث
األباطيــل واألكاذيــب لتشــويه الجهــاد والمجاهديــن ،وتعــرض
المسلســات الخبيثــة الضالــة ،واألفــام الماجنــة المســتقذرة،
وتــروج األفــكار االنحالليــة الغربيــة ،وتشــجع النســاء علــى
التمــرد علــى األزواج وتســعى لتدميــر األســرة ،وتهيــج الفتــن
العرقيــة والمذهبيــة بيــن أطيــاف الشــعب األفغانــي.
قنــاة طلــوع تحمــل فكــراً وأيدليوجيــا معاديــة لإلســام.
قنــاة طلــوع هــي دعــم وإســناد إعالمــي متواصــل لإلحتــال
الصليبــي فــي أفغانســتان .قنــاة طلــوع وكــر اســتخباراتي
تســتمد القــوة وتتلقــى األوامــر مــن المحتليــن .قنــاة طلــوع
هــي قاعــدة حــرب فكريــة للمحتليــن وأذنابهــم ،ومــا ارتكبتــه
مــن الجرائــم األخالقيــة ال مثيــل لــه فــي التاريــخ اإلنســاني!.
♦ ســقوط واليــة كنــدوز بأيــدي المجاهديــن وفجــور قنــاة
طلــوع فــي الخصومــة:
إن ســقوط مدينــة كنــدوز تحــت ســيطرة المجاهديــن كان
فضيحــة كبــرى لألعــداء فــي المجــال العســكري ،حيــث هــرب
آالف الجنــود المدججيــن باألســلحة النوعيــة مــن مقارعــة
ثلــة مــن المجاهديــن ،ولذلــك ُجــنّ جنــون المحتليــن فقصفــوا
مستشــفى تابــع لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي مدينــة كنــدوز
وأحرقــوا عشــرات المرضــى واألطبــاء والممرضيــن بنيــران
قصفهــم الهمجــي والوحشــي ،وأثبتــوا بفعلتهــم الشــنعاء
وجريمتهــم النكــراء أنهــم ال يعترفــون بقوانيــن الحــرب وأنهــم
قتلــة بــا حــدود ،ال يعرفــون مــن حقــوق اإلنســان إال شــعارات
فضفاضــة ونــداءات فارغــة يريــدون خــداع النــاس بهــا.
وبمــا أن معنويــات جنــود العــدو كانــت منهــارة تمامــا ً بــدأ
العــدو ينفــخ فــي أبواقــه اإلعالميــة نيــاً مــن المجاهديــن
وســعيا ً منــه لتشــويه صورتهــم ،وللتخفيــف عــن جنــوده
المحاصريــن فــي مدينــة كنــدوز ،فتقدمــت قناتــا طلــوع ويــك
وخلعتــا ربقــة الحيــاء عــن رقبتيهمــا فاختلقــوا -بــكل وقاحــة-
شــائعة وفجــروا فــي الخصومــة ورمــوا مجاهــدي طالبــان
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بارتــكاب فاحشــة الزنــا.
وصــارت القناتــان المذكورتــان تــرددان التهمــة المذكورة رغم
وجــود األدلــة الســاطعة القاطعــة علــى كذبهــا ،حيــث فتحــت
مدينــة كنــدوز فــي أيــام العيــد األضحــى وكانــت المــدارس فــي
عطلــة العيــد ،وكانــت الطالبــات يقضيــن عطــات األضحــى فــي
بيوتهــن ،ولــم يكــن فــي الســكن أي أحــد.
وعلــى الرغــم مــن أن أهالــي قنــدوز نفــوا هــذه التهمــة
وصرحــوا بأنهــا فريــة بــا مريــة ،إال أن قنــاة طلــوع الزالــت
تــردد التهمــة المذكــورة وتتمــادى فــي اإلجــرام واإلفســاد
إرضــا ًء ألســيادهم ألنهــم ال يقومــون بتمويلهــا إال مــن أجــل
هــذه األهــداف الخبيثــة ،ولعــدم وجــود رادع يردعهــا؛ فــإن
مــن أمــن العقوبــة أســاء األدب.
ولــم يعلــم أغبيــاء طلــوع أنهــا ليســت إســاءة إلــى المجاهديــن
فحســب ،بــل إنهــا إهانــة لجميــع أهالــي مدينــة كنــدوز ،وال
يــدرون بأنهــم تجــرأوا علــى رمــي األخــوات بواليــة كنــدوز
العفيفــات الغافــات بتهمــة الزنــا! ولمــا رأت اإلمــارة
اإلســامية وقاحــة قناتــي طلــوع ويــك وتجرؤهمــا علــى
قــذف المحصنــات ،نفــد صبرهــا تجــاه ســلوكيات القناتيــن،
فأدرجتهمــا علــى قائمــة أهدافهــا العســكرية ،وهددتهمــا بالــرد
القاســي إن لــم يتوقفــا عــن جرائمهــا األخالقيــة وإيذائهمــا
للشــعب األفغانــي المســلم.
وبعــد تحذيــر اإلمــارة اإلســامية ،كان علــى القناتيــن أن
تقدمــا اعتذارهمــا لمجاهــدي اإلمــارة اإلســامية وأهالــي
مدينــة كنــدز ،إال أنهمــا الزالتــا تصــران علــى ارتــكاب
الجرائــم األخالقيــة ،واســتخفتا بتهديــدات اإلمــارة اإلســامية
واعتبرتاهــا فارغــة.
إن معظــم الصحفييــن فــي قنــاة طلــوع هــم إمــا علمانيــون أو
ملحــدون أو شــيوعيون أو شــهوانيون منحرفــون أخالقيــاً،
ه ّمهــم الوحيــد هــو مــلء البطــون وقضــاء الشــهوات ،وال
يعرفــون قيمــة العفــاف ،وأنــى لمــن هــو غــارق فــي بحــر
الفواحــش ونجاســة الرذائــل أن يعــرف قــدر العفــاف؟
فهــل تتوقعــون ممــن يبيحــون المثليــة والشــذوذ أن يدعمــوا
قنــاة تعــرف الحيــاء والعفــاف؟ وهــل سيشــعر بالخــزي والعــار
مــن اتخــذ إلهــه هــواه؟
وهــل يتمخــض االحتــال الصليبــي الغاشــم إال بإعــام عاهــر
فاجــر ال يعــرف قيمــة العفــاف وال قــدر الطيبيــن والطيبــات.
وربمــا تكــون تهمــة الزنــا شــيئا ً هيّنـا ً عندهــم إال أنــه عنــد هللا
والمؤمنيــن عظيــم ،قــال هللا تعالــى( :تحســبونه هينــا وهــو
عنــد هللا عظيــم).
♦ فرحــة المســلمين األفغــان ،وردود أفعــال نشــطاء مواقــع
التواصــل اإلجتماعــي:
لقــد أعــرب الكثيــر مــن المســلمين األفغــان عــن فرحتهــم
باســتهداف قنــاة طلــوع ،ونــذروا نــذورا شــكراً هلل علــى هــذه
الغــزوة المباركــة ،وقــد بــارك الكثيــر مــن النشــطاء اإلعالميين
األفغــان فــي شــبكات التواصــل اإلجتماعــي داخــل البــاد
وخارجهــا الهجــوم علــى قنــاة طلــوع ،واعتبــروه هجومــا ً

علــى وكــر اســتخباراتي ،وطالبــوا بمهاجمــة ومعاقبــة وســائل
اإلعــام األخــرى التــي ترتكــب نفــس الجرائــم والفســاد،
وبإمكاننــا أن نقتبــس ردود أفعــال بعــض منهــم.
 يقــول فضــل الربــي شــاكر :إن قتــل النفــوس أخالقيــا ًجريمــة كبــرى ،وأخطــر بــآالف المــرات مــن قتلهــا جســدياً،
وعلــى الرغــم مــن أن البعــض رأوا أن هجــوم طالبــان علــى
حافلــة لقنــاة طلــوع كان مــن الجرائــم الوحشــية ،ولكــن
الكثيــر يعتقــدون أن هــذه الضربــة خنقــت شــرايين االنحطــاط
األخالقــي والوحشــية المعنويــة.
نعــم! ال يوجــد مثيــل لمــا أســاءت هــذه القنــاة الخبيثــة إلــى
الشــعائر الدينيــة واســتهزأت بالثوابــت الدينية ورمــت بالهوية
األفغانيــة وثقافتهــا اإلســامية األصيلــة عــرض الحائــط خــال
األعــوام الثالثــة العشــر الماضيــة.
كــم قتلــت مــن الضمائــر الحيــة؟ وكــم أفســدت مــن عقــول
الشــباب والفتيــات؟ كــم تاجــرت بأعــراض الفتيــات؟ كــم ســعت
لمســخ الهويــة اإلســامية األفغانيــة؟ وليســت بأقــل جرمــا
وإفســاد مــن أفــام هاليــوود وباليــوود ،و ....ولكــن لألســف لم
يتفــوه أحــد ،واليــوم لمــا هوجمــت هــذه المجموعــة الفاســقة،
تجــار حرمــات األفغــان ،يأتــي بعــض النــاس ويقولــون بأنهــا
وحشــية وهمجيــة؟ عجيــب! إننــا ننظــر إلــى الحقيقــة مــن
خــال نظــارات عــوراء ،والحقيقــة ليــس كل هجــوم وحشــي،
وبعــض القتلــى ليســوا بأبريــاء وال عــزل.
 ويقــول ناشــط آخــر يدعــى أحمــد شــاه حكيمــي :هجــوم علــىأتبــاع الدجــال ،وعلــى أحفــاد إبليــس ،والحمــد هلل انعقــدت
مجالــس البــكاء والنياحــة فــي بيــوت أبنــاء الشــياطين .علــى
أمــل أن تســتمر مثــل هــذه الضربــات.
 وكتــب ناشــط إعالمــي آخــر يدعــى أســد بــرى :إن الــذي ردعلــى الهجــوم الفكــري للكفــار ،أفــرح قلــوب آالف المؤمنيــن
بتضحيتــه حياتــه ،وأدخــل الرعــب والخــوف علــى قلــوب
أعــداء هللا مــن الكفــار وعمالئهــم.
 ويقــول اســماعيل نثــار :إن وســائل اإلعــام ينبغــي أن تــؤديمســؤوليتها كمــا تتبجحــون ،وأمــا إذا كانــت تنشــر أخبــاراً
لصالــح الحكومــة العميلــة وكأنهــا تنشــر اإلعالنــات التجاريــة،
وتصيــب مــن أعــراض المعارضيــن وتبــث الدعايــات ضدهــم؛
فــا بــد وأن تكــون مســتهدفة لهجماتهــم ،فيجــب علــى
الصحفييــن أن يثبتــوا حيادهــم علــى أرض الواقــع ال باللســان
فقــط.
 ويقــول عبدالرحمــن عبدالرحمــن :إن طالبــان لــم يكونــواوحيديــن فــي مطالبتهــم باســتهداف قنــاة طلــوع ،بــل كانــت
هــذه مطالــب جميــع الشــعب األفغانــي ،لقــد أهانــت هــذه القنــاة
الكثيــر مــن العوائــل العفيفــة الكريمــة ،وقــد أراح طالبــان
نفــوس ثمانيــن فــي المائــة مــن الشــعب األفغانــي بســبب هــذا
الهجــوم البطولــي ،حيــث أشــادوا بهــذا الهجــوم وطالبــوا
باســتمرار أمثــال هــذه الهجمــات ،وقــد اتضــح للشــعب
األفغانــي أن القضــاء علــى الفســاد والفحشــاء ،والســرقات
والجرائــم مــن ميــزات اإلمــارة اإلســامية.
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 ويقــول عبدالحنــان همــت :إن قنــاة طلــوع كانــت فــيالحقيقــة وكــراً اســتخباراتيا ً يهودي ـاً ،ســعت خــال الســنوات
الثالثــة عشــر الماضيــة بــكل وقاحــة إلــى تشــويه ثوابتنــا
ومعتقداتنــا ،وكانــت الحكومــة العميلــة ال تحــرك ســاكنا ً تجــاه
جرائمهــا األخالقيــة ،بــل كانــت تبــارك عملهــا وتدعمهــا،
فهبّــت أبــاة طالبــان لنجــدة هــذا الشــعب األبــي ،ولــن تســتقيم
األفــواه المتعرجــة إال باللكمــات.
 ويقــول مدثــر همــراز :اعتقلتــم عبــد اللطيــف حكيمــي وقتلتــمالدكتــور حنيــف( ،المتحدثيــن الرســميين لإلمــارة اإلســامية
ســابقاً) ولكــن لــم يعتبــره أحــد هجوم ـا ً علــى حريــة التعبيــر،
واليــوم لمــا عوقــب موظفــوا قنــاة طلــوع المعاديــن لإلســام،
فهــذا هجــوم علــى حريــة التعبيــر! تبــا ً لكــم وإلنصافكــم
األعــور.
 ويقــول ذاهــدهللا انصــاری :إن الهجــوم علــى قنــاة طلــوعزلــزل عــروش الكفــر العالمــي ،وقــد ســارع أئمــة الكفــر
إلــى إدانــة هــذا الهجــوم ،وإنــي أطالــب اإلمــارة اإلســامية
أن يهتمــوا بدحــر هــؤالء األعــداء الخفييــن وأن يدوخــوا
رؤوســهم وأســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن يتقبــل شــهادة
وتضحيــة هــذا البطــل اإلستشــهادي .آميــن.
 ويقــول برهــان :إلــى مخطــط هــذا الهجــوم :بــارك هللا فــيعمــرك ،وأســعد هللا حياتــك ،وقضــى هللا حوائجــك ،ورضــي هللا
عنــك وغفــر لــك .ال أدري كيــف أوجــه كلمــات الشــكر إليــك،
وكيــف أرســل كلمــات التهنئــة إليــك؟
♦ هــل اســتهداف مجرمــي طلــوع هــو هجــوم علــى اإلعــام
واإلعالمييــن؟
بعــد هــذه الغــزوة المباركــة تســارع بعــض النــاس إلــى إدانتهــا
واعتبروهــا هجوم ـا ً علــى الصحفييــن والمدنييــن ،وقالــوا إن
الصحافــة ليســت جريمــة!
وقــد أعلنــت اإلمــارة اإلســامية بوضــوح بــأن الهجــوم علــى
قنــاة طلــوع ليــس هجومــا ً علــى وســائل اإلعــام ،بــل هــو
هجــوم علــى شــبكة اســتخباراتية عاملــة ضــد الديــن ووحــدة
هــذه البــاد.
فالتجسس جريمة.
وترويج الفواحش والرذائل جريمة.
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والخوض في حرب دعائية لصالح المحتلين جريمة.
ورمي المؤمنات العفيفات الغافالت بتهمة الزنا جريمة.
وبث األفالم الماجنة والمسلسالت الفاتنة جريمة.
والسخرية بثوابت اإلسالم وعقائد المسلمين جريمة.
ولــو أحصينــا جرائــم طلــوع األخالقيــة الحتجنــا إلــى تســويد
عشــرات الصفحــات.
إن اإلمــارة اإلســامية كمــا تقــارع األعداء العســكريين للشــعب
األفغانــي المســلم ،فهــي كذلــك تــرى مــن الواجــب محاربــة
العــدو الثقافــي والفكــري لهــذا الشــعب ،وتســعى إلنهــاء كال
اإلحتالليــن العســكري والفكــري.
وقــد أكــد الشــيخ ذبيــح هللا مجاهــد بــأن بيانــات الشــجب
واالســتنكار لهــذا الهجــوم والتهديــدات والتوعــدات مــن قبــل
الســفارة األمريكيــة ،والعميــل أشــرف غانــي ،والعميــل عبــد
هللا ،والشــيوعي دوســتم لــن تثنينــا عــن عزمنــا.
إن اإلمــارة اإلســامية تطالــب وســائل اإلعــام أن ال تســخر
مــن ثوابتنــا وعقائدنــا اإلســامية ،وأن ال تصــف المجاهديــن
والجهــاد باإلرهابييــن والعنــف ،وأن ال تشــيع الفواحــش
والمنكــرات بذريعــة حريــة اإلعــام ،وأن ال تســعى لطمــس
هويتنــا وثقافتنــا اإلســامية باســتبدالها بالثقافــة الغربيــة ،وأن
ال تعمــل علــى إفســاد عقــول أطفالنــا وفتياتنــا ،وأن ال تخــرج
عــن مفهــوم اإلعــام إلــى بنــد الدعايــة المجــردة ،وأن ال
تصبــح مجــرد دميــة يحركهــا المســتعمرون لتحقيــق أهدافهــم
المشــؤومة ،بــل عليهــم تهيئــة وتقديــم برامــج تتطابــق مــع
بيئتنــا ومجتمعنــا ،وعليهــم أن يخدمــوا مصالــح هــذا الشــعب
ويخففــوا مــن مآســيه ،واعلمــوا أن هــذا الشــعب مســلم أبــي
مجاهــد يريــد مجتمعــا ً عفيفــا ً طاهــراً ،ويريــد الحيــاة الحــرة
الكريمــة ،وال يرضــى بالمجتمــع البهيمــي الشــهواني الــذي ال
يهمــه إال قضــاء الشــهوات واللهــث وراء الملــذات.
فلــذا يجــب علــى أصحــاب الخيــر مــن المســلمين أن يســارعوا
إلــى نجــدة ومــؤازرة إخوانهــم األفغــان فــي المجــال اإلعــام
اإلســامي والدعــوة إلــى هللا ،وعليهــم أن يســدوا الثغــرات
التــي يســتفيد منهــا العــدو المحتــل المفســد لديــن ودنيــا هــذا
الشــعب المســلم المجاهــد.
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انقالب املفاهيم! ()2
إعداد :بلخي

يقــول صاحــب الظــال رحمــه هللا" :إن اإليمــان ليــس كلمــة
تقــال ،إنمــا هــو حقيقــة ذات تكاليــف ،وأمانــة ذات أعبــاء،
وجهــاد يحتــاج إلــى صبــر ،وجهــد يحتــاج إلــى احتمــال.
فــا يكفــي أن يقــول النــاس :آمنــا .وهــم ال يتركــون لهــذه
الدعــوى حتــى يتعرضــوا للفتنــة فيثبتــوا عليهــا ويخرجــوا
منهــا صافيــة عناصرهــم خالصــة قلوبهــم .كمــا تفتــن النــار
الذهــب لتفصــل بينــه وبيــن العناصــر الرخيصــة العالقــة
بــه  -وهــذا هــو أصــل الكلمــة اللغــوي ولــه داللتــه وظلــه
وإيحــاؤه  -وكذلــك تصنــع الفتنــة بالقلــوب .هــذه الفتنــة
علــى اإليمــان أصــل ثابــت ،وســنة جاريــة ،فــي ميــزان هللا
ســبحانه ...ونعــود إلــى ســنة هللا فــي ابتــاء الذيــن يؤمنــون
وتعريضهــم للفتنــة حتــى يعلــم الذيــن صدقــوا منهــم ويعلــم
الكاذبيــن .فــإذا طــال األمــد ،وأبطــأ نصــر هللا ،كانــت الفتنــة
أشــد وأقســى .وكان االبتــاء أشــد وأعنــف .ولــم يثبــت إال
مــن عصــم هللا .وهــؤالء هــم الذيــن يحققــون فــي أنفســهم
حقيقــة اإليمــان ،ويؤتمنــون علــى تلــك األمانــة الكبــرى،
أمانــة الســماء فــي األرض ،وأمانــة هللا فــي ضميــر اإلنســان.
فــي العــدد الماضــي نقلنــا نبــذة مــن ســيرة األســتاذ ســياف
زعيــم «مجلــس شــورى الحراســة والثبــات» الــذي شُــكل
تحــت غطــاء إصــاح الحكومــة ومنحهــا المشــورات النافعــة.
وبمناســبة المشــورة؛ يقــول ســفيان الثــوري فــي كتابــه إلــى
عبــاد بــن عبــاد( :إيــاك واألمــراء  )...ويقــول( :مــن دق لهــم
دواة أو بــرى لهــم قلم ـا ً فهــو شــريكهم فــي كل دم كان فــي
المشــرق والمغــرب) .رحمــك هللا يــا ســفيان الثــوري ،مــن
دق لهــم دواة أو بــرى لهــم قلمـا ً فهــو شــريكهم فــي كل قطــرة
دم ،فكيــف بمــن أفتــى لهــم بجلــب الكفــار وناصرهــم وفتــح
األرض لهــم وهــم يقتلــون المســلمين؟ كيــف بمــن أفتــى لهــم
بقتــال المجاهديــن ومنــع نصــرة المســلمين كيــف وكيــف...؟
وعنــد هللا تجتمــع الخصــوم .نكمــل بقيــة المقــال فنقــول:
كان لألســتاذ ســياف آرائــه المتباينــة ،وقــد صــ َّرح فــي
حــوار صحفــي قبــل ســنوات بشــرعية تواجــد األمريكييــن
فــي أفغانســتان بحجــة أن تواجدهــم جــاء نتيجــة مطالبــة
مجلــس األمــن الدولــي التابــع لألمــم المتحــدة .وهــذا ينافــي
تصريحاتــه أيــام الجهــاد والــذي كان يقــول :إن مجلــس
األمــن الدولــي آليــة أمريــكا وإســرائيل .وكان يعتبــر مهمــة
ممثــل األمــم المتحــدة آنــذاك (بنيــن ســيوان) مؤامــرة مــن
قبــل أعــداء اإلســام.
وكان لســياف شــيمته الخاصــة أيــام الجهــاد األفغانــي
ضــد الســوفييت ،ويصفــه أحــد زمالئــه أنــه كان يتّبــع

مجلة الصمود | العدد  | 119جمادى األولى 1437هـ  -فبراير 2016م

7

طريقــة غريبــة جــداً فــي اســتقبال ضيوفــه! فقــد كان ســياف
ينظــر فــي وجــه ضيفــه ويتف ـ ّرس فيــه ،وفــي الغالــب يكــون
الضيــف مجموعــة وليــس فــرداً واحــداً ،فــإن وجدهــم
تبــدوا علــى محياهــم اله ّمــة الصادقــة واإلخــاص وحــب
الجهــاد واالستشــهاد ،فهــؤالء يســتقبلهم فــي جنــاح الزهــد!
وجنــاح الزهــد هــذا هــو عبــارة عــن غرفــة طينيــة! يفــرش
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لهــم ســياف ردائــه البتــو ـ الــرداء الــذي يســتعمله األفغــان
فــوق رؤوســهم -ويأتــي لهــم بطعــام يتناســب مــع الحــال،
ثــم يحدّثهــم عــن الشــهادة وفضلهــا والفتوحــات والكرامــات
وهكــذا فــي عامــة الحديــث .أمــا إن كان الضيــوف مــن
النــوع اآلخــر وخاصــة التجــار والمنفقيــن المحســنين وذوي
الهيئــات مــن دول الخليــج ،فهــؤالء يُســتقبلون فــي الجنــاح
الرســمي ،والحديــث كلــه يكــون عــن المشــاريع والبرامــج
والمصاريــف والتكاليــف واإلحتياجــات! .وهــو الــذي يقــول
اآلن:علقــوا جثــث االستشــهادين علــى أبــواب كابــول ليعتبــر
بهــم اآلخــرون.
وقــد وصفــه األخ عبدالوهــاب الكابلــي بــأنّ غضبــه علــی
المجاهدیــن فــي ســبیل هللا تعالــی كان أكبــر مــن غضــب قائــد
ي
القــوات األمریكیــة فــي أفغانســتان! وأكبــر مــن غضــب أ ّ
جنــرال صلیبــي یقــود الحــرب ضــ ّد المجاهدیــن ،مــع أنهــم
أعلنوهــا حربــا ً علــی اإلســام ولكنهــم لــم یأمــروا بتعلیــق
أجســاد المجاهديــن علــی المشــانق عنــد بوابــات المــدن .أ ّمــا
هــذا فقــد أفتــی بــكل وقاحــة أن قتــال المجاهدیــن للصلیبییــن
وأعوانهــم فــي أفغانســتان (محاربــة هلل ورســوله)! وقــد
استشــهد باآلیــة القرآنیــة( :إنمــا جــزاء الذیــن یحاربــون هللا
ورســوله ویســعون فــي األرض فســاداً أن یقتّلــوا أو یصلّبــوا
أو تقطّــع أیدیهــم وأرجلهــم مــن خــاف أو ینفــوا مــن األرض
ذلــك لهــم خــزي فــي الدنیــا ولهــم فــي اآلخــرة عــذاب عظیــم).
ـف بهــذا ،بــل أوصــی الحكومــة العمیلــة الســابقة فــي
ولــم یكتـ ِ
كابــل أن تعلّــق أجســاد خمســة ممــن یعاونــون االستشــهادیین
وهــو وصفهــم باالنتحارییــن -علــی المشــانق عنــد بوابــات(كابــل) وأن تتــرك جثثهــم معلقــة لمــدة شــهر للعبــرة ،وبعدهــا
یتحمــل
إن لــم تتوقــف سلســلة الهجمــات االستشــهادية فهــو ّ
المســؤولیة.
ولــم یقــف عنــد هــذا الحــدّ ،بــل أفتــى بتحریــم الحمــات
االستشــهادیة ،وتحــدّی علمــاء اإلســام أن یقدّمــوا دلیــاً
واحــداً علــی جوازهــا .وهــو الــذي نصــح الحكومــة العملیــة
بعــدم طلــب الســام مــن الطالبــان ،بــل أوصاهــا بد ّكهــم
والقضــاء علــی قوتهــم ،ألنهــم – بزعمــه– لــن یجنحــوا للســلم
مادامــوا أقویــاء .واســتدّل لجنــوح المجاهدیــن للســلم أ ّوالً
باآلیــة القرآنيــة( :وإن جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا) .وأكــ ّد
باألیمــان المغلّظــة بــأنّ مقاتلیــه ــــ الذیــن وصفهــم بالمجاهدیــن
ــــ وحدهــم یســتطیعون أن یهزمــوا (الطالبــان) فــي أفغانســتان.
هــذه الفتــاوى والتصریحــات الغریبــة لیســت لجنــرال فــي
حكومــة كابــول العمیلــة ،بــل هــي لتلــك الشــخصیة (اللغــز)
التــي كان یعرفهــا العالــم اإلســامي باســم (الشــیخ عبــد رب
الرســول ســیاف العالــم األزهــري وقائــد منظمــة االتحــاد
اإلســامي) الــذي ظهــر علــی الســاحة األفغانیــة طالب ـا ً للعلــم
الشــرعي ،ث ـ ّم مدرس ـا ً لهــا فــي جامعــة كابــل ،وبعدهــا عالم ـا ً
أزهریــاً ،وابنــا ً للحركــة اإلســامیة ،وأخیــراً قائــداً لمنظّمــة
إســامیة ورئیس ـا ً للــوزراء فــي حكومــة األحــزاب الجهادیــة
األفغانیــة الســابقة فــي المهجــر.
يصفــه أحــد المعجبيــن بخطبــه الرنانــة الناريــة ويقــول:
"فــي منتصــف الثمانينــات وقبــل أن أبلــغ الحلــم جئــت

مجلة الصمود | العدد  | 119جمادى األولى 1437هـ  -فبراير 2016م

مســتمعا ً لــه !..كان الزحــام شــديداً ..وتكبيــر الجماهيــر بيــن
كلمــة وأخــرى أشــد! وتنتهــي المحاضــرة الجهاديــة التــي
كانــت تتضمــن أكثرهــا قصــص المالئكــة وهــي تقاتــل جنبــا ً
إلــى جنــب معــه!! وفــي النهايــة فُرشــت البُســط فهنــا شــما ٌ
غ
أحمــر ..وهنــاك شــما ٌ
غ أخضــر ،وال عجــب فالغــزو لــم يكــن
قــد أتانــا بعــد! والبعــض تحمــس فرفــع طــرف ثوبــه ..وابتــدأ
بعدهــا نشــيد الحـلـــب (مــا نقــص مــا ٌل مــن صدقــة)! (ومــن
جهــز غازيـا ً فقــد غــزا  )!..نعــم إنهــا أحاديــث نبويــة شــريفة..
ولكــن الــذي ليــس شــريفا ً هــو ذاك المتلبّــس بلبــاس الديــن
الــذي جعلــه مفتاح ـا ً البتــزاز المســلمين عــن طريــق الحجــة
الشــرعية ..وصــدق الرســول صلــى هللا عليــه وســلم( :أخــوف
مــا أخــاف علــى أمتــي مــن منافــق ســليط اللســان  )!..يــا هللا إن
ســاطة لســانه هــذه لــم تكــن لتنفــع وتؤثــر إال عندمــا اســتخدم
بخبــث منــه األدلــة الشــرعية !..وإن نفاقــه لــن يجعــل النبــي
يخشــى علــى أمتــه منــه إال بعدمــا تعلّــم فنــون العــزف علــى
األحاديــث النبويــة ثــم إجادتــه التمثيــل علــى خشــبة الجهــاد
ومســرح التديــن المزعــوم ،ليكبّــروا لــه بــدالً مــن التصفيــق
أكوامــا ً مــن الجماهيــر المخــدّرة ،وضحايــا متزايــدة مــن
أولئــك الذيــن باتــوا ال يفرقــون حتــى بيــن القتــال مــن أجــل
إقامــة مــا يســمى بالحــق الوطنــي وحــق تقريــر المصيــر عبــر
مظلــة األمــم المتحــدة وبيــن أولئــك الذيــن يجاهــدون إلقامــة
الدولــة اإلســامية عبــر مظلــة القــرآن والســنة .فشــتان وهللا
بيــن الرايــة العميــاء تلــك الرايــة الوطنيــة التــي ال يتورعــون
عــن التطبيــل لهــا بــل والمشــاركة فيهــا وبيــن رايــة اإلســام
الواضــح البيّــن والــذي ال يشــكك فيــه إال كل جاهــل بالديــن أو
مــارق أو عميــل أو مــن أصابتــه زندقــة الحقــد علــى ســلفنا
الصالــح رضــوان هللا عليهــم.
نقــول بأنــه وبعــد أن انهزمــت روســيا وســحبت جيوشــها بــكل
ذل وصغــار؛ أراد المقاتلــون األفغــان أن يتقاســموا الســلطة
انطالقــا ً مــن مفهــوم (التعدديــة السياســية) فجــاءت قــوات
الشــيوعي عبــد الرشــيد دوســتم ،وقــوات حــزب الوحــدة،
وقــوات ربانــي وحكمتيــار ،وقــوات وطنيــة أخــرى كانــت تدافع
عــن الحــق الوطنــي األفغانــي وليــس إلقامــة دولــة اإلســام،
فوقــف ســياف خطيبــا ً فيهــم بعــد ســقوط مدينــة خوســت
1989م وقــال بالحــرف الواحــد( :إن المشــاركة بالحكومــة
المختلطــة والقبــول بالحكومــة المحايــدة مــروق مــن اإلســام
وغــدر بالجهــاد كلــه) .ثــم بعــد خطبتــه العصمــاء هــذه أصــدر
بيانــا ً مقتضبــا ً ومشــتركا ً مــع بعــض الفصائــل الجهاديــة،
وقــد ُو ّزع علــى جميــع الجبهــات ،وأُذيــع فــي الــوكاالت
قتطــفُ لكــم فقــرة مهمــة مــن ذلــك البيــان الــذي
اإلعالميــة ،وأَ ِ
كان عنوانــه (لمــاذا قلنــا ال؟)؛ يقــول ســياف( :كيــف يحــق
ألحدنــا أن يتفــاوض مــع الشــيوعية الكافــرة موســكو بشــأن
تعييــن مصيــر بلــد إســامي؟ وهــل صــارت موافقــة الــروس أو
الغــرب اآلن شــرطا ً فــي تشــكيل الحكومــة اإلســامية القادمــة
فــي أفغانســتان!؟ إن هــذا االتفــاق المرفــوض لهــو مغامــرة
بجهــاد ثالثــة عشــر ســنة مليئــة بدمــاء الشــهداء الذيــن
قاتلــوا لتكــون كلمــة هللا هــي العليــا فــي األرض ثــم نأتــي نحــن
مــن بعدهــم لنضيــع مــا اســتأمنوننا عليــه ونجعــل مصيــر

إقامــة الحكــم اإلســامي تحــت رحمــة (صناديــق االقتــراع!)
ليتســاوى فــي الصنــدوق الشــيوعي ،والرافضــي ،والمســلم،
وليتســاوى الــذي قاتــل مــن أجــل حكــم هللا ،والــذي قاتــل مــن
أجــل اإللحــاد والعفــن الشــيوعي وإقامــة الدولــة الوطنيــة ذات
التعدديــة السياســية؟!).
كان ســیاف فیمــا ســبق یعتبــر أمریــكا مــن ألــد أعــداء اإلســام،
ولــم یكــن یفــرق بینهــم وبیــن الــروس الذیــن كان یحاربهــم،
ولكنــه تحــول مــن عــد ّو ألمریــكا إلــی صديــق معتمــد لديهــا،
وقــد جلــس مــع بــوش علــى مائــدة يفصــل بينهمــا رجــل شــيعي
محمــد محقــق فقــط وكان یقــول عنهــا باألمــس....( :فكیــف
یُتوقّــع أن یتفــق الــروس واألمریــكان مــن أجــل مصلحتنــا؟
وهمــا مــن الكفــرة الصلیبییــن أو الیهــود ...فهــذا الجهــاد
إنمــا هــو جهــاد إســامي وســنحافظ علــی أصالتــه بــإذن هللا،
ولــن نلقیــه فــي حضــن أحـ ٍد كائنـا ً مــن كان .وســنمضي علــی
صــراط العزیــز الحمیــد مســتعینین بــه ومتوكلیــن علیــه دون
أن نتعلّــق بأذیــال هــؤالء وهــؤالء) (افتتاحیــة العــدد الســابع
والثامــن بقلــم ســیاف لمجلــة البنیــان المرصــوص .أغســطس
1998م).
وهــذا نــص تحدّیــه باألمــس( :وإننــي أتحداكــم أن تجــدوا
ي كتــاب مــن الكتــب الفقهیــة والشــرعیة
مبــرراً شــرعیا ً فــي أ ّ
یقــول :إن اإلســام أجــاز الجلــوس أو التعامــل مــع المرتدیــن
والزنادقــة ناهیــك عــن مشــاركتهم فــي القضایــا المصیریــة.
هــذا مــن الناحیــة الشــرعیة .ومــاذا نقــول للعالــم حیــث
یواجهنــا بســؤال واحــد محــرج وهــو :إذا كانــت القضیــة
تُحــل بالجلــوس مــع الشــیوعیین فلمــاذا هــذا الدمــار الشــامل؟
ولمــاذا هــؤالء الضحایــا؟ ولمــاذا ك ّل هــذه الرزایــا والبالیــا
التــي حلــت بأفغانســتان بســبب تعنّتكــم ضـ ّد (تراقــي) و(أمیــن)
و(كارمــل) و(نجیــب)؟( .خطــاب ســیاف فــي النــدوة المفتوحــة
التــي نظّمتهــا اللجنــة السیاســیة لمنظمــة ســیاف یــوم الثالثــاء
 /21مایــو1991 /م .مجلــة البنیــان المرصــوص :العــددان
 37-36یونیــو 1991م).
روى عــن عمــران بــن حصيــن رضــي هللا عنهمــا – مرفوعـاً:
"إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم بعــدي :منافــق عليــم اللســان".
رواه أحمــد22/1و ،44والطبرانــي فــي الكبيــر .قــال المنــاوي
فــي (فيــض القديــر  :)52/1كل منافــق عليــم اللســان :أي:
عالــم للعلــم ،منطلــق اللســان بــه ،لكنــه جاهــل القلــب والعمــل،
فاســد العقيــدةُ ،مغـ ٍر للنــاس بشقاشــقه وتفحصــه وتقعــره فــي
الــكالم.
وعــن زيــاد بــن حديــر قــال :قــال لــي عمــر  -رضــي هللا
عنــه  :-هــل تعــرف مــا يهــدم اإلســام؟ قــال :قلــت :ال .قــال:
يهدمــه زلــة العالــم ،وجــدال المنافــق بالكتــاب ،وحكــم األئمــة
المضليــن .رواه الدرامــي .
ونرجــع إلــى مــا قالــه الدكتــور أميــن رحمــه هللا" :مــن لــي
بمــن يأخــذ الديــن الصناعــي بــكل مــا فيــه ،ويبيعنــي ذرة مــن
الديــن الحــق بــكل مــا أســمى معانيــه"؟
ولي كبد مقروحة من يَبي ُعني

بها كبداً ليست بذات قُروح!
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بقلم :صالح الدين

أوباما
رمــــــــــــز
الفاشلین

10

دخــل الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا إلــى قاعــة الكونغــرس
إللقــاء خطــاب حــول «حالــة االتحــاد» الســنوي للمــرة األخيــرة،
ومــا کان إال مشــهد ســيناريو زائــف :رئيــس يلقــى اســتقبال
الفاتحيــن بالتصفيــق والعنــاق والقبــات ،بعــد أن فشــل فــي تحقيــق
معظــم تعهداتــه ســواء علــى الصعيــد الداخلــي أو الخارجــي؛ بــل
وعرفــت أمريــكا فــي عهــده انســحابا ً دولي ـا ً وتراجع ـا ً اســتراتيجيا ً
جعلهــا موضــع ســخرية أحيانــاً ،وهــو مــا أغــرى بهــا بعــض
أعدائهــا وحلفائهــا أيضــا.
لــم يعتــذر أوبامــا عــن فشــله المخــزي فــي تحقيــق كافــة تعهداتــه
فــي خطابــه التاريخــي فــي جامعــة القاهــرة فــي العــام ،2009
ومنهــا تحقيــق مصالحــة بيــن الواليــات المتحــدة واإلســام
والمســلمين ،والتوصــل إلــى تســوية عادلــة للقضيــة الفلســطينية.
يعطيك من طرف اللسان حالوة
ويروغ منك كما يروغ الثعلب
كــذب فــي كل شــيء :فــي إغــاق غوانتانامــو ،والكيمــاوي
الســوري ،وتحقيــق أبســط ســام فــي الشــرق األوســط ،حتــى أن
"النتــن ياهــو" احتقــره فــي عقــر داره .إن التاريــخ ســوف يكتــب
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الكثيــر عــن أوبامــا الفاشــل الــذي ال يســتحق إال أن يكــون
عبــداً إلســرائيل التــي لــم تنظــر إليــه إال علــى هــذا األســاس.
ولــم تقتصــر خيانــة أوبامــا على اإلخــاف بوعــوده وبتعهداته،
بــل إنــه خــذل أيضــا ً لونــه وأصولــه وقيمــه الديمقراطيــة
واإلنســانية المزعومــة ،باعتبــاره ابنــا ً ألحــد المهاجريــن
األفارقــة ،فتحــت لــه أمريــكا ذراعيهــا وجعلــت ابنــه رئيس ـاً.
فقــد أعلنــت الســلطات األمريكيــة قبــل أســبوع مــن خطابــه
أنهــا أوقفــت  121بالغـا ً وطفـاً مــن طالبــي اللجــوء فــي وضــع
غيــر نظامــي ،وصــدرت أوامــر بطردهــم.
ســيذهب أوبامــا ،بــل إنــه ذهــب فع ـاً فــي التاريــخ ،كرئيــس
ضعيــف وفاشــل ،محفوفـا ً بلعنــات مظلومين ومه ّمشــين علّقوا
عليــه آمالهــم قبــل ســبع ســنوات ،ثــم رفــض حتــى أن يعتــذر
إليهــم ،أو أن يشــعر
بالخجــل مــن تســببه فــي
تفاقــم معاناتهــم.
مــن الواضــح أن أمريــكا
كتبــت شــهادة وفاتهــا
كإمبراطوريــة كبــرى
ودولــة عظمــى عندمــا
أفغانســتان
احتلــت
وخســرت
والعــراق!
ماديــا ً كثيــراً ،وســوف
تخســر مــا لــم تتــدارك
ذلــك باالنســحاب الســريع،
ومالــم تتعلــم أن الشــعوب
الصغيــرة قــادرة علــى
الوقــوف فــي وجههــا،
ولــن تأخذهــا باألحضــان
والقبــات عندمــا تحتــل
ديارهــا وتنهــب ثرواتهــا؛
بــل ســتدافع بــكل شراســة
عــن أرضهــا وتراثهــا.
نتعجــب إن لحقــت بهــا الهزيمــة فـــ {إن هللا ال يصلح عمل
ولــن
ّ
المفســدين} ،وكــم أفســدت أمريــكا؟!! وكــم َعلَــت وتجبــرت
علــى شــعوب العالــم؟! .ولذلــك النهايــة حتمـا ً ســتكون وخيمــة
والعاقبــة هزيمــة نكــراء..
وقــد تســبب ارتفــاع حصيلــة قتلــى المدنييــن األبريــاء ومقتــل
الجنــود األمريكييــن فــي انخفــاض معــدل تأييــد الشــعب
األمريكــي للحــرب األمريكيــة فــي أفغانســتان ،ثــم مظالــم
القــوات األمريكيــة فــي ســجن أبوغريــب وفــي معتقــل باغــرام
وغوانتانامــو التــي بقيــت وصمــة عــار فــي جبيــن أمريــكا.
وقــد أســاءت هــذه التعذيبــات إلــى ســمعة أمريــكا دوليـاً ،وقــد
كان مــن بيــن شــعارات أوبامــا فــي الدعايــات اإلنتخابيــة عــام
 2008انســحاب القــوات األمريكيــة مــن أفغانســتان والعــراق
وإغــاق معتقــل غوانتانامــو؛ وبســبب هــذه الشــعارات
اإلنتخابيــة وصــل إلــى ســدة الحكــم فــي البيــت األبيــض .يــرى
كثيــر مــن الخبــراء السياســين أن فــوز أوبامــا فــي انتخابــات
عــام  2008كان ســببه شــعاراته ضــد الحــرب فــي أفغانســتان.

لكــن أوبامــا مــاذا فعــل فــي الواقــع العملــي بعــد بقائــه فــي
الحكــم ألكثــر مــن ســبعة أعــوام؟ لقــد بقــي معتقــل غوانتانامــو
كمــا كان فــي عهــد بــوش االبــن ،والقــوات األمريكيــة بقيــت
فــي أفغانســتان باســم آخــر ،حتــى إن حلــف الناتــو وصــل إلــى
نتيجــة وهــي أن بقــاء القــوات الناتويــة فــي أفغانســتان ليــس
فــي صالحهــا وبالتالــي يجــب أن تنســحب جميــع القــوات
الناتويــة إلــى نهايــة عــام  2014مــن أفغانســتان ،وطمأنــت
أمريــكا الشــعب األمريكــي بــأن القــوات األمريكيــة ستنســحب
مــع قــوات الناتــو مــن أفغانســتان.
وبنهايــة عــام  2014لــم تنســحب القــوات األمريكيــة مــن
أفغانســتان كمــا وعــدت أمريــكا .وبحســب صحيفــة أسوشــييتد
بــرس فــي تقريــر قدّمتــه عــن زيــارة وزيــر الدفــاع األمريكــي
الجديــد لقندهــار ،ص ّرح
األخيــر خــال زيارتــه
لجنــود بــاده أن أمريــكا
تزمــع التواجــد الدائــم
فــي أفغانســتان ولكنــه
وصــف هــذا التواجــد
بالدعــم التدريبــي.
والســؤال األهــم هنــا
اآلن :هــل ســتبقى
أمريــكا حقــا ً لتدريــب
األفغانــي؟
الجيــش
ولِــ َم لــم تقــم أمريــكا
بهــذه المهمــة فــي
هــذه األعــوام األربعــة
العشــر الماضيــة؟
والحقيقــة أن أمريــكا
معاهــدات
بحســب
مســبقة مــع الــدول
تــدرب
المتحالفــة؛
جنــود الــدول المتحالفــة
معهــا فــي واليــة جورجيــا األمريكيــة فــي جامعــة فــورت
بنينــك ،ويتخــرج مــن هــذه الجامعــة مــن القســم العســكري
مايقــارب  800جنــدي كل عــام .والظاهــر أن القــوات
األمريكيــة لــم تنتشــر فــي أي دولــة مــن دول العالــم بنيــة
تدريــب جنودهــا ،بــل انتشــرت بنيــة الســيطرة علــى سياســة
تلــك الدولــة وخيــر مثــال علــى ذلــك أن فــي أمريــكا وكنــدا
يتــدرب  2500مــن الجنــود األلمــان بينمــا يوجــد فــي ألمانيــا
أكثــر مــن  30ألــف مــن القــوات األمريكيــة التــي تقــوم بمهــام
كلهــا لصالــح السياســات األمريكيــة.
ولهــذا الهــدف تبقــى القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان ال
لتدريــب الشــرطة والجيــش األفغانــي ،ولــو كانــت أمريــكا
صادقــة فــي تجهيــز وتدريــب الجيــش األفغانــي لقامــت بهــذه
المهمــة علــى أراضيهــا األمريكيــة بنفقــات قليلــة جــداً وفــي
أعــوام عديــدة ،لكــن الظاهــر أن تدريــب القــوات األفغانيــة
ليــس الهــدف ،بــل الهــدف هــو بقاءهــا فــي أفغانســتان ألهــداف
اســتخباراتية وعســكرية.
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فــي خطــوة جديــرة باإلشــادة ،حـ ّـذرت اإلمــارة اإلســامية فــي
أفغانســتان وســائل اإلعــام مــن ترويــج مــا وصفتــه بالخالعــة
والثقافــة الغربيــة ومحاربــة الديــن اإلســامي وشــعائره،
وأتــى هــذا التحذيــر بعــد يــوم مــن إعــان الحركــة مســؤوليتها
عــن هجــوم اســتهدف ســبعة عناصــر فــي قنــاة «طلــوع»
التلفزيونيــة الشــهيرة بمعاداتهــا لإلســام ونشــرالثقافة
الغربيــة .وأوضحــت اإلمــارة أنهــا اســتهدفت تلفزيــون
«طلــوع» ألنهــا تحــارب إعالمي ـا ً بجانــب الجيــش األمريكــي
وحلفائــه فــي أفغانســتان ،وقالــت فــي بيــان إنهــا هاجمــت
التلفزيــون «ألنــه يــروج للخالعــة واإللحــاد والثقافــة الغربيــة
والعــري» ...وأن موظفيهــا معاديــن للجهــاد ،وكارهيــن
لإلســام ،ويتجسســون لصالــح العــدو األمريكــي ،وهــم ثلــة
ضالّــة دربتهــم المخابــرات األجنبيــة كــي يعملــوا لصالحهــا فــي
أفغانســتان بثــوب الصحافــة واإلعــام.
فــي الســنة الماضيــة عندمــا ســيطرت اإلمــارة اإلســامية علــى
مدينــة «قنــدوز» ،قامــت المحطــة المذكــورة بنقــل مزاعــم
كاذبــة وأباطيــل ،واتهمــت مقاتلــي الحركــة بعمليــات إعــدام
واغتصــاب وخطــف خــال معركتهــم للســيطرة علــى تلــك
المدينــة ،مــن غيــر برهــان ،دعايــة ضــد الجهــاد والمجاهديــن.
إنّ اإلمــارة اإلســامية أ ّكــدت مــرارا أنّهــا ال تســتهدف وســائل
اإلعــام ،وأعلنــت أيض ـا ً أنهــا أبعــد الحــركات عــن اســتهداف
اإلعالمييــن والصحافييــن .فالمســؤول عــن دمــاء هــؤالء
الهالكيــن هــي الجهــة التــي ورطتهــم فــي هــذه المه ّمــة
الخبيثــة .كمــا أن اإلمــارة نصحــت وســائل اإلعــام األخــرى أن
يبتعــدوا عــن نهــج «طلــوع».
إنّ «قنــاة» طلــوع تبـ ّ
ـث برامجها باللغتين الفارســية والبشــتو،
صــة فــي أفغانســتان ،ويقــع مقرهــا
وهــي تعتبــر ثالــث قنــاة خا ّ
فــي العاصمــة كابــول .وهــي أكثــر المحطــات التلفزيونيــة
شــعبية مــن بيــن نظيراتهــا ،كمــا أنهــا ظهــرت علــى الســاحة
بعــد االحتــال األمريكــي.
يقــال إن مؤسســها هــو «ســعد محســني» التاجــر األفغانــي
الــذي عــاد مــن «اســتراليا» بعــد احتــال الواليــات المتحــدة
ألفغانســتان ســنة 2003م .لكــن فــي الحقيقــة «محســني»
لــم يؤســس القنــاة المذكــورة إال بإشــارة وتمويــل أمريكييــن.
فالقنــاة المذكــورة م ّولتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة
التــي تحتــ ّل أفغانســتان .فهــي إذن قنــاة االحتــال األمريكــي
الرســمية فــي كابــول.
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حت
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ألمريكي يف أفغانستان
ا

الذيــن تابعــوا تقاريرهــا وتحليالتهــا وبرامجها شــهدوا شــهادة
رجــل واحــد أنهــا تســير وتتحــرك وفقــا ً لمصالــح الواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،واســتغرب الكثيــر مــن الخبــراء أن يكــون
القيــام بمشــروع كبيــر مثــل هــذا فــي وســع تاجــر عــادي مثــل
«محســني» .فمحســني ليــس إال واجهــة لهــذه القنــاة اختفــى
وراءهــا أخبــث شــياطين االحتــال.
ذاع صيــت (طلــوع) التــي كانــت أول قنــاة إخباريــة علــى مــدار
الســاعة فــي أفغانســتان فــي نقــل األخبــار بســرعة وســط مناخ
إعالمــي متغيــر تنشــط فيــه العشــرات مــن الصحــف ومحطــات
اإلذاعــة ومواقــع اإلنترنــت بعــد االحتــال األمريكــي .لكــن
ســرعان مــا أزيــح الســتار عــن وجــه هــذه القنــاة بعــد انتحــار
عــدد مــن موظفاتهــا ،يُقــال أنهــن تعرضــن لالغتصــاب مــن
قبــل زمالئهــن أو رؤســائهن فــي المحطــة!!
تلــك الفضائــح والجرائــم تــ ّم كتمانهــا باحتــراف ،وبإرضــاء
أوليــاء المغتصبــات بإغــداق األمــوال عليهــم!!
قنــاة طلــوع هــي أكثــر القنــوات نشــراً للخالعــة واإلباحيــة
ّ
لبــث األفــام
أيضــاً ،فهــي تخصــص ســاعات طويلــة
والمسلســات اإلباحيــة بجانــب نقلهــا أخبــار ملفقــة مكذوبــة
ودعايــات ضــد اإلمــارة اإلســامية وتشــويه ســمعة الجهــاد
والمجاهديــن ،والشــعائر الدينيــة.
فــا مجــال ألدنــى مثقــال ذرة مــن شــك أن قنــاة «طلــوع» أكبــر
وســيلة هدّامــة تمولهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة لهــدم
اإلســام والمســلمين واســتهداف الثقافــة اإلســامية والتعاليــم
الدينيــة.
إن قنــاة م ّولتهــا وتم ّولهــا الواليــات المتحــدة التــي تعــادي
اإلســام وتعــادي الجهــاد ،وإن قنــاة يديرها عدد من المفســدين
المنحطيــن الذيــن ك ّل همهــم اســتهداف نظــام األســرة وثقافــة
الشــعب األفغانــي المســلم ،وإنّ قنــاة تحــارب هللا ورســوله بــكل
وقاحــة ،وإن قنــاة تــم تدريــب موظفيهــا للتجســس لصالــح
المحتــل؛ لجديــرة بــأن تُمحــى مــن علــى وجــه األرض،
وجديــرة بــأن يُســتهدف عناصرهــا فــرداً فــرداً ليكــون فــي ذلــك
عبــرة ودرس ـا ً لغيرهــا مــن القنــوات اإللحاديــة.
ّ
فللــه د ّرجنــود اإلمــارة حيــث انتبهــوا لهــذا الجانــب ،ولقنــوا
الثرثاريــن والنابحيــن فــي الفضائيــات الملحــدة التــي تعــادي
اإلســام والمســلمين هــذا الــدرس العظيــم ،ليعلمــوا أن ثقافتنــا
غاليــة وعظيمــة ،وأنّ ديننــا أعظــم.
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هذيان
الجنرال كامبل

هــذى القائــد العــام للقــوات المحتلــة فــي أفغانســتان فقــال
فــي هذيانــه" :أنــه ال خيــار أمــام طالبــان ســوى االستســام
ووضــع الســاح علــى األرض" .وأضــاف" :أنــه يجــب علــى
طالبــان أن يخضعــوا للقانــون األساســي ،وأن يستســلموا
ويلتحقــوا بمشــروع الســام" .وفــي نفــس الوقــت الــذي
دعــا فيــه الجنــرال المغفــل مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية
إلــى اإلستســام ،أ ّكــد علــى اســتمرارهم فــي تدريــب القــوات
األفغانيــة لمواجهــة طالبــان وتقديــم المشــورة لهــم ودعمهــم
ماليــاً.
فيــا عجبــا ً للتفكيــر المغفــل والعقــل الطفولــي! فهــذه
التصريحــات لــم تظهــر إال مــدى بالهــة وحماقــة كامبــل.
يأتــي هذيــان كامبــل فــي حيــن فشــل مهمتــه تمامــا ً فــي
أفغانســتان ،وهــاك عــدد كبيــر مــن مليشــيات الجنــرال كامبــل
فــي هجمــات المجاهديــن ،باإلضافــة إلــى آالف المعاقيــن
والمنهاريــن نفســياً .والجنــرال -وإن كان يُــرى ســليما ً معافــى
جســمياً -إال أن هجمــات المجاهديــن جعلتــه مختـاً  ،ومرتبــكاً،
وعصبيــاً.
وجههــا مــن كان
ـام
ـ
االستس
ـوات
ـ
دع
أن
ـل!
ـ
المغف
ـا
اعلــم أيهـ
ّ
قبلــك -كبــراءك وأســافك -إلــى المجاهديــن يــوم كنتــم فــي
غطرســة وتبختــر ،ويــوم كنتــم ال تــرون إال أنفســكم ،ويــوم
كان المجاهــدون مســتضعفين مخذوليــن أنهكتهــم الجــراح،
إال أن المجاهديــن آثــروا الوقــوف فــي وجهكــم علــى المذلــة
واالستســام ،ورفضــوا دعــوات االستســام رغــم بطشــكم
وقوتكــم ،وقارعوكــم بأي ـ ٍد خاليــة ،واليــوم -والحمــد هلل -بعــد
أن صــار لهــم منعــة وقــوة ،وبعــد أن ســيطروا علــى كثيــر
مــن المناطــق ،هــل ســيلبون دعواتــك ويســتجيبون لنداءاتــك
وســيضعون أســلحتهم علــى األرض؟
يــا جنــرال! لعلــك غفلــت عن أســماء الجنــراالت الذين ســحقهم
مجاهــدوا أفغانســتان ،إن قائمــة أســماء الجنــراالت المنهزمين
بأيــدي مجاهــدي أفغانســتان طويلــة جــداً ،وســيضيف التاريــخ
اســمك إلــى تلــك القائمــة ،وســيكتب:
إن الجنــرال كامبــل لــم يســتطع بعشــرات اآلالف مــن القــوات
المحتلــة ومئــات اآلالف مــن القــوات العميلــة أن يكســر
المقاومــة الجهاديــة فــي أفغانســتان ،وأخيــراً خــرج هــذا
الجنــرال ناكــس الــرأس منهــا ،يجــر أذيــال الخيبــة والــذل

والعــار ،تــاركا ً وراءه آالف
القتلــى مــن جنــوده وعســاكره.
إن الجنــرال كامبــل مذهــول
مــن فشــل الحــرب التــي قادتهــا
أمريــكا ،حيــث لــم يتمكــن
مئــات اآلالف مــن الجنــود
المدججيــن باألســلحة النوعيــة
ّ
والتقنيــة المتطــورة مــن هزيمــة
المجاهديــن وإخضاعهــم ،فكيــف
ســينجز مــا عجــز عنــه أســافه
بعــدد ضئيــل مــن الجنــود الذيــن
أرعبتهــم ضربــات المجاهديــن،
المرتجفيــن داخــل قواعدهــم

خوفــا ً مــن المجاهديــن؟
أيهــا الجنــرال! قلّــب صفحــات تاريــخ هــذه البقعــة األبيــة،
وســترى أن المحتليــن فــي كل عصــر جاؤوهــا يتمنــون تحقيــق
أهدافهــم المشــؤومة ،إال أنهــم بعــد أيــام وقعــوا فريســة
لهجمــات المجاهديــن ،وصــاروا يلعنــون قادتهــم الذيــن دفعــوا
بهــم إلــى هاويــة الهــاك قربانــا ً لسياســتهم الهمجيــة.
أيهــا الجنــرال! طالــع تاريــخ األفغــان؛ هــل استســلم
المجاهــدون األفغــان أمــام محتــل متغطــرس؟ هــل تركــوا
المحتليــن وعمالءهــم آمنيــن مطمئنيــن؟
أيهــا الجنــرال! إن االستســام أمــام العــدو المحتــل الكافــر غيــر
موجــود بتات ـا ً فــي قامــوس الشــعب األفغانــي المســلم ،فهــذا
الشــعب واصــل جهــاده المقــدس بالنفــس والمــال ضــد الغــزاة
فــي كل عصــر .وقــد أثبــت مجاهدوا اإلمــارة اإلســامية بثباتهم
وصمودهــم أنهــم خيــر خلــف لخيــر ســلف ،وقــد أقســموا بــاهلل
علــى مواصلــة المســيرة الجهاديــة ضــد المحتليــن وعمالئهــم
حتــى تخــرج جميــع الجيــوش المحتلــة الكافــرة مــن بالدنــا
الحبيبــة وحتــى يقــام شــرع هللا علــى ثراهــا الطاهــر.
فيجــب أن تــدرك أيهــا الجنــرال المذعــور المهــزوم!
أن المجاهديــن لــن يستســلموا أمــام قوتكــم وغطرســتكم
وأموالكــم ،وخيــر دليــل علــى ذلــك رجوعــك إلــى موطنــك
بالخيبــة والخســران ،واختيــار الجنــرال نيكولســون خلفــا
عنــك.
هــب أننــا مســتضعفون ،لكــن معنــا هللا ،بــه نصــول ،وبــه
نجــول ،وبــه نقاتــل .وهاقــد اســتفرغتم جميــع مــا فــي وســعكم
للقضــاء علــى اإلمــارة اإلســامية ،لكنكــم واجهتــم الفشــل
والخســران والخيبــة واإلنهــزام ،ولــم ينفعكــم اســتبدال
الجنــراالت وتغييــر اإلســتراتيجيات.
وإن لــم يخطــر ببالــك تاريــخ المحتليــن القدمــاء لبعــد العهــد
بهــم ،فعليــك أن تراجــع مخيلتــك وتشــاهد فيهــا عاقبــة أســافك
مــن جنــراالت القــوات األمركيــة وقوات حلــف النيتــو :الجنرال
ديفيــد مكيرنــان ،والجنــرال ســتانلي مكريســتال ،والجنــرال
ديفيــد بتريــاس ،والجنــرال جــان آلــن ،وغيرهــم لعلــك تجــد
فــي تاريخهــم عبــرة رادعــة عــن التفــوه بمثــل هــذا الهذيــان.
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مــع بدايــة احتــال بالدنــا كان المحتلــون يحســبون
أفغانســتان لقمــة ســائغة ويزعمــون أن كل مــا في األمر
أنهــم يحتاجــون إلــى ســتة أشــهر إلرســاء الديمقراطيــة
الغربيــة وبســط األمــن واالســتقرار فــي ربــوع البــاد،
كمــا ظــن الكثيــرون أن تجربــة هــذا االحتــال ســتكون
علــى عكــس تجربــة الســوفييت ،والدليــل أن المحتــل
حصــل هــذه المــرة علــى دعــم دولــي امتــد مــن الشــرق
إلــى الغــرب واكتســب المســاندة االقليميــة مــن دول
الجــوار والمســايرة المحليــة للعمــاء المتمثلــة
بالتحالــف الشــمالي الــذي ســخر كل مــا فــي وســعه
للغــازي المعتــدي فــي ســبيل إســقاط نظــام اإلمــارة
اإلســامية فــي أفغانســتان.
يُقــال إن مــن أقســى مــا تتعــرض لــه النفــس البشــرية
أن يُقــدم لهــا الزائــف فــي صــورة األصيــل ،وأن يعــرف
مقــدِّم الزيــف أنــه أعجــز بكثيــر ممــا يتصــور نفســه
رغــم أن بيــن يديــه مــن اإلمكانيــات مــا يســتطيع أن
يســحق بــه جماجــم النــاس ،وتبقــى هــذه المعادلــة
العرجــاء قائمــة حتــى يدخــل إلــى الســاحة عامــل جديــد
ليبــوح بالحقيقــة األصيلــة.
ومؤخــراً ،وبعــد مــرور خمســة عشــر عامــا ً تقريبــا ً
علــى احتــال أفغانســتان؛ حــذر المفتــش األمريكــي
العــام  -لمــا يســمى  -إعــادة إعمــار أفغانســتان فــي
تقريــره للكونجــرس فــي أمريــكا أنــه «بعــد مــرور
عــام علــى تســليم قــوات التحالــف مقاليــد مســؤولية
إرســاء األمــن فــي البــاد لقــوات الدفــاع الوطنــي،
وقــوات األمــن األفغانيــة ،وجــدت القــوات األمريكيــة
والبريطانيــة نفســها مضطــرة لتقديــم الدعــم للقــوات
األفغانيــة ،فــي قتالهــا ضــد حركــة «طالبــان» التــي
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تســيطر اآلن علــى المزيــد مــن األراضــي أكثــر ممــا كانــت
تســيطر عليــه فــي أي وقــت مضــى منــذ عــام .»2001
وأضــاف أن «ثمــة تقديــرات تشــير إلــى أن نحــو 30%
مــن مســاحة البــاد تخضــع لســيطرة طالبــان ،رغــم عــدد
المــرات التــي تتغيــر فيهــا اليــد العليــا بيــن قــوات األمــن
األفغانيــة وطالبــان ،ممــا يعنــي أن هنــاك الكثيــر مــن األراضــي
«المتنــازع عليهــا» فــي أي وقــت ،لــذا ال يمكــن تحديــد نســبة
دقيقــة» .وأشــار المفتــش إلــى تبديــد عشــرات المليــارات مــن
الــدوالرات وانعــدام األمــن بصــورة عامــة ،محــذراً مــن أن
الوضــع فــي أفغانســتان يــزداد ســوءاً بــكل المقاييــس.
كمــا أكــد القائــد األعلــى للقــوات األطلســية فــي أفغانســتان أو
مــا يُعــرف بقــوات الدعــم الحــازم الجنــرال األمريكــي «جــون
كيمبــل» المنتهيــة واليتــه أن القــوات األفغانيــة تواجــه
أوضاعـا ً ميدانيــة صعبــة ال يمكــن لهــا الســيطرة علــى الوضــع
الميدانــي لوحدهــا وســط زيــادة خســائر القــوات األفغانيــة.
وتابــع هــذا الجنــرال أن خســائر قــوات األمــن األفغانيــة ازدادت
فــي عــام 2015م بنســبة  42%مقارنــة بعــام 2014م .وكان
العــام الماضــي أعنــف عــام فــي أفغانســتان ،حيــث فقــدت
القــوات األفغانيــة فــي العــام 2015م نحــو ( )8000عنصــر
ممــا يرفــع نســبة القتلــى اليوميــة للقــوات األفغانيــة إلــى 22
قتيــل.
هــذا وميدانيــا ً اعتــرف حاكــم إقليــم هلمنــد مؤخــراً أن 65
جنديــا ً أفغانيــا ً علــى األقــل انشــقوا وانضمــوا إلــى حركــة
«طالبــان» مــع أســلحتهم وعتادهــم ،بينمــا قتــل  88آخــرون
فــي قتــال عنيــف اســتمر أيام ـا ً فــي إقليــم هلمنــد المضطــرب
فــي جنــوب البــاد .وخاضــت الشــرطة والجيــش معــارك شــبه
مســتمرة مــع الطالبــان فــي األســابيع الماضيــة فــي مناطــق
لشــكركاه ومارجــة ونادعلــي فــي هلمنــد.
وأقــ ّر حاكــم هلمنــد بـــ «انضمــام جنــود مــن لــواء بالجيــش
فــي المنطقــة إلــى طالبــان بمعداتهــم وأســلحتهم» ،موضحــا ً
أن فريقــا ً أرســل إلــى بلــدة ســانجين للتحقيــق فــي الواقعــة.
وقــال الناطــق باســم اإلمــارة اإلســامية فــي بيــان ،أن خمســة
قيادييــن و 65جنديــا ً فــي الجيــش «تابــوا عــن خطاياهــم
واستســلموا للمجاهديــن» ،وســلموا خمــس ناقــات جنــود
مدرعــة وأســلحة وذخيــرة .وبتاريــخ  2فبرايــر استســلم 11
مــن الجنــود فــي نفــس اإلقليــم وبحوزتهــم أســلحة وعتــاد.
وهنــاك عوامــل شــتى لتســليم الجنــود أنفســهم ،فبعــد 15
شــهراً مــن االنضمــام للجيــش ،هــرب لفتنــت أمــان هللا مــن
الخدمــة ليصبــح واحــداً مــن آالف الجنــود الذيــن ســئموا
الحــرب وشــعروا باإلحبــاط ،فمــا كان منهــم إال أن خلعــوا
الــزي العســكري ،األمــر الــذي أضعــف قــوة الجيــش العميــل
فــي منازلــة الجنــد األحــرار.
وبالنســبة ألمــان هللا ،تغيــر كل شــيء فــي أواخــر العــام
الماضــي عندمــا وجــد نفســه يقاتــل ومعدتــه خاويــة مــن دون
أن يتقاضــى راتبــه ،بينمــا كان المجاهــدون بقذائــف صاروخية
ومدافــع رشاشــة يهاجمــون قاعدتــه مــن كل االتجاهــات فــي
معركــة اســتمرت ثالثــة أيــام .وجــاءت القشــة األخيــرة التــي
قصمــت ظهــر البعيــر عندمــا تجاهــل قادتــه طلبــات إرســال

تعزيــزات إلــى موقعــه النائــي ،ونــزف زمــاؤه حتــى المــوت
مــن حولــه بســبب نقــص الرعايــة الطبيــة ،وعندمــا انتهــى
الكميــن انضــم إلــى ثالثــة مــن أصدقائــه فخلعــوا أرديتهــم
العســكرية وهجــروا القاعــدة الواقعــة بالقــرب مــن قندهــار.
ليســت هــذه الحادثــة األولــى واألخيــرة بــل تحــدث يوميــا ً
حــوادث مثلهــا فــي المحافظــات األخــرى مثــل بادغيــس،
فاريــاب ،أرزجــان ،بدخشــان وغيرهــا مــن محافظــات البــاد.
لقــد أدرك هــؤالء الذيــن اغتــروا بجبــروت المحتليــن أن الوقــت
قــد حــان لفرارهــم ،وأن ال فائــدة فــي قتــل إخوانهــم مــن بنــي
جلدتهــم مــن المؤمنيــن المخلصيــن الذيــن اجتــازوا مرحلــة
اختبــار الصــدق واألمانــة إبــان حكومتهــم قبــل احتــال البــاد.
لقــد أدركــوا أن مــواالة الكفــرة والمعتديــن ذنــب ال يغفــره
التاريــخ والشــعب أبــداً ،وقــد عرفــوا أن مصيرهــم المحتــوم
هــو الهــاك والبــوار ،وقبــل أن يحــدق بهــم البــاء انســلوا
مــن صفــوف الجيــش وانضمــوا إلــى إخوانهــم المجاهديــن،
وهــذه بشــائر النصــر والتمكيــن تلــوح فــي األفــق .لقــد أحســن
ت بمشــيئة هللا،
هــؤالء بصنيعهــم؛ ألن النصــر للمجاهديــن آ ٍ
وال فائــدة فــي التعنــت والعنــاد ،فغيــروا والئهــم واصطفــوا
جنــب إخوانهــم لطــرد المحتــل وكســب الحريــة.
ومــن جانــب آخــر ،هنــاك جنــود مجاهــدون لمــا أحســوا إصرار
رفاقهــم العمــاء علــى القتــل والدمــار والنهــب والفســاد؛
قتلوهــم وانضمــوا إلــى قافلــة األحــرار علــى ســبيل المثــال:
فــي األســبوع األول مــن العــام الحالــي قُتــل ثالثــة مــن أفــراد
الشــرطة العميلــة بينهــم قائدهــم بهجــوم نفــذه زمالؤهــم فــي
نقطــة للتفتيــش فــي حــادث ليــس هــو األول مــن نوعــه ،ووقــع
الحــادث فــي منطقــة خاكريــز التابعــة لواليــة قندهــار الواقعــة
فــي جنــوب شــرق أفغانســتان ،واســتولوا علــى أســلحة
الشــرطة وتمكنــوا مــن العــودة إلــى مراكزالمجاهديــن.
كمــا اعتــرف مســؤولون حكوميــون أن شــرطياً ،يشــتبه فــي
تعاونــه مــع الطالبــان ،بتاريــخ  26ينايــر 2016م خـدّر عشــرة
مــن زمالئــه وقتلهــم بإطــاق النــار عليهــم فــي واليــة أرزجــان
جنوبــي البــاد .وأضافــوا أنــه غنــم أســلحتهم ثــم أشــعل النــار
فــي مخفرهــم .وقــد قتــل أكثــر مــن  100مــن الجنــود ورجــال
الشــرطة فــي هجمــات المتعاونيــن مــع المجاهديــن الذيــن
تســللوا إلــى هــذه األجهــزة األمنيــة فــي العــام الجــاري.
وفــي الســياق نفســه أفــادت تقاريــر أن أربعــة مــن رجــال
الشــرطة أطلقــوا النــار علــى تســعة مــن زمالئهــم فــي واليــة
أرزجــان بمنطقــة تشــار تشــينو ثــم انضمــوا إلــى حركــة
طالبــان اإلســامية مــع أســلحتهم ومعداتهــم.
نعــم إنهــم يتقنــون تكتيــكات تبديــل الــوالءات والقــدرة علــى
االندمــاج فــي صفــوف األعــداء ثــم العــودة إلــى المعســكر الذي
ينتمــون إليــه أصــاً .وفــي الســابق انشــق الجنــود األفغــان
عــن الجيــش البريطانــي عندمــا دقّــت ســاعة الحســم فــي
الحــرب األفغانيــة البريطانيــة الثانيــة  ،1880-1878ثــم حــدث
ذلــك ثانيــة إبــان  ،1989-1979واليــوم يعيــد التاريــخ نفســه
حيــث يوجــه العســكر األفغانــي فوهــات بنادقهــم إلــى صــدور
عناصــر األعــداء متــى مــا ســنحت لهــم الفرصــة المناســبة،
ولقــد اتســع الخــرق علــى الراقــع كمــا يقولــون.
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غيض من فيض عام 2015م
إعداد :أحمد سلمان الفارسي

مــع مضــي عــام 2015م ،يكــون االحتــال فــي أفغانســتان قــد أتــ ّم 14
عامــاً ،عانــى خاللهــا الشــعب المضطهــد والمســلمون الضعفــاء أقســى
المعضــات والمشــكالت فــي مختلــف نواحــي معيشــتهم ســوا ًء مــن الناحية
يكتــف
األمنيــة أو االقتصاديــة أو التعليميــة والصحيــة وغيــر ذلــك .ولــم
ِ
العــد ّو المحتــل باقتــراف أفظــع أشــكال الظلــم فحســب؛ بــل صنــع أذنابــه
العمــاء ليقترفــوا -إلــى جانبــه -أشــنع المظالــم وأفظعهــا وأوجعهــا فــي
حــق الضعفــاء والمســاكين مــن بنــي األفغــان ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل.
وبجانــب هــذه المخــازي والجرائــم ،لــم تضعــف همــم المســلمين مــن
الشــعب األفغانــي؛ بــل وقفــوا بجانــب إخوانهــم المجاهديــن األبطــال ضــد
الصليبييــن والمحتليــن وعمالئهــم ،ولقنوهــم خــال هــذه الســنوات الفائتــة
دروســا ً لــن ينســوها علــى مــدى األعــوام بــل والقــرون الالحقــة ،فقــد
ســقط اآلالف منهــم قتلــى وجرحــى ،كمــا أن الكثيــر منهــم انتحــروا بســبب
معاناتهــم مــن األمــراض النفســية .وعــاوة علــى مــا ذكرنــا تكبّــد األعــداء
خســائر ماليــة فادحــة تق ـدّر بمالييــن الــدوالر.
لقــد حقــق المجاهــدون خــال عــام 2015م مكتســبات جهاديــة باهــرة،
واســتطاعوا أن يفتحــوا مناطــق كثيــرة ،وجــاؤوا مــن القــرى إلــى المــدن
ومــن المديريــات إلــى مراكــز الواليــات .وبلغــت عمليــات المجاهديــن جميع
أنحــاء البــاد ،مــن الشــمال إلــى الجنــوب ،ومــن الشــرق إلــى الغــرب.
ولــم تكــن نشــاطات المجاهديــن منحصــرة فــي النطــاق العســكري ،بــل
تعدتــه إلــى مجــال السياســة والثقافــة واإلعــام والتعليــم والتربيــة ،ممــا
أرغــم العــد ّو علــى االعتــراف.
وفيمــا يلــي نلقــي الضــوء علــى أهــم وقائــع العــام المنصــرم ،فمــا ال يــدرك
كلــه ال يتــرك جلــه ،وقــد اعتــرف بهــا العــد ّو نفســه ،وليــس بإمكاننــا أن
نذكرهــا بالتفصيــل إال أننــا ســنأتي علــى بعضهــا باإليجــاز.
◄ خسائر األعداء المحتلین:
لقــد تکبّــد العــد ّو الصليبــي المحتـ ّل ،کحالــه فــي بقیــة األعــوام المنصرمــة،
خســائر فادحــة عــام 2015م فــي أفغانســتان ،ولکــن کمــا نعلــم بأنــه يعمــد
إلــى سياســة التکتیــم والتضلیــل والتعتیــم حــول األرقــام الحقیقيــة لعــدد
القتلــى المحتليــن الذيــن يالقــون حتفهــم فــي أفغانســتان ،حيــث يكــون العدد
الحقيقــي أضعــاف مــا یعتــرف بــه العــد ّو .ولكــن انســحاب بعــض المحتليــن
مــن أفغانســتان وتقوقــع المتبقيــن فــي القواعــد والحصــون أدى إلــى تقليــل
خســائرهم مقارنــة باألعــوام الماضيــة .ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك ،ال
زال العــدو المحتــل يتكبــد خســائر لــم يكــن يتوقعهــا.
والمحتلــون اعترفــوا بشــيء بســيط مــن الخســائر التــي تلقوهــا عــام
 ،2015لكــن اعترافاتهــم لــم تشــمل القتلــى العادييــن وال المقاتليــن الذيــن
يقاتلــون لصالــح المؤسســات األمنيــة .وقــد نشــرت دوريــة فــارن باليســي
األميركيــة فــي غــرة شــهر يونيــو تقريــراً مفصـاً عــن المقاتليــن المحتليــن
األميركييــن ،حيــث أفــاد هــذا التقريــر أنّ أوبامــا لــم يتكلــم خــال حفــل تأبين
قتلــى األميــركان فــي أفغانســتان عــن القتلــى المتعاقديــن مــع الشــركات
الخاصــة التــي تقاتــل فــي أفغانســتان والتــي يصــل عــدد قتالهــا إلــى 1592
مقاتــل .ويضيــف التقريــر :هــذا فــي حيــن أن هــؤالء المقتولــون نســبتهم
 64%مــن القتلــى المحتليــن الذيــن قتلــوا فــي أفغانســتان.
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و أردفــت هــذه الدوريــة :بــأن البنتاغــون يمتنــع عــن ذكــر
تفصيــل حــول هــؤالء الجنــود التابعــون للشــركات ،إال أن
الوثائــق تفيــد بــأن أميــركا أرســلت بمقــدار الجنــود الذيــن
أرســلتهم فــي أفغانســتان والعــراق ،جنــوداً آخريــن للشــركات
الخاصــة وجنــود متعاقديــن ألجــل الــدوالر ،ولكــن البنتاغــون
أخفــى هــذا األمــر عــن شــعبه لكــي ال يعــرف النــاس مــدى
خســائر المحتليــن .إذن فاإلحصائيــات التــي تنشــر بيــن الفينــة
والفينــة عــن القتلــى األميركييــن ،ليســت إال للجنود الرســميين
وال تشــمل قتلــى جنــود الشــركات الخاصــة.
ووفــق مــا اعتــرف بــه العــد ّو المحتــل ،فــإن عــدد قتــاه خــال
عــام 2015م وصــل إلــى  27قتيــاً 22 ،منهــم يحملــون
الجنســية األميركيــة ،و  2منهــم يحملــون جنســية البريطانيــة،
و 3منهــم مــن البــاد المحتلــة األخــرى.
ویصــل العــدد اإلجمالــي لقتلــی االحتــال الصلیبــي طيلــة أعوام
االحتــال إلــی  3512قتی ـاً 2378 ،منهــم یحملــون الجنســیة
األمریکیــة و 455منهــم يحملــون الجنســیة البريطانيــة،
والباقــون ینتمــون إلــی جنســیات أخــری مــن قــوات االحتــال
األجنبــي.
غيــر أن الحقيقــة التــي ال يختلــف عليهــا اثنــان هــي أنّ مــا
يعتــرف بــه العــدو مــن عــدد قتــاه ال يصــل لعشــر معشــار مــا
يــدور علــى واقــع الســاحة األفغانيــة مــن خســائره الحقيقيــة.
وتتربــع واليــة هلمنــد الحدوديــة علــى رأس الهــرم مــن حيــث
حجــم الخســائر التــي تلقاهــا العــد ّو ،حيــث قُتــل فــي هــذه
الواليــة  955مــن الجنــود األميركييــن ،ثــم تليهــا قندهــار التــي
قُتــل فيهــا حوالــي  555مــن الجنــود األميــركان ،ثــم كابــول
التــي قُتــل فيهــا 189مــن الجنــود األميــركان.
وليســت ثمــة إحصائيــة دقيقــة عــن عــدد الجرحــى ،إال أن
بعــض التقاريــر تحكــي عــن آالف الجرحــى وآالف آخريــن
يعانــون مــن األمــراض النفســية العصيبــة.
وأفــادت وكالــة "جلــوب" يــوم األربعــاء  4مــن نوفمبــر،
بــأن  53مــن الجنــود انتحــروا وهــم مــن الجنــود القادميــن
مــن الحــرب ،وكانــوا منخرطيــن أيض ـا ً فــي بالدهــم بالخدمــة
العســكرية .وقــد أثــار ارتفــاع وتيــرة االنتحــار قلــق وزارة
الدفــاع الكنديــة.
◄ الخسائر في صفوف العد ّو العمیل:
مــع ازديــاد ضربات المجاهديــن وفتوحاتهم ،وفــرار المحتلين،
ازدادت الخســائر فــي صفــوف العمــاء ،وقــد اعتــرف رئيــس
أوبراســيون لــوزارة الدفــاع لــإدارة العميلــة يــوم الســبت 20
مــن يونيــو فــي حــوار لــه مــع إذاعــة «آزادي» الفارســية بــأن
الســتة شــهور األولــى للعــام الحالــي كانــت أدمــى مــن العــام
المنصــرم ،وأنهــم تكبــدوا فيهــا خســائر باهظــة .ووفقمــا قــال
هــو بــأن الخســائر ارتفعــت بمعــدل .75%
واعترفــت وزارة الدفــاع األفغانيــة فــي بيــان صــادر لهــا يــوم
األربعــاء  16مــن ديســمبر بــأن الخســائر فــي صفــوف جنودها
ارتفعــت  27%مقارنــة بالعــام الماضــي .وبــات المجاهــدون
تحديـا ً كبيــراً أمــام المحتليــن وعمالئهــم.
وعــاوة علــى ذلــك ،كتبــت صحيفــة "شــبيغل" األلمانيــة

بتاريــخ  10مــن ينايــر 2016م بــأن الجيــش األفغانــي الــذي
أســس بمســاعدة االتحــاد األممــي وبتكلفــة المليــارات ،ليــس
لديــه القــدرة علــى إدارة العمليــات العســكرية .وقُتــل خــال
العــام الماضــي مــا معدلــه  22جنديــا ً كل يــوم ،وهــذا يعنــي
ارتفــاع الخســائر فــي صفوفــه  42%مقارنــة بالعــام الــذي
قبلــه.
واالعترافــات المذكــورة تــدل علــى ازديــاد الخســائر فــي
صفــوف العمــاء ،ولكــن الرقــم الحقيقــي مــن الخســائر يتكتّــم
عليــه األعــداء.
◄ فرار العمالء:
وفــي عــام 2015م أفــاد مركــز اســتخبارات أميركا بأفغانســتان
عــن فــرار  30ألــف جنــدي خــال عــام  .2014وجــاء فــي
التقريــر  :لقــد هــرب  20%مــن الجنــود حتــى أكتوبــر عــام
.2014
وعــاوة علــى هــذا ،كتبــت دوريــة باريــن باليســي نقــاً
عــن ســيجار :لقــد تــم إصــدار  300ألــف بطاقــة للشــرطة،
والحقيقــة أن عــدد الشــرطة الموجــود هــو  150ألــف شــرطي.
◄ الخسائر الماديّة للعد ّو المحت ّل:
یتکبــد العــد ّو األجنبــي خســائر كبيــرة رغــم التقوقــع فــي
القواعــد الکبیــرة والمراكــز المحصنــة  ،ففــي کل شــهر
تدمــر لــه مئــات الس ـیّارات والدبابــات والطائــرات والوســائل
األخــری جــراء عملیــات المجاهدیــن.
وعــاوة علــى تلــك الخســائر ،فقــد أنفــق مالييــن الــدوالررات
علــى الجيــش العميــل مفــكك األوصــال.
بتاريــخ  20مــارس ،نقلــت إحــدى القنــوات األلمانيــة عــن
وزارة الدفــاع األلمانيــة بــأن حــرب أفغانســتان كانــت داميــة
بالنســبة لأللمــان ،وتقــدر نفقاتهــا بحوالــي  8.8مليــار دوالر.
وقــال مصــدر عــن وزارة الدفــاع بــأن إخــراج الجنــود واآلليات
عــام 2014م كلّفهــم زهــاء  66.2مليــون يــورو.
ووفــق أحــد التقاريــر فــإن حــرب أفغانســتان كلفــت أميــركا مــا
يقــارب  3تريليــون دوالر.
وفيمــا يلــي نلقــي الضــوء علــى أهــم الخســائر الماديــة التــي
لحقــت بالعــد ّو خــال عــام 2015م:
فــي  4مــن فبرايــر لعــام  2015تـ ّم إســقاط مروحيــة للمحتليــن
فــي مديريــة نازيــان بواليــة ننجرهــار .وفــي  27مــن نفــس
الشــهر ،أســقطت طائــرة بــا طيــار للمحتليــن فــي مديريــة
تشــرخ بواليــة لوجــر.
وفــي غــرة شــهر مــارس أســقطت طائــرة بــا طيــار أخــرى
للمحتليــن فــي مديريــة نادعلــي بواليــة هلمنــد.
وفــي شــهر مايــو أســقطت مروحيــة للعــد ّو فــي مديريــة
خــاك جبــار بواليــة كابــول ،ومروحيــة فــي مديريــة ده يــك
بواليــة غزنــي ،ومروحيــة فــي مديريــة نــاوي بواليــة غزنــي،
ومروحيــة فــي مديريــة مرديــان بواليــة جوزجــان .كمــا أســقط
المجاهــدون األبطــال طائــرة بــا طيــار للمحتليــن كانــت تحلــق
فــوق مديريتــي يعقوبــي وصبــري بواليــة خوســت ،ومروحيــة
فــي مديريــة كــوه صافــي بواليــة بــروان.
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وفــي شــهر يونيــو ،تكبــد العــدو خســائر فادحــة جــراء
ســقوط المديريــات ،ووقــوع عشــرات الســيارات ،واألســلحة
والذخائــر ،وعــاوة علــى ذلــك أســقطت مروحيــة للمحتليــن
فــي مديريــة نيونــى بواليــة قندهــار.
وفــي شــهر أغســطس ،أســقطت مروحيــة للمحتليــن فــي
مديريــة شــنكي بواليــة زابــول ،وطائــرة بــا طيــار فــي واليــة
كابيســا.
وفــي شــهر ســبتمبر ،تكبــد العمــاء وأســيادهم األجانــب
خســائر ماليــة فــي ملحمــة قنــدوز والمديريــات المتاخمــة لهــا،
وخســروا عشــرات الســيارات والدبابــات ،ســواء التــي ُد ّمــرت
أو التــي غنمهــا المجاهــدون ،وعــاوة علــى ذلــك ســيطر
المجاهــدون علــى عشــرات القواعــد والثكنــات المحصنــة
بمافيهــا مــن المعــدات والذخائــر .كمــا تمكــن المجاهــدون
مــن إســقاط مروحيــة للعمــاء فــي شــهر ســبتمبر فــي واليــة
لوجــر.
ً
وفــي شــهر أكتوبــر أيضــا أســقطت طائــرات مختلفــة للعــد ّو
فــي مناطــق مختلفــة ،منهــا طائــرة مــن طــراز c-130فــي
ضواحــي مدينــة جــال آبــاد ،وطائــرة أخــرى فــي مديريــة
باغــرام بواليــة بــروان ،ومروحيــة للمحتليــن البريطانييــن
فــي واليــة باميــان ،ومروحيتيــن للمحتليــن فــي واليــة لوغــر،
وطائــرة نفاثــة للمحتليــن فــي مديريــة ســيد كــرم بواليــة بكتيــا،
واعتــرف العــد ّو بــأن هــذه أول طائــرة نفاثــة مــن طــراز اف
 16تســقط ،وقيمتهــا تقــدر بـــ  100مليــون دوالر.
واســتطاع المجاهــدون أن يســقطوا خــال شــهر نوفمبــر أن
يســقطوا  3مــن طائــرات العــد ّو .أولــى هــذه الطائــرات أســقطت
يــوم الخميــس  5مــن نوفمبــر فــي مديريــة موســهي بواليــة
كابــول ،وفــي يــوم الســبت  24مــن نوفمبــر أســقطت طائــرة
أخــرى فــي مديريــة بشــتونكوت بواليــة فاريــاب ،وفــي الغــد
أســقطت طائــرة بــدون طيــار فــي مديريــة كــوه صافــي بواليــة
بــروان.
◄ عمليات خيبر وعمليات العزم الجهادية:
أطلــق أبطــال اإلمــارة اإلســامية اســم عمليــات خيبــر علــى
عملياتهــم الجهاديــة عــام 2014م ،فأربكــت هــذه العمليــات
العــد ّو وأنهكتــه ،وكانــت لهــذه العمليــات مكتســبات كبيــرة،
منهــا الهجــوم علــى قنــدوز بتاريــخ  3مــن ينايــر ،والهجــوم
علــى أكاديميــة للشــرطة فــي واليــة خوســت فــي  7مــن ينايــر،
والعمليــات االستشــهادية علــى مركــز لشــكرجاه بواليــة هلمنــد
فــي  22مــن ينايــر ،وتـ ّم اســتهداف مبنــى محكمــة االســتئناف
بواليــة بلــخ يــوم الخميــس  9مــن أبريــل مــن قبــل جماعــة
مــن المجاهديــن االنغماســيين ،فقتــل وجــرح جــراء ذلــك 60
مــن المحققيــن والموظفيــن فــي هــذه اإلدارة ،وقــد كانــت هــذه
العمليــة رداً علــى معاملــة العمــاء الســيئة لألســرى فــي هــذه
الواليــة.
وبتاريــخ  24مــن أبريــل 2015م انتهــت العمليــات الناجحــة
التــي أطلقــت عليهــا اإلمــارة اإلســامية اســم «خيبــر» والتــي
وجــرح فيهــا اآلالف مــن المحتليــن والعمــاء ،وأســمت
قتــل ُ
العمليــات الجديــدة بـــ «عمليــات العــزم».
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وكان للعمليــات الجديــدة مكتســبات جهاديــة رفيعــة ،منهــا:
ســقوط مديريــة إمــام صاحــب بواليــة قنــدوز بتاريــخ  27مــن
أبريــل ،وســقوط مديريــة يمجــان بواليــة بدخشــان بتاريــخ 6
مــن شــهر يونيــو بأيــدي المجاهديــن ،حيــث تــم تطهيرهــا مــن
لــوث العمــاء بالكامــل .وفــي يــوم األحــد  14مــن يونيــو ســقط
مركــز القيــادة األمنيــة لمديريــة باغــران بواليــة هلمنــد بأيــدي
المجاهديــن .وفــي  18مــن يونيــو ســقط مركــز القيــادة األمنيــة
بمديريــة موســى قلعــه بعــد قتــال شــديد بأيــدي المجاهديــن.
وفــي اليــوم نفســه حــذر وزيــر الداخليــة مــن خطــر ســقوط 12
واليــة بأيــدي المجاهديــن.
وقــد اعتــرف يــوم األربعــاء  17مــن يونيــو أعضــاء المجلــس
البلــدي لواليــة هلمنــد بــأن جميــع مناطــق مديريــة كجكــي
بأيــدي المجاهديــن.
وبعــد أيــام قليلــة مــن ســقوط مديريــة يمجــان شــمالي البــاد،
أفــادت األنبــاء عــن ســقوط مديريــة جــاردره بواليــة قنــدوز
بأيــدي المجاهديــن ،وبعــد يوميــن فقــط ،شــن المجاهــدون
األبطــال هجومــا ً علــى مديريــة دشــت أرتشــي فــي هــذه
الواليــة.
وفــي  22مــن يونيــو شــهد مجلــس النــواب أو البرلمــان
المصطنــع هجومـا ً قويـا ً مــن قبــل المجاهديــن ،وقــد أتــى هــذا
الهجــوم فــي وقــت اإلدالء بــاآلراء لتعييــن وزيــر الدفــاع.
وأعلنــت وكاالت األنبــاء يــوم الجمعــة  26مــن يونيــو ســقوط
مديريــة وانــت وايجــل بواليــة نورســتان بأيــدي المجاهديــن،
وإن أنكــر العمــاء ذلــك ،إال أن الحقائــق الموثقــة تؤيــد
المجاهديــن.
وفــي يــوم الجمعــة  7مــن أغســطس ،قــام أحــد الفدائييــن
البواســل بتفجيــر حزامــه الناســف فــي أكاديميــة الشــرطة ممــا
أودى بهــاك  26مــن الموظفيــن وجــرح آخــرون .و فــي اليــوم
ذاتــه هــزت أربعــة انفجــارات العاصمــة األفغانيــة ،كان أحدهــا
يســتهدف مركــزا للنيتــو ،قتــل جــراء ذلــك  9منهــم باعترافهــم.
وفــي يــوم األربعــاء  19مــن شــهر أغســطس ،ســيطر
المجاهــدون األبطــال علــى مديريــة نــوزاد بواليــة هلمنــد ،كمــا
ســيطروا فــي  23مــن هــذا الشــهر علــى مديريــة كوهســتانات
بواليــة ســربل.
ولــم يمــض علــى فتــح مديريــة كوهســتانات ســوى ثالثــة أيــام
حتــى قــام المجاهــدون بفتــح مديريــة موســى قلعــه ،إحــدى
أحصــن القواعــد للمحتليــن و أذنابهــم العمــاء ،فســيطر
المجاهــدون عليهــا .كمــا قــام مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية
بفتــح مديريــة شــيرين تجــاب بواليــة فاريــاب ،وقامــوا بقتــل
عــدد كبيــر مــن الصحــوات والميليشــيات العميلــة.
وفــي يــوم الجمعــة  11مــن ســبتمبر ســيطر المجاهــدون علــى
مديريــة راغســتان ،كمــا ســيطروا فــي غــرة شــهر أكتوبــر
علــى مديريــات تالــه وبرفــك بواليــة بغــان .وفــي  8مــن
شــهر أكتوبــر ،بســط المجاهــدون ســيطرتهم علــى مديريــات
خواجــه موســى ،وجــزراب بواليــة فاريــاب .وفــي  11مــن
نفــس الشــهر ســقطت مديريــة غــورك بواليــة قندهــار بأيــدي
المجاهديــن.
وفــي  14مــن أكتوبــر ،ســقطت مديريــة باالبلــوك بواليــة فــراه
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بأيــدي المجاهديــن .كمــا بســط المجاهــدون األبطــال نفوذهــم
علــى مديريــة غورماتــش ببادغيــس فــي  18مــن أكتوبــر.
وســقطت مديريــة غوريــان بواليــة هيــرات بتاريــخ  21مــن
أكتوبــر ،ومديريــة خــروار بواليــة لوغــر بتاريــخ  26مــن
أكتوبــر ،ومديريــة درقــد بواليــة تخــار بتاريــخ  28مــن أكتوبــر
بأيــدي المجاهديــن.
وضمــن سلســلة فتــح المديريــات بأيــدي المجاهديــن ،اســتطاع
مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية يــوم األربعــاء  18مــن نوفمبــر
أن يبســطوا ســيطرتهم علــى مديريــة يمجــان بواليــة بدخشــان.
وفــي يــوم الخميــس  26مــن نوفمبــر اســتطاع المجاهــدون أن
يطهــروا مديريــة ده مــرده بواليــة ســربل مــن لــوث األعــداء.
هــذا وقــد اعتــرف مديــر مديريــة إمــام صاحــب فــي  9مــن
نوفمبــر بــأن  40%مــن هــذه المديريــة بأيــدي المجاهديــن.
وفــي  2مــن ديســمبر حــذر العمــاء فــي واليــة هلمنــد مــن
ســقوط مديريــة خانشــين بيــد المجاهديــن .وبتاريــخ  8مــن
ديســمبر شــنّ المجاهــدون عــدة هجمــات تكللــت فــي نهايــة
المطــاف بالســيطرة علــى هــذه المديريــة.
وفــي يــوم اإلثنيــن  12مــن ديســمبر ســيطر المجاهــدون
األبطــال علــى مديريــة مارجــه ،وعــاوة علــى الخســائر
التــي تكبدهــا األعــداء ،غنِــم المجاهــدون عشــرات الســيارات
والدبابــات واألســلحة الثقيلــة والخفيفــة .وبعــد يــوم مــن هــذا
الفتــح المبيــن أعلــن مســؤولوا هــذه الواليــة بــأن المجاهديــن
اتجهــوا بعــد فتــح مارجــة نحــو مناطــق أخــرى فــي هــذه
الواليــة .وفــي  17مــن ديســمبر اســتطاع مجاهــدوا اإلمــارة
اإلســامية أن يطهــروا ثكنــات عســكرية فــي مديريــة واشــير
بواليــة هلمنــد مــن لــوث األعــداء .وفــي نهايــة المطــاف
اســتطاع المجاهــدون يــوم األحــد  20مــن ديســمبر أن
يســيطروا علــى مديريــة ســانغين فــي هــذه الواليــة.
وفــي يــوم الجمعــة  11مــن ديســمبر ،اســتهدف المجاهــدون
دار ضيافــة للســفارة اإلســبانية فــي منطقــة شــير بــور ،وســط
العاصمــة األفغانيــة كابــول ،وجــراء هــذه العمليــة البطوليــة
التــي اســتمرت  7ســاعات ،قتــل وجــرح  50مــن المحتليــن
والعمــاء.
وفــي  21مــن ديســمبر شــهدت واليــة بــروان عمليــة
استشــهادية نوعيــة فــي مديريــة باغــرام اســتهدفت قافلــة
المحتليــن األجانــب وقتــل فيهــا  6مــن المحتليــن.
وفــي  23مــن ديســمبر ســيطر المجاهــدون األبطــال علــى
مديريــة جلســتان.
◄ اضطهاد الشعب وخسائر المدنيين:
عندمــا يتكبــد المحتلــون األقــزام خســائر ماديــة وبشــرية
فــي صفوفهــم ،ويكــون نصيبهــم الخيبــة والخســران جــراء
ـب جــام
هجمــات المجاهديــن الموفقــة ،فإنهــم يعمــدون إلــى صـ ّ
غضبهــم علــى المدنييــن األبريــاء والمواطنيــن الذيــن ال ذنــب
لهــم وال جريــرة ،فخــال ســنوات االحتــال استشــهد اآلالف
مــن عــوام المســلمين نتيجــة الحــرب الشــعواء.
فالمحتلــون األجانــب برفقــة أذنابهــم العمــاء يداهمــون بيــوت
النــاس ،فيدنســون أعراضهــم ،وينهبــون ثرواتهــم ،وال

ضــع ،وال البهائــم
يرحمــون الشــيوخ الر ّكــع ،وال األطفــال الر ّ
الرتّــع ،وقــد حــدث مــراراً وتكــراراً أن أحرقــوا الحرث والنســل
بعــد مداهماتهــم.
ً
وشــهد عــام 2015م أيض ـا جرائــم المحتليــن وأذنابهــم بحــق
الشــعب المضطهــد ،حيــث قتلــوا األبريــاء فــي محافــل العــرس،
وفــي الجنائــز ،ومحافــل األعيــاد واألفــراح ،وبدلــوا أفــراح
أبنــاء شــعبنا إلــى أتــراح.
ووفــق التقريــر الــذي أعــده مكتــب حقــوق اإلنســان بواليــة
قندهــار عــن القتلــى والجرحــى المدنييــن خــال عــام 2015م،
فــإن العــدد قــد ازداد بنســبة  19%مقارنــة بالعــام الماضــي.
وفــي العشــرة شــهور األخيــرة قتــل مــا ال يقــل عــن  492مــن
المدنييــن فــي هــذه الواليــة ،وأصيــب أكثــر مــن  255مدنيـاً.
والجرائــم فــي هــذا العــام كانــت كثيــرة ولكــن نذكــر بعضهــا
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
قصــف العــدو حفــل عــرس فــي  31مــن ديســمبر 2015م،
واعتــرف رئيــس الشــورى المحلــي بواليــة هلمنــد بــأن الحفــل
قــد اســتهدف مــن  4جهــات.
وتحكــي التقاريــر أنــه فــي يــوم  25مــن ينايــر ،عانــى أهالــي
مديريــة يحيــى خيــل ظلم ـا ً مريــراً قاســيا ً مــن قبــل المليشــيا،
بإخــراج أهالــي  200منــزل ( وهــم مــن المدنييــن األبريــاء)
فــي البــرد القــارص.
وفــي  2مــن فبرايــر قامــت المليشــيات بإحــراق  200بيــت مــن
بيــوت المدنييــن فــي مديريــة قيصــار بواليــة فاريــاب.
وفــي  16مــن فبرايــر قــام الجنــود العمــاء بحــرق معــرض
للســيارات و  200دكان فــي مديريــة ســنجين ،وأحرقــوا جميــع
الســيارات الموجــودة فــي المعــرض.
كمــا أطلــق العمــاء قذائــف هــاون علــى منــازل المدنييــن
فــي مديريــة أنــدر ودهيــك بواليــة غزنــي ،فاستشــهد  40مــن
المواطنيــن األبريــاء بمــا فيهــم األطفــال والنســاء والعجــزة
وجــرح  30آخــرون.
ووفــق التقريــر الــذي نشــرته مؤسســة يونامــا فــي  9مــن
يونيــو بأنــه قــد قتــل خــال الـــ  4الشــهور الماضيــة زهــاء
 978مــن المدنييــن ،وجــرح  2000آخريــن.
وفــي يــوم الجمعــة  5مــن يونيــو قصفــت طائــرات الدرونــز
األميركيــة أناسـا ً كانــوا يقيمــون صــاة جنــازة لتحصــد أرواح
 34منهــم ،وادعــى المحتلــون وأذنابهــم أن القتلــى هــم مــن
الطالبــان ألجــل التغطيــة علــى هــذه الفضيحــة الشــنعاء ،إال أن
أعضــاء مجلــس الشــيوخ الذيــن زاروا المنطقــة قالــوا بــأن
جميــع القتلــى كانــوا مــن المدنييــن األبريــاء .وقــام وجهــاء
وشــيوخ القبائــل ببيــان الحقيقــة فــي مؤتمــر صحفــي وقالــوا
بــأن جميــع القتلــى كانــوا مــن عــوام المســلمين األبريــاء ،إال
أن المحتليــن وأذنابهــم أرادوا خــداع الشــعب حيــث قالــوا بــأن
القتلــى كانــوا مــن المجاهديــن.
وفــي يــوم األحــد  30مــن أغســطس أعلنــت وســائل اإلعــام
عــن ســقوط صــاروخ أطلقــه العمــاء علــى مديريــة ســيدآباد
بواليــة ميــدان وردك ،علــى منــزل ،فاستشــهد جــراء ذلــك
 13فــرداً مــن عائلــة واحــدة وجــرح آخــرون .وفــي نهايــة
الشــهر ذاتــه ،أعلــن شــورى مديريــة خوجيانــي العــام بواليــة
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ننجرهــار عــن مقتــل وجــرح  70مــن المواطنيــن األبريــاء
جــراء عمليــة العمــاء التــي أطلقــوا عليهــا اســم "المثلــث
الحديــدي" التــي اســتمرت شــهراً كامــاً.
وقصــف المحتلــون فــي  19ســبتمبر حفــل عــرس فــي مديريــة
خــروار بواليــة لوجــر ،فقتــل  6مــن المواطنيــن األبريــاء بمــا
فيهــم األطفــال والنســاء.
وفــي يــوم اإلثنيــن  16مــن نوفمبــر قامــت المليشــيا بقتــل
أحــد المواطنيــن فــي مديريــة أنــدر بواليــة غزنــي بعــد القتــل
والتنكيــل بــه .وعــاوة علــى ذلــك قــال أهالــي هــذه المديريــة
بــأن المليشــيا تخطــف نســاء هــذه المنطقــة ثــم تطلــق
ســراحهن مقابــل المــال ،واعترفــت القيــادة األمنيــة فــي هــذه
الواليــة بتاريــخ  17مــن نوفمبــر بــأن األدلــة الموثوقــة تقــول
بــأن المليشــيا تخطــف النســاء ثــم تقــوم بإيذائهــن وتطلقهــن
مقابــل المــال.
◄ فشل الحكومة العميلة:
تســببت مظالــم المحتليــن والعمــاء ،وفشــل الحكومــة
العمليــة فــي بســط األمــن ،بكراهيــة الشــعب لهــم أكثــر وأكثــر.
ومشــاعر الكراهيــة والنفــور هــذه كانــت منــذ احتــال البــاد
وال تــزال مســتمرة إلــى اآلن وفــي ازديــاد ،نشــير إلــى بعضهــا
فيمــا يلــي:
ص ّرحــت مؤسســة نــي ،يــوم االثنين  14من ســبتمبر ،لوســائل
اإلعــام بــأن  23مــن الصحفييــن األفغــان هربــوا خــارج البــاد
جــراء أوضــاع البــاد المزريــة ،ونتيجــة لألخطــار التــي
تهددهــم ،ولجــؤوا إلــى البــاد األجنبيــة.
◄ عودة الصليبيين الفارين إلى الميدان ثانية:
علــى الرغــم مــن فــرار الصليبييــن األجانــب مــن الســاحة ،و
تفويــض مهــام القتــال إلــى الجنــود العمــاء ،إال أن المحتليــن
البريطانييــن عــادوا مجــددا بتاريــخ  16مــن أغســطس 2015م
إلــى ســاحة الوغــى.
ووفــق تقريــر صحيفــة ديلــي ميــرر اإلنكليزيــة أن مجموعــة
مــن القــوات البريطانيــة الخاصــة رجعــت إلــى أفغانســتان
للمشــاركة فــي شــن العمليــات .وبتاريــخ  30مــن أغســطس
أعلنــت وســائل اإلعــام عــن مشــاركة القــوات األميركيــة فــي
ميــدان القتــال.
ويخــوض األميركيــون الحــرب مباشــرة ،فــي حيــن أنهــم
وقّعــوا علــى االتفاقيــة التــي تقــول بأنــه ال يحــق للمحتليــن
خــوض العمليــات مباشــرة فــي البــاد.
هــذا فــي حيــن أن المحتليــن األميركييــن قامــوا بإنــذار
جنودهــم قبــل يــوم مــن هــذه العمليــات بســبب تــأزم األوضــاع،
وطلبــوا خــروج جنودهــم فــوراً مــن أفغانســتان ،وأعلنــت
وزارة الدفــاع للمحتليــن األمريــكان بأنهــم متعهــدون بخــروج
قواتهــم فــي الموعــد المحــدد.
وأعلــن أوبامــا فــي  16مــن أكتوبــر أن الواليــات المتحــدة
ســتبقي علــى  5500جنــدي أمريكــي فــي أفغانســتان عنــد
مغادرتــه منصبــه فــي عــام 2017م.
وبعــد ذلــك بتاريــخ  18مــن نفــس الشــهر ،تأهــب الجيــش
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األلمانــي لتمديــد مهمتــه فــي أفغانســتان.
وفــي  28مــن الشــهر نفســه أعلنــت بريطانيــا بتمديــد ســنة
أخــرى لبقــاء جنودهــا فــي أفغانســتان.
وفــي  25مــن أكتوبــر أعلنــت إســبانيا بــأن قواتهــا المســلحة
المنتشــرة فــي أفغانســتان بــدأت باالنســحاب بعــد  14عامــا ً
وتســعة أشــهر علــى بــدء العمليــات فــي أفغانســتان .وكشــفت
وزارة الدفــاع اإلســبانية فــي بيــان لهــا عــن بــدء عمليــة
انســحاب  464جنــدي إســباني كانــوا يتواجــدون فــي قاعــدة
الدعــم العســكري فــي واليــة (هــرات) غربــي البــاد والتــي
تعــد مقــر القــوات اإلســبانية فــي أفغانســتان ضمــن إطــار
عمليــة (ريزولــوت ســابورت) بقيــادة حلــف شــمال األطلســي
(ناتــو) .وأضــاف البيــان أن االنســحاب التــام مــن قاعــدة
(هــرات) ال ينهــي بشــكل كامــل الوجــود العســكري اإلســباني
فــي أفغانســتان ،موضح ـا ً أنــه ســيتم اإلبقــاء علــى  20جندي ـا ً
إســبانيا ً فــي مقــر بعثــة حلــف شــمال االطلســي (ناتــو) فــي
العاصمــة األفغانيــة كابــول لمواصلــة تدريــب القــوات األفغانيــة
وتقديــم االستشــارات لهــا.
واجتمــع وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي حلــف شــمال
األطلســي فــي  2مــن ديســمبر فــي بروكســل وبحثــوا عــن
الــدور المســتقبلي الــذي يؤديــه الحلــف فــي أفغانســتان مــع
تأجيــل خطــط ســحب القــوات.
وقــال مبعــوث الواليــات المتحــدة لــدى الناتــو ،دوغــاس
ليــوت ،إنــه يتوقــع مــن وزراء خارجيــة الحلــف اليــوم الثالثــاء
«أن يحــذوا حــذو الواليــات المتحــدة فــي قــرار تمديــد مهمتهــا
الحاليــة وقواتهــا الحاليــة فــي عــام  »2016بعــد جمــع تعهدات
بالقــوات مــن الــدول األعضــاء.
والشــعب األفغانــي ال يرضــى أص ـاً بتواجــد قــوات االحتــال
فــي البــاد ،ويــرى أن بقــاء االحتــال ليــس لصالــح البــاد وال
المواطنيــن ،بــل هــو ســبب الســتمرار القتــال فــي البــاد.
ونــددت اإلمــارة اإلســامية بقــرار المحتليــن الــذي يقضــي
بتمديــد أمــد االحتــال ،وأعلنــت بــأن الشــعب األفغانــي ســيكافح
المحتليــن مــا دام فــي البــاد جنــدي واحــد مــن قــوات االحتالل.
◄ االعتراف بالهزيمة ،وتصاعد قدرات المجاهدين:
إن التضليــل وإخفــاء الهزائــم التــي يتكبدهــا العــد ّو يوميـاً ،أحد
أركان سياســة العــد ّو منــذ اللحظــة األولــى الحتــال البــاد .إال
أن الشــمس ال تغطــى بغربــال ،فبيــن الحيــن والحيــن – شــاؤوا
أم أبــوا – يعترفــون ببعــض الحقائــق التــي ال يمكنهــم إنكارهــا.
فقــد اعترفــت روســيا فــي غــرة شــهر يناير بــأن إيســاف انهزم
وفشــل فــي بســط «األمــن واالســتقرار» فــي أفغانســتان .وفــي
اليــوم ذاتــه اعتــرف وزيــر الدفــاع األلمانــي الســابق بهزيمــة
النيتــو بأفغانســتان.
وفــي  14مــن فبرايــر أعــرب الجنــرال كامبــل عــن قلقــه تجــاه
حــرب عــام 2015م ،وقــال بــأن القتــال فيــه ســيكون عنيف ـاً؛
ألن المجاهديــن قــد تصاعــدت قدراتهــم بشــكل ملحــوظ،
وبإمكانهــم خــوض الحــروب الطويلــة.
واعتــرف العمــاء فــي القصــر الرئاســي فــي غــرة شــهر
أبريــل ،بــأن نشــاطات المجاهديــن اإلعالميــة قــد أقلقتهــم
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وأقضــت مضاجعهــم.
كمــا اعتــرف الوالــي العميــل فــي  7مــن أبريــل بــأن النــاس
يلتحقــون بصفــوف المجاهديــن باســتمرار ،وأردف قائــاً
بــأن جنودنــا فــي الجيــش أصبحــوا ينض ّمــون إلــى صفــوف
المجاهديــن ويقاتلــون ضدنــا.
وفــي  17مــن أبريــل ،اعتــرف القائــد األمنــي لواليــة بدخشــان
بــأن ســبب نجــاح المجاهديــن هــو مســاعدة شــيوخ القبائــل
والنــاس لهــم.
وفــي يــوم الجمعــة  6مــن نوفمبــر أعلنــت وزارة الدفــاع
األميركيــة بأنهــا تنظــر للطالبــان كجهــة هامــة ،وتأتــي هــذه
االعترافــات بعــد الهزائــم المتكــررة لحكومــة االحتــال فــي
المياديــن المختلفــة ،العســكري منهــا والسياســي ،علــى الرغــم
مــن أنهــم كانــوا يظنــون بدايــة االحتــال أن قمــع المجاهديــن
ســهل المنــال ،وأنهــم ســيتمكنون مــن إخضاعهــم فــي أيــام
معــدودة ،فعاملــوا المجاهديــن بغلظــة وقســوة وبمعاييــر
خاليــة مــن اإلنســانية.
وأعلنــت الصيــن فــي  10مــن الشــهر الحالــي بأنهــا تــرى
الطالبــان كقــوة سياســية ف ّعالــة فــي أفغانســتان.
ومــن ناحيــة أخــرى ،حــذر األميركيــون جنودهــم يــوم الثالثــاء
 24مــن نوفمبــر ،وأوصوهــم بــأن يأخــذوا أهبتهــم فــي
الشــهور القادمــة ،حيــث تســخن المعــارك فــي أفغانســتان.
◄ اختراق صفوف العد ّو ،واالنضمام لصفوف المجاهدين:
إن مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية ال يعرفــون الليــل مــن النهــار،
فهــم يبذلــون قصــارى جهودهــم إليصــال الحقائــق وإيضــاح
ســبيل الرشــاد لموظفــي اإلدارة العميلــة وعبيــد االحتــال.
ونتيجــة لهــذه المســاعي الحثيثــة كانــت للمجاهديــن مكتســبات
كبيــرة فــي هــذا الشــأن فــي عــام .2015
فألبطــال اإلمــارة اإلســامية تخطيطــات جليلــة فــي هــذا
الخصــوص ،مــا أدى إلــى تزايــد قلــق العــد ّو .فمــن ناحيــة،
ازداد نفــوذ المجاهديــن فــي صفــوف العــد ّو ،ومــن ناحيــة
أخــرى أثمــرت جهــود لجنــة الدعــوة واإلرشــاد ،وفهــم كثيــر
مــن النــاس الحقائــق فــي المناطــق المختلفــة ،فباتــوا يلتحقــون
بصفــوف المجاهديــن جماعــات ووحدانــاً.
وفــي  21مــن ينايــر ،استســلمت ميليشــيا قريــة برمتهــا
بمركــز واليــة غــور ،وســلموا أنفســهم إلــى المجاهديــن.
وبالمجمــل التحــق فــي الشــهر المذكــور  169مــن أفــراد
الشــرطة والجيــش العميــل إلــى صفــوف اإلمــارة اإلســامية.
وفــي يــوم  8مــن شــهر أبريــل ،قــام باســل مــن بواســل اإلســام
بإطــاق النــار علــى األجانــب فــي قصــر جــال آبــاد ،فقتــل
جــراء ذلــك  4مــن األمريــكان وجــرح  3آخــرون ،وفــي نهايــة
المطــاف استشــهد المجاهــد المذكــور فــي تبــادل إطــاق النــار.
لقــد أدرك المرتزقــة بــأن ال طاقــة لهــم بســيل المجاهديــن
الجــارف ،فصــاروا يلتحقــون مــن تلقــاء أنفســهم بصفــوف
المجاهديــن .ففــي يــوم الثالثــاء  7مــن شــهر أبريــل ،ف ـ ّر مــا
ال يقــل عــن  15مــن المليشــيا مــن أحــد مراكــز العــد ّو مــن
نادعلــي بواليــة هلمنــد والتحقــوا بالمجاهديــن.
كمــا انضــم  11آخــرون للمجاهديــن فــي  13مــن أبريــل فــي

مديريــة بشــتونكوت بواليــة فاريــاب.
وفــي يــوم االثنيــن  8مــن يونيــو قتــل مجاهــد متســلل لصفــوف
العــدو  5مــن المليشــيا فــي مديريــة خاكريــزه بواليــة قندهــار
واســتطاع أن يفــر ويصــل ســالما ً غانمــا ً إلــى معســكرات
المجاهديــن.
وبعــد يــوم مــن تلــك العمليــة المباركــة ،قتــل قائــد للشــرطة 3
مــن جنــوده فــي واليــة فــراه وفـ ّر بنفســه .وفــي يــوم األربعــاء
 10مــن يونيــو قتــل مجاهــدان مخترقــان لصفــوف العــدو 5
مــن الشــرطة ،أحدهمــا فــي مديريــة شــينكي بواليــة زابــول،
واآلخــر فــي باالبلــوك بواليــة زابــول ،واســتطاعا أن يفــرا
ســالمين غانميــن.
وفــي آخــر هــذه العمليــات فــي يــوم الســبت  27مــن يونيــو
اســتطاع مجاهــد نفــوذي أن يقتــل  3مــن جنــود الشــرطة ويفــر
آمنــا.
وقــد شــ ّكلت اإلدارة العميلــة  -بمســاعدة المحتليــن -إدارات
خاصــة للتحقيــق مــع الجنــود ليغلقــوا الطريــق أمــام
المجاهديــن ،ولكــن علــى الرغــم مــن مضــي  3ســنوات
وإنفــاق المالييــن مــن الــدوالرات لــم تقــدر هــذه اإلدارة أن
تنجــز إنجــازاً يذكــر .هــذا وقــد اعتــرف رؤســاؤهم فــي وقــت
ســابق بــأن المجاهديــن قــد تســربوا فــي جميــع اإلدارات.
وفــي يــوم األربعــاء  5مــن شــهر أغســطس اســتطاع  3مــن
المجاهديــن المتســللين لصفــوف األعــداء أن يرجعــوا ســالمين
غانميــن إلــى معســكرات المجاهديــن بعدمــا قامــوا بقتــل 12
مــن الجنــود العمــاء فــي مديريــة ســرحوضه بواليــة بكتيــكا.
وفــي  10مــن أغســطس قــام شــرطي بقتــل  6مــن رفاقــه فــي
مديريــة جريشــك بواليــة هلمنــد ثــم الذ بالفــرار .وفــي يــوم
الخميــس  13مــن أغســطس قــام مجاهــد بقتــل  15مــن الجنــود
العمــاء فــي مديريــة موســى قلعــه ،ثــم أوصــل نفســه إلــى
معســكرات المجاهديــن.
كمــا قــام جنديــان بقتــل  6مــن رفاقهــم فــي لشــكرجاه مركــز
واليــة هلمنــد بمــا فيهــم قائدهــم ،ثــم الذوا إلــى معســكرات
المجاهديــن ســالمين غانميــن.
وقــد قــال القائــد العــام للنيتــو يــوم الخميــس  6مــن أغســطس
فــي مؤتمــر صحفــي فــي مؤسســة بروكينجــز فــي واشــنطن
بأنــه فــي كل شــهر يفــر أربعــة آالف جنــدي مــن صفــوف
العمــاء.
وأفــاد خبــر آخــر بتاريــخ  30مــن أغســطس بــأن قــوات اإلدارة
العميلــة قــد فــرت مــن مناطــق عــدة مــن مديريــة خــان آبــاد
بواليــة قنــدوز.
وبــات جنــود اإلدارة العميلــة يفــرون مــن صفــوف العمالــة إلى
صفــوف المجاهديــن .وبحســب صحيفــة سرنوشــت اليوميــة
فــي يــوم الثالثــاء  25مــن أغســطس بــأن  12مــن الجنــود
قــد فــروا مــن مديريــة موســى قلعــه وانضمــوا لصفــوف
المجاهديــن.
وفــي  29مــن هــذا الشــهر التحــق  6مــن الجنــود فــي مديريــة
جرمســير  -بأســلحتهم وعتادهــم  -بالمجاهديــن.
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بقلم :حافظ منصور

مأساة مضايا ..
وصمة عار يف جبني
أدعياء حقوق البشر
أي عیــن يحســن بهــا أن تســتبقي فــي محاجرهــا قطــرة واحــدة
مــن الدمــع فــا تریقهــا أمــام هــذا المنظــر الفظیــع والمشــهد
المــروع الــذي یقطــع نیــاط قلــب کل مــن کان لــه أدنــی شــعور
باإلنســانیة فض ـاً عــن أن یکــون مســلماً؟.
منظــر أولئــک المســلمین الذیــن وقعــوا فــي حصــار شــدید
فــي مدینــة مضايــا ،مــن قبــل أل ـ ّد أعــداء هللا عبــر التاریــخ،
الذیــن ال یعرفــون فــي مســلم إالً وال ذمــة ،منعــوا عنهــم المــاء
والغــذاء ،حتــی يجربــون المــوت واحــداً تلــو اآلخــر.
ً
فــأي قلــب یســتطیع أن یســتقر بیــن جنبــي صاحبــه هنیئـا فــا
یطیــر غضب ـا ً حینمــا یــری المســلمین مــن بنــي جلدتــه وهــم
یلوکــون جراحهــم ویتململــون کالســلیم مــن القصــف البربــري
النصیــري وحلفائهــم العلمانییــن مــن الــروس ،الذیــن أذاقــوا
األمــة والزالــوا یذیقونهــا کــؤوس الدمــار والخــراب والمجــازر
الجماعیــة .فاألحــداث فــي الشــام مازالــت فــي طــور الغلیــان،
وال ســیما الحصــار الــذي وقــع منــذ شــهور وإلــی اآلن ،الــذي
ال یعلــم إال هللا إلــی أیــة نتیجــة ســینتهي ،ولکــن أملنــا أن
یرحــم هللا تبــارک وتعالــی هــذه األمــة لینتهــي األمــر إلــی خیــر.
وأمــا مدینــة مضايــا فهــي (بلــدة وناحيــة ســوريّة إداريّــة تتبــع
منطقــة الزبدانــي فــي محافظــة ريــف دمشــق .تقــع البلــدة
شــمال غــرب دمشــق فــي سلســلة جبــال لبنــان الشــرقية،
وتُعــد مصيف ـا ً رئيســيا ً هام ـا ً فــي ســوريا جنب ـا ً إلــى جنــب مــع
مدينــة الزبدانــي .بلــغ عــدد ســكان الناحيــة  16,780نســمة
حســب تعــداد عــام  2015باإلضافــة إلــى حوالــي  7آالف
مــن النازحيــن مــن مناطقهــم بســبب تداعيــات الحــرب فــي
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البــاد مــع بدايــة الثــورة الســورية  2011ضــد الســفاح بشــار
األســد).
فکــم یحــز فــي القلــب أن یظــل المســلمون المضطهــدون فــي
مضایــا ،الذیــن هــم تحــت وطــأة نیــران النّصیرییــن یــرددون
االســتغاثة تلــو االســتغاثة دون أن یلقــون اســتجابة ،وکــم یزیــد
فــي حزننــا أن نــری الجائعيــن مــن األطفــال والنســاء والرجــال
والعجــزة ،يج ّربــون المــوت البطــيء دون أن یحــرک أحــد
ســاکناً!
جثــث مــن هيــاكل عظميــة وأطفــال يهيمــون علــى وجوههــم
بحثــا ً عمــا يســد رمقهــم .تلــك هــي الصــورة المعبــرة عــن
مضايــا الســورية التــي يفــرض عليهــا النظــام الســوري
ومليشــيا حــزب هللا اللبنانــي حصــاراً منــذ ســبعة شــهور ،فــي
حيــن يقابــل المجتمــع الدولــي كل ذلــك بالصمــت.
فــا أمــل بعــد الیــوم فــي المجتمــع الدولــي الــذي ترأســه
أمريــکا ،والمجموعــة األوروبیــة ،فلقــد طالــت وعودهــم
الواهیــة ،وأکاذیبهــم الزائفــة ،وترهاتهــم الباطلــة ،وأدرک
المســلمون هنالــک تمامـا ً بــأن السیاســة األمریکیــة والغربیــة
ماهــي إال مــن قامــوس التندیــد والتســویف والتهدیــد والدعایــة
اإلعالمیــة ،وال تتجــاوز ذلــک .وطیلــة العامیــن الماضییــن
أصبــح مــن الواضــح وضــوح الشــمس فــي رابعــة النّهــار
لــدی المبصریــن مــن المســلمین ،والمعنییــن بأمــور الدیــن
بــأنّ أمیــرکا وأذنابهــا الغربیيــن الموالیــن لهــا -عــاوة علــى
مســلکها الدبلوماســي المحنــک -تعمــل علــی طریقــة ال
تنغــص علــى العلمانییــن والســفاحین .ولــو لــم یکــن األمــر
كذلــک لکنــا رأيناهــم أحــرزوا قصــب الســبق فــي مواجهــة
کالب األســد علــی ثــری الشــام کمــا فعلــوا فــي لیبیــا.
ســتبقى مأســاة مضايــا وصمــة عــار فــي جبيــن اإلنســانية،
فهــي التــي كشــفت مــدى التخــاذل الدولــي ،وكيــف غلّــب
مصالحــه السياســية علــى حســاب الــدم الســوري .نعــم لقــد
مــات الضميــر اإلنســاني لــدى األنظمــة الحكوميــة وصنــاع
القــرار ،كمــا يبــدو أن شــريحة كبــرى مــن الشــعوب قــد أدمنــت
رؤيــة الــدم الســوري يــراق ولــم تعــد صــور الهيــاكل العظميــة
نتيجــة الجــوع تحــرك فيهــم ســاكناً.
فیــا أیهــا المســلمون! إن لــم تســتیقظ األمــة فــي هــذه اللحظــة
العصیبــة ،التــي یلفــظ فیهــا الشــامیون والســیما أهــل مضایــا
أنفاســهم األخیــرة ،وبــات الباطــل یجثــم علــی صدرهــا لیکتــم
أنفاســها ،ویطفــئ نــور الرســالة ،فمتــی تفیــق؟ ومتــی ينفــض
المســلمون غبــار الــذل ،والهــوان مــن فــوق رؤوســهم؟
إن مأســاة مضایــا مــا هــي إال واحــدة مــن آالف المآســي التــي
تعــرض لهــا المســلمون فــي شــتی بقــاع األرض ،فالســؤال
المطــروح اآلن؛ إلــی متــی ســیظل المســلمون جســداً مبعثــراً
تنهشــه کل ذئــاب وکالب األرض؟
نعــم؛ إنــه ال یمکــن لألمــة أن تصــل إلــی قنطــرة مــن ســعادة
إال بالجهــاد والدمــاء واألشــاء ،کمــا یقــول الشــهید عبــدهللا
عــزام – رحمــه هللا « : -أیهــا المســلمون إن حیاتکــم الجهــاد
وعزکــم الجهــاد ووجودکــم مرتبــط ارتباطـا ً مصیریـا ً بالجهــاد.
إنّ الذیــن یظنــون أن دیــن هللا یمکــن أن ینتصــر بــدون جهــاد
وقتــال ودمــاء وأشــاء ،هــؤالء واهمــون الیدرکــون طبیعــة
هــذا الدیــن».
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مفترق:

وفاء ..
وغـدر !
بقلم :أبو سعيد راشد

الحمــدهلل ،والصــاة والســام علــى رســول هللا وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن وااله وبعــد :فــي هــذا الطريــق الــذي وصلــت
ت تناســب حالهــا:
إليــه أفغانســتان ،ســوف تتخــذ كل مــن الطائفتيــن قــرارا ٍ
فاألفغــان -الفاتحــون المنافحــون عــن الديــن والبــاد -ســوف يعملــون علــى إبقــاء الصــف موحــداً ،وعلــى إخــراج آخــر
فرنجــي محــارب دخــل أرض األفغــان ،وعلــى وضــع خطــة عامــة ،عادلــة ،شــاملة ،لمســتقبل أفغانســتان اإلســامي
المشــرق إن شــاء هللا.
والفرنجــة األمريــكان :ســيمكرون حتــى آخــر رمــق للبقــاء ،أو إلبقــاء رجــال أفغــان فــي النســب ،فرنجــة فــي العقيــدة،
وفــي اللبــاس.
أمــا فــي مــاوراء الســتور فللفرنجــة األمريــكان مكــ ٌر خطيــر وعمــل مــدروس أال وهــو :شــراء الضمائــر واإليمــان
بالعهــود الكاذبــة والماديــات الفانيــة .إنهــم يحاولــون دائمـا ً -وخاصــة بعــد أن أيقنــوا بالهزيمــة فــي الحــرب المباشــرة-
شــراء أفــراد يســتعملونهم فــي مؤامراتهــم االســتعمارية ،وليرمــوا بهــم المجاهديــن األفغــان فــي المعركــة الكاشــفة،
وليف ّرقــوا بهــم الصــف فــي المعركــة الحاســمة الخطيــرة.
ـاس {اشــتروا بآيــات هللا ثمنـا ً قليـاً فصــدوا عــن ســبيله} أنفســهم لألعــداء؛ شــرذمة منهــم سـ ّموهم بأقبــح
وقــد بــاع أنـ ٌ
ٌ
اســم فــي تاريــخ األفغــان "أربَكــي" ،وطائفـة أخــرى ســموا أنفســهم بمختلــف األســماء ،وكل منهمــا حــارب المجاهدين،
وحــارب التاريــخ ،وحــارب الوحــدة ،وحــارب القــوة .لكــن قَـدَّر هللا لهــم الفشــل والهزيمــة كمــا قـدّر ألســيادهم الفرنجــة،
ســجل لهــم فــي صفحــات التاريــخ عــار ،وقولــة خالــدة{ :إنهــم ســاء ماكانــوا يعملــون}.
و ُ
● لماذا هذا اإلنفاق والمحاوالت:
لكــن قــد يســأل اإلنســانُ لمــاذا اإلنفــاق علــى هــذا المكــر؟ ولمــاذا هــذه المحــاوالت؟ ولمــاذا كان لألفغــان قيمــة غاليــة
فــي ســوق االســتعمار؟
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وكمــا يعلــم النــاس أن األفغــان ليســت لديهــم تلــك اإلمكانيــات
التــي توفــرت ألقــوام العالــم ،فليــس هنــاك تعليــم علــى
المســتوى العالمــي ،وال تدريــب ،وال ثقافــة؛ ومــع ذلــك تراهــم
يباعــون فــي ســوق االســتعمار بهــذه القيمــة الغاليــة!
وإن كنــت -أيهــا القــارئ -تريــد اإلجابــة فاســتمع والتَ ُمــ َّل،
وكــن معــي حتــى آخــر البيــان.
لقــد كانــت الخالفــة العثمانيــة آخــر منــارة ،وآخــر رمــز لمجــد
المســلمين خاصــة واإلنســانية عامــة ،وبعدهــا ،ســيطرت
القــوات الغاصبــة علــى ميــراث الخالفــة العثمانيــة ،ونالــت
القــوات مرامهــا فــي كثيــر مــن تركــة الخالفــة ،لكــن أي ـا ً مــن
القــوى عبــر التاريــخ لــم تنل مرادهــا في االســتيالء على أرض
األفغــان الصغيــرة فــي الحجــم .لقــد حــاول كل الغــزاة ،وآخرهــم
الفرنجــة األمريــكان ،فمــا اســتطاعوا وفشــلوا فــي معركتهــم
علــى أرض األفغــان ،وتزلزلــت قلوبهــم .والزال فيهــم رمــق،
يحاربــون بــه ،ولهــم بعــض الرايــات فــي الميــدان ،وشــبابنا
عازمــون علــى اقتالعهــا ،ومحوهــا عــن أرض األفغــان ،وهــم
فاعلــون إن شــاء هللا.
● الحل البديل لالحتالل:
لمــا فشــلت أمريــكا ،وولــى جنودهــا هاربيــن مــن الميــدان،
مكــرت مكرهــا الخطيــر ،واحتالــت بشــراء بعــض األفغــان،
ليجادلــوا إخوانهــم المســلمين ،محاوليــن شــراء بعــض القــادة،
ليد ّمــروا البيــت مــن الداخــل ،فالصفقــة رابحــة بالنســبة لهــم
مهمــا ارتفعــت قيمتهــا؛ ألنهــم مضطــرون لجلــب جنودهــم مــن
بالدهــم الســتمرار الحــرب ،فــإذا وجــدوا جنــوداً لهــم مــن بنــي
جلدتنــا هنــا ،فســيكون جنودهــم فــي منــأى عــن أوار الحــرب.
وبهــذا لــن تكــون لهــم خســائر فــي األرواح ،وإن خســروا
المــال.
هــذا فــي الجنــود ،وأمــا فــي شــراء القــادة ،ومــن لهــم مقــام
وكلمــة مســموعة داخــل المجاهديــن فهــو غــرض أشــر
وأخطــر؛ ألنهــم سيســتفيدون منهم لتشــتيت القــوات والجيوش
التــي عجــزت أمريــكا عــن منازلتهــم عبــر الســنوات األربعــة
العشــرة الماضيــة ،وهــو هــدف بالنســبة لألمريــكان.
فليعلــم األفغــان ســر ارتفــاع قيمتهــم ،وأن مــا يُقَ ـ َّد ُم لهــم مــن
فــان وإن كثُــر ،وأن عــار الخيانــة ســيبقى عبــر
الماديــات؛
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يَ ْعلَ ُمــونَ } (الزمــر .) 26 :فليكونــوا أوفيــاء لهــذا الديــن،
وأفيــاء للتاريــخ ،وأوفيــاء للتضحيــات ،وليثبتــوا مــع األبطــال
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الذيــن الزالــوا علــى العهــد ومــا بدّلــوا تبدي ـاً.
● لإلرتزاق تاريخ:
شــراء الذمــم عــادة االســتعمار القديمــة ،وهنــاك قصــة فيهــا
عبــرة وحســرة ،ذكرهــا العالمــة الســيد علــوي بــن طاهــر
الحــداد فــي كتابــه "المدخــل إلــى تاريــخ اإلســام فــي الشــرق
األقصــى" ص  ، 177فقــال( :جــاء فــي مجلــة الرابطــة
(ص  ، 32 31-ج  )1مايلــي" :ذكرنــا فيمــا ســبق انجفــال
المتطوعيــن مــن العــرب للجهــاد فــي ســبيل هللا فــي "بــر ســعد
الديــن" وال ســيما فــي زمــن اإلمــام أحمــد بــن إبراهيــم مــن
"اليمــن" و"حضرمــوت" و"المهــرة" .وقــد اســتدار الزمــن
وتقلبــت األمــور ،وظهــر مــن بعــض الشــافعية الجبليــة مــن
أهــل اليمــن وبعــض بــوادي حضرمــوت متطوعــون فــي ســبيل
الشــيطان ،وذلــك أنــه بعدمــا اســتولت إيطاليــا علــى ســواحل
بــاد الصومــال -مــن "هبيــا" إلــى "كيلـ َوه" واغتصبتهــا مــن
أيــدي العــرب آل ســعيد بــن ســلطان العمانييــن -رامــت إيطاليــا
شــنَّ الصومــال عليهــا الغــارات،
أن تتوغــل فــي داخــل البــاد ،ف َ
وألفــوا العصابــات ،وأخــذوا يهاجمــون المســالح التــي تقيمهــا
فــي البــر ،وينهبــون قوافلهــا ويفعلــون بهــا األفاعيــل ،وعجــز
أبنــاء إيطاليــا عــن متابعتهــم فــي قفارهــم وبواديهــم حيــث
يشــتد الحــر والعطــش ،ومــا كان الصومــال يســتعلمون غيــر
النشــاب والرمــاح ،ومــع ذلــك فقــد أقلقــوا راحــة إيطاليــا
وضاقــت بهــم َذرعـاً ،حتــى فتقــت لهــا الحيلــة ســنة 1324هـــ:
أن تحاربهــم بالعــرب لِتَ َع ُّو ِدهــم القَ ْفــر والوعــر ،واحتمالهــم
التعــب والعطــش والحــر ،ووجــدت لهــا سماســرة باعــوا
دينهــم بحطــام مــن الدنيــا ،فأخــذوا يســتأجرون لهــا جنــوداً
مــن الجباليــة مــن جبــال اليمــن التــي تلــي "عــدنَ " و مــن
بــوادي "حضــر مــوت" الجبليــة ،فجاهــدوا لهــا إخوانَهــم
المســلمين حتــى أخضعوهــم لهــا ،ولقــد بلغنــا أن الصومــال
منهــم كان يقــول للعربــي وهــو يطــارده ببندقيتــه :أَبَّــان! أنــا
مســلم! فــا يُجيبُــه إال برصاصــة تختــرق جســمه .ومعنــى
"أبّــان" :ســيدي .ومــا زال أولئــك األوغــاد يتكاثــرون لــدى
إيطاليــا حتــى بلغــوا أُلوفــا ً يقاتلــون فــي ســبيل الطاعــوت؛
حتــى بــردت جمــرة أمــة الصومــال اإلســامية ،فأخضعوهــم
إليطاليــا الكاثوليكيــة! فقابِـ ْل بيــن ســلف العــرب وهــذا الخلــف
الخالــف )....علــوي.
ونفــس المكــر جــا ٍر فــي جبــال األفغــان .فهــل مــن دُعــا ٍة إلــى
الصمــود ،وإلــى اإليمــان ،يدعــون النــاس بالحكمــة والموعظة
الحســنة؟

مجلة الصمود | العدد  | 119جمادى األولى 1437هـ  -فبراير 2016م

● وللمكيدة جذور:
إن الدعــوة إلــى خيانــة الديــن والوطــن ليــس بِدْعــا فــي أعمــال
الفرنجــة واالســتعمار ،فقــد ذكــر صاحــب كتــاب " حــروب c
 i aالســرية"( :أن المجاهديــن األفغــان لمــا خرجــوا مــن
معركــة الــروس فاتحيــن ،عملــوا مجلس ـا ً للتحــاور والوحــدة
بيــن األحــزاب الســبعة ،فحاولــت  ciaمحاولــة ســريعة إلفشــال
هــذا المجلــس ،حتــى ال يتفــق األحــزاب فيمــا بينهــم ،وأنفقــت
لذلــك مبلغ ـا ً كبيــراً).
مــع أن عــار الهزيمــة لــم يكــن عليهــا ،إنمــا كان علــى الروس،
لكنهــا كانــت تحــذر مــن مســتقبل تلــك الجيــوش المؤمنــة
المد ّربــة ،فعملــت المكائــد العجيبــة لتفريــق الصفــوف .واآلن،
حيــث تواجــه أمريــكا كال الخطريــن :خطــر عــار الهزيمــة،
وخطــر المســتقبل ،فإنهــا عائــدة لفعلتَها الخاســرة ،وخســرانها
متحقــق ،ألن المجاهديــن مؤمنيــن بنصــر هللا القــوي الغالــب
ـر
القائلَ {:و َم َكـ ُروا َم ْكـ ًرا َو َم َك ْرنَــا َم ْكـ ًرا َو ُهـ ْم َل يَ ْ
شـ ُعرُونَ فَا ْنظُـ ْ
َ
َكيْــفَ َكانَ عَاقِبَــةُ َم ْك ِر ِهــ ْم أَنَّــا َد َّم ْرنَاهُــ ْم َوقَ ْو َم ُهــ ْم أ ْج َم ِعيــنَ }
(النمــل .) 51 ، 50 :
● ومن القرآن نداء:
وهــذه مقتطفــات مــن آيــات القــرآن الكريــم ،وتفســيرها ،لعلهــا
تفيــد بعــض القلــوب ،فتمنعهــا مــن الركــون ،وبعــض األقــدام
فــا تـ ِزل.
َ
َ
ُ
َّ
ضوا
قــال هللا عــز وجــلَ { :وأ ْوفــوا بِ َع ْهـ ِد للاِ إِذا عَا َه ْدتُـ ْم َو َل تَ ْنقُ ُ
للاَ َعلَ ْي ُكـ ْم َكفِيـ ًـا إِنَّ َّ
ْالَ ْي َمــانَ بَ ْعـ َد ت َْو ِكي ِد َهــا َوقَـ ْد َج َع ْلتُـ ُم َّ
للاَ يَ ْعلَـ ُم
َ
َ
ضــتْ َغ ْزلَ َهــا ِمــنْ بَ ْعـ ِد
ق
ن
ـي
َمــا تَ ْف َعلُــونَ (َ )91و َل تَ ُكونُــوا َكالَّتِـ
َ
ُ
َ
قُـ َّو ٍة أَ ْن َكاثًــا تَت َِّخـ ُ
ٌ
ـذونَ أَ ْي َمانَ ُك ـ ْم د ََخـ ًـا بَ ْينَ ُك ـ ْم أنْ تَ ُكــونَ أ َّم ـة ِه ـ َي
أَ ْربَــى ِمــنْ أُ َّمـ ٍة إِنَّ َمــا يَ ْبلُو ُكـ ُم َّ
ـو َم ا ْلقِيَا َمـ ِة
للاُ بِـ ِه َولَيُبَيِّنَــنَّ لَ ُكـ ْم يَـ ْ
للاُ لَ َج َعلَ ُكــ ْم أُ َّمــةً
ــو شَــا َء َّ
َ
ل
و
()92
َمــا ُك ْنتُــ ْم فِيــ ِه ت َْختَلِفُــونَ
َ ْ
ســأَلنَُّ
َ
شــا ُء َويَ ْه ـ ِدي َمــنْ يَ َ
ض ـ ُّل َمــنْ يَ َ
شــا ُء َولتُ ْ
اح ـ َدةً َولَ ِكــنْ يُ ِ
َو ِ
َع َّمــا ُك ْنتُـ ْم تَ ْع َملُــونَ } ( النحــل.) 93 ، 92 ، 91 :
قــال القرطبــي :النقــض والنكــث واحــد ،واالســم النكــث
شـبَّ َهتْ هــذه اآليـةُ الــذي يحلــفُ
والنقــض ،والجمــع األنــكاث ،فَ َ
ويعاهــد ويُ ْبــ ِر ُم عهــدَه ،ثــم ينقضــه بالمــرأة تَ ْغــ ِزل غزلهــا
وتفتلــه ُم ْح َك ًمــا ثــم ت َُحلُّــه.
ويــروى أن امــرأة حمقــاء كانــت بمكــة تســمى ريطــة بنــت
عمــرو كانــت تفعــل ذلــك .والدخــل :الدغــل والخديعــة والغــش.
قــال أبــو عبيــدة :كل أمــر لــم يكــن صحيح ـا ً فهــو دخــل.
{أَنْ تَ ُكــونَ أُ َّمـةٌ ِهـ َي أَ ْربــى ِمــنْ أُ َّمـ ٍة} قــال المفســرون :نزلــت
هــذه اآليــة فــي العــرب الذيــن كانــت القبيلــة منهــم إذا حالفــت

أخــرى ،ثــم جــاءت إحداهمــا (إلــى) قبيلــة كثيــرة قويــة
فداخلتهــا -غــدرت األولــى ونقضــت عهدهــا ورجعــت إلــى
هــذه الكبــرى -قالــه مجاهــد -فقــال هللا تعالــى :ال تنقضــوا
العهــود مــن أجــل أن طائفــة أكثــر مــن طائفــة أخــرى ،أو
أكثــر أمــواالً ،فتنقضــون أيمانكــم إذا رأيتــم الكثــرة والســعة
فــي الدنيــا ألعدائكــم المشــركين ،والمقصــود النهــي عــن
ال َعــود إلــى الكفــر بســبب كثــرة الكفــار وكثــرة أموالهــم .قــال
الفــراء :المعنــى :ال تغــدروا بقــوم لقلتهــم وكثرتكــم ،أو لقلتكــم
وكثرتهــم ،وقــد عززتموهــم باأليمــان.
(أَ ْربى ) أي أكثر ،من ربى الشيء يربو إذا كثر.
والضميــر فــي" بِــ ِه" يحتمــل أن يعــود علــى الوفــاء الــذي
أمــر هللا بــه .ويحتمــل أن يعــود علــى الربــاء ،أي أن هللا تعالــى
ابتلــى عبــاده بالتحاســد وطلــب بعضهــم الظهــور علــى بعــض،
واختبرهــم بذلــك مــن يجاهــد نفســه فيخالفهــا ممــن يتبعهــا
ويعمــل بمقتضــى هواهــا.
{ َوال تَت َِّخ ُ
ُ
َ
َ
َ
ً
ُ
ــذوا أَ ْيمانَ ُكــ ْم د ََخــا بَ ْينكــ ْم فتَــ ِز َّل قــ َد ٌم بَ ْعــ َد ثبُوتِهــا
َّ
َــذاب
يل للاِ َولَ ُكــ ْم ع ٌ
َوت َُذوقُــوا ال ُّ
ص َد ْدتُــ ْم عَــنْ َ
ســو َء بِمــا َ
ســبِ ِ
ع َِظيــ ٌم} (النحــل.)94:
قــال القرطبــي :قولــه تعالــىَ { :وال تَت َِّخ ُ
ــذوا أَ ْيمانَ ُكــ ْم د ََخ ً
ــا
بَ ْينَ ُك ـ ْم} كــرر ذلــك تأكيــداً{ .فَتَ ـ ِز َّل قَ ـ َد ٌم بَ ْع ـ َد ثُبُوتِهــا} مبالغــة
فــي النهــي عنــه لعظــم موقعــه فــي الديــن وتــردده فــي
معاشــرات النــاس ،أي ال تعقــدوا األيمــان باالنطــواء علــى
الخديعــة والفســاد ،فتــزل قــدم بعــد ثبوتهــا ،أي عــن اإليمــان
بعــد المعرفــة بــاهلل .وهــذه اســتعارة للمســتقيم الحــال يقــع فــي
ت اإلنســانَ
شــر عظيــم ويســقط فيــه ،ألن القــدم إذا زلــت نَقَلَ ـ ِ
مــن حــال خيــر إلــى حــال شــر ،والعــرب تقــول لــكل مبتلــى بعــد
عافيــة أو ســاقط فــي ورطــة :زلــت قد ُمــه ،كقــول الشــاعر:
ســيمنع منــك الســبق إن كنــت ســابقا *** وتقتــل إن زلــت
بــك القدمــان
ويقــال لمــن أخطــأ فــي شــيء :ز ّل فيــه ،ثــم توعــد تعالــى بعــد،
بعــذاب فــي الدنيــا وعــذاب عظيــم فــي اآلخــرة.

وأخيرا فيا أيها األفغان!
إنكــم اآلن فــي ذروة ســنام اإلســام ،وأرفــع مــكان
منــه ،وأنتــم اليــوم آخــر فرســان الكتبيــة التــي تقاتــل
لحمايــة الديــن الحنيــف واألرض الطاهــرة ،وأنتــم آخــر
عقبــة أمــام أعــداء اإلســام واإلنســانية ،وأنتــم رجــاء
المســتضعفين مــن المؤمنيــن فــي كل مــكان ،فاعرفــوا
فضلكــم ،واعرفــوا نعمــة هللا عليكــم إذ وفقكــم للصمــود
أمــام الطواغيــت وكبــار الفراعنــة والمســتعمرين ،فــا
تنســوا الفضــل والمقــام الــذي وهبكــم إيــاه الوهــاب،
واكفــروا بــكل ديــن ســوى ديــن اإلســام ،واطــردوا كل
هــوى ســوى حــب الوحــدة والديــن ،واصبــروا علــى
الفقــر الــذي َح َّر َركــم مــن العبوديــة ،فــا تبيعــوه بالغنــى
الــذي يســوقكم إلــى هــوان الــذل والعــار وســبة التاريــخ.
هــذا هــو الســبيل فاســلكوه ،وادعــوا النــاس إليــه.
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بقلم :عماد الدين الزرنجي

الطالب الجامعيون
في أفـغـانسـتــان
آالم وآمــــــــــال
مــع بدایــة العطلــة فــي أفغانســتان یبحــث الطــاب الجامعیّــون
عــن المنــح التعلیمیــة التــي تمنحهــا الــدول اإلســامیة
وغیرهــا ،لذلــك یُشــاهد فــي هــذه األیــام جمــع ال بــأس بــه مــن
الشــباب الحائریــن فــي شــوارع كابــول.
وقــد ارتحــل فــي األعــوام الماضیــة عــدد كبیــر مــن هــؤالء
الشــباب إلــی الجامعــات الغربیــة لمواصلــة الدراســة العليــا
عبــر مشــروع المنــح الدراســیة ،وأكثرهــم قــد عــادوا إلــی
البلــد ،وتقلــدوا وظائــف مهمــة.
فــي هــذه المقالــة نریــد أن نلقــي ضــو ًء علــی "المنــح
التعلیمیــة" وأهدافهــا وفوائدهــا وأضرارهــا ،ومــا عــاد إلینــا
مــن األضــرار ،وتأَثــر شــبابنا مــن الحضــارة الغربیــة ،آمليــن
أن نجــد حــاً ســریعا ً لدفــع المضــار والســلبيات.
◄ أهمیة المنح التعلیمیة:
ال شــك بأهمیــة المنــح التعلیمیــة ،إذ أنهــا إحــدى طــرق
انتقــال العلــوم واالســتفادة مــن تجــارب الشــعوب .وفــي
ســالف األزمــان -نظــراً إلــی الحریــة الموجــودة وعــدم فــرض
الحــدود -كان الطــاب والعلمــاء یســافرون إلــی البــاد النائیــة
لطلــب العلــم ونقــل التجــارب العلمیــة .ولكــن بعدمــا فــرض
االســتعمارالبریطاني الحــدود علــی البــاد ومزقهــا ،حلّــت
المنــح التعلیمیــة محــل تلــك الرحــات العلمیــة الحــرة.
وحســبنا فــي أهمیــة المنــح التعلیمیــة أن الرقــي واالزدهــار
الموجــود فــي جمیــع مجــاالت الحیــاة ناشــئ مــن تلــك
الرحــات الحــرة التــي قــام بهــا الســلف ،ثــم بجهــود الخلــف
عبــر مشــروع المنــح الدراســیة.
إن بلدنــا أفغانســتان فــي أشــد الحاجــة إلــی العلــوم والتجــارب
التــي وصلــت إلیهــا البشــریة ،وإن تســلّح الشــباب األفغــان
بالعلــوم الحديثــة ،حاجــة الســاعة .حاجــة ال تقتضــي تأخیــراً؛
ألننــا تأخرنــا عــن الركــب البشــري بســنین إثــر الحــروب التــي
اندلعــت بعــد االحتــال الســوفییتي لبلدنــا.
واإلســام دیــن العلــم والمعرفــة ،وإنمــا یحــث اتباعــه علــى
االســتزادة مــن العلــم المفیــد النافــع .العلــم الــذي یســاعدنا فــي
تأدیــة مســؤولیة الدعــوة اإلســامیة وإعــاء كلمــة هللا فــي
األرض .والمســلم مأمــور لیكــون قائــد البشــریة فــي جمیــع
العلــوم .وهــذا مــا فهمــه الســلف الصالــح؛ لذلــك لــم یألــوا
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جهــداً فــي ســبیل أخــذ العلــم ونشــره فــي العالــم.
◄ أهداف المنح الدراسیة:
العلــم میــراث مشــترك للجمیــع ،فالبــد مــن تقدیمــه إلــی الطالب
بتجــ ّرد دون التطلــع إلــی تحقيــق أهــداف اســتعماریة .إال أن
الــدول والحكومــات االســتعماریة اســتغلّت المنــح الدراســیة
لتحقیــق أغراضهــا السیاســیة والدینیــة والمذهبیــة وفــرض
قیمهــا وثقافاتهــا علــی الطــاب الدارســین فــي جامعاتهــا عبــر
مشــروع المنــح الدراســیة.
◄ أهداف الدول المانحه للمنح التعلیمیة:
األول :التأثیــر الكامــل علــی الشــباب المســلم فكری ـا ً وعقدي ـا ً
وثقافیـاً .حیــث یصیــر مســلما ً بالمظهــر والــكالم والــزي ،لكنــه
منحــرف تمامــا ً عمــا جــاء بــه رســول هللا صلــی هللا علیــه
وســلم وعــن الكتــاب والســنة والتشــریع اإللهــي.
ومؤمــن بمبــادئ العلمانیــة ،ومعتــرف بقیــادة الغــرب ،وأن
النظــام الغربــي هــو النظــام الوحیــد الــذي یســتحق أن يحكــم
العالــم ،وأن اإلســام دیــن قــد انقضــی دوره وال مجــال لــه فــي
أن يتص ـدّر العالــم فــي عصــر الرقــي واالزدهــار.
هــؤالء المتأثــرون بالنظــام الغربــي عندمــا یرجعــون إلــی
البــاد اإلســامیة ،یقفــون حیاتهــم للنضــال الدائــم ضــد
اإلســام والحیلولــة دون تطبیــق قوانینــه الحكیمــة.
وهــؤالء المتأثــرون هــم الذيــن أشــعلوا نیــران الحــرب ضــد
اإلســام فــي عقــر داره وقتلــوا وشــردوا اآلالف مــن أبنائــه
البــررة فــي البــاد اإلســامیة.
وهؤالء أشد ضراوة علی اإلسالم من الیهود والنصاری.
الثانــي :وإذا لــم يتم ّكنــوا مــن تحقيــق الهــدف األول ،یقومــون
بتركيــز جهودهــم علــى تربیــة رجــال مســالمین ،یؤمنــون
بمبــادئ الغــرب ،ویبطّنــون الكفــر باإلســام ،ولكنهــم ال
یتح ّمســون للنظــام الغربــي ،وربمــا یتقیــدون ببعــض مظاهــر
الدیــن ،إال أنهــم ال یبالــون بــه وال یحبــون تطبیقــه فــي بقعــة
مــن بقــاع األرض ،وال تحزنهــم المشــاكل التــي تعانــي منهــا
األمــة اإلســامیة ،وال یقومــون إلــی العمــل الدینــي واإلســامي
إال كســالی.
و قــد كثــر عــدد هــؤالء فــي البــاد اإلســامیة ،وهــم لســان
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الغــرب فــي بالدنــا ،ینطقــون بمــا یحــب الغــرب وبمــا يهــوى.
خالصــة القــول :إنهــم یریــدون تربیــة مــن ال یقــوم ضــد
الغــرب؛ بــل یحبــه ویرحــب بــه فــي البــاد اإلســامیة ویســعی
لتطبیقــه أینمــا كان.
إن أكثــر المنــح التعلیمیــة تُعطــی لهــذا الغــرض .والجامعــات
األمریكیــة التــي أقیمــت فــي البــاد اإلســامیة ،منهــا الجامعــة
األمریكیــة فــي بیــروت وكابــول والقاهــرة؛ تســعى لتحقيــق
هذیــن الهدفیــن .لذلــك نــری الدارســین فــي هــذه الجامعــات
یطبّقــون برامــج األمریــكان فــي بلدهــم .منهــم أشــرف غنــي،
الــذي أكمــل دراســته فــي جامعــة بیــروت األمریكیــة.
◄ المنح التعلیمیة في أفغانستان:
تعــ َّرف الشــعب األفغانــي علــی المنــح التعلیمیــة فــي أواخــر
عصــر الملــوك األفغــان ،وبدایــة عصــر النظــام الجمهــوري.
وبلغــت المنــح التعلیمیــة أوجهــا فــي عصــر حكومــة أذنــاب
االتحــاد الســوفییتي ،حیــث بعثــت الدولــة مجموعــات كثیــرة
مــن الشــباب والشــابات إلــی روســیا والبــاد التابعــة لهــا
إلكمــال الدراســات العالیــة فــي تلــك البــاد ،والتشــبع بثقافتهــا
وبیئتهــا الالدینیــة ،وكان مــن ثمــار هــذه البــادرة المنهزمــة،
نشــأة مجموعــة كبیــرة مــن السیاســیین والثقافییــن األفغــان
الذیــن كانــوا یتح ّمســون للنظــام الســوفییتي وكانــوا یســعون
لی ـاً ونهــاراً لتطبیقــه كام ـاً فــي أفغانســتان ،والذیــن طعنــوا
أفغانســتان بخنجــر مســموم لــم تبــرأ منــه بعــد.
إن عملیــة إرســال الطــاب إلــی روســیا والبــاد التابعــة لهــا،
لــم تكــن منــح تعلیمیــة؛ بــل كانــت عمليــة أشــبه بعملیــة
إجبارالنــاس علــى االلتحــاق بالشــرطة رغــم إنكارهــم
وإكراههــم .وقــد كان البولیــس یأتــي بســیارته أمــام المدرســة
ویملؤهــا مــن الطــاب ویرســلها إلــی روســیا.
فقــام هــذا الجیــل ،ل ّمــا رجعــوا مــن روســیا ،بارتــكاب جرائــم
ال إنســانیة ضــد الشــعب األفغانــي ،وتســببوا فــي تشــریده
وتهجیــره وتحییــره فــي جمیــع البــاد .لقــد شــنوا هجمــة
شــعواء للقضــاء علــی اإلســام ومحــوه مــن هــذه التربــة
الطیبــة .لكــنّ هللا قضــی علیهــم ورفــع رایــة اإلســام علــی
أنقاضهــم وأعــز اإلســام والمســلمین.
◄ المنح التعلیمیة الجدیدة:
وفــي العصــر الحدیــث ،بعدمــا تجــ ّرأ األعــداء علــی احتــال
أفغانســتان ،صــارت هــي مســرح تنافســاتهم وتحقیــق أهدافهــم
الخبیثــة المدمــرة .فبــدؤوا بتطبیــق مشــروعات عدیــدة لتربیــة
أبنائنــا وفــق مــا یریــدون ،وقــد اســتخدموا فــي هــذا المجــال
جمیــع الطــرق واألســالیب ،وخططــوا لهــا خططــا ً بالغــة
الخطــورة ،منهــا "المنــح التعلیمیــة" التــي تمنحهــا بعــض
الــدول الشــرقیة والغربیــة ألجــل التأثیــر علــی الجیــل الناشــئ.
ونــال كثیــر مــن الطــاب رجــاالً ونســا ًء علــى هــذه المنــح،
وأكملــوا دراســاتهم فــي الفــروع المختلفــة .وعــاد جمــع مــن
هــؤالء إلــی البلــد وتقلــدوا وظائــف ومســؤولیات فــي الدولــة.
ووفقـا ً إلعــام وزارة الدراســات العليــا األفغانیــة ،غــادر أكثــر
مــن ألفــي طالــب البلــد فــي العــام الماضــي ،عبــر مشــروع

المنــح التعلیمیــة .وقــد ازداد عــدد المنــح التعلیمیــة للعــام
الدراســي القــادم.
◄ واقع الطالب العائدین من الجامعات األجنبیة:
لقــد تأثــر الطــاب العائدیــن مــن الجامعــات الغربیــة بالبیئــة
والثقافــة والمبــادئ المســیطرة فیهــا .لذلــك نجدهــم یش ـ ّككون
فــي اإلســام والقــرآن والســنة ،ویــرون اإلســام قضیــة
شــخصية ،ال يســتحق أن تحكــم النــاس فــي العصــر الراهــن،
وال ینبغــي لــه أن یقــود البشــریة ،ويــرون أن اإلســام كان
دین ـا ً فطری ـا ً وحســنا ً إال أن دوره قــد انتهــى ولــم يعــد صالح ـا ً
لهــذا العصــر .ويــرى هــؤالء أيضــا ً أن النظــام الغربــي هــو
الملجــأ والمنجــی األخیــر الــذي ربطــت بــه ناصیــة ســعادة
البشــریة .أمــا الدارســین فــي الهنــد فیرجعــون بعقائــد وثنیــة
وخرافیــة فیشــبّهون اإلســام بالهندوكیــة وغیرهــا مــن
األدیــان والمذاهــب الوثنیــة الكفریــة فــي ذلــك البلــد .هــذا حــال
كثیــر مــن الطــاب إال مــن رحــم ربــك.
العلــة فــي هــذا االنحــراف العقــدي الخطيــر ترجــع إلــی عــدم
نضجهــم الفكــري والدینــي .فــإن أكثرهــم ال یعرفــون مــن
اإلســام إال اســمه ومــن القــرآن إال رســمه ،ولــم یتذوقــوا
حــاوة اإلیمــان ولــم یتعرفــوا علــی محاســن اإلســام وجدارتــه
للقیــادة ودوره البــارز فــي ســعادة البشــریة وأنــه الرســالة
الســماویة األخیــرة التــي ال ســعادة للبشــریة إال باالنصهــار
فــي بوتقــة تعالیمــه واالنضــواء تحــت رایتــه.
زد علــى ذلــك تلــك الدعایــات المســتمرة التــي يقــوم بهــا
اإلعــام الغربــي ضــد اإلســام وأبنائــه .وإلصــاق الصــور
والدرامــا المشــ ّوهة باإلســام وتعالیمــه الغــراء.
رغــم حاجتنــا الماســة إلــی المنــح التعلیمیــة ،إال أنهــا أزمــة
تهــدد مســتقبلنا ،وبــدالً أن يكــون الحائــزون عليهــا ســواعد
قویــة فتیــة یعمــرون البلــد ویقضــون علــی الفقــر والبطالــة
التــي تهددنــا ،صــاروا یســوقون البلــد إلــی الكارثــة.
هــذه أزمــة تتطلــب منــا ح ـاً ســریعا ً وجدی ـا ً ال ینبغــي التغافــل
أو التكاســل عنــه.
إننــا تغافلنــا قبــل ذلــك فــي العهــد الســوفییتي ولــم نــزل نتــذوق
مرارتــه .والمؤمــن ال یلــدغ مــن جحــر واحــد مرتیــن.
◄ ماهو الحل؟
إن الحــل الوحیــد لهــذه القضیــة المعقــدة بیــد العلمــاء
والدعــاة الموجودیــن داخــل أفغانســتان لیشــ ّمروا عــن
ســاعد الجــد ویقومــوا بتربیــة األجیــال ،ویعتنــوا بالطــاب
الجامعییــن والدارســین فــي المــدارس الحكومیــة .وذلــك بعقــد
دورات علمیــة فــي الموضوعــات اإلســامیة ،منهــا العقائــد
والقــرآن والســیرة والســنة النبويــة المطهــرة .ویُذ ّوقوهــم
فيهــا -بعملهــم وحســن بیانهــم -حــاوة اإلیمــان واإلســام،
ویقنعوهــم عقلی ـا ً بــأن اإلســام صالــح للقیــادة فــي كل زمــان
ومــكان ،وأن البشــریة لــو تمســكت بــه لنالــت ســعادة الداریــن.
ویربّوهــم علــی حــب اإلســام وأهلــه لیعتــزوا بــه أینمــا كانــوا
وأينمــا ذهبــوا ،لیكونــوا دعــاة متحمســین إلیــه وإلــی تعالیمــه
ومبادئــه .ومــا ذلــك علــی هللا بعزیــز.
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جرائم املحتلني والعمالء
يف شهر ينـايـر 2016م
فــي  3مــن ينايــر ،قامــت مليشــيات الغــدر والخيانــة بقتــل
طفــل صغيــر فــي قريــة شــيخ آكا بمديريــة خوجيانــي ،بواليــة
غزنــي.
وفــي  5مــن ينايــر ،أعلنــت وســائل اإلعــام استشــهاد رجــل
وســيدة وإصابــة بضعــة أطفــال جــراء ســقوط قذيفــة هــاون
علــى بيــوت المواطنيــن األبريــاء فــي مديريــة زرمــت بواليــة
بكتيــا.
وفــي  6مــن ينايــر ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون علــى
منــازل الســكان فــي منطقــة أدرنــج ضواحــي مركــز واليــة
ســربل ،فاستشــهدت ســيدة و ُد ّمــر منزلهــا.
وفــي  9مــن ينايــر ،داهــم المحتلــون والعمــاء منطقــة غونــدي
وزيــران ،حيــدر آبــاد بمديريــة جريشــك بواليــة هلمنــد ،فقاموا
بقتــل  2مــن المدنييــن األبريــاء واعتقلــوا  2آخريــن.
وفــي  10مــن ينايــر ،استشــهد ســيد وســيدة فــي قريــة
نورخيــل بمديريــة درقــد بواليــة تخــار جــراء ســقوط القذائــف
التــي أطلقهــا العمــاء عليهــم.
وفــي نفــس التاريــخ ،أصيــب  3أطفــال وشــاب مراهــق فــي
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منطقــة دولــت زي بمديريــة زرمــت بواليــة بكتيــا ،جــراء
ســقوط الصواريــخ عليهــم.
وفــي  12مــن ينايــر ،قامــت المليشــيا فــي قريــة محكــم بمديرية
شــلجر بواليــة غزنــي بإخــراج مدنــي مــن بيتــه يُدعــى (مؤمــن
خــان) ،فقطعــوا أذنــه أوالً ثــم قتلوه.
وفــي  13مــن ينايــر ،داهمــت القــوات الصليبيــة المحتلــة
مــع أذنابهــم العمــاء قريــة نابرهــو بمديريــة جيــان بواليــة
غزنــي ،فقتلــوا  5مــن المواطنيــن وجرحــوا  2آخريــن.
وفــي  14مــن ينايــر ،أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون
علــى المناطــق اآلهلــة بالســكان فــي منطقــة جلــداد خيــل
بمديريــة زرمــت بواليــة بكيتــا ،فاستشــهد رجــل وامــرأة،
وجــرح رجــ ٌل وســيدة وطفــان.
وفــي  18مــن ينايــرُ ،جــرح  10مــن عــوام المســلمين جــراء
صواريــخ المدفعيــة التــي أطلقهــا العمــاء علــى بيــوت
المدنييــن فــي منطقــة تشــارراهي الــوزي بمديريــة بركــي بــرك
بواليــة لوجــر.
وفــي  24مــن ينايــر ،استشــهد طفــ ٌل وســيدة جــراء ســقوط
وابــل مــن قذائــف العمــاء علــى منــازل المواطنيــن فــي منطقة
ســورمي بمديريــة خوجيانــي بواليــة ننجرهــار.
وفــي  27مــن ينايــر ،قامــت المليشــيا بتفتيــش بيــوت
المواطنيــن فــي القــرى المختلفــة (وهــي قريــة خوشــحال،
وقريــة مــرادي ،وقريــة أتــل ،وقريــة غوتانــو) فــي مديريــة
شــلجر بواليــة غزنــي ،وقامــوا خــال ذلــك بتعذيــب المدنييــن،
ونهبــوا كل مــا وجــدوه معهــم مــن نقــود وممتلــكات.
وفــي  28مــن ينايــر ،استشــهد طف ـ ٌل وأصيــب آخــرون جــراء
ســقوط قذائــف العمــاء علــى بيــوت المواطنيــن فــي ضواحــي
مديريــة غــازي آبــاد بواليــة كونــر.
وفــي اليــوم ذاتــه ،قــام الجنــود العمــاء بقتــل  2مــن المواطنين
وجــرح  5آخريــن جــراء عملياتهــم فــي مديريــة خوجيانــي
بواليــة غزنــي.
وفــي  29مــن ينايــر ،استشــهدت امــرأة وأصيب رجـ ٌل وطفالن
فــي مناطــق جــداي قلعــه وينجــي قلعــه بمديريــة خواجــه
موســى بواليــة فاريــاب جــراء ســقوط قذائــف الهــاون التــي
أطلقهــا الجنــود العمــاء عليهــم.
وفــي  29مــن ينايــر ،قــام المحتلــون وعمالئهــم بمداهمــة
منطقــة مالمنــد بمديريــة ســنجين بواليــة هلمنــد ،فاعتقلــوا
أحــد المواطنيــن واقتــادوه معهــم.
وفــي أواخــر شــهر ينايــر أعــرب أهالــي واليــة بغــان عــن
قلقهــم ،وقالــوا لــوكاالت األنبــاء بــأن الجنــود العمــاء
يســتهدفون مســاكنهم ومســاجدهم فــي عملياتهــم األخيــرة،
ويخربونهــا ،الســيما أهالــي مديريــة دنــد غــوري ،حيــث
قالــوا :بــأن العمــاء يصبّــون جــام غضبهــم باألســلحة الثقيلــة
علــى رؤوس المدنييــن ،ويكبّدونهــم خســائر فــي األرواح
واألمــوال.
_______________
المصــادر{ :إذاعــة بــي بــي ســي ،آزادي ،افغــان اســامي،
وکالــة بجــواک ،موقــع روهــي ،لراوبــر ،نــن تکــی اســیا،
وبینــوا}
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صورة وصفية للشهيد القارئ

فضل اهلل سليم
«رحمه اهلل»
إعداد :أبو مها

مــا أحســن مــا قــال فيلســوف الشــرق ،والعالــم العبقــري،
والمفكــر اإلســامي الكبيــر الســيد جمــال الديــن األفغانــي
رحمــه هللا تعالــى« :إن شــخصيات الشــرق والعلمــاء
المفكــرون ســيحيون إذا مــا ماتــوا ورحلــوا عــن هــذه
الدنيــا» .وحقــا ً مــا قــال حيــث ال تُقــدر الشــخصيات
العظيمــة فــي الشــرق وهــم أحيــاء يرزقــون ،واليعرفهــم
بجلــون وال يك َرمــون.
أحــد ،بــل يُنتقــدون وال يُ ّ
ولكــن عندمــا يرحــل داعيــة أو عالــم ربانــي أو مفكــر
إســامي ،نــرى المراثــي تنثــال كالمطــر الغزيــر ،فليــس
بإمــكان أحــد أن يحصــي عــدد جلســات التأبيــن التــي تقــام
لذكــراه ،فــك ٌل يبــدأ برثائــه ،والعــام والخــاص يتلهفــون
ويقولــون :ليتنــا اســتفدنا مــن هــذه الشــخصية العلميــة
والسياســية والجهاديــة فــي حياتــه ،يــا ليتنــا كنــا نعرفــه
وبجلنــاه فــي حياتــه! ليتنــا روينــا
مــن قبــل! ليتنــا كرمنــاه ّ
عطشــنا مــن ينابيــع علومــه العذبــة وياليــت ...وياليــت...
ســرات خاويــة ال فائــدة منهــا ،فإنــه
ولكــن مــا هــذه إال تح ّ
قــد فــات األوان ،ولــم يعــد بيــن أيدينا ســوى أيــام معدودات

ليعيــش المــرء ويُختبــر ويخــدم اإلســام والمســلمين.
وأنــا بعــد هــذه المقدمــة التــي طالــت نســبيا ً أجدنــي أوجــز
ســيرة شــهيدنا الذاتيــة فــي كلمــات مختصــرة ،لنعــرف
كيــف بــدأ هــذا العمــاق طفــاً فشــابا ً فكهــاً ،وهــو فــي
كل مرحلــة يُمثّــل الطمــوح الالنهائــي ،وكأنــه يــرى فــي
ـق البعيــدة خطـا ً يجــب أن يصــل إليــه ،وكلمــا
مشــارف األفـ ِ
ظــن أنــه اقتــرب وجــد البعــد ال يــزال ،ألنّ مطامحــه تتجــدد
بتجــدد أعمالــه ،فمــا ينتهــي مــن عمــل إال ويفســح المجــال
إلــى عمــل غيــره ،ممــا يذكرنــا بقــول الشــاعر:
الراكب الســبّاق يعدُو خلف ظله
هل رأيت
َ
بنـــولِه
جاهـــــداً يرهـــقه الظـــل ويغريه
ْ
هو منه خــطــوة لكـنها كالــكــون كـــلــه
هكذا اإلنسانُ في الدنيا ضلوالً خلف عقله!
ـدح حتــى يصــل إلــى الشــاطئ
ـدح ويكـ ُ
ومــازال الســاعي يكـ ُ
المحتــوم ،ولــكل ســائلة قــرار.
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الغــرو بــأن الشــهيد القــارئ «فضــل هللا ســليم» كان مجاهــداً
غريبـاً ،قضــى معظــم حياتــه فــي الجهــاد ،وعــاف الركــون إلــى
الحيــاة وكان مثــاالً للتضحيــة والجهــاد والمثابــرة.
كان فــي بدايــة األمــر طالــب علــم شــرعي ،ث ـ ّم صــار مجاهــداً
عاديــاً ،ثــم صــار قائــد جماعــة مــن المجاهديــن ،ثــ ّم صــار
مديــراً لمديريــة جوشــتي ،ولكــن قـ ّل مــن عرفــه وعــرف ســم ّو
خلقــه ،وقــدره حــق قــدره.
ولــد الشــهيد القــاري فضــل هللا فــي مديريــة بتــي كــوت بواليــة
ننجرهــار يــوم اإلثنيــن فــي شــهر صفــر عــام 1400هـــ.ق،
وبعــد مضــي  7شــهور مــن والدتــه فقــد أبــاه ،فعانــى منــذ
صغــره الصعوبــات والمعضــات.
هاجــر عــام 1406هـــ مــع عائلتــه وأخيــه األكبــر الشــيخ فتــح
هللا فاتــح إلــى دار الهجــرة ،وعلــى الرغــم مــن صغــر ســنه
دخــل المــدارس الدينيــة ،وبــدأ يحفــظ القــرآن الكريــم ،إلــى أن
حفــظ القــرآن الكريــم كام ـاً عــام 1414هـــ.ق ،فــي مدرســة
تعليــم القــرآن بنوشــار ،ثــم بــادر بعــد ذلــك بتعلــم الــدروس
الدينيــة فــي المــدارس المختلفــة كـــ « دارالعلــوم اإلســامية»
بزاخيــل ،و»تعليــم القــرآن» ببيــر ســباق .ول ّمــا كان فــي
المرحلــة المتوســطة مــن تعليــم العلــوم الشــرعية ،ســطع نجــم
اإلمــارة اإلســامية بقندهــار وســبين بولــدك ،وحينهــا أغلــق
كتبــه وقــال :هــا قــد آن موعــد العمــل بمــا علمــت ،والتحــق
بصفــوف الجهــاد مــع الشــهيد القــاري محمــد إســماعيل قلنــدر
رحمــه هللا ،والشــهيد المولــوي عبــد األحــد رحمــه هللا والشــيخ
غــام الرحمــن الحيــدري ،والشــيخ عبدالرحمــن حبيــب زي،
والشــيخ خليــل الرحمــن فــي منطقــة تشــار آســياب بواليــة
لوجــر.
وبعدمــا فتــح المجاهــدون كابــول ،كان الشــهيد يعمــل كمجاهــد
مــع جماعــة باباجــان ،ثــم صــار أميــر جماعــة فــي واليــة
ننجرهــار ،وأصيــب إصابــة بالغــة فــي إحــدى المعــارك الدائــرة
فــي منطقــة بغرامــي ،ولكنــه بمجــرد أن عافــاه هللا رجــع إلــى
الخنــادق ،إلــى أن هاجمــت أمريــكا بــاد اإلســام ،وعاثــت
فيهــا الفســاد ،فاعتقــل شــهيدنا مــن قبــل المليشــيا المســلحة،
وبعدمــا قضــى فتــرة فــي ســجونهم ،أطلــق ســراحه .فاضطــر
للهجــرة ثانيــة ،إال أنــه رجــع مــرة أخــرى بعزيمــة قويــة إلــى
خنــادق القتــال ،فأضــرم الهيجــاء ،وبعــد فتــرة صــار أميــر
جماعــة للمجاهديــن فــي واليــة ننجرهــار .ثــم صــار مديــراً
لمديريــة جوشــتي ،وقــدّم خدمــات جليلــة ،ود ّوخ الصليبييــن
وأذنابهــم العمــاء ،فمــا كان لهــم إال أن يكمنــوا لــه ،وينشــروا
عيونهــم وجواسيســهم ،ليقتلــوه غــدراً بطائــرات بــدون طيــار
بعدمــا عجــزوا أن ينازلــوا البطــل وجهــا ً لوجــه ،فحــزن
المجاهــدون لفراقــه حزن ـا ً بالغ ـاً.
بقــي الشــهيد فضــل هللا ســليم مــن أول قيامــه للجهــاد إلــى
أن اصطفــاه شــهيداً – إن شــاء هللا – مجاهــداً فــي صفــوف
اإلمــارة اإلســامية ،فأثبــت وفــاءه لهــذه القافلــة الطيبــة
الزكيــة النقيــة ،والتحــق بركــب الراحليــن األبــرار مــع العلمــاء
والشــهداء والطلبــة الصالحيــن.
وفــي آخــر حياتــه كان كلمــا زار أحــداً يقــول لــه« :ســأرزق
الشــهادة إن شــاء هللا ،فادعــو لــي بــأن يرزقنــي هللا الشــهادة،
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فهــذه أمنيتــي الغاليــة».
وصار كما كان يتمنى فاستشهد في سبيل هللا.
ويقــول رفاقــه بأنــه يــوم استشــهاده ذهــب لزيــارة أقربائــه
جميعـا ً فــي القــرى المختلفــة ،وودّعهــم ،قائـاً لهــم« :هــا أنــا
ســأنضم إلــى ســلك الشــهداء الذهبــي إن شــاء هللا» ،وههنــا
تخطــر ببــال كل مؤمــن أن يــردد هــذه اآليــةِّ { :مــنَ المؤمنيــن
ص َدقُــو ْا َمــا عَا َهـدُو ْا هللا َعلَ ْيـ ِه فَ ِم ْن ُهـ ْم َّمــن قضــى نَ ْحبَـهُ
ِر َجــا ٌل َ
َو ِم ْن ُه ـ ْم َّمــن يَنت َِظ ـ ُر َو َمــا بَ َّدلُــو ْا تَ ْب ِدي ـاً } [األحــزاب.]23:
صاحبــتُ العلمــاء والمجاهديــن فــي مديريــة تشــاردهي،
يبجلــون العلمــاء والمجاهديــن
ووجــدت النــاس هنالــك ّ
ويكرمونهــم إكرامـا ً بالغـاً ،وهــذه المنطقــة ربّــت فــي أحضانهــا
األبطــال والفرســان ،استشــهد كثيــر منهــم فــي ســبيل هللا،
نذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :الشــهيد الحافــظ
الشــيخ عــزت هللا عــارف ،والشــهيد حضــرت علــي ،والشــهيد
المهنــدس محمــد يونــس ،والشــهيد المــا أمــان هللا التوكلــي،
والشــهيد فــداء محمــد والشــهداء األبطــال اآلخريــن ،الذيــن
ال نعرفهــم وحســبهم أن هللا يعرفهــم ،وال يضيــع عنــده أجــر
عامــل ،وال ســيما ً هــؤالء األبطــال الذيــن قامــوا إلعــاء كلمــة
هللا ،وللــذود عــن حيــاض اإلســام وحوزتــه ،وبذلــوا الغالــي
والنفيــس حتــى أبكــوا االحتــال دمــاً.
وحق ـا ً بــأن الشــهيد القــاري فضــل هللا ســليم كان مؤمن ـا ً تقي ـا ً
ونقيـاً ،ســليم القلــب واللســان ،خادمـا ً ومخلصـاً ،وفيّـاً ،يذكــره
زمــاؤه وأحبــاؤه المجاهديــن بالخيــر والحســن ،ولــه معهــم
ذكريــات حلــوة ،وســيبقى ذكــره عنــد خالنــه مــا دام هنــاك عين
تطــرف ،وال تباهــي بــه أســرته فحســب؛ بــل إن أحبابــه وخالنه
مــن المجاهديــن يفتخــرون بــه مــدى العمــر.
وخلــف الشــهيد مــن ورائــه  6أبنــاء ،وهــم :مصعــب،
وعاصــم ،وجابــر ،وحذيفــة ،ومحمــد ،وطلحــة ،ومــن حســن
حظــه أن ابنــه األكبــر حافــظ للقــرآن الكريــم ،ويتعلــم دروســه
فــي المدرســة الدينيــة.
يقــول أخــوه األكبــر الشــيخ فتــح هللا فاتــح« :لقــد كانــت
الشــهادة مــن أســمى أمانــي الشــهيد رحمــه هللا تعالــى ،ففــاز
بهــا ،ومــن الفخــار واالعتــزاز أنــه قاتــل المحتليــن األميــركان
إلــى آخــر لحظــات عمــره ،وهكــذا نــذر عمــره كلــه فــي ســبيل
هللا».
ویســرد قائ ـاً« :لقــد وقفنــا ونذرنــا الشــهيد قــاري فضــل هللا
لديــن هللا ،ونحســبه ُوفّــق لنيــل رضــا هللا ســبحانه وتعالــى،
وصــار ســبب فخ ـ ٍر لنــا وألقربائــه».
وأخيــراً عندمــا كان مــع أحــد رفاقــه مــن المجاهديــن ،وكانــا
فــي طريقهمــا إلــى بيلــه ،بمديريــة مومنــد ،قصفتهــم طائــرة
بــا طيــار ،وذلــك فــي  11صفــر 1437هـــ.ق ،ففاضــت
روحهمــا إلــى بارئهمــا.
وارح ْمــهُ ،وعافِــ ِه ،واعْــفُ ع ْنــهَُ ،وأَكــ ِر ْم
ــر لَــهُْ ،
اللَّ ُهــ َّم ا ْغفِ ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ــج ،والبــ َر ِد،
ن ُزلَــهَُ ،وو ِّ
ســ ْع ُمد َْخلــهُ ،واغ ِ
ســلهُ بِالمــا ِء ،والثل ِ
ونَقِّــه مــنَ َ
ـض مــنَ ال َّدنَــس،
الخــطَايَا ،كمــا نَقَّ ْيــتَ الثَّــوب األ ْبيَـ َ
َوأَ ْب ِد ْلـهُ دارا خيــراً ِمــنْ دَا ِرهَ ،وأَ ْهـاً َخيّــراً مــنْ أ ْهلِـ ِه ،وز َْوجـا ً
ب القَ ْبـ ِر،
َخ ْيــراً مــنْ ز َْو ِجـ ِه ،وأد ِْخ ْلــه الجنَّـةََ ،وأَ ِعـ ْـذه مــنْ َعـ َذا ِ
ب النَّــار.
َو ِمــنْ َع ـ َذا ِ
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ريـــــــــــح
المسك
بقلم :سيد جمال

ذات مســاء اســتقلينا باصــا ً صغيــراً ،ولكثــرة عــدد
المجاهديــن؛ امتلئــت المقاعــد واضطــر البقيــة إلــى أن
يجلســوا علــى متــن البــاص وفوقــه إيثــاراً مــن بعضهــم لبعضهــم
اآلخــر .كانــت الطريــق غيــر معبــدة فثــار التــراب والغبــار فغطــى وجــوه
المجاهديــن ورؤوســهم إال أن الفــرح يغمرهــم جميعــأً ،فــا تــرى فيهــم الســخط أو
الغضــب؛ ألنهــم كانــوا متيقنيــن بــأن لهــذا الغبــار فضــل عظيــم وأجــر كبيــر «مــن اغبــرت
قدمــاه فــي ســبيل هللا حرمهمــا هللا علــى النــار» (أخرجــه البخــاري فــي الجمعــة ،بــاب المشــي
إلــى الجمعــة ،390 / 2 :...والمصنــف فــي شــرح الســنة.)353 / 10 :
وبعــد يــوم كامــل قضينــاه فــي الســفر ،وصلنــا إلــى مدينــة قندهــار فــي وقــت متأخــر مــن الليــل ،ولكــن
الســائق أمرنــا أن نبيــت الليلــة فــي الفنــدق ،ولمــا ســألناه عــن الســبب أجــاب بــأن هــذا أمــر المجاهديــن
لحمايــة مدينــة قندهــار .بتنــا تلــك الليلــة فــي الفنــدق ،وكان الفنــدق ممتلئ ـا ً بالمســافرين والغربــاء ،فاســتغل
بعــض المجاهديــن ذلــك للتحريــض علــى للجهــاد بتــاوة بعــض األحاديــث ثــم ترجمتهــا للحاضريــن ،وتحريضهــم
علــى مقاومــة المحتليــن واالعتصــام بديــن هللا ســبحانه وتعالــى .وأول مــا أثــار إعجابنــا هــو انخفــاض ســعر الخبــز
والطعــام فــي الفنــدق ،حيــث كان رخيص ـا ً ووافــراً.
وفــي الغــد عندمــا دخلنــا مدينــة قندهــار ازداد تعجبنــا؛ ألننــا كنــا نــرى طائــرات األمريــكان بأعيننــا تقصــف هنــا وهنــاك ،لكــن
األوضــاع كانــت عاديــة وعلــى مــا يــرام وهــذا مــا زاد تعجبنــا ،حيــث كان النــاس -فــي أثنــاء القصــف -ال يبالــون بــه ويفتحــون
متاجرهــم وحوانيتهــم للبيــع والشــراء ،واألطفــال يلعبــون ويمرحــون .وفــي هــذه األثنــاء ضحــك أحــد رفاقنــا وقــال :كيــف بإمــكان
األمريــكان والغــرب أن يقاتــل هــذا الشــعب ،الشــعب ال ترعبــه الطائــرات الحربيــة وال يعبــأ بهــا أصـاً!
ذهبنــا إلــى «دارالمعلميــن» وتشــاورنا هنــاك مــاذا نفعــل؟ فأشــار علينــا المجاهــدون إلــى أن نذهــب إلــى كابــول ومــن هنــاك إلــى
خضــم المعــارك ،والخطــوط األماميــة فــي الصــف األول ،فذهــب  2مــن األصدقــاء واســتقلوا حافلــة صغيــرة بينمــا انتظــر الباقــون
فــي دارالمعلميــن.
ولــم يمــض كثيــر مــن الوقــت حتــى رأينــا ســيارة اقتربــت وفيهــا مجاهــدان يلبســان العمامــة الســوداء ،فخــرج أحدهمــا وتحــدث
باللســان العربــي ،فاقتربــت مــن الســيارة ولمــا رآنــي الســائق ســألني باللغــة البلوشــية هــل أنــت أخــو المولــوي محيــي الديــن؟
فاندهشــت كيــف يعــرف هــذا المجاهــد اللغــة البلوشــية ،لعلــه مــن بالدنــا ،فقلــت :أجــل.
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فقــال اركــب ،فقلــت أنــا بصحبتــي رفــاق آخــرون ،فطلــب
مــن الجميــع أن يركبــوا معنــا ،فأخبــرت رفاقــي وأخبرنــاه
عــن المجاهديــن الذيــن ســبقانا ،قــال :ال تحزنــوا؛ ســأقول
للمجاهديــن أن يدلوهــم نحونــا ،فركبنــا ومشــينا معــه.
ووصلنــا بعــد نصــف ســاعة إلــى ضواحــي مدينــة قندهــار
حيــث البيــوت المتواضعــة ،وكان هنالــك جمــع غفيــر مــن
المجاهديــن ،ثــم علمنــا بــأن المجاهديــن خرجــوا مــن المبانــي
العســكرية  -مــن بــاب االحتيــاط -وأووا إلــى مــكان آمــن.
ووجدنــا فــي هــذا المعســكر عــدة خيــول نجيبــة تبــدوا عليهــا
الغلظــة ،ال يتجــ ّرأ أحــد علــى ركوبهــا إال عــدد قليــل مــن
المجاهديــن.
وبعدمــا قضينــا يوم ـاً ،بدأنــا التعليمــات التأسيســية فــي هــذا
المعســكر ،وال أنســى بــأن ذانــك األخويــن الذيــن افترقــا عنــا،
وصــا بأنفســهما إلــى كابــول ،ولــم تمــض إال أيــام قالئــل حتــى
وجدنــا ســيارة اإلســعاف تقتــرب نحــو المعســكر وتخــرج
تابوتــا.
كانــت ســيارة اإلســعاف قادمــة مــن كابــول ،وقــد أتــت بجثمــان
الشــهيد الحافــظ عبــدهللا ،وهــو مــن واليــة نيمــروز.
فاجتمــع المجاهــدون الذيــن كانــوا يعرفونــه ،وفتــح أحدهــم
التابــوت .وقــد كان الشــوق يغمرنــي ألرى جثمــان الشــهيد؛
ألننــي لــم أر جثمــان شــهيد قبــل ذلــك .فاقتربــت فوجــدت شــابا ً
وضيئـا ً ووقــوراً يبــدو كالنائــم ،فقلــت هــذا حــي! فأجابنــي أحــد
المجاهديــن وقــال :أال تعلــم بــأن الشــهداء أحيــاء؟
فاقتربــت منــه ولمســت علــى وجهــه النائــم المبتســم ،إال أننــي
شــمت وشــممنا ريــح المســك التــي ع ّمــت ســيارة اإلســعاف،
ريــح لــم أجــد أطيــب منهــا فــي حياتــي.
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قــال أحــد اإلخــوة يالهــا مــن الكرامــة لهذا الشــهيد .فســألت :أو
لــم تعطــروه بالمســك؟ قــال :ال يــا أخــي؛ إن هــذا ريــح الشــهادة
والجنــة ،ال ريــح هــذه الدنيــا .فنظــر إل ـ ّي المجاهــد الــذي كان
أســتاذنا فــي المعســكر ثــم قــال :يبــدو أنــك تنظــر متعجبـا ً إلــى
جثمــان الشــهيد وريحــه الطيــب؟
ت معنــا إلــى المقبــرة للدفــن،
قلــت :أجــل يــا أســتاذ .فقــال :فلتــأ ِ
قلــت :ســآتي حتمـاً.
مضــت نحــو  14ســنة مــن ذلــك اليــوم إال أننــي أذكــر تمام ـا ً
بأنــه كان يــوم الجمعــة ،ذهبنــا إلــى المقبــرة لنــزف الشــهيد،
ودفنــاه قريبـا ً مــن الشــهيد المقــدام المــا بورجــان رحمــه هللا،
ذلــك البطــل الشــهير الــذي كان بحــق رج ـ ٌل بأمــة.
وبعدمــا دفنــاه ذهبنــا لصــاة الجمعــة ،ثــم ذهبنــا مــرة أخــرى
إلــى المقبــرة وقرأنــا عليهــم بعــض الســور إيصــاالً للثــواب
عليهــم وفــق مذهبنــا ،ثــم اقتربنــا مــن قبــر الشــهيد عبــدهللا
الــذي دفنــاه قبــل قليــل ،فأخــذ األســتاذ حفنــة مــن التــراب مــن
قبــر الشــهيد عبــدهللا يفــوح منهــا ريــح المســك وقــال ش ـ ّمه.
فلمــا قربــت التــراب مــن أنفــي ،أحسســت بأننــي أشــم باقــة
زهــور ربيعيــة فواحــة بــل أطيــب منهــا وأروع .كان ريــح
عجيــب ،ذلــك الريــح الــذي صــار عاديــا ً فيمــا بعــد فــي
الحــروب ،عندمــا يســقط جنــود اإلمــارة اإلســامية شــهداء
علــى ثــرى المعــارك.
فضحك األستاذ وقال :هل غلبت وساوسك اآلن؟
قلــت :نعــم أيهــا األســتاذ ،اآلن أدركــت تمامـا ً بــأن هــذه كرامــة
الشــهداء ،كرامــة تدفــع كل مؤمــن نحو الشــهادة واالستشــهاد.
إي نعــم ريــح الجنــة وريــح مســك الشــهداء.
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أمركة المرأة األفغانية المسلمة
بقلم :أبو منيب

تمثــل المــرأة فــي التفكيــر الغربــي االســتعماري
الحديــث محــوراً مه ًّمــا مــن محــاور الصــراع ضــد
اإلســام والمســلمين ،الــذي غايتــه  -أو محصلتــه
 هيمنــة الغــرب الصليبــي علــى مقــدّرات األمــةاإلســامية ،والســيطرة علــى إرادتهــا ،واســتنزاف
مواردهــا ،وإدخالهــا دائــرة التبعيــة المطلقــة مــن
منظــور الســيّد الخــادم.
وألجــل ذلــک عبــث العابثــون ،وطمــع الطامعــون،
بهــذه الجوهــرة المصونــة ،واللؤلــؤة المكنونــة بنــت
اإلســام ،يريــدون إخراجهــا مــن عقر بيتهــا ،ومكان
تشــريفها ،ولبــاس حيائهــا وعفتهــا وطهرهــا،
فابتكــروا لهــا وســائل متنوعــة مــن العبــث واللهــو
بهــا ،وجعلهــا دميــة بأيديهــم ،ومحــاً لشــهواتهم
الرخيصــة ،وخدعوهــا وقالــوا نحرررهــا ،وع ّروهــا
وجردوهــا مــن لباســها وجوهرهــا ،وجعلوهــا محـاً
نجســا ً ألغــراض فروجهــم وفواحشــهم ،وقالــوا
وردة زاهيــة نستنشــق عبيرهــا .لقــد صيّروهــا
العبــة للكــرة تتعــرى فــي النــوادي ،وصيروهــا
ممثلــة وفنانــة -زعمــوا -ليتمتعــوا بهــا مــن خلــف
الكواليــس الشــيطانية ،وليغــروا بهــا الســفهاء
واإلمــاء والجاهليــن ،وصيروهــا حاکمــة رئيســة،
وقاضيــة للمحاكــم ،ومديــرة للنــوادي ،وخادمــة
للــركاب فــي الطائــرات واالســتراحات ،وتقديــم
المنافــع وربمــا الفواحــش والزنــا فــي الفنــادق
والبــارات ،وجعلوهــا عارضــة لألزيــاء العالميــة
والموضــات ،وجعلوهــا تاجــرة مروجــة للســلع
والمأكــوالت وأطبــاق الحلويــات.
وعلــى هــذا الغــرار كشــفت عقيلــة الرئيــس األفغانــي
أشــرف غنــي -التــي يعتبرهــا البعــض الســيدة األولى
فــي أفغانســتان -أن زوجهــا يعمــل حاليــا ً علــى
تأســيس جامعــة فريــدة مــن نوعهــا فــي العاصمــة
األفغانيــة كابــول مخصصــة للنســاء –فــي تطــور
غيــر مســبوق مــن نوعــه -علــى غــرار الجامعــة
األمريكيــة ،وســط فشــل رئيــس الحكومــة األفغانيــة
فــي عــدم التزامــه بعشــرات مــن تعهداتــه ووعــوده
للشــعب ،وعلــى رأســها إعــادة األمــن واالســتقرار
والمعيشــة الهادئــة للمواطنيــن منــذ توليــه زمــام
األمــور فــي القصــر الرئاســي.
و ذكــرت روال غنــي أن إنشــاء جامعــة خاصــة
بالنســاء كان أحــد الوعــود التــي تعهــد بهــا الرئيــس
غنــي فــي حملتــه االنتخابيــة ،األمــر الــذي يعتبــره
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المراقبــون محاولــة جديــدة ألمركــة المــرأة األفغانية المســلمة.
وأن هــذه الجامعــة الجديــدة الخاصــة والفريــدة مــن نوعهــا
ســوف تُقــام علــى مســاحة ( 47فدّانـاً) علــى تــل «مارانجــان»
فــي شــرق العاصمــة کابــول بمســاعدة مــن الحكومــة التركيــة.
ومــن المقــرر أن تتلقــى الجامعــة الجديــدة ،التــي ســتحمل اســم
«موالنــا أفغــان -تــورك» عونــا ً أكاديميــا ً مــن المؤسســات
التعليميــة الدوليــة مثــل الجامعــة األمريكيــة فــي أفغانســتان
وعــدد مــن الجامعــات التركيــة.
ويذكــر هنــا أن الحكومــة األفغانيــة خصصــت مــا يقــارب 60
فدانــا ً مــن األرض لبنــاء مركــز إســامي وجامعــة بميزانيــة
تقــدّر بنحــو  100مليــون دوالر.

عليــك ،يريــدون أن تكونــي كالمــرأة األميركيــة التــي تعبــت
مــن هــذه الحيــاة ،وأذكــر إحصائيــة فــي هــذا المجــال كــي
يتضــح لــك األمــر:
(فــي دراســة اعتبرهــا الكثيــرون ردة حقيقيــة آمــام هجــوم
الماديــة الغربيــة التــي أعلنــت ثورتهــا فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة كشــفت إحصائيــة أن  80%مــن األمريكيــات
يعتقــدن أن مــن أبــرز النتائــج التــي نتجــت مــن التغيــر الــذي
حــدد دورهــن فــي المجتمــع وحصولهــن علــى الحريــة؛
انحــدار القيــم األخالقيــة لــدى الشــباب هــذه األيــام ،وقالــت
المشــاركات فــي االســتفتاء الــذي نقلتــه جريــدة الخليــج أن
الحريــة التــي حصلــت عليهــا المــرأة خــال الســنوات الثالثيــن
الماضيــة هــي المســؤولة عــن االنحــال والعنــف الــذي
ينتشــر فــي الوقــت الحاضــر .وقالــت  75%مــن اللواتــي
شــاركن فــي االســتفتاء أنهــن يشــعرن بالقلــق النهيــار القيــم
التقليديــة والتفســخ العائلــي .وقالــت  66%أنهــن يشــعرن

والتقــدم إلــى اآلن .غيــر أن أعــداء اإلســام يزعمــون أنهــم
يريــدون تحريــر المــرأة ،ومــا ه ّمهــم -والــذي نفســي بيــده-
إال اغتيــال عفتهــا وشــرفها ،وبمعنــى أدق يريــدون حريــة
الوصــول إليهــا.
إن تأســيس مــدارس خاصــة للمــرأة علــى النمــط األمريكــي
معنــاه انحــال العقــدة الوثيقــة التــي تشــد أفــراد األســرة
بعضهــم إلــى بعــض ،وانفــراط العقــد الــذي ينتظــم أعضــاء
األســرة الواحــدة فيــه ،وتبعثرهــم فــي متاهــات الحيــاة.
إن تحــت الرمــاد وميــض جمــر ،يســتهدف المــرأة المســلمة
فــي ظــروف مقصــودة ،فاليهــود ش ـنّوا الحــرب علــى حجــاب
المــرأة المســلمة مــن قديــم ،منــذ تآمــروا علــى نــزع حجــاب
المــرأة أيــام رســول هللا ـ صلــى هللا عليــه وســلم ـ فــي ســوق
بنــي قينقــاع ،ومازالــت حربهــم مشــبوبة مشــتعلة ،ال يزيدهــا
الزمــن إال اشــتعاالً واضطرامـــا ً ؛ ألنهــم يدركــون جيــدًا أن
إفســاد المــرأة إفســاد للمجتمــع المســلم .
أختــي المســلمة! إن مثــل هــذه المــدارس ماهــي إال مؤامــرات

بالكآبــة والوحــدة .وهــذه اإلحصائيــات المذهلــة لــن تســتطيع
الصمــود أمــام الســؤال األكثــر أهميــة ،والــذي طُــرح بهــذه
الصيغــة المباشــرة" :ولكــن لــو عــادت عجلــة التاريــخ إلــى
الــوراء ،هــل كانــت المــرأة تطالــب بالتحــرر وحقهــا فــي العمــل
والمســاواة بالرجــل؟"  87%مــن المشــاركات قلــن لــو عــادت
عجلــة التاريــخ إلــى الــوراء العتبرنــا المطالبــة بالمســاواة
بيــن الجنســين مؤامــرة اجتماعيــة ضــد الواليــات المتحــدة
وقاومــن اللواتــي يرفعــن شــعاراتها).

لقــد أعطــى اإلســا ُم المــرأة المســلمة كامــل حقوقهــا ،فيحــق
لهــا أن تفخــر وترفــع رأســها عاليـ ـا ً بتلــك الحقــوق التــي لــم
تحصــل عليهــا النســاء فــي أكثــر البلدان التــي تدعــي الحضارة
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وفــي الختــام لنــا أمــل بجميــع المســلمات ،وخصوصــا ً بمــن
يعشــن فــي بلدنــا (أفغانســتان) فــي عــدم االلتفــات للمظاهــر
الغربيــة البراقــة .أمــا الزبــد فيذهــب جفــاء .مــع أننــا نالحــظ
أنهــن علــى الفطــرة الســليمة وفيهــن بقيــة مــن خيــر ،بغــض
النظــر عــن الســافرات والعاهــرت التــي ال يخلــو بلــد منهــن ،إال
أن معظــم النســاء فــي بالدنــا علــى الخيــر مــا دمــن لــم يصغيــن
إلــى دعايــات الغــرب الرنانــة.
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خلق القناعة
وضرورته في حياة المجاهد

بقلم :أبو طلحة

مــن الصفــات التــي ينبغــي للمســلم التحلــي بهــا فــي جميــع
أحيانــه هــي صفــة القناعــة ،فــإن الــذي يتصــف بصفــة
القناعــة سيســتغني عــن النــاس ،ولــن يوجعــه تقــدم أحــد فــي
الدنيــا ،ولــن يؤلمــه مــا ليــس عنــده ممــا فــي أيــدي النــاس.
والمجاهــد قــد يتكبــد الخســائر الجســيمة الماليــة مــن قبــل
األعــداء فــإذا تحلــى بالقناعــة ورضــي بالنــزر اليســير فإنــه
ســيتمكن مــن مواصلــة حياتــه الجهاديــة دون أن يشــعر
بصعوبــة فــي مســيرته الجهاديــة .وال شــك أن المجتمعــات
التــي بليــت بمــرض الحســد والبغضــاء والجشــع ،وكثــرت
فيهــا الصراعــات والنزاعــات والســرقة والنهــب ،حصــل لهــا
كل هــذا بســبب فقــدان القناعــة.
وال شــك أن الــذي عَــ ِدم القناعــة لــن يمــأ بطنــه طعــام وال
شــراب إال التــراب کمــا ورد فــي الحديــث؛ "وال يمــأ جــوف
ابــن آدم إال التــراب" .فهــو يعيــش دومــا حالــة مــن االختنــاق
والحــزن والهــم ،إذ كلمــا اســتزاد اســتقل بمــا عنــده وتطلــع
إلــى المزيــد مــن األمــوال.
▐ تعريف القناعة وحقيقتها:
القناعــة هــي الرضــا بمــا قســم هللا ،ولــو كان قليــا وهــي
عــدم التطلــع إلــى مــا فــي أيــدي اآلخريــن ،يقــول الرســول:
(قــد أفلــح مــن أســلم ،و ُرزق كفافًــا ،وقَنَّعــه هللا بمــا آتــاه)
[مســلم] والمســلم يقنــع بمــا قســم هللا لــه فيمــا يتعلــق بالدنيــا،

أمــا فــي عمــل الخيــر واألعمــال الصالحــة فیســابق اآلخريــن،
ویحــرص علــى المزيــد مــن الخيــرات ،مصداقًــا لقولــه تعالــى:
{وتــزودوا فــإن خيــر الــزاد التقــوى} [البقــرة].
والقناعــة هــي االكتفــاء بالحــال الطيــب مــع قلتــه واالســتغناء
عــن الحــرام الخبيــث مــع كثرتــه ،والرضــا بمــا قســم هللا للعبــد
دون تســخط .قــال أبــو حاتــم رحمــه هللاِ ( :مــنْ أكثــر مواهــب
أروح
هللا لعبــاده وأعظمهــا خطــراً؛ القناعــة .وليــس شــي ٌء
َ
ســم ،ولــو لــم يكــن فــي
للبــدن مــن الرضــا بالقضــاء والثقــة بالقَ ْ
القناعــة خصلــة تحمــد إال الراحــة وعــدم الدخــول فــي مواضــع
ـب علــى العاقــل أال يفــارق
ـل ،لــكان الواجـ ُ
الســوء لِطلــب الفَضـ ِ
القناعــة علــى حالــة مــن األحــوال) .ولقــد حــث النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم علــى القناعــة ،وبيّــن أنهــا طريــق إلــى الســعادة
سـلَ َم،
ـح َمــنْ أَ ْ
والفــاح ،فقــال عليــه الصــاة والســام" :قَـ ْد أَ ْفلَـ َ
ق َكفَافًــاَ ،وقَنَّ َعــهُ َّ
للاُ بِ َمــا آتَــاهُ" .وكان صلــى هللا عليــه
َو ُر ِز َ
وســلم يســتعيذ بــاهلل تعالــى مــن نفــس ط ّماعــة ال تشــبع ،فــكان
يقــول فــي دعائــه" :اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن علــم ال ينفــع،
ومــن قلــب ال يخشــع ،ومــن نفــس ال تشــبع ،ومــن دعــاء ال
يســمع".
▐ بين قناعة الفقير وقناعة الغني:
وليعلــم أن القناعــة ال تتعلــق بالفقــر والغنــى ،فقــد يكــون
العبــد قــد حــاز الدنيــا ويتطلــع إلــى المزيــد ،ويحــرص علــى
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جمــع مزيــد مــن األمــوال ،وقــد يكــون الرجــل معدمـا ً ال يملــك
قــوت يومــه وهــو غنــي القلــب فــارغ البــال ليــس لــه هــم وال
غــم .إذن قناعــة الغنــي أن يشــكر هللا علــى نعمــه وال يحــرص
علــى تجميــع األمــوال بحيــث يرتكــب كبيــرة ،وال يــؤدي زكاة
أموالــه ،وال ينفــق فــي ســبيل هللا ،وال يلــج فــي األمــوال إلــى
حــد أن يكــون عبــداً لهــا .وقناعــة الفقيــر أن يرضــى بمــا قســم
هللا لــه ،ويســتغني عمــا فــي أيــدي النــاس ،وال يســيل لعابــه
بمــا يــرى عنــد اآلخريــن مــن األمــوال ،وال يرتكــب حرامــا ً
حرص ـا ً علــى الغنــى ،فــإن مــا كتبــه هللا لــم يكــن ليــزداد.
▐ نمــاذج مــن القناعــة فــي حيــاة النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم:
والنبــي صلــى هللا عليــه وســلم هــو أعظــم نمــوذج فــي القناعــة
والرضــا بمــا قســم هللا لــه ،وقــد طبــق هــذه الصفــة الحميــدة
فــي جميــع مراحــل حياتــه .فلقــد كان النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم قنوعـا ً زاهــداً راضيـا ً صابــراً محتســباً ،كان أبعـ َد الناس
عــن ملــذات الدنيــا ،وأشــدهم رغبــة فــي اآلخــرة وأكثرهــم
زهــداً فــي الدنيــا .وكتــب الحديــث طافحــة بأمثــال القناعــة التــي
مــأت حيــاة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،وإليــك نمــاذج مــن
هــذه األمثلــة الحيــة:
 1ـ فقــد روي عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا ،أنهــا قالــت
لعــروة بــن الزبيــر :ابــنَ أختــي؛ "إن كنــا لننظــر إلــى الهــال،
ثــم الهــال ،ثالثــة أهلــة فــي شــهرين ،ومــا أوقــدت فــي أبيــات
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم نــار" ،فقلــت يــا خالــة :مــا
شــكم؟ قالــت" :األســودان :التمــر والمــاء ،إال أنــه قــد
كان يُ ِعي ُ
كان لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم جيــران مــن األنصــار،
كانــت لهــم منائــح ،وكانــوا يمنحــون رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم مــن ألبانهــم ،فيَســقينا" .وعــن عائشــة زوج
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قالــت" :لقــد مــات رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم ،ومــا شــبع مــن خبــز وزيــت فــي يــوم
واحــد مرتيــن".
 2ـ وعنهــا" :كان فــراش رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم

36

مــن أدَم ،وحشــوه مــن ليــف"( .أدم) جلــد مدبــوغ( .ليــف)
قشــر النخيــل.
 3ـ وعــن عبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه قــال :نــام
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم علــى حصيــر فقــام وقــد أثــر
فــي جنبــه ،فقلنــا :يــا رســول هللا لــو اتخذنــا لــك وطــاء ،فقــال:
"مــا لــي وللدنيــا ،مــا أنــا فــي الدنيــا إال كراكــب اســتظل تحــت
شــجرة ثــم راح وتركهــا".
 4ـ وروى مســلم فــي صحيحــه عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي
هللا عنــه قــال( :دخلــت علــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
وهــو مضطج ـ ٌع علــى حصي ـ ٍر ،فجلســت ،فأدنــى عليــه إزاره
وليــس عليــه غيــره ،وإذا الحصيــر قــد أثــر فــي جنبــه ،فنظــرت
ببصــري فــي خزانــة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،فــإذا
أنــا بقبضـ ٍة مــن شــعي ٍر نحــو الصــاع ،ومثلهــا قرظًــا فــي ناحيــة
ق معل ـقٌ ،قــال :فابتــدرت عينــاي ،قــال :مــا
الغرفــة ،وإذا أفي ـ ٌ
يبكيــك يــا ابــن الخطــاب؟ قلــت :يــا نبــي هللا ،ومــا لــي ال أبكــي،
وهــذا الحصيــر قــد أثــر فــي جنبــك ،وهــذه خزانتــك ال أرى
فيهــا إال مــا أرى ،وذاك قيصــر وكســرى فــي الثمــار واألنهــار،
وأنــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،وصفوتــه ،وهــذه
خزانتــك ،فقــال :يــا ابــن الخطــاب ،أال ترضــى أن تكــون لنــا
اآلخــرة ولهــم الدنيــا؟ ،قلــت :بلــى( .) ..القَــ َرظ) هــو و َرق
س ـلَم تدبــغ بــه الجلــود( .أفيــق) جلــد لــم يدبــغ.
ال َّ
 5ـ وفــي الصحيحيــن عــن عائشــة ،قالــت" :مــا شــبع آل
محمــد صلــى هللا عليــه وســلم منــذ قــدم المدينــة ِمــن طعــام بُـ ّر
ثــاث ليــال تِباعــا ،حتــى قبــض".
▐ نماذج من قناعة أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم:
لقــد ربّــى النبــي صلــى هللا عليه وســلم أصحابــه علــى القناعة،
فكانــوا نموذجــا رائعــا يقتــدى بهــم فــي الزهــد فــي حطــام الدنيا
والقناعــة بمــا آتاهــم هللا مــن فضلــه ،ونشــير إلــى شــيء مــن
تلكــم النمــاذج الحيــة:
ـ روى البخــاري فــي صحيحــه عــن أبــي هريــرة رضــي هللا
صفّــة مــا
عنــه ،قــال" :لقــد رأيــت ســبعين مــن أصحــاب ال ُ

مجلة الصمود | العدد  | 119جمادى األولى 1437هـ  -فبراير 2016م

منهــم رجــل عليــه رداء ،إمــا إزار وإمــا كســاء ،قــد ربطــوا فــي
أعناقهــم ،فمنهــا مــا يبلــغ نصــف الســاقين ،ومنهــا مــا يبلــغ
الكعبيــن ،فيجمعــه بيــده ،كراهيــة أن تــرى عورتــه".
ـ وروى ابــن ماجــة فــي ســننه عــن أنس قال :اشــتكى ســلمان،
فعــاده ســعد ،فــرآه يبكــي ،فقــال لــه ســعد :مــا يبكيــك يــا أخــي؟
صحبــتَ رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم؟ أليــس
أليــس قــد ِ
أليــس؟ قــال ســلمان :مــا أبكــي واحــدة مــن اثنتيــن؛ مــا أبكــي
ضنــا للدنيــا وال كراهيــة لآلخــرة ،ولكــن رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم عهــد إلــي عهــدا ،فمــا أرانــي إال قــد تعديــت .قــال:
ومــا عهــد إليــك؟ قــال عهــد إلــي أنــه يكفــي أحدكــم مثــل زاد
الراكــب .وال أرانــي إال قــد تعديــت .وأمــا أنــت يــا ســعد فاتــق
هللا عنــد حكمــك إذا حكمــت ،وعنــد قســمك إذا قســمت ،وعنــد
ه ّمــك إذا هممــت .قــال ثابــت :فبلغنــي أنــه مــا تــرك إال بضعــة
وعشــرين درهمــا مــن نفقــة كانــت عنــده .والحديــث صححــه
األلبانــي فــي صحيــح ابــن ماجــه.
▐ نماذج في القناعة عند السلف:
ســار الســلف الصالــح علــى درب أصحــاب النبــي صلــى هللا
عليــه وســلم ،وإليــك نمــاذج مــن حياتهــم المتصفــة بالقناعــة:
 "ورث داود الطائــي مــن أبيــه دا ًرا ودنانيــر ،فــكان كلمــاخــرب فــي الــدار بيــت انتقــل إلــى غيــره ولــم يعمــره ،ولــم يــزل
يتقــوت بالدنانيــر حتــى كفــن فــي آخرهــا" (ربيــع األبــرار؛
للزمخشــري.)]338/5[ :
 وعــن يحيــى بــن عــروة بــن أذينــة قــال" :لمــا أتــى أبــيوجماعــةٌ مــن الشــعراء هشــام ابــن عبــد الملــك فأنشــدوه،
فلمــا عــرف أبــي قــال :ألســت القائــل:
وقد َعلِمتُ َ
أص َدقُه
وخي ُر القَ ْول ْ
ْ
ْ
ت يَأْتيني
أ
ي
لم
و
ي
ق
ز
ر
إنْ
بأنَ
َ ِ
ِ ِ َ
سعى إليه فيعيـيـنــي تطــلبــه
أ ْ
ولو قَ َعدْتُ أتـــاني ال يُ َعنِّيـــني
فهـ َّـا جلســت فــي بيتــك حتــى يأتيــك؟ فســكت أبــي ولــم يُجبــه،

فلمــا خرجــوا مــن عنــده جلــس أبــي علــى راحلتــه حتــى أتــى
المدينــة ،وأمــر هشــا ٌم بجوائزهــم ،فقعــد أبــي فســأل عنــه فلمــا
خبــر بانصرافــه ،قــال :ال جــرم ،وهللا ليعلمــنَّ أنَّ ذلــك ســيأتيه.
ثــم أضعــف لــه مــا أعطــى واحــدًا مــن أصحابــه ،وكتــب لــه
فريضتيــن" (التبصــرة؛ البــن الجــوزي ،ص.)]156[ :
ـازم بعــض بنــي
ـح" :كتــب إلــى أبــي حـ ٍ
 وقــال زمعــة بــن صالـ ٍأميــة يعــزم عليــه إال رفــع إليــه حوائجــه ،فكتــب إليــه :أمــا
بعــد ،فقــد جاءنــي كتابــك تعــزم علــي أن أرفــع إليــك حوائجــي،
وهيهــات ،قــد رفعــت حوائجــي إلــى ربــي ،مــا أعطانــي منهــا
قبلــت ،ومــا أمســك علــي منهــا قنعــت" (القناعــة؛ البــن
الســني ،ص.)]40[ :
ص الجعفــي ،قــال" :ورث داود الطائــي مــن أُ ّمــه
 وعــن حفـ ٍدرهــم ،فمكــث يتقــوت بهــا ثالثيــن عا ًمــا ،فلمــا
أربــع مائــة
ٍ
نفــدت ،جعــل ينقــض ســقوف الدويــرة ،فيبيعهــا".
ـلم" :عــاش داود عشــرين ســنةً بثــاث
 وقــال عطــاء بــن مسـ ٍمائــة درهـ ٍـم" (ســير أعــام النبــاء؛ للذهبــي.)]424/7[ :
 وذكــر إبراهيــم بــن الســري الزجــاج" :أنــه كان يجــري علــىأبــي جعفــ ٍر فــي الشــهر أربعــة دراهــم ،يتقــوت بهــا .قــال:
وكان ال يســأل أح ـدًا شــيئًا" (ســير أعــام النبــاء؛ للذهبــي:
[.)]546/13
▐ طرق اكتساب القناعة:
 - 1اإليمــان الجــازم بــأن هللا تعالــى هــو الــرزاق ،كتــب
ق ال ِعبــاد ،ولــن تمــوت نفــس حتــى
األرزاق قبــل أن يخلــ َ
تســتوفي رزقهــا وأجلهــا .فهــل ِمــن أحــد يــرزق العبــا َد غيـ ُره
ســبحانه؟ وهــو القائــل﴿ :إِنَّ َّ
ق ُذو ا ْلقُـ َّو ِة ا ْل َمتِيــنُ ﴾
للاَ ُهـ َو الـ َّر َّزا ُ
[الذاريــات.]58:
 - 2تذ ّك ـ ُر العب ـ ِد أن الدنيــا إلــى زوال وأن متاعهــا إلــى فنــاء:
ليعلـ ِـم العاقــل أنّ كل حــال إلــى زوال ،فــا يفــرح غن ـ ّي حتــى
يطغــى ويَبطــر ،وال ييــأس فقيــر حتــى يعصــي ويكفــر ،فإنــه
ال فقــر يــدوم ،وال غنــى يــدوم! وكــم مــن رجــال نشــؤوا علــى
فــرش مــن حريــر ،وشــربوا بكــؤوس مــن ذهــب ،وورثــوا

قــال أعرابــي ألهــل البصــرة :مــن ســيد أهــل هــذه
القريــة؟ قالــوا :الحســن،
قــال :بــم ســادهم؟ قالــوا :احتــاج النــاس إلــى
علمــه ،واســتغنى هــو عــن دنياهــم.
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كنــوزا مــن المــال ،وأذلــوا أعناق الرجــال ،واســتعبدوا األحرار
شــنا
مــن الرجــال والنســاء! فمــا ماتــوا حتــى اشــت َه ْوا فرا ً
شــا َخ ِ
ـض األرض ،ورغيفًــا مــن خبــز يحمــي البطــن
يقــي الجنــب َعـ ّ
ـرص الجــوع! وآخــرون قاســوا المحــن والباليــا ،وذاقــوا
مــن قَـ ْ
األلــم والحرمــان ،وطــووا الليالــي بــا طعــام! فمــا ماتــوا حتــى
ازدحمــت عليهــم النعــم ،وتكاثــرت لهــم الخيــرات ،وصــاروا
مــن ســراة النــاس! وسيســوي المــوت بيــن األحيــاء جميعــا:
الغنــي والفقيــر؛ فـدُود األرض ال يفــرق بيــن المالــك واألجيــر،
وال بيــن الصعلــوك واألميــر ،وال بيــن الكبيــر والصغيــر ،فــا
يجــزع فقيــر بفقــره ،وال يبطرغنــي بغنــاه.
 - 3أن ينظــر المــرء إلــى مــن هــو أقــل منــه فــي المــال
والمنصــب والجــاه ،وال ينظــر إلــى مــن هــو أعلــى منــه فــي
ذلــك:
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،فيمــا رواه
فقــد علمنــا ذلــك
ُّ
مســلم فــي صحيحــه َعــنْ أَبِــي ُه َر ْي ـ َرةَ رضــي هللا عنــه قَــا َل:
ســو ُل َّ
للاِ صلــى هللا عليــه وســلم" :ا ْنظُــ ُروا إِلَــى َمــنْ
قَــا َل َر ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
س ـفَ َل ِم ْن ُك ـ ْمَ ،والَ تَ ْنظ ـ ُروا إِلَــى َمــنْ ُه ـ َو ف ْوق ُك ـ ْم ،ف ُه ـ َو أ ْج ـ َد ُر
أَ ْ
ـز َد ُروا نِ ْع َم ـةَ َّ
أَنْ الَ تَـ ْ
للاِ" .قَــا َل أَبُــو ُم َعا ِويَ ـةَ " َعلَ ْي ُك ـ ْم" .وفــي
لفــظ البــن حبــان فــي صحيحــه" :إِ َذا َرأَى أَ َح ُد ُك ـ ْم َمــنْ فَ ْوقَ ـ ُه
ـال
ب ،فَ ْليَ ْنظُـ ْ
ـال َوا ْل َح َ
سـ ِ
ـر إِلَــى َمــنْ ُه ـ َو دُونَ ـهُ فِــي ا ْل َمـ ِ
فِــي ا ْل َمـ ِ
ب".
َوا ْل َح َ
ســ ِ
 - 4تربيــة النفــس علــى االقتصــاد فــي اإلنفــاق ،وعــدم
اإلســراف والتبذيــر :فقــد قــال ســبحانه ﴿ :يَــا بَنِــي آ َد َم ُخـ ُ
ـذوا
ــج ٍد َو ُكلُــوا َواشْــ َربُوا َو َل تُ ْ
ِزينَتَ ُكــ ْم ِع ْنــ َد ُك ِّل َم ْ
ســ ِرفُوا إِنَّــهُ
س ِ
ســ ِرفِينَ ﴾ .وقــال عــز وجــل فــي صفــات عبــاد
ــب ا ْل ُم ْ
َل يُ ِح ُّ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
سـ ِرفوا َولـ ْم يَ ْقتُـ ُروا َو َكانَ
الرحمــانَ ﴿ :وال ِذيــنَ إِذا أ ْنفقُــوا لـ ْم يُ ْ
بَيْــنَ َذلِــ َك قَ َوا ًمــا ﴾.
 - 5االعتقــاد بــأن هللا ســبحانه جعــل التفــاوت فــي األرزاق بيــن
النــاس لحكمــة يعلمها:
فللــه ســبحانه وتعالــى حكمــة فــي تفــاوت األرزاق والمراتــب
بيــن العبــاد؛ حتــى تحصــل عمــارة األرض ،ويتبــادل النــاس
ضــا .قــال هللا تعالــى:
المنافــع والمصالــح ،ويخــدم بعضهــم بع ً
ســ ْمنَا بَ ْينَ ُهــ ْم َم ِعيشَــتَ ُه ْم
ســ ُمونَ َر ْح َمــةَ َربِّــ َك نَ ْحــنُ قَ َ
﴿ أَهُــ ْم يَ ْق ِ
َ
َ
ْ
َ
ت لِيَت َِّخـ َذ
ـا
ـ
ج
ر
د
ض
ـ
ع
ب
ق
ـو
ـ
ف
م
ـ
ه
ض
ع
ب
ـا
ـ
ن
ع
ف
ر
و
ـا
ـ
ي
ن
د
ال
ة
ُّ
َ َ َ ْ َْ َ ُ ْ ْ َ َْ ٍ ََ َ ٍ
فِــي ا ْل َحيَــا ِ
ُ
ْ
ســخ ِريًّا َو َر ْح َم ـة َربِّ ـ َك َخ ْي ـ ٌر ِم َّمــا يَ ْج َم ُعــونَ ﴾
ضــا ُ
بَ ْع ُ
ض ُه ـ ْم بَ ْع ً
[الزخــرف ،]32:وقــال تعالــىَ ﴿ :و ُه ـ َو الَّ ـ ِذي َج َعلَ ُك ـ ْم َخ َلئِــفَ
ت لِيَ ْبلُ َو ُك ـ ْم فِــي َمــا
ـو َ
ض َو َرفَ ـ َع بَ ْع َ
ض َد َر َجــا ٍ
ض ُك ـ ْم فَـ ْ
ق بَ ْع ـ ٍ
ْالَ ْر ِ
آتَا ُك ـ ْم ﴾ [األنعــام.]165 :
 - 6العلم بأن الفقر والغنى ابتالء وامتحان:
فالفقيــر ممتحــن بفقــره وحاجتــه ،والغنــي ممتحــن بغنــاه
وثروتــه ،وكل منهمــا مســؤول وموقــوف بيــن يــدي هللا عــز
ـوع
وجــل قــال ســبحانهَ ﴿ :ولَنَ ْبلُ َونَّ ُكـ ْم بِ َ
ـو ِ
ـي ٍء ِمــنَ ا ْل َخـ ْ
شـ ْ
ف َوا ْل ُجـ ِ
صابِ ِريــنَ *
ال
ر
ـ
ش
ب
و
ت
ا
ر
ـ
م
ِّ
س َوالثَّ َ َ ِ َ َ ِ َّ
ص ِمــنَ ْالَ ْمـ َو ِ
َونَ ْقـ ٍ
ال َو ْالَ ْنفُـ ِ
َ
َ
ٌ
َ
َّ
ُ
َ
َّ
َّ
اج ُعــونَ
الَّ ِذيــنَ إِذا أ َ
صيبَ ـة قالــوا إِنـ ِ
صابَ ْت ُه ـ ْم ُم ِ
ـالِ َوإِنــا إِل ْي ـ ِه َر ِ
ُ
صلَــ َواتٌ ِمــنْ َربِّ ِهــ ْم َو َر ْح َمــةٌ َوأولَئِــ َك هُــ ُم
* أُولَئِــ َك َعلَ ْي ِهــ ْم َ
ا ْل ُم ْهتَــدُونَ ﴾.

 - 1القناعــة دليــل علــى قــوة اإليمــان بــاهلل ســبحانه وتعالــى،
ســم ،دليــل
دليــل علــى صــدق الثقــة بــاهلل والرضــا بمــا قـدّر وقَ َ
علــى قــوة اليقيــن بمــا عنــده ســبحانه وتعالــى.
 - 2بالقناعــة يتحقــق الشــكر :فمــن قنــع برزقه شــكر هللا تعالى
صــر فــي شــكر ربــه ســبحانه،
عليــه ،ومــن احتقــر رزقــه ق َّ
صلَّــى
وربمــا جــزع وتســخط -والعيــاذ بــاهلل -ولــذا قــال النبــي َ
سـلَّم" :كــن ورعــا تكــن أعبــد النــاس ،وكــن قن ًعــا
هللا َعلَ ْيـ ِه َو َ
تكــن أشــكر النــاس ."...أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه مــن
حديــث أبــي هريــرة.
 - 3القناعــة ســبيل إلــى الحيــاة الطيبــة :قــال تعالــىَ ﴿ :مــنْ
صالِ ًحــا ِمــنْ َذ َك ـ ٍر أَ ْو أُ ْنثَــى َو ُه ـ َو ُمؤْ ِمــنٌ فَلَنُ ْحيِيَنَّـهُ َحيَــاةً
َع ِم ـ َل َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ـن َمــا َكانُوا يَ ْع َملُــونَ ﴾ [النحل:
ـ
س
ح
أ
ب
م
ـ
ه
ر
ج
أ
م
ـ
ه
ن
ي
ز
ج
ن
ل
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
طَيِّبَـةً َو ِ ْ
ِ
ْ ِ
 ،]97وفــي هــذا المعنــى قــال ابــن الجــوزي رحمــه هللا تعالــى:
"مــن قنــع طــاب عيشــه ،ومــن طمــع طــال طيشــه".
 - 4فــي القناعــة شــفاء مــن داء الطمــع والتس ـ ّول :فلقــد كان
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم يُ َعلــم صحابتــه القناعــة والتعفــف
عن الســؤال ،يعلمهم إذا ســألوا أن يســألوا هللا ،وإذا اســتعانوا
أن يســتعينوا بــاهلل ،يعلمهــم أال يلجــؤوا بالســؤال والطلــب إال
إلــى خالقهــم ورازقهــم ســبحانه.
 - 5القناعــة طريــق إلــى الفــاح والســعادة فــي الداريــن :فقــد
أخــرج اإلمــام أحمــد الترمــذي وابــن حبــان والحاكــم وصححــه
عــن فضالــة بــن عبيــد ،أنــه ســمع رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم يقــول" :طوبــى لمــن هــدي إلــى اإلســام ،وكان عيشــه
كفافــا وقنــع".
 - 6حقيقــة الغنــى فــي القناعــة :وقــد بيــن النبــي عليــه الصــاة
والســام أن حقيقــة الغنــى غنــى النفــس ،فقــال صلــى هللا عليــه
وســلم" :ليــس ال ِغنَــى عــن كثــرة العـ َرض ،ولكــن ال ِغنــى ِغنــى
النفــس" متفــق عليــه مــن حديــث أبــي هريــرة .أي أن الغنــى
الحقيقــي الــذي يمــأ نفــس اإلنســان ويكفــه عــن حاجــة غيــره،
ليــس هــو كثــرة العــرض ،أي حطــام الدنيــا ومتاعهــا .وإنمــا
حقيقــة ال ِغنــى أن تكــون نفــس العبــد هادئــة مطمئنــة قانعــة
راضيــة ،حتــى ولــو كان صاحبهــا ال يملــك مــن حطــام الدنيــا
شــيئا.
 - 7العــز فــي القناعــة ،والــذل فــي الطمــع :فصاحــب القناعــة
عزيــز بيــن النــاس ،الســتغنائه عنهــم ،لعــدم طمعــه فيمــا فــي
أيديهــم ،بينمــا الطمــاع يُــ ِذل نفســه مــن أجــل المزيــد؛ ولــذا
جــاء فــي حديــث ســهل بــن ســعد رضــي هللا عنــه ،عــن النبــي
صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم قــال" :أتانــي جبريــل فقــال :يــا
محمــد ،عــش مــا شــئتَ فإنـ َك ميّــت ،وأحبِــب َمــن أحببــت فإنــك
مفارقــه ،واعمــل مــا شــئت فإنــك مجــزي بــه ،واعلم أن شــرف
المؤمــن قيامــه بالليــل ،وع ـ ّزهُ اســتغناؤه عــن النــاس".
مــا أحوجنــا اليــوم إلــى التحلــي بهــذه الصفــة المهمــة ،ومــا
أســعد اإلنســان الــذي أخــذ القناعــة وتحلــى بهــا فــي عصــر
كثــر فيــه الجشــع والطمــع والتهالــك علــى األمــوال.

▐ فوائد القناعة ونتائجها:
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تهيئة الشعب األفغاني

بقلم :عطاء هللا آخندزاده

لالستعباد

«عرب الهيمنة الثقافية»

إن مــا يُبــث علــى وســائل اإلعــام المختلفــة هــو عمليــة
مدروســة تمــارس علــى الشــعب األفغانــي المســتضعف
الســتعباده عبــر – السياســة ،والفكــر ،واالقتصــاد واإلعــام.
فمــن خــال هــذه الوســائل تتــم تهيئــة الشــعوب لالنقيــاد حســب
إرادة الــدول المحتلــة أو بتعبيــر أدق حســب إرادة النخــب
القائــدة المســيطرة عليهــا ،كل ذلــك يتــم تحــت غــاف جميــل
مــن الشــعارات البراقــة  :كالحريــة والمســاواة والديموقراطيــة
والتقــدم التكنولوجــي والتجــارة العالميــة ...
والكاتــب يريــد أن يســلط الضــوء علــى آثــار مــا يبثــه اإلعــام،
إذ أن لوســائل اإلعــام األثــر الكبيــر الســاحر فــي توجيــه
الشــعوب ،ســواء س ـلّم بذلــك المثقفــون وعــوام النــاس أم ال،
فالكثيــر مــن هــؤالء وهــؤالء مازالــوا لــم يدركــوا بعــد أن هــذا
التأثيــر يــكاد يبلــغ حــد الســيطرة التامــة.
فالمســألة التقــف عنــد حــد التأثيــر علــى ســلوكيات النــاس
والتالعــب بالقيــم الموجهــة لهــم ،بــل تتجــاوز ذلــك إلــى حــد
التحكــم فــي تحديــد التصــورات والمعتقــدات الموجهــة لهــم.
ويقــول فــي ذلــك عالــم االتصــاالت الشــهير هربرت.أ.شــيلر
فــي كتابــه الشــهير "المتالعبــون بالعقــول"« :يقــوم مديــروا
أجهــزة اإلعــام فــي أمريــكا بوضــع أســس عمليــة تــداول
الصــور والمعلومــات ،ويشــرفون علــى معالجتهــا وتنقيتهــا
وإحــكام الســيطرة عليهــا ،تلــك الصــور والمعلومــات التــي
تحــدد معتقداتنــا ومواقفنــا؛ بــل تحــدد ســلوكنا فــي النهايــة».
فالســيطرة السياســية تعتمــد أساســا ً علــى الســيطرة
اإلعالميــة ،وإن فهــم األمــة يتعيّــن بوصفهــا نظام ـا ً اتصالي ـاً.
ويشــرح هربــرت شــيلر عمليــة الســيطرة اإلعالميــة فــي كتــاب
آخــر هــو "االتصــال والهيمنــة الثقافيــة" فيقــول« :حالمــا
تبــدأ عمليــة الســيطرة ،فإنهــا تمتــد إلــى جميــع الشــبكات
المؤسســية فــي المجتمــع الــذي يخضــع لهــا ،وبمــا أن البنيــة
األساســية لموسســات التنشــئة االجتماعيــة وثيقــة الترابــط
والتشــابك فــإن توقــف تيــار فــي إحــدى القنــوات ســرعان مــا
ينتقــل إلــى غيرهــا أو يســعى إلــى أن يجــد فيهــا دعم ـا ً لــه».
ولكــن مالــذي يحــدث بالنســبة للنخــب السياســية واإلعالميــة
المهيمنــة عنــد إدخــال مجتمــع مــا إلــى النظــام العالمــي
الحديــث؟ ،يقــول شــيلر فــي ذلــك :تتــم اســتحالة الطبقــة
المهيمنــة فيــه ،والضغــط عليهــا ،وإجبارهــا ،ورشــوتها أحيانا ً

كــي تشــكل المؤسســات االجتماعيــة فــي اتســاق مــع قيــم
المراكــز المهيمنــة فــي النظــام وبنائــه أو حتــى الترويــج لهــا.
أمــا بالنســبة إلــى وســائل اإلعــام العامــة كاإلذاعــة والتلفــاز
فإنهــا تحتــل مركــز الصــدارة فــي المشــروعات العاملــة التــي
تســتخدم فــي عمليــة التغلغــل ،فالبــد مــن أن تســتخدم القــوة
المهيمنــة المتغلغلــة علــى وســائل اإلعــام ذاتهــا ويتــم ذلــك
عــن طريــق إضفــاء الطابــع التجــاري علــى اإلذاعــة والتلفــاز.
واآلن فــي عصــر ثــورة االتصــاالت الضحايــا الخاســرون
الســاقطون فــي مطحنــة اإلعــام كثيــرون جــداً.
ومــن ثــم تكــون المحصلــة فــي النهايــة أن هــذه المنظومــة
الغربيــة المســيطرة تنتــج فــي هــذا القطــر اإلســامي كل يــوم
األعــداد الوفيــرة مــن المســوخ البشــرية التــي تفقــد مقوماتهــا
الروحيــة وكل مــا تعــرف مــن قيــم ومبــادئ بيــن مطرقــة
اإلفقــار المتعاظــم وســندان البــث اإلعالمــي الصــارخ المحــرك
للغرائــز والرغبــات المتجــددة التــي ال يمكــن تلبيتهــا أبــداً.
وهكــذا يتــم تكويــن الشــعب األفغانــي ،يفقــد جــزء كبيــر منــه
قيمــه ومبادئــه فــي ســبيل البحــث عــن رغبــات ال يمكــن
تحقيقهــا ،والجــزء اآلخــر الــذي يتواضــع فــي البحــث فقــط
عــن أشــد حاجاتــه اإلنســانية الضروريــة ،يضــل متقوقعــا ً
حــول ذاتــه ،فاقــد الثقــة فــي القــدرة علــى الحصــول علــى هــذه
الحاجــات الملحــة بشــكل يومــي ،األمــر الــذي ال يجعلــه يملــك
المخاطــرة فــي التفكيــر بــأي شــيء آخــر.
وهــذا يعنــي أننــا ســنكون أمــام جمــوع دائمــة مــن الفتيــان
والفتيــات األفغــان الذيــن تقوقعــوا حــول أنفســهم ،وال يملكــون
القــدرة علــى التفكيــر فــي أي شــيء آخــر ،ومــن ثــم فهــم
مهيــؤون تمامـا ً لتســييرهم إلــى أي جهــة يــراد لهــم تســييرهم
إليهــا ،وهــذه أعظــم تهيئــة لالســتعباد.
إن الحــل الوحيــد لهــذه الكارثــة هــو بإيجــاد اإلعــام اإلســامي
والقنــوات الفضائيــة اإلســامية البديلــة التــي تكافــح هــذا
التيــار ،وإزالــة الحاجــز العــازل بيــن النــاس واإلســام
الــذي أوجدتــه أمريــكا مــن خــال الممارســات السياســية،
واإلجــراءات االقتصاديــة ،والضغــوط اإلعالميــة ،وإلصــاق
تهمــة اإلرهــاب بالمســلمين؛ حتــى ال يســقط أبنــاء هــذا القطــر
اإلســامي فــي الملــذات الشــهوانية الدائمــة ،ويفقــدوا الصلــة
بينهــم وبيــن مجتمعهــم اإلســامي العريــض.
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الرقــــــم

إحصائية العمليات الجهادية
لشــهر ربيــع الثانــي 1437هـــ

عدد العمليات

جرحى الصليبيين
قتلى الصليبيين
االستشهادية منها

قتلى العمالء

جرحى العمالء
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شهداء
المجاهدين
تدمير اآلليات
والمدرعات
العسكرية

الطائرات المسقطة .1 :مروحية في كابل.

جرحى المجاهدين

قندهار
1
هلمند
2
زابل
3
 4روزجان
فراه
5
غور
6
هرات
7
نيمروز
8
 9بادغيس
 10فارياب
كونر
11
 12ننجرهار
لغمان
13
غزني
14
كابول
15
 16ميدان ورك
 17خوست
 18نورستان
لوجر
19
 20كابيسا
بكتيكا
21
بكتيا
22
قندوز
23
بغالن
24
 25بروان
تخار
26
 27سمنجان
 28بدخشان
 29باميان
بلخ
30
 31جوزجان
 32داي كندي
سربل
33
 34بنجشير
مجموعه

42
88
18
43
20
1
12
12
16
20
87
24
24
42
9
33
34
11
11
5
9
25
17
29
12
4
0
7
0
11
10
1
6
0
683

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

77
197
41
111
30
0
11
20
28
21
64
51
27
120
76
48
69
13
20
17
16
35
38
150
18
13
0
15
0
22
26
1
8
0
1383

24
74
19
60
11
0
7
0
9
16
44
18
28
56
26
26
30
10
9
7
9
31
38
98
13
2
0
15
0
36
12
1
19
0
748

11
26
6
12
10
1
5
3
0
7
7
8
4
13
3
7
12
0
1
1
2
6
9
12
0
1
0
3
0
4
18
0
5
0
197

8
3
0
1
5
0
0
0
1
3
0
5
1
0
2
2
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
2
0
1
2
0
0
0
43

تدمير آليات
المجاهدين

الوالية

الخسائر البشرية
الخسائر البشرية والمـــــاديـة
للمجاهدين والمدنيين
لـلعـــــــــدو

1
5
3
3
6
0
0
0
1
4
1
1
0
0
0
2
1
0
0
2
0
0
1
15
0
0
0
3
0
0
5
0
1
0
55

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

 .2مروحية في بغالن.

يوم الدم
د .جابر قميحة

تقدّمــوا  ..تقدّمــوا فاليــو ُم يو ُمــك يــا د ُم
حج ـ ُم
ولــن يكــون مســلما ً مــن ينحنــي أو يُ ِ
***
يــا مــن غصبتــم أرضنا بأرضنــا لــن تنعمــوا
هــي قب ُركــم  ..وإنهــا عليكــ ُم  ..جهنّــ ُم
***
ـن الوهنْ
ـرف الديـ ُ
ع ّمــر ســاح َك ال ت ُهــن ال يعـ ُ
ديــن الجهــا
فدينُنــا
ِد لإللــه والوطــنْ
ُ
***
مــا ذ َّل قــو ٌم جاهــدوا وســيفُهم ال يُغمــ ُد
ـاح الوغــى ومصحــفٌ ومســج ُد
حياتهــم سـ ُ
***
ُ
ــر
إن تنصــروه ننتصــر مهمــا ع ُدونــا كث ْ
البشــر
قرآنُنــا وأحمــ ٌد خيــر
إما ُمنــا
ْ

