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االفتتاحية

شــّن أحــد أبطــال اإلمــارة اإلســالمية )الحافــظ محمــد البرواني( 
عمليــة استشــهادية علــى الجنــود المحتليــن فــي قلــب قاعــدة 
باجــرام الجويــة، أكبــر قاعــدة لالحتــالل فــي البــالد، ممــا أســفر 
ــن  ــراالت األمريكيي ــن الجن ــر م ــدد كبي ــة ع ــل وإصاب عــن مقت
-وهلل الحمــد-، وقــد اعتــرف االحتــالل بمقتــل 4 أمريكييــن 

وإصابــة 16 آخريــن.
وكانــت هــذه العمليــة البطوليــة صفعــة قويــة علــى وجــه 
االحتــالل، حتــى أنهــا اضطــرت أمريــكا إلــى إغــالق ســفارتها 

ــول. ــي كاب ف
ــا  ــي طياته ــل ف ــة تحم ــة االستشــهادية البطولي إن هــذه العملي

ــل المتغطــرس: ــة للمحت رســائل واضح
■ ال تحلمــوا باألمــن فــي أفغانســتان؛ ألن المجاهديــن يتحيّنون 
وينتظــرون  الثميــن،  صيدهــم  علــى  لالنقضــاض  الفــرص 
آمــاداً طويلــة، ويقطعــون مســيرة شــاقة، ويواصلــون عملهــم 

ــم. ــي مــن أجــل اإلثخــان بك ــدؤوب و المضن ال
■ إنكــم مهمــا حاولتــم إلقــاء أعبــاء الحــرب علــى أكتــاف 
حثيثــاً  ســعياً  سيســعون  فالمجاهــدون  األفغــان،  عمالئكــم 
الســتهداف جنودكــم ومصالحكــم فــي أرض األفغــان. ومــن 
خــالل معايشــتي لإلستشــهاديين، ومطالعــة أفكارهــم، تبيـّـن لي 
أنهــم يفّضلــون ويعطــون األولويــة فــي تنفيــذ العمليــات علــى 
ــا. ــارعون إليه ــا ويتس ــون فيه ــب، ويتنافس ــن األجان المحتلي
■ إن المجــازر واالنتهــاكات التــي ترتكبونهــا حينــاً بعــد حيــن، 
ــكت  ــن يس ــي ل ــعب األفغان ــرام، وإن الش ــرور الك ــر م ــن تم ل
ــدي  ــوف األي ــف مكت ــن يق ــم المخــزي، ول ــا ســكوت العال عنه

ــل سيحاســبكم عليهــا. إزاءهــا، ب
أيهــا المحتلــون، ال تظنــوا أنكــم ستشــترون ذمــم األفغــان 
بأموالكــم التــي تنفقونهــا فــي أفغانســتان باســم أو بآخــر، 
فيتناســون جرائمكــم وانتهاكاتكــم بحــق إخوانهــم! ال وهللا، إن 
الشــعب األفغانــي شــعٌب أبــي ال ينــام علــى الضيــم، وال يرضــى 
بالظلــم، وإنــه لشــعٌب يــرى فــي قبــول المعاقــل والديــات مــن 

ــداء عــاراً وشــناراً. األعــداء األل
فال تأخذوا عقالً من القوم إنني

أرى العار يبقى والمعاقل تذهب

اعلمــوا أيهــا المحتلــون أنــه ال أحــد يحــب الحــرب، لكننــا 
اضطُررنــا إلــى خوضهــا، فقــد اعتديتــم علــى بالدنــا وأراضينــا 

ــاتنا. ومقدس
إنكــم ال تســتطيعون إبــادة الشــعب األفغانــي عن بكــرة أبيه، وال 
ــى المقاومــة الجهاديــة، وقــد اســتفرغتم وســعكم  القضــاء عل
فــي هــذا الســبيل، فكلمــا ارتكبتــم مجــزرة؛ ازداد الصــف 
الجهــادي قــوة وصمــوداً وعزمــاً، ولعلكــم شــاهدتم فيديــو ذلــك 
البطــل الهمــام الــذي عــزم علــى مقارعتكــم ولــو أدى ذلــك إلــى 

مقتــل جميــع أبنائــه وأحفــاده. 
والــد الشــهيد )عاشــق رســول البغالنــي( تقبلــه هللا، عنــد 
ــح هللا(  ــر )ذبي ــه اآلخ ــليم ابن ــام بتس ــه، ق ــان ابن ــييع جثم تش
أســلحة أخيــه الشــيهد، وقــال: )اآلن أعطــي هــذا الســالح 
البنــي الســادس، فــإن قُتِــل فســوف أعطيــه لآلخــر، فــإن قُتِــل 
فســوف أعطيــه لآلخــر، وهكــذا... وإن قتــل أبنائــي كلهــم، 

فأحفــادي كثيــرون والحمــد هلل.
إننــا مســلمون وأمريــكا جــاءت مــن بعيــد، اعتــدت علينــا 
وقتلتنــا، فينبغــي لنــا أن نصمــد أمامهــم ونجابههــم. هــذا 
ابنــي وهــذه أســلحته، وبــإذن هللا لنقاتلــن هــؤالء الكفــار، 

ولنطردنهــم مــن بالدنــا، ولندافعــن عــن ديــن اإلســالم(.

إنكــم ســترحلون يومــاً مــا مــن أفغانســتان، ولــو ارتكبتــم مــن 
الجرائــم واالنتهــاكات أفظــع وأبشــع ممــا ترتكبونــه اآلن، 
ــة  ــى هاوي ــم إل ــم، وال تدفعوه ــراج جنودك ــى إخ ــارعوا إل فس

ــالك.  اله
اقــتـلـونـي مـزقـونــي أغـرقــوني فـي دمــائـي
لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمــائي 
أنـتـم رجــس وفــســق أنــتــم ســــر الـبـــــالء
أنـتـم كـــفــر وغـــــدر نهجكم حـجب الضيـــاء
سـمـكــم ما زال يســري كـأفـاٍع فـي خــفـــــاء
حـقـدكم يـبـدو لعـيـنــي حـقــد رقـطاء العــراء
قـتـلـكـم فـيـه شـفـائــي لن تعـيـشوا في صفاء

* * *

هجوم قاعدة باجرام الجوية
رسائل
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انتصــارات  أحــرزوا  المجاهديــن  أن  بمــا  اإلمــارة: 
وفتوحــات عظيمــة علــى مســتوى واليــة هلمنــد، 
وقــد قــرع المجاهــدون بوابــات مدينــة لشــكرجاه، 
ــم مشــاهدي مؤسســة "اإلمــارة"  ــو أطلعت ــذا ل فحب
ــدون،  ــا المجاه ــز فيه ــي يتمرك ــق الت ــول المناط ح
والمســافة التــي تفصلهــم عــن مدينــة لشــكرجاه؟
التــي  للفتوحــات  بالنســبة  اخنــد:  المنــان  عبــد  المــا 
أحرزهــا المجاهــدون فــي واليــة هلمنــد، فكمــا تعلمــون أن 
ــة  ــي ضواحــي مدين ــة ف ــم الجهادي ــدأوا عملياته ــن ب المجاهدي
لشــكرجاه، حيــث تــم فــي المرحلــة األولــى منهــا فتــح وتمشــيط 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة العــدو خــارج مدينــة لشــكرجاه. 
ــة،  ــن المدين ــن م ــد كيلومتري ــى بع ــدون عل ــز المجاه ويتمرك
وفــي بعــض المناطــق علــى بعــد كيلومتــر واحــد، ومــن ناحيــة 

ــة  ــات المدين ــى بواب ــد وصــل المجاهــدون إل "نهرســراج" فق
ــى مناطــق واســعة. والمجاهــدون اآلن أوقفــوا  وســيطروا عل

ــال، ليأخــذوا قســطاً مــن الراحــة.  القت

جنــود  مــن  العشــرات  ُقتــل  أيــام  قبــل  اإلمــارة: 
ــة  ــي منطق ــكرجاه ف ــة لش ــن مدين ــرب م ــدو بالق الع
"بشــرانو"، وُألِقــي القبــض علــى العشــرات منهــم، 
كمــا تــم تدميــر عــدد كبيــر مــن المدرعــات والعربــات، 
إلــى وســائل اإلعــام وادعــى أن  العــدو  فســارع 
ــان  ــم األم ــث أعطوه ــود، حي ــدروا بالجن ــان غ الطالب
وتعهــدوا بتوفيــر الطريــق اآلمــن لهــم للخــروج من 
المنطقــة، لكنهــم غــدروا بهــم وخانوهــم وقامــوا 
ــل  ــن الدالئ ــل لديكــم م ــارد، فه ــدم ب ــم ب بتصفيته

ــاءات؟ ــا يكــّذب هــذه اإلدع م
المــا عبــد المنــان اخنــد: هــذا جــزء مــن الحملــة الدعائيــة 
لألعــداء، يشــنونها تســتراً علــى فضيحتهــم، وتهّربــاً مــن 
المســؤولية، وتشــويهاً لصــورة مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية، 
ــى  ــود عل ــة تع ــك الهزيم ــات تل ــة وتبع ــإن مســوؤلية الهزيم ف
ــي  ــم ف ــث تركوه ــم حي ــاة جنوده ــون بحي ــم يلعب ــادة، ألنه القي
ــرار  ــبيالً للف ــروب أو س ــة لله ــا فرص ــدوا فيه ــم يج ــق ل مناط
المنطقــة  بتــرك  لهــم  كانــت ال تســمح  القيــادة  منهــا، ألن 
ــن.  ــوا تحــت حصــار المجاهدي ــى أن وقع ــا، إل والخــروج عنه
ــاء  ــالم وإلق ــرات إلــى اإلستس ــدة م ــدون ع ــم المجاه  فدعاه
ــه،  ــالل وعمالئ ــح االحت ــال لصال ــن القت ــي ع ــالح والتخل الس
لكنهــم رفضــوا هــذه الدعــوات، حتــى نشــب القتــال فقُتـِـل عــدد 
ــادل النيــران دعوناهــم  ــال وتب ــاء القت كبيــر منهــم، وحتــى أثن

المسؤول الجهادي لوالية هلمند
»المال عبد المنان أخند« حفظه اهلل
في حوار مع مؤسسة »اإلمارة«

المســؤول  مــع  اآلن  هانحــن  الكــرام،  مشــاهدينا 
ــد  ــان آخن ــد المن ــال عب ــد الم ــة هلمن ــادي لوالي الجه
حفظــه هللا، لنجــري حــواراً مرئيــاً مختصــراً معــه 
حــول بعــض التطــورات الميدانيــة األخيــرة، فلنتابــع.

حوار العدد

أجرى الحوار: أسد أفغان
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مــرة.  كل  فــي  دعواتنــا  رفضــوا  لكنهــم  االستســالم  إلــى 
ــلم  ــر س ــض اآلخ ــوت، والبع ــى الم ــل حت ــم قات ــض منه فالبع

نفســه للمجاهديــن بعــد نفــاد ذخيرتــه وتيقّنــه 
ــن.  ــر المجاهدي ــي أس ــم اآلن ف ــالك، وه باله
القتلــى فجثثهــم متناثــرة فــي أرض  وأمــا 

المعركــة.
فنحــن لــم نغــدر، ولــن يســتطيع أحــد أن يثبتــه 
علينــا، ومــن لــم يطمئــن فليــأِت وليســأل 
الجنــود الذيــن وقعــوا أســرى بأيدينــا عــن 
ــداء  ــات األع ــن دعاي ــذه م ــر. فه ــة األم حقيق
يريــدون مــن خاللهــا التســتر علــى هزيمتهــم 
ــم،  ــي حــق جنوده ــم ف ــم وتقصيره وجريمته

ــن المســؤولية.  ــرب م ــدون الته ــم يري فه

ــة  ــال الدولي ــوات االحت ــتفرغت ق ــد اس ــارة: لق اإلم
ــادة  جميــع قوتهــا فــي هلمنــد، وتناوبــت علــى قي
العمليــات فيهــا، لكنهــا انهزمــت وانســحبت تجــّر 
وراءهــا أذيــال الخــزي والعــار. ورغــم ذلــك، قــال 
فــي  كيــري"  "جــون  األمريكــي  الخارجيــة  وزيــر 
مؤتمــر "بروكســل": أننــا لــن نمــل مــن الحــرب ضــد 
ــان، وال يمكــن لهــم االنتصــار فــي المعركــة،  طالب
ــاره  ــذي اخت ــق الســام ال ــاروا طري فعليهــم أن يخت
وليــس  اإلســامي-  الحــزب  -زعيــم  "حكمتيــار" 
ــار ســوى الســام -حســب زعمــه-. فمــا  أمامهــم خي

ــه؟ ــى تصريحات ــم عل ــو ردك ه
ــه  ــمعت تصريحات ــد س ــم لق ــد: نع ــان اخن ــد المن ــا عب الم
لقــد  المذيــاع. وكمــا ذكرتــم  باألحــرى هذيانــه- عبــر  -أو 
ــى أفغانســتان،  ــر إل ــدد كبي ــم بع ــكا وحلفاؤه ــود أمري جــاء جن
ــة، وترســانة عســكرية متطــورة،  ــن باألســلحة الفتاك مدججي
فاســتفرغوا قوتهــم فــي أفغانســتان، حتــى اســتخدموا األســلحة 
ــوا  ــم انهزم ــامل، لكنه ــار الش ــلحة الدم ــا وأس ــة دولي المحرم
أخيــراً فــي ميــدان المعركــة، فإنهــم آثــروا الهــروب منهــا 

ــالك.  ــة اله ــى فوه ــم إل ــع بعمالئه والدف
وأمــا قــول جــون كيــري بأنهــم لــن يملــوا 
ــول لهــم:  ــن، فأق مــن الحــرب ضــد المجاهدي
تعبتــم أو لــم تتعبــوا، الحقيقــة هــي أنكــم 
واجهتــم هزيمــة ســاحقة فــي أفغانســتان، 
ــرات شــيء،  فالتبجــح والتشــدق أمــام الكامي
واإلنتصــار علــى أرض الواقــع وفــي ســاحة 

ــر.  ــيء آخ ــة ش المعرك
التأّســي  الطالبــان  بــأن علــى  وأمــا قولــه 
الحكومــة  مــع  المصالحــة  فــي  بحكمتيــار 
العميلــة، فجماعــة حكمتيــار كانــت قــد تخلــت 
ضــد  ســبيل هللا  فــي  الجهــاد  عــن  ســابقاً 
االحتــالل األمريكــي واندمجــت فــي الحكومــة 

العميلــة ولــم يبــق منهــا إال حكمتيــار والــذي أعلــن فــي اآلونــة 
األخيــرة عــن استســالمه، وأمــا المجاهديــن المخلصيــن منهــا 
فانضمــوا إلــى صفــوف اإلمــارة اإلســالمية 

ــا.  ــت رايته ــوا تح ووقف
وهــل هــذا االستســالم ســيضعف المقاومــة 
فهــو  ال  أم  االحتــالل  وينفــع  الجهاديــة 
مــا ســيتجلى فــي األيــام القادمــة. وأمــا 
الجبهــة األبيّــة العصيّــة علــى االحتــالل 
الصليبــي والتــي مّرغــت أنــف أمريــكا فــي 

ــالمية.  ــارة اإلس ــي اإلم ــراب فه الت
وأمــا المفاوضــات والســالم فــال يمكــن 
لــم  كمــا  والوعيــد،  بالتهديــد  تحقيقهــا 

النــزال.   فــي ســاحة  تنفعهــم 
"الســالم  اســم  اســتغالل  ينبغــي  فــال 
الجوفــاء  للتهديــدات  حاجــة  وال  للدعايــة.  والمصالحــة" 
ــة،  ــتنا جلي ــة، وسياس ــا واضح ــة. إن رؤيتن ــر نافع ــا غي فإنه
وموقفنــا ثابــت تجــاه القضيــة األفغانيــة وتحقيــق الســالم فــي 
أفغانســتان، وهــو أنــه لــن يتــم تحقيــق الســالم فــي أفغانســتان 
طالمــا اســتمر االحتــالل. وكمــا أن ميــدان الحــرب معلــوم، 
فكذلــك الطريــق إلــى الســالم معلــوم؛ وهــو التخلــي عــن 
االحتــالل والعــدوان علــى اآلخريــن، لكــن أمريــكا تصــر علــى 
الحــرب واســتمرار االحتــالل، وأبوابنــا مفتوحــة للســعي نحــو 

الســالم الحقيقــي. 

ــن  ــاء األم ــم إلرس ــالتكم للعال ــي رس ــا ه ــارة: م اإلم
فــي أفغانســتان؟ ومــا هــي الجهــود التــي بذلتموهــا 
ــن  ــا؟ وإن المحتلي ــام فيه ــق الس ــبيل تحقي ــي س ف
احتالهــا،  اســتمرار  إلــى  يطمحــون  وعماءهــم 

ــم هــذه؟  ــل ســتتحقق أحامه فه
ــرة،  ــات كبي ــا تضحي ــد قدمن ــد: لق ــان اخن ــد المن ــا عب الم
وبذلنــا الغالــي والنفيــس فــي ســبيل تحقيــق الســالم فــي 
أفغانســتان. ونحــن نقــدم جميــع هــذه التضحيــات لينعــم الشــعب 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــة. وم ــة كريم ــاة آمن ــور بحي ــي المقه األفغان
األمــن علــى أرض أفغانســتان الطاهــرة -بخــروج القــوات 

ــنقدمها.  ــات وس ــذه التضحي ــدم ه ــة- نق ــة المحتل الغازي
ونقــول للمحتليــن ال تحلمــوا باالحتــالل 
الدائــم، فمحــاوالت إدامــة احتاللهــم ذهبــت 
مــا  كل  اســتفرغوا  لقــد  الريــاح،  أدراج 
فــي وســعهم خــالل الســنوات الماضيــة 
واســتخدموا األســلحة الفتاكــة المتطــورة، 
إقــرار  ممكــن  طريــق  بــكل  وحاولــوا 
ــم.  ــم تنفعه ــا ل ــالل واســتمراره لكنه االحت
ــي، وإن شــاء  فأفغانســتان للشــعب األفغان
هللا ســترحلون عنهــا أذالء خائبيــن، ولــن 
تجــدوا مــالذاً ومبيتــاً لكــم فــي أفغانســتان 

بــإذن هللا.

إن رؤيتنــا واضحة، وسياســتنا 
جليــة، وموقفنــا ثابــت تجــاه 
وتحقيــق  األفغانيــة  القضيــة 
الســالم فــي أفغانســتان، وهــو 
أنــه لــن يتــم تحقيــق الســالم 
ــا اســتمر  ــي أفغانســتان طالم ف
يمكــن  ال  كمــا  االحتــالل، 
والوعيــد. بالتهديــد  تحقيقــه 

كمــا أن ميــدان الحــرب معلــوم، 
فكذلــك الطريــق إلــى الســالم 
عــن  التخلــي  وهــو  معلــوم؛ 
علــى  والعــدوان  االحتــالل 
ــر  ــكا تص ــن أمري ــن، لك اآلخري
واســتمرار  الحــرب  علــى 
االحتــالل، وأبوابنــا مفتوحــة 
للســعي نحــو الســالم الحقيقــي. 

3مجلة الصمود  -  العدد 128     |     صفر 1438هـ  -  نوفمبر 2016م



عريقــة  والتعليــم  بالتربيــة  اإلســالمية  اإلمــارة  عالقــة  إن 
العلــم  مراكــز  مــن  أصــالً  منبثقــة  حركــة  فهــي  ووثيقــة؛ 
والمــدارس والمســاجد. ومعظــم قادتهــا ورجاالتها من فرســان 
ــرص  ــم أح ــذا فه ــالمية، ول ــات اإلس ــي الجامع ــم وخريج العل
النــاس علــى تعليــم النــاس ودعوتهــم إلــى الخيــر، وقــد بذلــوا 
الجهــود قديمــا وحديثــا فــي أكثــر مــن ســبيل لمحاربــة األميــة 

ــل.  والجه
فبعــد انتصــار اإلمــارة اإلســالمية علــى عصابــات الشــر، 
اهتمــت بالمجــال التعليمــي أكثــر مــن المجــاالت األخــرى. 
وعلــى الرغــم مــن إمكانياتهــا االقتصاديــة الداخليــة المحدودة، 
ــدة،  ــد أعــادت المــدارس المهدمــة، وأنشــأت مــدارس جدي فق
البــالد،  وفتحــت مراكــز ومؤسســات تعليميــة فــي ربــوع 
الدينيــة  الثوابــت  مــع  يتوافــق  تعليميــاً  منهجــاً  وأعــدت 

والثقافــة األفغانيــة األصيلــة، وينمــي المهــارات المختلفــة 
ــات  ــت الجامع ــخة. وكان ــة راس ــم تربي ــالب، ويربيه ــدى الط ل
حكــم  إبــان  مفتوحــة  التعليميــة  والمؤسســات  والمــدارس 
اإلمــارة اإلســالمية فــي عاصمــة البــالد وغيرهــا مــن الواليات، 
وكان أطفــال األفغــان يرتــادون المــدارس وينهلــون مــن ينابيع 
العلــم والحكمــة. واإلمــارة اإلســالمية لــم تــأل جهــداً فــي إســعاد 

ــوب.  ــي المنك ــعب األفغان ــاء الش ــم أبن وتعلي

لجنة التربية والتعليم
علــى الرغــم مــن أن اإلمــارة اإلســالمية تقــود جهــاد الشــعب 
ــي،  ــي الصليب ــالل األمريك ــن االحت ــا م ــي لتحــرر بالده األفغان
وتخــوض حربــاً ضروســا باهظــة التكاليــف، إال أنهــا لــم تنــس 
المجــال التعليمــي، بــل تولــي اهتمامــاً كبيــراً لــه وتعطيــه 
ــت  ــم أطلق ــتقلة للتعلي ــة مس ــّكلت لجن ــد ش ــرى، وق ــة كب أولوي

ــم".  ــة والتعلي ــة التربي ــا اســم "لجن عليه

جهود اإلمارة اإلسالمية
في توفير الخدمات التعليمية

األستاذ خليل وصيل
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من نشاطات لجنة التربية والتعليم
تُشــرف لجنــة التربيــة والتعليــم باإلمــارة اإلســالمية علــى 
عشــرات اآلالف مــن المــدارس والجامعــات وحلقــات الــدروس 
داخــل البــالد فــي المناطــق المحــررة وفــي المناطــق الخاضعــة 
المهاجريــن  مخيمــات  فــي  وخارجهــا  األعــداء،  لســيطرة 

ــرز نشــاطاتها: ــن أب ــان. وم األفغ
■ إدارة المدارس والمعاهد. 
■ إنشاء دور خاصة لأليتام.

المهدمــة  إعمــار  وإعــادة  الجديــدة  المــدارس  إنشــاء   ■
منهــا.  والمغلقــة 

■ اقامة حلقات الدرس في المساجد للبنين والبنات. 
■ عقد اإلختبارات واإلشراف عليها.

■ إقامــة مســابقات فــي فــن الخطابــة ومســابقات رياضيــة بيــن 
الطالب.

■ توزيع الشهادات والجوائز على الفائزين.
■ مراقبــة وتقييــم المــدارس مــن خــالل إرســال الهيئــات 

الرقابيــة.
■ تقديم التوجيهات حول تطوير النظام التعليمي.

■ توزيــع اللــوازم القرطاســية مــن الكتــب واألقالم والكراســات 
علــى طــالب العلم. 

■ تفقــد أحــوال المــدارس واإلطــالع عــن قــرب علــى مشــاكل 
األســاتذة والطــالب والســعي لحلهــا.

دعايات وافتراءات غربية مضللة
لقــد تعرضــت اإلمــارة اإلســالمية منــذ أول أيامهــا لحملــة 
األكاذيــب  بنشــر  الكافــر،  الغــرب  مــن  شــعواء  دعائيــة 

فاّدعــوا: لســمعتها،  تشــويهاً  ضدهــا؛  واإلفتــراءت 
الديــن  علــوم  تعليــم  علــى  يقتصــرون  الطالبــان  بــأن   ■
والشــريعة، وال يســمحون للنــاس بالعلــوم الحديثــة، وإنمــا 

إســالمي صــرف! تعليــم  يجبرونهــم علــى 
■ وبأنهم حرموا النساء من حقوقهن في التعليم!

ــات وتســممهن  ــات والمعلم ــان تســتهدف الطالب ■ وأن الطالب
وتهاجمهــن بمــاء األســيد أو مــاء النــار!

يغلقونهــا  أو  ويحرقونهــا  المــدارس  يدّمــرون  وأنهــم   ■
التعليــم! مــن  األطفــال  ويمنعــون 

وبســبب تضليــل اإلعــالم الغربــي يظــن كثيــر مــن النــاس فــي 
العالــم أن المجاهديــن ليســوا إال قتلــة ومتعطشــين لســفك 

ــر.  ــل والتدمي ــروب والقت ــم إال الح ــّم له ــاء، وأن ال ه الدم
ــراراً  ــراراً وتك ــت م ــارة اإلســالمية نف ــن أن اإلم ــي حي ــذا ف ه
ــدت  ــدة، وتعه ــا بش ــل أدانته ــوادث، ب ــذه الح ــي ه ــا ف تورطه
بمعاقبــة المتورطيــن فيهــا فــي حــال إلقــاء القبــض عليهــم. إال 
أن وســائل اإلعــالم الغربيــة ال تلقــي لتصريحــات المجاهديــن 

ــن وافتراءاتهــم. ــب المحتلي ــاالً، وتســتمر فــي نشــر أكاذي ب
ــح هللا  ــالمية ذبي ــارة اإلس ــمي لإلم ــدث الرس ــد المتح ــد أّك  وق
ــا  ــراراً لوســائل اإلعــالم: "إنن ــراراً وتك ــه هللا م ــد حفظ مجاه
يذهبــون  وأطفالنــا  نعارضــه  ولمــاذا  التعليــم.  نعــارض  ال 

تنشــر  التــي  المــدارس  فقــط ضــد  نحــن  المــدارس!  إلــى 
ــة  ــيادة الوطني ــع الس ــارض م ــالم وتتع ــة لإلس ــم مناهض تعالي

الفغانســتان".

السبب األساسي لمأساة التعليم في أفغانستان
إن الســبب الرئيســي النهيــار النظــام التعليمــي ومأســاة التعليــم 
فــي أفغانســتان هــو االحتــالالن الســوفييتي واألمريكــي اللــذان 
ــك  ــي ذل ــا ف ــاة، بم ــق الحي ــي كل مراف ــامالً ف ــاراً ش ــا دم خلّف
المنظومــة العلميــة والتربويــة، فبســبب همجيــة المحتليــن 
هاجــرت آالف العقــول العبقريــة إلــى خــارج أفغانســتان حفاظــاً 
علــى أنفســهم وأهاليهــم وفــراراً بدينهــم، كمــا اضطــر الكثيــر 
مــن الطــالب إلــى التوقــف عــن الدراســة بســبب المشــاكل 
االقتصاديــة واالشــتغال بأعمــال شــاقة لتأميــن احتياجــات 
عوائلهــم، حتــى األطفــال بعمــر الزهــور يلجــؤون إلــى تقّحــم 
المزابــل والنفايــات وجمــع الخــردة أو البالســتيك أو األخشــاب 

ــاً للقمــة العيــش.  لبيعهــا تأمين
فمعانــاة أفغانســتان مــن أعلــى نســب األميــة فــي العالــم إنمــا 
هــو بســبب الحــروب المتواليــة التــي يشــنها متحضــروا العالــم 
المتشــدقون بشــعارات اإلنســانية، ومــن الخســة والوقاحــة أن 

هــؤالء ينحــون بالالئمــة فــي ذلــك علــى المجاهديــن.

جرائم االحتال األمريكي تجاه التعليم
إن لالحتــالل األمريكــي مصلحــة عظيمــة فــي تدميــر بنيــة 
المجتمــع األفغانــي بــكل نواحيــه، بمــا فيهــا المنظومــة العلمية، 
فهــم لــم يأتــوا إلصــالح أفغانســتان وإيصــال الخيــر ألهلهــا، بــل 
إلفســادها، وجرائمهــم وانتهاكاتهــم الصارخــة لحقــوق الشــعب 

األفغانــي تشــهد علــى ذلــك. 
ــاكات  ــم واالنته ــل بالجرائ ــي حاف ــالل األمريك ــخ االحت إن تاري
تجــاه التعليــم، وإن كان مــن الصعــب اإلتيــان علــى جميــع 
الحــوادث لكثرتهــا وتكرارهــا، إال أننــا ســنذكر فيمــا يلــي بعضــاً 

منهــا:
■ قصــف المــدارس بطالبهــا وأســاتذتها كمــا حصــل قبــل 

ســنتين فــي واليتــي بــروان وكونــر.
ــاء القبــض  ــى المــدارس، والق ــة عل ■ شــن المداهمــات الليلي
علــى األســاتذة والطــالب. وســجون أفغانســتان مــألى بطــالب 

المــدارس الدينيــة والعصريــة. 
ــم  ــاء لإلســالم وأفغانســتان واغتياله ــة األوفي ■ خطــف الطلب
كمــا حصــل للطالــب فــي جامعــة قندهــار "بشــير ريــان"، 

ــارد.  ــدم ب ــه ب ــه وقتل ــم خطف ــث ت حي
ــا  ــر باســتخدام خالي ــدارس بالحــرق والتدمي ■ اســتهداف الم
ثــم توجيــه أصابــع  لقــوى خارجيــة،  تابعــة  اســتخباراتية 
اإلتهــام إلــى المجاهديــن لتشــويه ســمعتهم وتصويرهــم علــى 

ــم. ــداء للتعلي ــم أع أنه
ــون  ــم يواصل ــن وال تتركه ــروع اآلمني ــات ت ــكيل عصاب ■ تش

ــة. ــيات األربكي ــم كالمليش تعليمه
■ جمــع األمــوال الباهظــة مــن الجهــات الخيريــة بدعــوى 
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ــاء  ــن بن ــدالً م ــرب ب ــى الح ــا عل ــم صرفه ــة، ث ــة األميّ مكافح
والمستشــفيات.  المــدارس 

ــة  ــالت دعائي ــن حم ــك بش ــة وذل ــدارس الديني ــة الم ■ محارب
ــا.  ــاس منه ــر الن ــا لتنفي ضده

■ تغييــر المناهــج التعليميــة ســعياً لتحقيــق أهــداف االحتــالل 
المشــؤومة.

تغيير المناهج التعليمية
بعــد االحتــالل، عمــد المحتلــون وعمالؤهــم فــوراً إلــى تغييــر 
جــذري فــي المناهــج التعليميــة، فأزالــوا منهــا بعــض اآليــات 
اإلســالمية  بالشــعائر  يتعلــق  ومــا  والقصــص  واألحاديــث 
كالصــالة والصــوم والجهــاد والتــالوة. ... واســتبدلوها بأمــور 
تافهــة أخــرى تتعلــق باألفــكار الغربيــة الكفريــة بدعــوى 
ــاء  ــاب وإرس ــة اإلره ــا ومكافح ــي به ــج والرق ــر المناه تطوي

الديموقراطيــة. فأصبــح المنهــج التعليمــي فــي أفغانســتان 
منهجــاً مصادمــاً للقيــم اإلســالمية والثقافــة األفغانيــة األصيلــة 
الزنادقــة  ويمــدح  المحتليــن،  علــى  يُثنــي  فهــو  تمامــاً، 
ــينما  ــفور والس ــص والس ــاء والرق ــروج للغن ــن، وي والملحدي
ــود،  ــط أو قي ــال ضواب ــين ب ــن الجنس ــالط بي ــا واإلخت والدرام
وغيرهــا مــن األفــكار الغربيــة الدخيلــة علــى المجتمعــات 

اإلســالمية. 
الدراســية  المناهــج  تغييــر  وراء  مــن  المحتلــون  يهــدف 
ــم  ــم وتقاليده ــي ثقافته ــم ف ــس معه ــل متجان ــاء جي ــى إنش إل
وأفكارهــم، مقلــد للغــرب ومتبــع لــه فــي كل مــا يمليــه عليــه، 
خــاٍل مــن الديــن ومــن الثقافــة اإلســالمية ومــن الحميّــة 
األفغانيــة، يعطــي الــوالء للغــرب وألفــكاره ال لإلســالم وأهلــه 

ليصبــح شــراً ووبــاالً علــى المجتمــع األفغانــي المســلم. 
ومــن خــالل تغييــر المناهــج، يســعى االحتالل إلى نشــر الفســاد 
الخلقــي واســتبدال القيــم والثوابــت؛ اســتمراراً الحتاللهــم ألن 
المجتمــع الفاســد ال يجابــه االحتــالل وال يقــف ضــد مخططاتــه 
ــوان  ــوان وأل ــذل واله ــى بال ــل يرض ــة، ب ــيطانية التدميري الش

العــذاب الــذي يالقيــه مــن الغــزاة الهمجييــن. 
لقــد أدرك المحتلــون ســماكة الــدرع األخالقــي ومتانتــه الــذي 
واجهــت بــه األمــة اإلســالمية عــدداً مــن االحتــالالت، فتمزقــت 
علــى صخــرة صمودهــا عــدة امبراطوريــات شــريرة، وخرجت 
األمــة اإلســالمية منتصــرة، شــامخة الــرأس، قويــة الجانــب، 

عزيــزة النفــس. 
ــه ال يمكنهــم االســتمرار فــي االحتــالل وبســط  لقــد أدركــوا أن
النفــوذ علــى بــالد المســلمين مــا دامــوا متدرعيــن بهــذه الــدرع 

ومتمســكين بأخــالق اإلســالم. 
وأدركــوا أن هــذا الســياج القــوي مــن األخــالق هــو ســر 
ــزاة  ــل الغ ــات اإلســالمية بتقب ــذي ال يســمح للمجتمع ــاء ال اإلب
المعتديــن، واليخفــى أنــه اليقبــل باالحتــالل إال مــن وصــل إلــى 
حضيــض التــردي األخالقــي، فيرضــى بالعمالــة، ومــن لــم تعــد 
فــي قلبــه ذرة مــن الغيــرة والحميــة الدينيــة، ولذلــك ال يبالــي 
بمآســي شــعبه والمجــازر التــي يرتكبهــا المحتلــون فــي حــق 

قومــه. 
يطبقهــا  التــي  الديموقراطيــة  حريــة  نتائــج  ظهــرت  وقــد 
ويفرضهــا  األفغانــي  الشــعب  علــى  النــار  بقــوة  االحتــالل 
عليهــم؛ فــي اإلنحــالل الخلقــي، والتحــرش بالفتيــات فــي 
المــدارس مــن قبــل األســاتذة والطــالب، كمــا اعتــرف العميــل 
ــل  ــة قب ــاإلدارة العميل ــة ب ــلطة التنفيذي ــس الس ــدهللا( رئي )عب
المــدارس يُجبــرن علــى ممارســة  الفتيــات فــي  أيــام: إن 

الرذيلــة مــن قبــل األســاتذة. 
وتــرك هــذا المنهــج التعليمــي الفاســد أبلــغ األثــر علــى بعــض 
التالميــذ، فصــاروا دعــاة علــى أبــواب جهنــم، يتقاضــون 
فــي  لينشــطوا  مــن االحتــالل  الدوالريــة شــهرياً  رواتبهــم 

صفحــات التواصــل االجتماعــي، ومهمتهــم هــي:
■ الطعن في اإلسالم واالستهزاء بأحكامه.

■ الدعاية ضد المجاهدين وتشويه صورتهم.
■ نشر اإللحاد والزندقة والعلمانية.

■ الدعــوة إلــى الرذيلــة والفحشــاء والمجــون واالختــالط 
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والمالهــي. والرقــص 
■ تجميــل االحتــالل وإلقــاء الســتر علــى جرائمــه التــي يرتكبها 

فــي حــق الشــعب األفغانــي العزل.
واالحتــالل يكــرم أمثــال هــؤالء، ويرســلهم إلــى بــالده ليربيهــم 
علــى عــداوة اإلســالم والمســلمين. وليــس غرض المؤسســات 
ــة الغربيــة مــن نشــاطاتها فــي أفغانســتان إال تحقيــق  التعليمي
ــي لصالحهــا  ــكا ترب ــة. وأمري األهــداف االســتعمارية االحتاللي
فــي هــذه البــالد عمــالء وجواســيس، لتفرضهــم بعــد رحيلهــم 

علــى الشــعب األفغانــي. 

تبــث  اإلعامــي  لإلنتــاج  "اإلمــارة"  مؤسســة 
بالتربيــة والتعليــم إصــدارًا خاصــًا 

كان اإلصــدار رقــم )69( مــن إصــدارات مؤسســة "اإلمــارة" 
لإلنتــاج اإلعالمــي مخصصــاً لموضــوع التربيــة والتعليــم. تــم 
ــه  ــداري. وفي ــتو وال ــة: البش ــات المحلي ــدار باللغ ــر اإلص نش
ــم،  ــة والتعلي ــة التربي ــات لجن ــاطات وخدم ــق نش ــات توث لقط

منهــا: 
■ مشاهد لقاعات االختبار المختلفة.

■ مشاهد لتوزيع الشهادات والجوائز على المتفوقين.
فــي  المنعقــدة  والحفــالت  االجتماعــات  مــن  ولقطــات   ■

المختلفــة. المــدارس 
■ كلمــات لموظفــي اللجنــة ومديــري المــدارس واألســاتذة 

والتالميــذ.
وفيمــا يلــي ننقــل لكــم مقتطفــات مــن كلمــات هــؤالء الســادة؛ 

رداً علــى دعايــات األعــداء وافتراءاتهــم:
■ يقــول األخ المولــوي )نــور محمــد حنيــف( أحــد مســؤولي 
لجنــة التربيــة والتعليــم فــي واليــة ننجرهــار فــي حــوار 
ــم،  ــى التعلي ــاس عل ــث الن ــن نح ــارة": "نح ــة "اإلم لمؤسس
ــوام  ــوا لع ــاجد ليقول ــة المس ــات ألئم ــائل ومطوي ــل رس ونرس

النــاس، أن أرســلوا أوالدكــم إلــى المــدارس".
■ يقــول أحــد القــادة الميدانييــن فــي واليــة غزنــي، وهــو 
يلقــي كلمــة أمــام اجتمــاع فــي إحــدى المــدارس: "إن هــؤالء 
أن  لدعايــة  يرّوجــون  وجواسيســهم  وعمالءهــم  الكفــار 
ــة  ــا فري ــم والمستشــفيات، وإنه ــن يعارضــون التعلي المجاهدي
بــال مريــة، وإنهــم كاذبــون. نحــن لســنا ضــد التعليــم، ولســنا 
ضــد المستشــفيات، بــل نحــن مــع التعليــم، نســاعد فــي نشــره 
وتطويــره بــكل مــا فــي وســعنا. تعالــوا إلــى المناطــق المحــررة 
واســألوا أهالــي المنطقــة وســيخبروكم أن المــدارس فيهــا 
ــاكل  ــل المش ــا لح ــع إمكانياتن ــعى بجمي ــا سنس ــة. وإنن مفتوح

ــاتذة والطــالب". ــه األس ــي تواج الت
■ ويقــول شــيخ قبلــي فــي حــوار لــه مع مؤسســة "اإلمــارة": 
"إن المــدارس وحلقــات الــدروس كلهــا مفتوحــة وفعالــة 
ــي المنطقــة  ــى أهال ــون عل ــا. والمجاهــدون يتجول فــي منطقتن
عــن  راضــون  نحــن  الدراســة.  فــي  األطفــال  ويرّغبــون 

جهودهــم، وإننــا سننشــئ مــدارس جديــدة بمســاندتهم".
■ ويقــول أحــد القــادة الميدانييــن أثنــاء إلقــاء كلمــة أمــام 
حشــد مــن الشــيوخ وعــوام المســلمين: "نحــن نخالــف التعليــم 

ــن وعقائدهــم وثقافتهــم  ــكار المحتلي ــج أف ــذي يســعى لتروي ال
ــع  ــل جمي ــط ب ــدون فق ــس المجاه ــم، ولي ــم وتقاليده وعاداته
الشــعب األفغانــي المســلم يعــارض التعليــم الــذي يســوق 

ــب".  ــو التغري ــا نح مجتمعن
ــم فــي كلمــات  ــة والتعلي ــة التربي ــي لجن ■ ويقــول أحــد مندوب
االفتتــاح الترحيبيــة الجتمــاع تربــوي عقدتــه اللجنــة فــي 
مدرســة "ســلطان محمــود غزنــوي" -رحمــه هللا- فــي واليــة 
غزنــي: "كمــا تعلمــون أننــا نعقــد مثــل هــذه االجتماعــات 
التربويــة عــدة مــرات خــالل العــام الدراســي، ندعــو فيهــا 
التالميــذ واألســاتذة والموظفيــن إلــى تحمــل مســؤولياتهم، 

ــه".  ــن وج ــى أحس ــا عل ــوا به ــي ُكلّف ــة الت وأداء المهم
■ ويقــول مديــر مدرســة "خديجــة" الكبــرى -رضــي هللا 
عنهــا- فــي واليــة غزنــي بمديريــة قــره بــاغ، فــي حديثــه مــع 
مؤسســة "اإلمــارة" لإلنتــاج اإلعالمــي: "نحــن راضــون 
عــن جهــود مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية فــي ســبيل التربيــة 
والتعليــم، فقبــل فتــح هــذه المنطقــة كنــا نواجــه مشــاكل كثيــرة، 
ــل الدراســة  ــى تعطي ــان إل ــن األحي ــر م ــي كثي ــر ف ــا نضط وكن

ــة".  ــاة آمن ــع بحي ــد هلل اآلن نتمت ــا، والحم وتعليقه
ــكار فــي  ــة الين ــة لمديري ■ ويقــول مســؤول المدرســة الثانوي
ــارة": "إن  ــة "اإلم ــع مؤسس ــه م ــي حديث ــان، ف ــة لغم والي
ــالمية  ــارة اإلس ــم لإلم ــة والتعلي ــة التربي ــي لجن ــد مبعوث تواف
إلــى مــدارس هــذه المنطقــة أّدى إلــى رفــع وتحســين مســتوى 
التحصيــل العلمــي لــدى الطــالب، وازداد تدفــق األطفــال نحــو 
المــدارس بســبب جهودهــم المباركــة، حيــث جلســوا مــع 
ــوا  ــم أن ادع ــدوا عليه ــل، وأك ــة المســاجد وشــيوخ القبائ أئم
النــاس فــي المواعــظ وخطــب الجمعــة وأمروهــم بإرســال 
أطفالهــم إلــى المــدارس ليتعلمــوا مــن األســاتذة، ألن تعلــم 
شــيئ ينفعهــم فــي دينهــم أو دنياهــم خيــٌر لهــم مــن أن تضيــع 
ــاعدونا  ــد س ــات. لق ــوارع والطرق ــي الش ــدر ف ــم وته أعماره
ــراً، ونحــن نشــكرهم ونســأل هللا أن يثيبهــم أجــراً عظيمــا  كثي

ــن". ــي الداري ف

نــداء: أغيثــوا الشــعب األفغانــي فــي المجــال 
لتعليمــي ا

بمــا أن أفغانســتان دمرتهــا الحــروب ومزقتهــا، وبســببها 
بيــن  األميــة  انتشــار  مــن  األفغانــي  المجتمــع  يعانــي 
ــاب  ــن أصح ــر م ــل الخي ــى أه ــب عل ــباب، فيج ــئة والش الناش
المشــاريع التعليميــة والمؤسســات التعليميــة العالميــة وذوي 
االختصاصــات وأصحــاب الخبــرات فــي هــذا المجــال أن يمــّدوا 

ــور. ــي المقه ــعب األفغان ــى الش ــون إل ــد الع ي
أيهــا المشــتاقون لنشــر العلــم دونكــم هــذا الشــعب الفقيــر 
المنكــوب، فهــم أحــق النــاس وأحوجهــم إلــى مســاعدتكم. 
ــم  ــر العل ــاعديك لنش ــن س ــّمر ع ــّم وش ــر، هل ــي الخي ــا باغ ي
ــروب  ــة بح ــود متوالي ــة عق ــرق أربع ــد احت ــي بل ــعادة ف والس

أشــعلت نيرانهــا فيــه قــوى االســتكبار العالمــي.

* * *
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حوار صحيفة الشرق األوسط مع »ذبيح اهلل مجاهد«
المتحدث الرسمي باسم اإلمارة اإلسامية

ملحوظة:
أجــرت صحيفــة "الشــرق األوســط" حــواراً مــع المتحدث 

هللا  )ذبيــح  اإلســالمية  اإلمــارة  باســم  الرســمي 
مجاهــد( حــول العديــد مــن القضايــا علــى الســاحة 
األفغانيــة. لكــن تصــرف الصحيفــة فــي بعــض مــا 
جــاء فــي الحــوار، وإضافــة مالــم يــرد نصــه فيــه؛ 
ــي  ــو، ف ــا ه ــوار كم ــص الح ــر ن ــى نش ــا إل اضطّرن

الســطور التاليــة:
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ــط: هــل تؤيــد  صحيفــة الشــرق األوس
ــن  ــدث ع ــي تتح ــاء الت ــة األنب الحرك

طالبــان  بيــن  ســرية  لقــاءات 
والحكومــة فــي قطــر األســبوع 

الماضــي؟ 
نحــن  ال،  مجاهــد:  اهلل  ذبيــح 
ــاءات مــع  نرفــض المفاوضــات واللق

وال  قطــر،  فــي  كابــل  إدارة  مندوبــي 
الشــائعات. لهــذه  صحــة 

 
صحيفــة الشــرق األوســط: ماهــي نتيجــة 

تلــك اللقــاءات؟ 
ذبيــح اهلل مجاهــد: حينمــا رفضنــا اللقــاءات، فذلــك يعنــي 

أنــه لــم تتــم أيــة لقــاءات.
 

صحيفــة الشــرق األوســط: هــل طالبــان تســير علــى 
خطــى حكمتيــار؟ 

ــاص،  ــْير خ ــخ وَس ــار تاري ــد: ال، لحكمتي ــح اهلل مجاه ذبي
بيــن  كثيــرة  فــروق  هنــاك  كذلــك.  اإلســالمية  ولإلمــارة 

. مســيريهما
 

صحيفــة الشــرق األوســط: مــا تعليقكــم علــى أنبــاء 
ــد  ــان الجدي ــم طالب ــاء زعي ــى اختف ــير إل ــة تش صحافي

ــة اهلل؟  ــا هب الُم
ذبيــح اهلل مجاهــد: لــم يختفــي أميــر إمــارة أفغانســتان 
وفــي جبهــات  بيــن شــعبه  هــو موجــود  بــل  اإلســالمية؛ 
حلــف  وأكبــر  أمريــكا  ضــد  الجهــاد  وقيــادة  المجاهديــن. 

يقــوده  هيّــن  بأمــر  ليــس  )النيتــو(  عســكري 
لمختفــون.  ا

لكننــا مأمــورون -بأمــر هللا- أن نتخــذ كافــة 
االحتياطــات الالزمــة والتدابيــر األمنيــة؛ 

عمــالً بقــول هللا عزوجــل حيــث يقــول: 
ــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ُخــُذوا ِحْذَرُكــْم  )يَ
َجِميًعــا﴾  اْنفِــُروا  أَِو  ثُبَــاٍت  فَاْنفِــُروا 
ــداً  ــي أب ــذا ال يعن ]النســاء: 71[. وه
االختفــاء وتــرك العمــل؛ بــل هــو مــن 
األمنيــة الســتمرار  التدابيــر  ضمــن 

العمــل الجهــادي بشــكل أفضــل وآمــن. 
وال بــد مــن توخــي الحــذر فــي الوقــت 

الراهــن، حيــث يواجــه مســؤولي اإلمــارة 
ــة. ــرة للغاي ــدات كثي اإلســالمية تهدي

جنــاح  األوســط:  الشــرق  صحيفــة 
ــدو  ــان يب ــي طالب ــول ف ــا رس الُم
ــع  ــة م ــن مصالح ــرب م ــه يقت أن
كابــل، فماهــو موقــف الحركــة 

األم؟
ذبيــح اهلل مجاهــد: ال توجــد حاليــاً 
ــا  مجموعــة باســم المــال رســول، كم
أن المــال محمــد رســول بنفســه مفقــود 
منــذ فتــرة طويلــة، وبعــض عناصــره 
وهنــاك  هنــا  تظهــر  اآلن  المحــدوددة 
بتوجيهــات مــن اســتخبارات إدارة كابــل وتتصــل 
ــاً فــال وجــود ألي شــخص  بوســائل اإلعــالم. امــا ميداني
أو مجموعــة باســم المــال رســول، ومثــل هــذه التحــركات 
والشــائعات ماهــي إال مــن مخططــات العــدو ضــد مســير 

ــاري. ــاد الج الجه

ــار  ــة األخب ــدى صح ــا م ــط: م ــرق األوس ــة الش صحيف
ــي  ــا ف ــًا له ــت مندوب ــان عّين ــأن طالب ــول ب ــي تق الت

ــران؟  إي
ال  لكــن  الشــائعات،  هــذه  ســمعنا  مجاهــد:  اهلل  ذبيــح 
حقيقــة لهــا. أوالً: الشــخص الــذي ُذكــر اســمه )مولــوي نيــك 
محمــد( ال يعمــل حاليــا فــي دائــرة المكتــب السياســي لإلمــارة 
اإلســالمية، بــل اســتقال مــن عملــه، كمــا نفــى المذكــور بنفســه 

هــذه الشــائعات أيضــاً.
 ثانيــاً: تحــاول اإلمــارة اإلســالمية االســتفادة مــن جميــع 
الطــرق المشــروعة إليجــاد تفاهــم إقليمــي ضــد االحتــالل 
األمريكــي؛ ولهــذا فاإلمــارة اإلســالمية فــي اتصــال مــع عــدد 

كبيــر مــن دول المنطقــة والجــوار.
 

صحيفــة الشــرق األوســط: هــل مــن لقــاءات جــرت 
ــان وروســيا موخــرًا؟  بيــن طالب

ــاءات  ــري لق ــم تج ــح اهلل مجاهــد: ل ذبي
كالتــي نشــرت عنهــا بعــض وســائل 
اإلعــالم، لكننــي أكــرر ثانيــة بأننــا 
الطــرق  جميــع  مــن  سنســتفيد 
ــف  ــاد موق ــرة إليج ــلمية والمؤث الس
األمريكــي  االحتــالل  ضــد  موّحــد 
مخــاوف  لهــا  التــي  الــدول  بيــن 
األمريكــي  االحتــالل  اســتمرار  مــن 
و  مســؤوليتنا  ومــن  المنطقــة.  فــي 
نحفــظ  أن  المنطقــة  دول  مســؤولية 
بالدنــا والمنطقــة كلهــا مــن شــر دســائس 

تحــاول 
اإلمــارة اإلســالمية 

جميــع  مــن  االســتفادة 
إليجــاد  المشــروعة  الطــرق 

االحتــالل  ضــد  إقليمــي  تفاهــم 
فاإلمــارة  ولهــذا  األمريكــي؛ 
اإلســالمية فــي اتصــال مــع عدد 

ــة  ــن دول المنطق ــر م كبي
والجــوار.

لــم 
أميــر  يختفــي 

أفغانســتان  إمــارة 
اإلســالمية؛ بــل هــو موجــود بين 

ــن.  ــات المجاهدي ــي جبه شــعبه وف
أمريــكا  ضــد  الجهــاد  وقيــادة 
وأكبــر حلــف عســكري )النيتو( 

ــوده  ــن يق ــر هيّ ــس بأم لي
 . ن لمختفــو ا
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األمريكييــن.

األوســط:  الشــرق  صحيفــة 
التصعيــد  الهــدف مــن  ماهــو 
ــر فــي شــمال  العســكري األخي

البــاد؟  وجنــوب 
هــذه  مجاهــد:  اهلل  ذبيــح 

مســؤوليتنا ونحــن مكلفــون بإنقــاذ 
األمريكييــن  مــن  وتحريــره  بلدنــا 

هــذا  أجــل  المحتليــن وعمالئهــم. ومــن 
الهــدف ســنصّعد عملياتنــا أكثــر فــي كافــة 

أرجــاء البــالد. يجــب أن يــدرك العــدو بأنــه لــن 
يتمكــن مــن الوقــوف فــي وجــه الشــعب األفغانــي الــذي يســعى 
لنيــل حريتــه، رغــم كل الجهــود والتكاليــف التــي بذلهــا العــدو. 
األفغــان ســيهددون المحتليــن وعمالءهــم ويهاجمونهــم بــأي 
ثمــن كان، وســيقومون بتطهيــر المنطقــة منهــم، إن شــاء هللا.

أعلنــت  األوســط:  الشــرق  صحيفــة 
طالبــان علــى لســان الشــيخ ذبيــح 

اهلل أنهــا ُتســّير طائــرات بــدون 
 18 منــذ  "درون"  طيــار 
شــهرًا، وهــو إنجــاز كبيــر. مــن 
أيــن حصلتــم علــى التقنيــات 

العاليــة؟
ذبيــح اهلل مجاهــد: هــذه حــرب، 

نواجــه فيهــا عــدواً قويــاً جــداً ومجهــزاً، 
علــى  الحصــول  المســتطاع  قــدر  ونحــاول 

أســلحة ومعــدات وتجهيــزات عســكرية تعــادل ما مع 
العــدو. وهلل الحمــد تــم تحقيــق تقــدم كبيــر فــي هــذا المجــال، 
وستســتمر هــذه السلســلة. ومســألة الحصــول علــى طائــرات 

بــدون طيــار )درون( ليســت كبيــرة جــداً، فهــي مــن 
ــا  ن مكتســباتنا القديمــة. وســيحصل مجاهدون آل ا

أكثــر تطــوراً،  علــى أســلحة وتقنيــات 
تدميــر  فــي  اســتخدامها  وســيتم 

العــدو، وليــس مــن المناســب 
حــول  معلومــات  أقــدم  أن 
األنــواع  هــذه  مصــدر 
لســرية  األســلحة؛  مــن 

المعلومــات.

األوســط:  الشــرق  صحيفــة 
ــد  ــد اهلل عب ــام )عب ــذ أي ــاهدنا من ش

قبلــه  ومــن  التنفيــذي،  الرئيــس  اهلل( 
إلــى  يذهبــان  غنــي(،  )أشــرف 
ــات مــع  الســعودية إلجــراء مباحث
أجــل  مــن  الســعودية  القيــادة 
ــم  إحــال الســام. فهــل ذهبت
مــن  للســعودية  قبــل  مــن 
وهــل  والحــج؟  العمــرة  أجــل 
مــع  اتصــاالت  الحركــة  لــدى 

الســعودية؟
ذبيــح اهلل مجاهــد: روابطنــا مــع المملكة 
العربيــة الســعودية قضيــة أخــرى. المملكــة العربيــة 
الســعودية لهــا مكانــة مركزيــة بيــن المســلمين؛ قبلتنــا هنــاك، 
مقدســاتنا هنــاك، ولهــذه الدولــة مســؤوليات كثيــرة تجــاه 

العالــم اإلســالمي وقضايــا المســلمين. 
نحــن نســعى بــأن تكــون لنــا عالقــات جيــدة ودائمــة مــع شــعب 

وحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية.
مــن جهــة أخــرى، ســفر مســؤولي إدارة كابــل 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية وعقــد 
مباحثــات ووعــود، هــذه المســائل مجــرد 
مســؤولي  فقــط.  سياســية  أالعيــب 
ألمريــكا،  عمــالء  هــم  كابــل  إدارة 
تــم اختيارهــم وتعيينهــم مــن قبــل 
أمريــكا لينجــزوا األهــداف األمريكيــة 
والمملكــة  لهــا.  تبعــاً  ويكونــوا 
حقيقــة  تعــرف  الســعودية  العربيــة 

هــذا األمــر.
المملكــة  -ومنهــم  المســلمين  جميــع 
ــكا  ــأن أمري ــون ب ــة الســعودية- يدرك العربي
دمــرت نظامــاً إســالمياً فــي أفغانســتان، وبــدأت 
حربــاً ضــد المســلمين، حتــى أنهــم أســموا حربهــم 
ــا  ــي بلدن ــاس ف ــون الن ــوا يقتل ــاً! وال زال ــة علن بالصليبي
ويدمــرون المنــازل، ويحاربــون لمنــع قيــام ســيادة 
وحكومــة إســالمية. لذلــك ال أعتقــد أن أي مســلم 
حقيقــي وحكومــة إســالمية تحــب إدارة كابــل مــن 
ــاً للمســلمين. ــرى فيهــا نفع عمــق قلبهــا أو ت

األوســط:  الشــرق  صحيفــة 
عنــا  اهلل  جزاكــم 
محمــد  الثــواب.  خيــر 

. فعي لشــا ا
ذبيــح اهلل مجاهــد: و جزاکــم هللا 

خيــراً.

لة  مســأ
علــى  الحصــول 

طيــار  بــدون  طائــرات 
جــداً،  كبيــرة  ليســت  )درون( 

القديمــة.  مكتســباتنا  مــن  فهــي 
وســيحصل مجاهدونــا اآلن علــى 
أســلحة وتقنيــات أكثــر تطــوراً، 

ــي  ــتخدامها ف ــيتم اس وس
ــر العــدو تدمي

ــؤولي  مس
هــم  كابــل  إدارة 

تــم  ألمريــكا،  عمــالء 
مــن  وتعيينهــم  اختيارهــم 

األهــداف  لينجــزوا  أمريــكا  قبــل 
لهــا.  تبعــاً  ويكونــوا  األمريكيــة 
ــعودية  ــة الس ــة العربي والمملك

هــذا  حقيقــة  تعــرف 
األمــر.
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للمحتليــن  الشــعب األفغانــي  يــزداد كــره  يــوم  بمــرور كل 
وتــزداد ظاهــرة »الهجمــات مــن الداخــل« وتنتشــرفي جميــع 
أرجــاء البــالد. يقــول المحللــون إن هــذه الظاهــرة لــم تاُلحــظ 
مــن قبــل فــي أي مــن حــروب الحقبــة المعاصــرة، مــن فيتنــام 
ــبابها  ــح أس ــي توضي ــة ف ــدون صعوب ــم يج ــراق. إنه ــى الع إل

ــداً.  ــان جي ــا نحــن األفغ ــي نعرفه ــا الت وخلفياته
االلتحــاق  اإلعالميــة  التقاريــر  ترصــد  آخــر،  جانــب  مــن 
المتزايــد مــن قبــل الهاربيــن مــن الجيــش إلــى صفــوف اإلمــارة 
اإلســالمية بــكل مــا يحملونــه مــن أســلحة ومعلومــات وعتــاد، 
ــي معســكرات  ــح الجهــاد ف ــات لصال ــذ عملي ــل وبعضهــم ينفّ ب
االحتــالل والجيــش، وكثيــراً مــا يفتحــون النــار علــى الجنــود 
ــاط  ــود والضب ــض الجن ــرار. وإذا كان بع ــل الف ــن قب األمريكيي
ــال فــي صفــوف الحركــة، فإنهــم يبيعــون  ــم يســتهويهم القت ل

ــاد. أســلحتهم وكل مــا يملكــون مــن عت
ــرون،  ــة آخ ــِرح ثالث ــان، وُج ــان أمريكي ــل جندي ــراً، قُتِ ومؤخ

بعــد أن شــّن جنــدٌي مجاهــد هجومــاً عليهــم فــي قاعــدة 
الجنــرال  واعتــرف  كابــول.  العاصمــة  فــي  "ريشــخور" 
ــالل األمريكــي  ــوات االحت ــد ق األميركــي جــون نيكولســون قائ
فــي بيــان، أن: »جنديــاً ومدنيــاً أميركيــاً قُتــال، وأُصيــب جنــدي 
ــرة  ــي كل م ــم بشــدة ف ــان«. وأضــاف: »نتأل ــان أمريكي ومدني

ــا«.  ــراً من ــد عنص نفق

الهجمات من الداخل مرة أخرى!
ــت  ــة تح ــوات األمني ــق بالق ــن التح ــس كل م ــال: لي ــق يُق الح
ــع  ــرورة بائ ــو بالض ــة، ه ــالد المحتل ــي الب ــالل، ف إدارة االحت
لوطنــه أو عميــل أو مخلــص للعــدو المحتــل، ولكــن العــدو لــم 
يتــرك لــه فرصــة للعمــل والعيــش بعــد تخريــب الحرث والنســل 
فــي البــالد إال بااللتحــاق بالقــوى األمنيــة العميلــة، ولهــذا يتــم 
تســجيل أعــداد مــن المواطنيــن فــي ســلك الشــرطة والجيــش 
ــر،  ــاق المضط ــمونه التح ــا يس ــو كم ــرس. فه ــي والح الوطن
وعندمــا تحيــن الفرصــة المواتيــة يبــرز لهــم نفــس المجاهــد 

قوات االحتالل
صيٌد سهل للجنود األفغان

عرفان بلخي
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ــاد. الــذي يقاتــل أعــداء البــالد والعب
إن تصاعــد الهجمــات التــي يشــنها الجنــود األفغــان علــى 
والتــي  والناتــو،  أمريــكا  مــن جنــود  مدربيهــم وزمالئهــم 
أســفرت خــالل األعــوام الماضيــة عــن مقتــل المئــات مــن 
الجنــود؛ جــاء ليبرهــن علــى فشــل ورقــة المــواالة والصداقــة 
بيــن األفغــان والمحتليــن، وذلــك بعدمــا فشــل األمريكيــون 
ــي "كســر شــوكة"  ــاً ف ــن خمســة عشــر عام ــر م ــوال أكث ط
اإلمــارة اإلســالمية، أو إحــالل الديمقراطيــة الجوفــاء وتثبيــت 

ــالد. ــي الب ــا ف ــة له ــة الموالي ــوذ الحكوم ــلطة ونف س
إن األفغــان يتقنــون تكتيــكات تبديــل الــوالءات، والقــدرة علــى 
االندمــاج فــي صفــوف األعــداء ثــم العــودة إلــى المعســكر الذي 
ينتمــون إليــه أصــالً. وفــي الســابق انشــق الجنــود األفغــان عن 
ــت ســاعة الحســم فــي الحــرب  ــي عندمــا دقّ الجيــش البريطان
األفغانيــة البريطانيــة الثانيــة 1878م1880-م، ثــم حــدث ذلــك 
ــه،  ــخ نفس ــد التاري ــوم يُعي ــان 1979م1989-م. والي ــة إبّ ثاني
ــه العســاكر األفغــان فوهــات بنادقهــم إلــى صــدور  حيــث يوّج

عناصــر قــوات التحالــف متــى مــا ســنحت لهــم الفرصــة. 

تطور غير مسبوق
ــن المتحــدث باســم اإلمــارة  ــر مســبوق، أعل  وفــي تطــور غي
ــدون  ــرات ب ــا الطائ ــارة تســتخدم تكنولوجي اإلســالمية أن اإلم
وقــال  شــهراً.   18 منــذ  الهجمــات،  فــي  للتخطيــط  طيــار 
المتحــدث باســم اإلمــارة )ذبيــح هللا مجاهــد(: إن التكنولوجيــا 
ــالل  ــوات االحت ــد ق ــارة ض ــال اإلم ــي قت ــاً ف ــب دوراً حيوي تلع

ــا.  ــالد وجنوبه ــرق الب ــمال ش ــة ش ــوات األفغاني والق

انجز حٌر ما وعد 
هــذا وقــد قطعــت اإلمــارة اإلســالمية علــى نفســها عهــداً 
ــالق  ــن انط ــالن ع ــد اإلع ــم عن ــن وعمالئه ــة المعتدي بمقاوم
عملياتهــا باســم )العمليــات العمريــة( لهــذا العــام. واليــوم بعــد 
مــرور 15 عامــاً منــذ إعــالن أمريــكا حربهــا علــى مــا تســميه 
اإلرهــاب، ال يــزال القتــال مســتعراً، والمقاومــون يحققــون 
ــد  ــل وأســيادهم. وق ــش العمي ــي مواجهــة الجي ــراً ف ــاً كبي تقدم

أنجــز حــٌر مــا وعــد.
وأصبــح التدخــل العســكري األمريكــي فــي أفغانســتان األطــول 
زمنيــاً، واألكثــر كلفــة بتجــاوزه ألــف مليــار دوالر، وقــد 
ــام 2012م  ــي الع ــه ف ــي ذروت ــود العســكري األجنب ــغ الوج بل
ــف  ــم 100 أل ــدي، بينه ــف جن ــن 150 أل ــر م ــع انتشــار أكث م
أمريكــي. وفــي اآلونــة األخيــرة، اعتبــر ضبــاط أمريكيــون أن 
الوضــع فــي أفغانســتان بــات "فــي مــأزق". ويؤكــد مراقبــون 
أوروبيــون أن 80 بالمئــة مــن هــذا المبلــغ يتــم توزيعــه "علــى 
الجيــوب األمريكيــة" علــى شــكل أرصــدة للعســكريين وعقــود 
ــة، وارتفعــت الخســائر  ــة واستشــارات مختلف ومهمــات صيان
ــر  ــل، وأكث ــى 3700 قتي ــف، إل العســكرية فــي صفــوف التحال
مــن 33 ألــف جريــح وعشــرات اآلالف مــن المختليــن عقليــاً.
ــرى  ــا نســمع ون ــن، أمــا عمالءهــم فإنن هــذا بالنســبة للمحتلي

كل يــوم مبشــرات النصــر ميدانيــاً، وعلــى ســبيل المثــال: قــال 
ــر  ــن عناص ــات م ــة 4-10 إن المئ ــوم الجمع ــان ي ــهود عي ش
ــوا مؤخــراً فــي الهجمــات التــي شــنها  الشــرطة والجيــش قتل
ــة  ــد الواقع ــة هلمن ــي والي ــية ف ــة الرئيس ــون بالمدين المقاوم
جنوبــي البــالد. وقالــوا إن عــدد القتلــى فــي صفــوف الجيــش 
ــة  ــي مدين ــة ف ــرة الماضي ــام العش ــدار األي ــى م ــرطة عل والش

ــل. ــى 200 قتي ــد عل ــا يزي ــا حوله لشــكرغاه وم
وتقاتــل قــوات الجيــش والشــرطة جنبــاً إلــى جنــب علــى 

القتــال. جبهــات 
واعتــرف مســؤول فــي الجيــش أن أربعــة مواقــع أمنيــة أخرى 
ــكرغاه،  ــة لش ــي مدين ــان ف ــر طالب ــدي عناص ــي أي ــقطت ف س
عاصمــة إقليــم هلمنــد جنوبــي البــالد، حيــث تجــري اشــتباكات 
األفغانيــة  "باجــواك"  وكالــة  ونقلــت  مســتمرةً.  عنيفــة 
ــكرغاه أن  ــرطة لش ــة لش ــة الرابع ــن المنطق ــؤول م ــن مس ع
ــت  ــا زال ــة م ــة الماضي ــدأت الليل ــي ب ــة الت ــتباكات العنيف االش
مســتمرة بيــن القــوات األفغانيــة وطالبــان فــي المنطقــة الثالثــة 

ــة. ــرطة بالمدين للش
ويُذكــر أن طالبــان عبَــَرت المنطقــة الرابعــة للشــرطة وتقاتــل 
المقاومــة  حركــة  أن  إلــى  ويُشــار  الثالثــة.  المنطقــة  فــي 
تســتهدف رجــال األمــن األفغــان ومراكزهــم، فقــد قُتــل 14 

مــن   10 بينهــم  شــخصاً، 
رجــال الشــرطة، وأصيــب 
بجــروح  آخــرون   10
خطيــرة، فــي هجــوم بــدأ 
بســيارة مفخخــة، بحســب 
ــذا  ــمي. وكان ه ــر رس تقري
محاولــة  هــو  الهجــوم 
مدينــة  علــى  للســيطرة 
المحاصــرة،  لشــكرغاه 
ــد.  كبــرى مــدن واليــة هلمن
التــي  الهجمــات  وأدت 
شــنتها حركــة "طالبــان" 
شــمال  فــي  اإلســالمية 
إلــى  وجنوبهــا  البــالد 
مقتــل المئــات مــن عناصــر 

األمــن.
وفــي وقــت ســابق مــن هــذا 
الشــهر، شــّن المجاهــدون 
علــى  شــامالً  هجومــاً 
شــمال  قنــدوز  مدينــة 
عنــوة،  ودخلوهــا  البــالد، 
انــدالع  إلــى  ذلــك  وأدى 
قتــال عنيــف مــع القــوات 

العميلــة، قبــل أن تصــل تعزيــزات مــن القــوات الحكوميــة 
. لعميلــة ا

عدة للفرار 
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ــرب ضــد  ــة الح ــذ بداي ــتباكات، من ــد أســوأ االش شــهدت هلمن
ــل  ــد قُت ــكا، وق ــرب وأمري ــن الغ ــة م ــول المدعوم ــة كاب حكوم
فيهــا العشــرات مــن عناصــر قــوات األمــن، وفُقـِـد عــدد مماثــل 

ــر خــالل أســبوعين فقــط. أو أكث
ــالمية  ــارة اإلس ــاً لإلم ــلم 70 جندي ــدد، استس ــذا الص ــي ه وف
ــد-،  ــة هلمن ــان -شــمال والي ــة أورزج ــي والي ــد. وف ــي هلمن ف
فــي  وتحديــداً  اإلســالمية،  لإلمــارة  جنديــاً   150 استســلم 
عربــة  و20  وذخيرتهــم  بأســلحتهم  استســلموا  ترينكــوت. 

األميركيــة. "همفــي" 
وفــي مثــل هــذا يُــروى أن الحجــاج أُتــي مــن دواب بنــي أميــة 
قــد ُوِســم علــى أفخاذهــا )عــدة(، فأمــر الحجــاج أن يُكتــب 

ــرار(. ــا )للفِ تحته

الثغرات في صفوف العماء 
بالتزامــن مــع هــذه االنتصــارات، انتقــد قائــد قــوات حلــف 
ــون  ــي ج ــرال األمريك ــتان، الجن ــي أفغانس شــمال األطلســي ف
نيكولســون، 23 أكتوبر/تشــرين األول، الثغــرات داخــل قيــادة 
العديــد مــن وحــدات الشــرطة والجيــش األفغانييــن. وشــدد 
بصفــة  تــؤدي  الثغــرات  تلــك  أن  علــى  نيكولســون  جــون 

ــوات  ــوف الق ــي صف ــا ف ــدد الضحاي ــاع ع ــى ارتف ــرة إل مباش
قيــادة  الحكوميــة. وقــال نيكولســون، الــذي يتولــى أيضــاً 
القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان: "نشــعر بقلــق بالــغ حيــال 
ارتفــاع عــدد الضحايــا"، متوقعــاً أن تبلــغ الخســائر رقمــاً 

ــام 2015م. ــجلت ع ــي ُس ــك الت ــن تل ــر م أكب

ــل أكثــر مــن 5000 جنــدي وشــرطي  وفــي العــام 2015م، قُت
أفغانــي، وأصيــب 15 آلفــاً آخــرون فــي المعــارك ضــد قــوات 

اإلمــارة اإلســالمية.
الرئيســية  أحــد األســباب  أن  الجنــرال األمريكــي  وأضــاف 
ــي  ــادة، وف ــل القي ــرات داخ ــي الثغ ــا ه ــدد الضحاي ــاع ع الرتف
فــي  الثانيــة  وبالدرجــة  الشــرطة،  داخــل  األولــى  الدرجــة 

الجيــش.
واســتطرد قائــد قــوة حلــف شــمال األطلســي، قائــالً: "هــؤالء 
ــاط  ــد نق ــون عن ــن يقض ــرطة والذي ــي الش ــبان ف ــاط الش الضب
ــام  ــن الطع ــة م ــات كافي ــى كمي ــاً إل ــرون غالب ــة، يفتق المراقب
ــدداً فــي ذات الســياق بالفســاد فــي  ــاه أو الذخيــرة"، من والمي

وزارة الداخليــة.
بــه  تترامــى  هــّوة  فــي  وقــع  االحتــالل  إن  نقــول  ونحــن 
ــرب،  ــي الح ــون ف ــن يُهزم ــس مم ــان لي ــا، وإن األفغ أرجاؤه
وإن تاريخهــم التليــد ســطّر بأحــرف مــن نــور شــجاعتهم 
وبطولتهــم وإيمانهــم الراســخ فــي قلوبهــم، فهــم ال يتزلزلــون 
مــن لقــاء عــدو مهمــا بلغــت قوتــه، بــل يزيدهــم إيمانــاً فــوق 

ايمانهــم وثقتهــم بربهــم متوكليــن عليــه.
ــن  ــرة م ــام الكث ــف أم ــا يق ــن أن ال يخــاف عندم ــى المؤم وعل
أعدائــه، فاإليمــان القــوي يرتفــع بصاحبــه إلــى قمــة التــوكل 

علــى هللا تعالــى، والثقــة فــي نصــره علــى أعدائــه، ولــو كان 
أعــداؤه أكثــر عــدداً وعــدة؛ إليمانــه بــأن هللا هــو الــذي يتولــى 
المعركــة، وهــو الناصــر الحقيقــي، ومــا النصــر إال مــن عنــد 

هللا.
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لإلمــارة  اإلعالمــي  المكتــب  نشــر 
اإلســالمية إصــداراً نوعيــاً اســتخدم فيــه 
ــار  التصويــر عبــر الطائــرات بــدون طيّ
ــك  ــرون ذل ــالء ي ــرة، وكان العم ألول م
حلمــاً، إال أن رجــال اإلمــارة اإلســالمية 
لتطويــر  جهــداً  يّدخــرون  ال  الذيــن 
ــة كان لهــم  ــة والجهادي قدراتهــم القتالي
ــد  ــال، فق ــب المن ــاً قري ــر هدف ــذا األم ه
أعــّدوا واســتعّدوا إلنجــازه، وعندمــا 
حلّقــت طائرتهــم، وصــّورت الهجــوم 
مقــّر  اســتهدف  الــذي  االستشــهادي 
بواليــة  نــاوه  مديريــة  أمــن  قيــادة 
هلمنــد، هــّز هــذا التصويــر جبــروت 

المنافقيــن. وقلــوب  المعتديــن 
وبعدمــا نشــر المجاهــدون إصدارهــم 
ــدون  ــرة ب ــوروه بطائ ــذي ص ــع ال الرائ
التصعيــد  هــذا  يكــن  –ولــم  طيــار 
اســتراتيجياً  خيــاراً  ســوى  النوعــي 
للدفــاع عــن الحقــوق وتحريــر الوطــن 
ــر  ــالل–  ظه ــن االحت ــن براث ــب م الحبي

لــدى  والفشــل  واالرتبــاك  التخبّــط 
العــدّو العميــل، الســيما فــي وســائل 
ــذرون  ــدوا ين ــوا وارتع ــه، فارتبك إعالم
ويحــّذرون فــي األنبــاء مــن تصاعــد 
قــدرات المجاهديــن، وتطــّور أســلحتهم 

وإمكانياتهــم.
بــالد  الصليبيــون  احتــل  أن  فمنــذ 
جهادهــم  المجاهــدون  بــدأ  اإلســالم، 
ــة،  ــة وضئيل ــات قليل ــم بإمكاني ونضاله
فقاومــوا بهــا االحتــالل. وفــي ظــل هــذه 
ــا  ــي خاضه ــة الت ــر المتكافئ الحــرب غي
أن  طبيعيــاً  كان  المضطهــد،  شــعبنا 
مراحــل  مــن  جديــدة  مرحلــة  يدخــل 
العصابــات  حــرب  وهــي  المقاومــة 
ــة الناســفة والســيارات  ــك األحزم وكذل
المفخخــة التــي دّوخــت الصليــب، كل 
احتــّل  بغيــض  عــدّو  لمواجهــة  ذلــك 
األرض واســتباح األعــراض. وانطالقــاً 
وا لَُهــْم  مــن قــول هللا تعالــى: )َوأَِعــدُّ
ٍة َوِمــْن ِربَــاِط  َمــا اْســتَطَْعتُْم ِمــْن قُــوَّ
ــْم  ُك ِ َوَعُدوَّ ــِه َعــُدوَّ هللاَّ ــوَن بِ ــِل تُْرِهبُ اْلَخْي
 ُ ــُم هللاَّ ــْم اَل تَْعلَُمونَُه ــْن ُدونِِه ــَن ِم َوآَخِري
ــْم ۚ( لــم يتوقــف ابتــكار مجاهــدي  يَْعلَُمُه

اإلمــارة اإلســالمية عنــد هــذا الحــّد، 
إمكاناتهــم  بــل عكفــوا علــى تطويــر 
القتاليــة لمواجهــة الترســانة العســكرية 
حمايــة  بهــدف  )الصهيوصليبيــة( 
ــم  ــن حقوقه ــاع ع ــعبهم والدف ــاء ش أبن
المغتصبــة منــذ نحــو خمســة عشــرة 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــوا طائ ــاً، فصنع عام
للترّصــد والتخطيــط، تصــّور عملياتهــم 
ــالء،  بوضــوح وشــفافية وترعــب العم
ــؤذي  ــب ت ــرات الصلي ــت طائ ــا كان مثلم

المجاهديــن. وتزعــج 
ــم أن يصــل الرجــال  ــه لشــرف عظي وإنّ
المجاهــدون لناصيــة التطــّور مــن أجــل 
فهــذا  المجــد،  واســترجاع  الجهــاد 
ــون  ــن يقف ــال الذي ــن شــيم األبط وهللا م
بالمرصــاد لــكل مــن بغــى وتغطــرس 
وتمــادى علــى بــالد المســلمين، ولــم 
متدفقــة  الشــريفة  الّدمــاء  أن  يعلــم 
ونابضــة فــي شــرايين بنــي اإلســالم فــي 

كل زمــان ومــكان.
ــة  ــز بالدرج ــن يرتك ــل المجاهدي إن عم
الرصــد  عمليــات  علــى  األولــى 
المعلومــات  وجمــع  والمتابعــة، 
التخطيــط  ثــم  ومــن  وتمحيصهــا، 
العمليــات  الســيما  للعمليــات، 
االستشــهادية. ودخــول الطائــرات بدون 
عمليــات  فــي  الرصــد  لمجــال  طيــار 
المجاهديــن يعنــي زيــادة  نســبة نجــاح 
بعدمــا  فأكثــر،  أكثــر  العمليــات  هــذه 
ــرف  ــق ويتع ــن االستشــهادي الطري يتق

الحواجــز. علــى 
المتوضئــة  بــارك هللا فــي ســواعدكم 

أيهــا األبطــال! 
وســائل  فــي  والنوعيــة  التطويــر  إّن 
ــنّة  ــي ُس ــدي، ه ــدّو المعت ــة الع مواجه
بشــرية قّدرهــا هللا -عــز وجــل- وزرعها 
فــي اإلنســان منــذ بــدء البشــرية للدفــاع 
عــن النفــس، بــل إّن األمــر يتجــاوز 
ــار أن التســلّح هــو مــن  ــى اعتب ــك إل ذل
مســتلزمات الجهــاد الواجــب، والرتبــاط 
القيــام  حــال  فــي  بالثــواب  الواجــب 
بــه،؛ كان التســلح وتطويــر الســالح 
واألجهــزة هــو طاعــة هلل يؤجــر عليهــا 

فاعلهــا إن شــاء هللا.

الطائرات بدون طّيار ..
سالح المجاهدين الجديد

صالح الدين
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اإلرهابيــة  الحوثــي  جماعــة  قامــت 
نحــو  صــاروخ  بإطــالق  المتطرفــة 
مســتفّزة  المكرمــة،  مكــة  منطقــة 
ــار  ــن ملي ــر م ــات أكث ــاعر ومقدس لمش
وجــه  علــى  مســلم  مليــار  ونصــف 

. لبســيطة ا
إّن هــذه الجريمــة النّكــراء مــن قبــل 
عــام  رأي  موجــة  الحوثــي  مليشــيا 
عربــي وإســالمي موحــد يدعــم التوافــق 
مــن  اليمــن  تخليــص  إلــى  الهــادف 
جماعــة التطــرف، وإحــالل الســالم فــي 
"الحيــاة":  جريــدة  ووفــق  البــالد، 
مختلــف  مــن  "المغــردون"  »ســجل 
ــتهداف  ــة اس ــة لمحاول ــم إدان دول العال
مكــة المكرمــة بصــاروخ باليســتي مــن 
الحوثييــن، تــم اعتراضــه مــن دفاعــات 
ــي. وبلغــت المشــاركات  ــف العرب التحال
أكثــر مــن 430 ألــف مشــاركة خــالل 
14 ســاعة فقــط، بمعــدل 9 تغريــدات 
فــي الثانيــة الواحــدة، مــا جعــل مــن 
أنشــط  أحــد  بــه  الخــاص  الهاشــتاغ 

العالــم.  مســتوى  علــى  الهاشــتاغات 
المكرمــة  مكــة  اســتهداف  وأثــار 
مواقــع  شــهدته  واســعاً  اســتياًء 
تجــرؤ  بعــد  االجتماعــي،  التواصــل 
الحوثييــن علــى محاولــة اســتهدافها، 
غضبهــم،  جــام  الســعوديون  وصــّب 
فــي  الخــاص،  الحادثــة  وســم  عبــر 
موقــع التواصــل االجتماعــي الشــهير 
األدلــة  خبيــر  وكشــف  "تويتــر". 
فــي  المتخصــص  الباحــث  الرقميــة، 
عبدالــرزاق  األمنيــة:  الشــؤون 
المرجــان، عــن عــدد المشــاركات التــي 
)اعتــراض  وســم  فــي  تســجيلها  تــم 
صــاروخ باتجــاه مكــة( والتــي بلغــت 
وقــال  مشــاركة،  ألــف   430 نحــو 
لـ"الحيــاة": )شــاركت فــي الهشــتاغ 
ــكل  ــرة بش ــة مؤث ــعودية ناعم ــوى س ق
كبيــر، إذ ســجل الهشــتاغ مشــاركات 
وفــي  ســاعة،   14 خــالل   425965
حــدود 507 مشــاركات فــي الدقيقــة، 
مــا أســهم فــي احتــالل الهشــتاغ المركــز 
240 عالميــاً فــي قائمــة الهشــتاغات 
األكثــر نشــاطاً علــى مســتوى العالــم«. 
وأضــاف: »المشــاركات العظمــى كانــت 

 53 بنســبة  الســعودية  نصيــب  مــن 
ــن  ــاركات م ــاءت المش ــة، وج ــي المئ ف
أميــركا ثانيــاً بـــ13 فــي المئــة. فيمــا 
توزعــت بقيــة المشــاركات علــى 53 
دولــة علــى مســتوى العالــم(. الفتــاً إلــى 
أنــه تــم رصــد مشــاركات الحوثييــن 
ومؤيديهــم بنســبة 2 فــي المئــة فــي 
ــر  ــت مشــاركاتهم بتبري الهشــتاغ، وكان
فيــه  زعمــوا  الــذي  البشــع  الهجــوم 
أقــدس  ليســت  المكرمــة  "مكــة  أن 
مــن صنعــاء". فيمــا ذكــرت مصــادر 
تــروج  والتــي  المضللــة  الحوثييــن 
ألهــداف وهميــة نجاحهــم في اســتهداف 

بجــدة«. الملــك عبدالعزيــز  مطــار 
ــأن  ــن ب ــذي أغــرى الحوثيي ــرى مــا ال ت
يســتهدفوا قبلــة المســلمين، ويجرحــوا 

مشــاعرهم؟
هــل ظنــوا بــأّن المســلمين غثــاء كغثــاء 
الســيل، ال يوجــد فيهــم مــن يدافــع عــن 
ــه، ويصمــت ويخــرس وال يتحــرك  قبلت
مآســي  علــى  يتفرجــون  هــم  مثلمــا 
اإلســالمية  والبــالد  واألفغــان  الشــام 

األخــرى وال يحركــون ســاكناً؟
ــوا،  ــوا وظنّ ــا خال ــر كم ــس األم كال، لي
فشــباب الســنة والمســلمين فــي جميــع 
ــم إن  ــم يرخصــون أرواحه ــاء العال أنح
ضعفــت الحكومــات اإلســالمية وتوانــت 
لتشــيطن  حاســمة  فعــل  رّدة  عــن 
المجرميــن تجــاه أقــدس البقــاع وأطهــر 

األرضيــن.
أال فيلعلــم هــؤالء الذيــن يســتهدفون 
الكعبــة  بــأّن  المســلمين،  قبلــة 
المســلمين،  أفئــدة  مــأوى  الطاهــرة 
وإّن خصوماتكــم مــع حكومــة بعينهــا 
وقتالكــم لهــا، ال يبــرر لكــم أن تجرحــوا 
وتســتهدفوا  المســلمين،  مشــاعر 
قبلتهــم، وتخلقــوا الفوضــى والبلبلــة 
فــي  البلــد اآلمــن. وإن تماديتــم  فــي 
غيكــم، فاعلمــوا أن للبيــت رٌب يحميــه، 

مأكــول.  كعصــٍف  ويجعلكــم 

استهداف مكة المكرمة
غتفر [

ُ
] جريمة ال ت

حافظ منصور
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وأطمــاع  سياســية  ألهــداف  المكرمــة  مكــة  إلــى  الذهــاب 
مشــبوهة، ثــم أخــذ بعــض الجوائــز واألوســمة، لــن ينفــع 
)عبــدهللا عبــدهللا( ووفــده اإلجرامــي الــذي ُصنــع علــى عيــن 
الغــرب والشــرق، وُغســلت أدمغتهــم فــي دهاليــز الكفــر، 
ــع  ــا لترتف ــى بالدن ــف اإللحــاد، وعــادوا إل ــي كن وترعرعــوا ف
ــد مــن  ــا كان الب ــى أكتافهــم أعمــدة الهيــكل العلمانــي. وهن عل
وقفــات تبيّــن موقفهــم مــن اإلســالم، وموقــف اإلســالم منهــم.
ولئــن كان هــؤالء العمــالء وقفــوا حياتهــم علــى هــدم اإلســالم، 
وجــاؤوا علــى دبابــات الصليــب لتقويــض إمــارة إســالمية 
تحكــم بشــرع هللا ســبحانه وتعالــى، فالبــّد أن يكــون مصيرهــم 
الهــدم. ومــن عجيــب أمــر بعــض الســّذج أنهــم تأخذهــم بأولئــك 
الهّداميــن رأفــة فــي ديــن هللا، ويغتــرون بزيــارات هــؤالء 
العمــالء السياســية، وينكــرون علــى مــن يكشــف كيدهــم 
قائليــن: ومايدريــك لعلهــم تابــوا! أومــا رأيــت أنهــم اعتمــروا 

ــت هللا الحــرام؟ ــارة بي وتشــرفوا بزي
نقــول لهــؤالء: هــذا فهــم قاصــر لمعنــى التوبــة فــي حــق 
ــوا عــن مظالمهــم  ــإّن مــن شــروط توبتهــم أن يتوب هــؤالء، ف
ومجازرهــم، ويقلعــوا عــن غيّهــم وتماديهــم فــي الباطــل، 
ويتبــرأوا مّمــا بــدر منهــم فــي حــق شــرع هللا، ويندمــوا علــى 
مــا بــارزوا بــه اإلســالم والمســلمين، ويعلنــوا ذلــك علــى 

ــك؟ ــم كذل ــل ه ــأل، فه الم
الهدايــة،  البعــد عــن  بعيــدون كل  إّن هــؤالء  ال وألــف ال. 
ــة  ــالد المقّدس ــة والب ــة المكرم ــتعراضية لمك ــارات االس فالزي
إنمــا هــي لصــرف أنظــار الشــعب عــن ضالالتهــم وغواياتهــم 

ــلمين. ــالم والمس ــى اإلس ــد عل ــر وكي ــن مك ــون م ــا يبطن وم
إّن زيــارة مكــة المكرمــة مــن قبــل )عبــدهللا عبــدهللا( الرئيــس 
ــّون  ــده المك ــع وف ــة، م ــتان العميل ــة أفغانس ــذي لحكوم التنفي
وجهادهــم  وطنهــم  باعــوا  الذيــن  والشــواذ  الفســاق  مــن 
ــم  ــن تغســل حوبتهــم. فهــم ل ضــّد الســوفييت بثمــن بخــس، ل
يجلبــوا للوطــن ســوى الويــل والدمــار، والفرقــة واالنقســام، 
ــلمين  ــروات المس ــوا ث ــك، نهب ــى ذل ــالوة عل ــة. وع والعصبي
والشــعب المضطهــد ظلمــاً وزوراً وتعســفاً، حتــى إننــا لنــرى 
ــهم  ــون أنفس ــن، ويوقع ــن الوط ــّرون م ــن يف ــباب العاطلي الش
ــون لقمــة عيــش لهــم  ــم يقتات ــن فكــي كّماشــة المــوت علّه بي

ــا. ــوت يومه ــك ق ــي ال تمل ــوزة الت ــرهم المع وألس
ــة  ــة المكرم ــى مك ــارات إل ــاورات السياســية والزي ــذه المن فه
-زادهــا هللا شــرفاً- لــن تجديهــم شــيئاً وهــم يرتكبــون المجــازر 

بحــق الشــعب. فبطلبهــم واســتنجادهم بأســيادهم، يقصــف 
األمريــكان القــرى واألريــاف وحتــى عــوام المســلمين إذا 
ليــروح  بعودتهــم،  والتهنئــة  الحجــاج  لزيــارة  اجتمعــوا 
ضحيتهــا العشــرات مــن المدنييــن الذيــن ال حــول لهــم وال قوة. 
وبأمــٍر مــن هــؤالء الخونــة تكثــر المداهمــات وعمليــات اإلنزال 
الليليــة لتفتيــش بيــوت المدنييــن، وقتلهــم، وأســرهم، ونهــب 
ثرواتهــم وأموالهــم، فهــل يعفــوا الشــعب عــن هــؤالء الظلمــة 

ــم؟ ويتجــاوز عنه
وهل يتجاوز عن مجازرهم وجرائمهم البربرية والوحشية؟

ال وألف ال.
مــن خــالل اســتقراء آيــات القــرآن الكريــم، يتبيــن أّن ســقوط 
ــق ســنة  ــن يجــري وف ــكام الظالمي ــؤالء الح ــالك وزوال ه وه
هللا تعالــى فــي القــوم الظالميــن. قــال تعالــى: )َذلِــَك ِمــْن أَْنبَــاِء 
ــهُ َعلَْيــَك ِمْنَهــا قَائـِـٌم َوَحِصيــٌد َوَمــا ظَلَْمنَاُهــْم َولَِكــْن  اْلقـُـَرى نَقُصُّ
ــي يَْدُعــوَن ِمــْن  ــُم الَّتِ ــْت َعْنُهــْم آلَِهتُُه ــا أَْغنَ ظَلَُمــوا أَْنفَُســُهْم فََم

مكة املكرمة ليست صابونًا
يغسل به املجرمون إجرامهم

عبدهللا
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ــَر  ــْم َغْي ــا َزاُدوُه ــَك َوَم ــُر َربِّ ــاَء أَْم ــا َج ــْيٍء لَمَّ ــْن َش ِ ِم ُدوِن هللاَّ
ــةٌ إِنَّ  ــَي ظَالَِم ــَرى َوِه ــَذ اْلقُ ــَك إَِذا أََخ ــُذ َربِّ ــَك أَْخ ــٍب َوَكَذلِ تَْتبِي
ــْد  ــى: )َولَقَ ــال تعال ــِديٌد( ]هــود:100-102[. وق ــٌم َش ــَذهُ أَلِي أَْخ
ــوا( ]يونــس:13[. وقــال  ــا ظَلَُم ــْم لَمَّ ــْن قَْبلُِك ــُروَن ِم ــا اْلقُ أَْهلَْكنَ
ــا ظَلَُمــوا َوَجَعْلنـَـا لَِمْهلِِكِهــْم  تعالــى: )َوتِْلــَك اْلقـُـَرى أَْهلَْكنَاُهــْم لَمَّ
َمْوِعــداً( ]الكهــف:59[. أي موعــداً لمهلكــم ال يتخلــف، وال 
ــه  ــيئة هللا وإرادت ــق مش ــري وف ــا يج ــر، إنم ــدم، وال يتأخ يتق
ــا  ــَرى إاِلَّ َوأَْهلَُه ــي اْلقُ ــا ُمْهلِِك ــا ُكنَّ ــى: )َوَم ــال تعال ــى. وق تعال
تَْحَســبَنَّ  )َواَل  تعالــى:  وقــال  ]القصــص:59[.  ظَالُِمــوَن( 
42[. وقــال  الظَّالُِمــوَن( ]إبراهيــم:  يَْعَمــُل  ــا  َعمَّ َغافِــاًل   َ هللاَّ
ــْم إِنَّ  ــي لَُه ــوَن َوأُْملِ ــُث اَل يَْعلَُم ــْن َحْي ــتَْدِرُجُهْم ِم ــى: )َسنَْس تعال
ــا  ــى: )َوَم ــال تعال ــٌن( ]األعــراف: -182 183[. وق ــِدي َمتِي َكْي
ظَلَْمنَاُهــْم َولَِكــْن ظَلَُمــوا أَْنفَُســُهْم( ]هــود:101[. وقــال تعالــى: 
ــَن(  ِ َربِّ اْلَعالَِمي ــُد هلِلّ ــوْا َواْلَحْم ــَن ظَلَُم ــْوِم الَِّذي ــُر اْلقَ ــَع َدابِ )فَقُِط
ــبُوا  ــا َكَس ــيِّئَاُت َم ــْم َس ــى: )فَأََصابَُه ــال تعال ــام:45[. وق ]األنع

َهــُؤاَلء  ِمــْن  ظَلَُمــوا  َوالَِّذيــَن 
َمــا  َســيِّئَاُت  َســيُِصيبُُهْم 
بُِمْعِجِزيــَن(  ُهــم  َوَمــا  َكَســبُوا 
تعالــى:  وقــال  ]الزمــر:51[. 
ظَلَُمــوا  الَِّذيــَن  اتَّبَــَع  )بَــِل 
أَْهَواءُهــم بَِغْيــِر ِعْلــٍم فََمــن يَْهــِدي 
ــن  مِّ لَُهــم  َوَمــا   ُ أََضــلَّ هللاَّ َمــْن 
نَّاِصِريــَن( ]الــروم:29[. وقــال 
ــوا  ــَع الَِّذيــَن ظَلَُم ــِل اتَّبَ تعالــى: )بَ
أَْهَواءُهــم بَِغْيــِر ِعْلــٍم فََمــن يَْهــِدي 
ــن  مِّ لَُهــم  َوَمــا   ُ أََضــلَّ هللاَّ َمــْن 
نَّاِصِريــَن( ]الــروم:29[. وقــال 
ــوا  ــن ظلم ــى: )وســيعلم الذي تعال
ــون(. هــذه هــي  ــب ينقلب أي منقل

ســنة هللا فــي الذيــن ظلمــوا.
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الشــك أن الصلــح كلمــة رنانــة، أّخــاذة، أثيــرة. يحبهــا الجميــع 
ــم إنســان  ــي العال ــي. ال يوجــد ف ــل إليهــا القاصــي والدان ويمي

ســليم الفطــرة ال يحــب الصلــح، أو يألــو جهــداً فــي ســبيل 
ــة أريقــت فــي ســبيله، وكــم  تحقيقــه. فكــم مــن الدمــاء البريئ
ــة  ــة مرموق ــح غاي ــه. الصل مــن األمــوال الباهظــة اُنفقــت لنيل
وهــدف ســاٍم. ومــدار العيــش الســعيد والمجتمــع اآلمــن علــی 
ــاة البشــر.  ــي حي ــح ف ــة الصل ــكار أهمي ــن إن ــال يمك ــح. ف الصل
قــال هللا تعالــی: "والصلــح خيــر"، وقــد صــدق هللا تعالــی. فــال 
ــن  ــع م ــدد م ــا أن نح ــن علين ــح، ولك ــة الصل ــي خيري ــك ف نش

ــح؟ ــد الصل نعق
فــي األشــهر المنصرمــة تابعنــا أخبــار الصلــح الــذي ُعقــد 
ــن  ــادة "گلبدي ــل و"الحــزب اإلســالمي" بقي ــة كاب ــن حكوم بي
حكمتيــار". وصــار الصلــح حينهــا حديــث المحافــل والنــوادي.

التلفــاز  الســذج علــی شاشــة  المحلليــن  قــام بعــض  وقــد 
ــل حكومــة مســلمة؛ لمجــرد  ــى أن حكومــة كاب باالســتدالل عل
تصالــح حــزب يّدعــي أنــه إســالمي معهــا، ولهــذا يجــب علــی 
ــذا  ــی ه ــوء عل ــاء الض ــد إلق ــا. ال نري ــح معه ــع التصال الجمي

الصلح خير
ولكن ...

تورجان مبارز
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الجانــب، وال ينبغــي لنــا أن نقــوم بنقــد مبــادرة "الحــزب 
اإلســالمي" فــي الصلــح مــع حكومــة العمــالء. لكــن الــذي نريد 
أن نقولــه هــو أن الصلــح مــع العمــالء ليســت قضيــة جديــدة، 
فإنــه بعــد احتــالل البــالد اإلســالمية مــن جانــب الغربييــن فــي 
القــرن الثامــن عشــر، هبّــت ريــاح الجهــاد فــي جميــع أنحــاء 
البــالد، فضحــی المســلمون بالنفــس والنفيس إلعــالء كلمة هللا 
وتحريــر البــالد. وبعــد مــدة واجــه المحتلــون هزيمتهــم النكراء 
فــي تلــك المعــارك العصيبــة، فانســحبوا مــن البــالد اإلســالمية 
فــي بدايــة القــرن العشــرين، بعــد أن كّونــوا حكومــات عميلــة 
ــع  ــح م ــن بالصل ــوا المجاهدي ــالد. ورّغب ــك الب ــي تل ــم ف تخلفه
تلــك الحكومــات العميلــة مقابــل امتيــازات عديــدة، ووعدوهــم 
ــب  ــي الحكومــة. فرّح ــات وف ــي االنتخاب ــة ف بالمشــاركة الكامل
ــوة،  ــذه الخط ــرب به ــة الغ ــرارة خيان ــذق م ــم ي ــن ل ــض م بع
ــي  ــوا الســالح، وشــمروا عــن ســاعد الجــد للمشــاركة ف وألق

ــد وطولهــا. العمليــة السياســية القائمــة فــي عــرض البل

لــن ينســی التاريــخ ذلــك النشــاط والحيويــة واألمــل الــذي 
ــا  ــرعان م ــن س ــالح. ولك ــاء الس ــد إلق ــالميون بع ــداه اإلس أب
تغيــر كل شــئ. حيــث قامــت االنتخابــات ولــم يحصــل أي 
ــد  ــان، وبع ــي البرلم ــول ف ــالزم للدخ ــدد ال ــی الع ــالمي عل إس
ــاق  ــق الخن ــة بتضيي ــة العميل ــال الحكوم ــدأ رج ــة ب ــدة قليل م
علــی جميــع الحــركات اإلســالمية وعلــى النشــطاء فــي مجــال 
ــاء والدعــاة  ــة مــن العلم ــوة طيب ــت صف ــد. فاعتُقِل أســلمة البل
والمجاهديــن والعامليــن فــي حقــل الدعــوة اإلســالمية، وأُلقِــي 
بهــم وراء القضبــان. هنــا أفــاق الجميــع مــن غفلتهــم، ولكــن 
والقــادة  الشــباب  مــن  كثيــر  استشــهد  فقــد  األوان!  فــات 
اإلســالميين، وأُريقــت دماؤهــم علــى مــرأی مــن العالــم، دون 
أي اعتــراض علــی هــذه الجريمــة النكــراء. والمثــل الحــي 
علــى هــذه القضيــة هــي طاجيكســتان. إذ قــام المجاهــدون 
ــد أن  ــن بع ــاء، ولك ــروس الخبث ــود ال ــن جن ــالد م ــر الب بتطهي
انســحب الــروس، قامــوا بتشــكيل حكومــة عميلــة ثــم رّغبــوا 
المجاهديــن بالصلــح معهــا. وعندمــا تصالــح المجاهــدون مــع 
الدولــة العميلــة، ُضيقــت أرض طاجيكســتان علــی المجاهديــن 
بمــا رحبــت. واليــوم نشــاهد آثــار هــذه الغفلــة فــي ذلــك البلــد 
العريــق فــي العلــم والجهــاد، فالقوانيــن الظالمــة التــي فُِرضــت 
علــی المواطنيــن الطاجيــك، مــن نتائــج هــذا الخــداع التاريخــي 

ــر.  المري

ــر بوعــود الغــرب  ــة أن تغت ــك ال ينبغــي ألي حركــة جهادي لذل
وعمالئــه، وأن ال تعتمــد علــی شــعاراته ودعاياتــه. إن بعضهــم 
مــن بعــض. والمؤمــن ال يلــدغ مــن جحــر واحــد مرتيــن. ومــع 
ذلــك، هاهــي التجربــة التاريخيــة -المصالحــة مــع حكومــة 
العمــالء- تعيــد نفســها، وهــذه المــرة فــي أفغانســتان. ألــم 
يقاتــل هــؤالء الســوفييت بحجــة حربهــم علــى الديــن والحجاب 
ونشــر اإلباحيــة فــي البلــد؟ فــإن األمريــكان أيضــاً  يفعلــون مــا 
ــى  ــراض عل ــى االعت ــاذا ال يتجــّرأون عل ــه الســوفييت. لم فعل
نشــر المسلســالت واألفــالم الماجنــة التــي يبثهــا اإلعــالم 
ــاوراء  ــالد م ــي ب ــری ف ــا ج ــروا بم ــم يعتب ــم ل ــي!؟ ألنه الغرب

ــن. النهــر، وتصالحــوا مــع المحتلي
الســكوت علــى جرائــم المحتليــن والعمــالء، مــرض يُصــاب بــه 
كل مــن جنــح للمحتليــن والعمــالء. وهــذا الصلــح المبــرم بيــن 
حكومــة كابــل و"الحــزب اإلســالمي" ســوف يكــون نموذجــاً 
آخــر مــن جنــوح إحــدى الحــركات الجهاديــة إلــی المحتليــن، 

ثــم خيانــة المحتليــن والعمــالء.
الحقيقــة التــي الريــب فيهــا أن أمــن البــالد، وتنميــة جوانــب 
الحيــاة، وتحقيــق الصلــح؛ نتيجــة طبيعيــة لخــروج المحتليــن 
ــكان  ــي األمري ــوم يّدع ــالمية. والي ــالد اإلس ــن الب ــالء م والعم
ــي عــرض  ــن ف ــد، لكــن عمالءهــم متواجدي الخــروج مــن البل
البــالد وطولهــا، ليحققــوا جميــع أهدافهــم ومخططاتهــم، والتي 
ــن  ــع المجاهدي ــن، وتطمي ــادة اإلســالميين والمجاهدي ــا إب منه

ــم منعهــم مــن أي نشــاط إســالمي.  ــح، ث بالصل
لذلــك نقــول: الصلــح خيــر، ولكــن مــع مــن يتصــف بشــروط 
اإلســالم، ال مــع العمــالء الذيــن ال إرادة لهــم فــي هــذا المجــال، 

والذيــن هدفهــم قمــع المجاهديــن.
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تقــدم أبنــاء اإلمــارة اإلســالمية فــي شــمال أفغانســتان، وفتــح مدينــة 
ــي  ــة الت ــات القادم ــارة للفتوح ــو بش ــا، ه ــض مديرياته ــدوز وبع قن
ــة  ــي جســد الحكوم ــة ف ــة قاصم ــدون، وطعن ــا المجاه ســوف يحققه

ــة.  العميل
الحقيقــة أن الــرأي العــام فــي أفغانســتان وفــي المنطقــة منــذ ثالثــة 
عقــود علــی أن شــمال أفغانســتان معســكر آمــن لـ"جبهــة التحالــف 
الشــمالي"، وإن حصلــت اإلمــارة اإلســالمية علی فتوحــات ونجاحات 

بقي من األسد ...
زئیره

!رضوان الكابلي
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فــي المناطــق األخــری، فهــي ال تحصــل 
ــمال".  ــة "الش ــي منطق ــيء ف ــی ش عل
ألن كراهيــة أعضــاء التحالــف الشــمالي 
لإلمــارة اإلســالمية قديمــة ومعروفــة 
لــدی الجميــع. ولكــن هللا يقــدر مــا يشــاء 
ــة  ــورط الحكوم ــر كل شــيء. إن ت ويغي
والمشــاكل،  األزمــات  فــي  العميلــة 
وعــدم وفائهــا بعهودهــا التــي عاهــدت 
ــر  ــمالية؛ غيَّ ــات الش ــي الوالي ــا أهال به
ــكر  ــي معس ــم ف ــا. وجنّده ــم منه موقفه

ــارة اإلســالمية ضــد العمــالء.  اإلم
ــالء،  ــن والعم ــاظ المحتلي ــا أغ ــذا م وه
ــه  ــون عــن رجــل يعطون ــم يبحث وجعله
منصبــاً كبيــراً فــي الدولــة ليديــر الحرب 
ضــد اإلمــارة اإلســالمية فــي مناطــق 
الشــمال. طبعــاً كان "الجنــرال دوســتم" 
ــارة  ــاء اإلم ــد أبن ــدته ض ــه وش لصالبت
المنشــود  الرجــل  هــو  اإلســالمية، 
لتولـّـي هــذا المنصــب الخطيــر. وللرجــل 
الجماعــي  القتــل  فــي  الضخــم  ملفــه 
عنــد  اإلســالمية  اإلمــارة  لمجاهــدي 
لألمريــكان  البربــري  الهجــوم  بــدء 
وحلفائهــم قبــل خمســة عشــر ســنة. 
أول  كمســاعد  اختيــار "دوســتم"  إن 
لرئاســة الجمهوريــة؛ نفــخ فــي العمــالء 
والمحتليــن ريــاح األمــل للنجــاح فــي 
المحتلــون.  يقودهــا  التــي  المعــارك 
بهــذا  العميــل  اإلعــالم  فــرح  وكان 
االختيــار أكثــر مــن اآلخريــن، فوصفــوه 
بألقــاب كبيــرة ال يســتحقها. وكان كلمــا 
ــله  ــمال، أرس ــي الش ــارك ف ــت مع اندلع
ــد  ــرب. وق ــي" إلدارة الح ــرف غن "أش
ذهــب إلــی المناطــق الشــمالية خــالل 
الســنوات الماضيــة مــرات عديــدة. أمــا 
ــي  ــن تول ــالث ســنوات م ــد ث ــوم -بع الي
دوســتم المنصــب- اعتــرف الجميع بأنه 
رغــم كثــرة مليشــياته وقواتــه وتســلحه 
بالمعــدات العســكرية وأحــدث األســلحة 

ــل  ــی شــيء، ب ــم يحصــل عل ــة، ل الثقيل
خســر عــدداً كبيــراً مــن رجالــه وقواتــه.

ــر نشــرته "شــبكة إعــالم  ــاً لتقري ووفق
أكثــر  دوســتم  خســر  أفغانســتان": 
ــرطته، و۱۵  ــال ش ــن رج ــن ۱۰۰ م م
ــاء  ــر مــع أبن ــي اشــتباك قصي ســيارة ف
اإلمــارة اإلســالمية عنــد ذهابــه لمنطقــة 
ــتان.  ــمال أفغانس ــي ش ــاج" ف " غورم
هــذا عــدا تدميــر عــدة ســيارات رينجــر 
فــي الطريــق. وقــد زادت مصادرنــا: 
مــن قياداتــه مثــل  أنــه خســر عــدداً 
محمــد،  شــاه  قصــاب،  عبدالصــادق 
مجيــد قــره تركمــن ورســول، ومــن 
قــادة حراســه "ميرويــس أحمــدي". 
وقــد قيــل أن )قومانــدان نظــام( -المثــل 
الخــاص لدوســتم- قــد ُجــِرح فــي ســفره 

ــی شــمال. إل
ــی  ــة دوســتم إل ــة رحل هــذه هــي حصيل
الشــمال إلدارة الحــرب ضــد طالبــان. 
بدوســتم  الغضــب  أدی  وقــد  هــذا 
المجاهديــن-  أمــام  الهزيمــة  -جــراء 
إلــی ضــرب وجــرح والــي فاريــاب، 
فــي مجلــس أمنــي ُعقِــد قبيــل مغادرتــه 
"غــور مــاج"، وفــي المجلــس هــدد 
بإقصــاء رئيــس األمــن الوطنــي مــن 
وظيفتــه. ومــن الواضــح أن الهزائــم 
المتكــرره لهــذا "البطــل المصنــوع" 
دفعتــه النتهــاج جميــع الطــرق غيــر 
المشــروعة إلثبــات جدارتــه وقيادتــه 
بعــض  كشــفت  لذلــك  الشــعب.  أمــام 
ــد  ــأن "دوســتم" جنّ وســائل اإلعــالم ب
رجــاالً مــن اتباعــه متخفّيــن بلبــاس 
إلشــعال  اإلســالمية؛  اإلمــارة  أبنــاء 
الهزيمــة  وإعــالن  المعــارك  بعــض 
متبادلــة )مصطنعــة(  اشــتباكات  بعــد 
بينهــم وبيــن دوســتم. ومــن ثــم إعالنهــا 
ــون  ــي عي ــاد ف ــذّر الرم ــالم ل ــي اإلع ف

الشــعب.

اإلعــالم  أصبــح  آخــر،  جانــب  مــن 
بهزيمــة  يعتــرف  لدوســتم  الموالــي 
دوســتم ورحالتــه الخاســرة إلــی شــمال. 
ميزانيــة  ضخامــة  موضــوع  وكان 
رحالتــه إلــی شــمال، حديــث جمــع مــن 
ــم أن  ــى الرغ ــراء. عل ــن والخب المحللي
ــى  ــابقاً- عل ــن -س ــوا متفقي ــؤالء كان ه
ضــرورة رحالتــه إلــی الشــمال؛ ظنــاً 
ــرة.  ــات باه ــه ســيحقق نجاح ــم بأن منه
رحالتــه  فــي  دوســتم  هزيمــة  إن 
بــدت  الماضــي  العــام  فــي  الحربيــة 
ــم  ــل هللا ث ــع اآلن، بفض ــة للجمي واضح

اإلســالمية.  اإلمــارة  آســاد  ببســالة 
للرجــل  المتكــررة  الهزائــم  هــذه  إن 
لفظيــة  ومشــاجرات  خالفــات  ســبّبت 
وقــد  غنــي".  "أشــرف  وبيــن  بينــه 
ــد إال  ــن األس ــق م ــم يب ــاً: "ل ــل قديم قي
زئيــره"، وهــذه المقولــة تصــدق تمامــاً 
يُعــّد  كان  الــذي  الرجــل،  هــذا  علــی 
األمــل األخيــر لتحقيــق غايــة الغــرب 
إبــادة  وهــي  الكبــری  والمنافقيــن 
المجاهديــن وإقصائهــم مــن الســاحة. 
ولكــن هللا يقــدر مــا يشــاء وينصــر مــن 
جاهــد لنصــر دينــه. )إن هللا مــع الذيــن 

اتقــوا(.
فــي  للمجاهديــن  األخيــرة  الفتوحــات 
إلــی  الشــمال دفعــت بعمــالء الغــرب 
أن  نشــاهد  لذلــك  والقنــوط.  اليــأس 
اإلدارت  فــي  الموظفيــن  مــن  كثيــرا 
البلــد، أو ينتظــر  الحكوميــة غــادروا 
دوره فــي صــف أخــذ التأشــيرة. لقــد 
ضاقــت األرض اليــوم علــی العمــالء 
قــادم  األخيــر  والنصــر  رحبــت.  بمــا 
ــی. والقصــف العشــوائي  ــإذن هللا تعال ب
ــراه  ــة ف ــي شــمال والي ــدو ف ــر للع األخي
خيــر دليــل علــی ذلــك، ودليــل علــى أن 
جميــع طــرق النجــاح فــي هــذه المعركــة 

أغلقــت أمــام العــدو بــإذن هللا.
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الغايــة  أن  والعلمــاء  الفقهــاء  بيّــن 
مــن قتــال الكفــار فــي اإلســالم كســر 
الماديــة  قوتهــم  وتدميــر  شــوكتهم، 
والعســكرية، وإعــالَء كلمــة هللا، وجْعــَل 

كلمــة الذيــن كفــروا الســفلى.
ــه  ــخ أن ــجل التاري ــارب وس ــت التج أثبت
للكفــر شــوكة، ومادامــت  مــا دامــت 
بالمســلمين  تحيــط  قــوة  للكفــار 
وتتربــص بهــم، فلــن يدعــوا المســلمين 
دامــت  ومــا  بلدانهــم.  فــي  يأمنــون 
ــل  ــم وتجع ــة تمّكنه ــار شــوكة مادي للكف
ــوف  ــبيالً، فس ــن س ــى المؤمني ــم عل له
ــم  ــر كفره ــبيل لنش ــذا الس ــتغلّون ه يس
وإلعــالء  المســلمين،  علــى  وتغليبــه 
كلمتهــم وجعلهــا هــي المســموعة. وفي 
ــي  ــار ف ــوة الكف ــر وق ــوكة الكف ــل ش ظ
عصرنــا، نــرى كيــف تكــون كلمتهــم 
ــة  ــة الشــعوب الضعيف ــى كاف ــة عل غالب
منظمــة  فــي  أمرهــا  علــى  المغلوبــة 
األمــن،  ومجلــس  المتحــدة  األمــم 

ــه  ــعوب ألتف ــع الش ــف تخض ــرى كي ون
مــا يصــدر عــن هــؤالء مــن تصريحــات 

وبيانــات. وكلمــات 
ومادامــت للكفــر شــوكة، يُهجــر القــرآن 
الكريــم -دســتور هللا للبشــرية جمعــاء-، 
الحــدود  وتعطّــل  الصــالة،  وتُضيــع 
وأفعــال  الحســنات  وتقِــّل  الشــرعية، 
والذنــوب،  المعاصــي  وتكثــر  البــّر، 
تــالوة كتــاب  وتكثــر األغانــي وتقــّل 
هللا. مادامــت للكفــر شــوكة يفشــو الربــا 
والميســر، وتُشــرب الخمــور، ويكثــر 

الحــرام، ويقــل الحــالل.
ينعــم  لــن  شــوكة،  للكفــر  مادامــت 
ــي  ــم. فف ــي بلدانه ــن ف المســلمون باألم
عصرنــا ثــارْت الشــعوب اإلســالمية، 
ــدان ضــد  ــن البل ــر م ــي كثي ونهضــت ف
كانــوا  مســتبدة،  وأنظمــة  حكومــات 
يرونهــا موانــع تجــاه حرياتهــم، لكنهــم 
الغــرب  أن  اكتشــفوا  مــا  ســرعان 
ــع  ــف م ــة يق ــذي يّدعــي الديموقراطي ال

هــؤالء الطغــاة ومــع األنظمــة الفاســدة 
ــذه  ــورات الشــعوب. ووجــدت ه ضــد ث
الشــعوب نفســها تقــف وجهــاً لوجــه 
أمــام الغــرب بقيــادة الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.
الواضــح  مــن  بــات  عصرنــا،  فــي 
قــادة  أن  المســلمة  الشــعوب  ألكثــر 
ــالم،  ــون اإلس ــم يكره ــرب وكبراءه الغ
اإلســالمية،  الثقافــة  ويكرهــون 
المســلمين،  حضــارات  ويكرهــون 
اإلســالمي،  التاريــخ  ويكرهــون 
عنــه. مشــّوهة  صــورة  ويقدمــون 

وفــي عصرنــا، رأت الشــعوب المســلمة 
الغــرب العظيــم، ذو الشــوكة والقــوة 
هللا،  رســول  إلــى  يســيء  الماديــة، 
قيمنــا  لهــدم  قــّوة  بــکل  ويســعى 
الشــريعة  مــن  المســتمدة  وتعاليمنــا 
ذلــك  فــي  مســتخدماً  اإلســالمية، 
القوتيــن اإلعالميــة والعســكرية اللتيــن 

 . يملكهمــا

إلى

شوكة الكفر 
من جديد ...

سيف هللا الهروي
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وفــي عصرنــا، رأت الشــعوب المســلمة 
فــي  يتدخلــون  ال  الغــرب  قــادة  أن 
ــة  ــالمي االجتماعي ــم اإلس ــؤون العال ش
والسياســية فحســب، بــل يحاربــون كل 
ــاق  ــن نط ــة ع ــة خارج ــة أو نهض حرك
منظومتهــم التعيســة، بتشــكيل تحالفــات 

ــا. ــكرية ضده عس
ــارة  ــد اإلم ــدوا ض ــن احتش ــم الذي فهاه
اإلســالمية فــي أفغانســتان، يحتشــدون 
ضــد بعــض الحكومــات المســلمة التــي 

ــة. ــي المنطق خرجــت عــن طاعتهــم ف
ــالم،  ــي اإلس ــرون ف ــرب ي ــادة الغ إّن ق
فــي هــذا الديــن العظيــم وتعاليمــه، ســداً 
منيعــاً فــي طريــق طموحاتهــم وأمانيهــم 
ومطامعهــم. وقــد صّرحــوا أكثــر مــن 
الحــركات  يطيقــون  ال  أنهــم  مــرة 
بتنفيــذ  يســمحون  وال  اإلســالمية، 

الشــريعة اإلســالمية. وصّرحــوا مــراراً 
أنهــم لــن يســمحوا بــأن يحكــم اإلســالم 

كمــا يريــد المســلمون.

وجهودهــم  الغربييــن  مســاعي 
وتهميشــها،  الشــريعة  تعطيــل  فــي 
وتدميــر  محاربــة  فــي  ومســاعيهم 
ــك ال  ــم اإلســالمية، كل ذل عواصــم العال

أحــد. علــى  يخفــى 
التدميــر والمســاعي،  أفبعــد كل هــذا 
بأســماء  الحــروب  هــذه  كل  أفبعــد 
ضــد  متنوعــة  ومســميات  مختلفــة 
اإلســالم والمســلمين، أفبعــد كل هــذا 
ــات المتحــدة  ــه الوالي ــذي تبذل الدعــم ال
ــي  ــدين ف ــتبدين والمفس ــاة والمس للطغ
كل بلــد مســلم، أفبعــد كل المؤامــرات 
ــة ومكشــوفة ضــد  ــي أصبحــت معلن الت

أفبعــد  وهويتنــا،  وحضارتنــا  ديننــا 
منــذ  فيــه  نعيــش  الــذي  الــذل  هــذا 
ــوكتهم،  ــر وش ــوة الكف ــبب ق ــود بس عق
أفبعــد ذلــك كلــه ال نعــود إلــى ديــن هللا؟ 
وال نعــود إلــى ذروة ســنام اإلســالم، 
وإلــى كســر شــوكة الكفــار؟ إلــى كســر 
قياصــرة عصرنــا وأكاســرته  شــوكة 
ــة رســول هللا شــوكة  ــا كســر صحاب كم
القيصــر، ومزقــوا ملــك كســرى فــي 
بجهادهــم،  تمزيــق  شــر  عصرهــم 
وكمــا ســطّروا تاريخــاً جديــداً للبشــرية 
ببطوالتهــم، وكمــا صنعــوا الحضــارة 
أنقــاض  علــى  الســامية  اإلســالمية 
العالــم  وأخرجــوا  اإلمبراطوريتيــن، 
مــن جــور الديانــات الباطلــة إلــى عــدل 

اإلســالم.

ولألطفال أيضاً نصيب من »استئساد« األمم الكافرة
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فــي األســابيع المنصرمــة اعترف "أشــرف غنــي" بأن 15% 
ــراف  ــذا االعت ــى. إن ه ــون جوع ــتان يبيت ــكان أفغانس ــن س م
نــادر مــن نوعــه، إذ لــم يســبق لـ"غنــي" أن يعتــرف بمثــل هذا 

االعتــراف مــن قبــل. 
ــن  ــر م ــي أكث ــة، إذ يعان ــي أفغانســتان قصــة مبكي ــر ف إن للفق
ــتان  ــي أفغانس ــر ف ــخ الفق ــر شــديد. وتاري ــن فق ــم م ــذا الرق ه
ــوك األفغــان. وباعتــراف مــن أصحــاب  يرجــع إلــی عصــر مل
ــي  ــد القاس ــذا الح ــی ه ــدته إل ــل ش ــم تص ــة، ل ــم والتجرب العل

ــوم. ــه الي ــت إلي ــذي وصل ال
قبــل خمســة عشــر ســنة جــاء المحتلــون حامليــن لــواء قمــع 
ــذاً  ــالّب آخ ــعار الخ ــذا الش ــاد، وكان ه ــة االقتص ــر وتنمي الفق
ــوم  ــن الي ــه. ولك ــم ب ــون آماله ــم يعلق ــاس وجعله ــوب الن بقل
-بعــد مــرور ۱۵ عامــا مــن االحتــالل- بلــغ الفقــر مبلغــه، حتــى 
أجبــر عميــل االحتــالل -أشــرف غنــي- علــى االعتراف بــه. وال 
حاجــة إلــی ســرد األرقــام والتقاريــر التــي تكشــف الســتار عــن 
ــتان  ــي أفغانس ــر ف ــعب؛ ألن الفق ــي الش ــر ف ــل الفق ــدى تغلغ م
بعــد االحتــالل بــات مشــهوداً وواضحــاً للجميــع. إن رقــم ۱۵ 
مليــون، رقــم هائــل جــداً، وال ينبغــي لحاكــم مخلــص لشــعبه أن 
ينــام وأن يتقاعــس عــن إيجــاد الحلــول؛ بــل عليــه أن يبحــث 

عــن حــل ســريع وجــدي لهــذه المعضلــة. 
كابــل،  المشــاهدات والتجــارب وتصرفــات حكومــة  ولكــن 
أثبتــت للجميــع أنهــم ال يبالــون بمشــكلة الفقــر، وليــس لديهــم 
ــالس  ــة واخت ــوال العام ــم بســرقة أم ــل إنه ــا، ب ــج لحله برنام

ــر. ــكلة الفق ــن مش ــة زادوا م ــاعدات الخارجي المس
 والمشــكلة ال تنتهــي إلــی هنــا، بــل إنــه بعــد الهجــوم األمريكــي 
واألريــاف؛  القــری  وقصــف  أفغانســتان،  علــی  البربــري 
أُجبِــر كثيــر مــن الســكان علــی مغادرتهــا واللجــوء إلــی 
المــدن. والعيــش فــي المــدن لــه مشــاكله الخاصــة. ومــن 
ــر  ــي توفي ــل ف ــدى حكومــة كاب ــاً ل ــم نجــد عزم ــب آخــر، ل جان

األعمــال للعاطليــن، وتقديــم المســاعدات الماليــة إلــی الفقــراء 
والالجئيــن.

 أمــا مســاعدات الــدول األجنبيــة التــي تتدفــق إلــی داخــل البلــد 
باســم الشــعب، فيســرقها الــوزراء والمــدراء وال يبقــی منهــا 
ــر تغلغــل الثقافــة الغربيــة  شــيٌء ليصــل إلــی الشــعب. وقــد أثّ
وأســلوب الحيــاة األروبيــة فــي المجتمــع األفغانــي، فــازدادت 

ــات العائــالت، ومصاريــف الحيــاة. متطلّب
 زد علــى ذلــك حاجــة الشــعب إلــی الكهربــاء، ففــي الســنوات 
األخيــرة قامــت الحكومــة برفــع ســعرها. وباتــت أمنيــة كثيــر 
مــن النــاس تســديد فواتيــر الكهربــاء. وإننــي علــی يقيــن 
ــا  ــن إخوانن ــم م ــن ه ــون جائعي ــن يبيت ــؤالء الذي ــر ه ــأن أكث ب
المقيميــن فــي المــدن، والذيــن يعانــي أكثرهــم مــن األمــراض.

رجــال  قبــل  مــن  الــدوالرات  مليــارات  ســرقة  أن  الشــك   
الحكومــة ســتنتج مثــل هــذه المشــاكل مــن جانــب، وهــذا أمــر 
يدركــه أشــرف غنــي أكثــر مــن غيــره. ومــن جانــب آخــر 
يتقاضــى آالف مــن موظفــي الحكومــة رواتــب مرتفعــة، غيــر 
ــرة  ــذا وذاك هج ــن ه ــج ع ــا نت ــرة. مم ــة الفقي ــن بالطبق عابئي

ــد. ــت البل ــعة عم واس
 الفقــر أدی بكثيــر مــن إخواننــا أن يغــادروا البــالد، ويتحملــوا 
ــار  ــة باألخط ــل واألوالد ووعــورة الطــرق المحاط ــراق األه ف

العديــدة. 
والحــل الوحيــد لهــذه األزمــة الخانقــة، هــو بتوفيــر الوظائــف 
ــة  ــة الزراعي ــة الظــروف للتنمي ــن، وتهيئ ــال للمواطني واألعم
القــری  فــي  المزارعيــن. وهــذه األرضيــة ممهــدة  ودعــم 
ــارة اإلســالمية. ــة اإلم ــي تنضــوي تحــت راي ــات الت والمديري

والشــك أن لمكافحــة الفســاد وقمعــه تأثيــر عميــق فــي القضــاء 
ــن المؤســف أن الفســاد  ــن م ــع. ولك ــي المجتم ــر ف ــى الفق عل
عــّم جميــع اإلدارات والواليــات. فالفســاد اإلداري أكبــر عامــل 
لشــيوع الفقــر فــي المجتمــع. وكان مــن المفتــرض أن تخطــط 

أشرف غني يعترف:
15% من المواطنين يبيتون جائعين!

گل آغا حقيار
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حكومــة أشــرف غنــي لمكافحــة الفســاد بــدل االعتــراف بــأن 
%15 مــن ســكان أفغانســتان يبيتــون جائعيــن، ويقضــون 

معظــم أوقاتهــم فــي البحــث عــن لقمــة تســد رمقهــم.
ــي -وهــو  ــی أشــرف غن ــه الســؤال إل ــه الحــق فــي توجي كٌل ل
ــم  ــة شــعاراتكم ودعاياتك ــي حصيل ــذه ه ــل االقتصــاد-: أه رج

ــم!؟ ــا آذان العال ــم به ــي قرعت الت
 أهــذه هــي نتيجــة المليــارات التــي تســلمتموها مــن الخــارج 

باســم هــذا الشــعب المظلــوم؟! 
 وهللا إنــه لعــار عليكــم وعلــى ســادتكم المحتليــن. فلــم نجــد فــي 
تاريــخ أفغانســتان أن يبيــت أكثــر مــن %15 مــن المواطنيــن 
جائعيــن. اذهبــوا وانظــروا فــي التاريــخ، لــن تجــدوا مثــل هــذه 
المآســي فــي تاريخنــا الطويــل. بعــد ۱۵عامــاً فقــط وصــل 

شــعبنا إلــی هــذا الحــد مــن الفقــر، فمالــذي ســيحدث بعــد 
ــن عامــاً؟! ثالثي

الــرأي العــام فــي أفغانســتان يتنبّــأ بمســتقبل مظلــم للبــالد فــي 
ظــل االحتــالل األمريكــي الغاشــم.  

 هــذا عبدالرحمــن العلمــي، مديــر إحــدی المراكــز اإلســالمية 
ال  ألنــه  بالهزيمــة،  محكومــة  الحاليــة  "الحكومــة  يقــول: 
خيــر للشــعب بوجودهــا. هــذا مــا يعتقــده جمــع كثيــر مــن 
ســكان أفغانســتان. لــم نجــد للحكومــة عزمــاً فــي حــل أزمــات 
ــي أعــرف  ــل ازدادت المشــاكل. إنن ــة. ب أفغانســتان االقتصادي
ــا  ــداً ولكنه ــاً رغي ــابقاً عيش ــك س ــت تمل ــريفة كان ــات ش بيوت

ــا".  ــه رمقه ــا تســد ب ــد م ــالل- ال تج ــد االحت ــوم -بع الي
ــد  ــان، يعتق ــن األفغ ــد المواطني ــن نظــري، أح ــال الدي ــذا خ وه
اُســتُِغل إلجبــار الشــباب علــی االلتحــاق  الفقــر عامــل  أن 
بالحكومــة: "أعتقــد أن الفقــر مهمــا كانــت أســبابه ودواعيــه، 

ــا". ــة لبقائه ــتغلته الحكوم ــي اس ــل أساس عام
ــن  ــم م ــل؟ وك ــر القات ــذا الفق ــتمر ه ــی سيس ــی مت ــدري إل ال ن

إخواننــا المواطنيــن ســيواجهون هــذا الطوفــان!؟
إن هــذا الفقــر الــذي شــمل أكثــر البيوتــات األفغانيــة، وصمــة 
ــن والعمــالء، ورجــاء قمعــه منهــم  ــن المحتلي ــی جبي عــار عل
جنــون ومحــال. ألنهــم خــالل ۱۵عامــاً  -مــع تدفــق األمــوال 
ــة، فكيــف ســيحلونها  ــم يقومــوا بحــل هــذه المعضل عليهــم- ل

بعــد قطــع كثيــر مــن الــدول مســاعداتها!
نســأل هللا تعالــی أن يأتــي بالفتــح المبيــن لعبــاده المجاهديــن، 
ــی  ــك عل ــا الحبيــب. ومــا ذل ــة عــن بلدن ــع الفقــر والبطال ويرف

ــز. هللا بعزي

»عبدهللا« طفل أفغاني من )جالل أباد( يعاني سوء التغذية نتيجة لمشكلة الفقر التي تعاني منها شريحة كبيرة من الشعب األفغاني

25مجلة الصمود  -  العدد 128     |     صفر 1438هـ  -  نوفمبر 2016م



إثــر كل عمليــة قويــة ونوعيــة يشــنها المجاهــدون ويذكــرون 
فيهــا الخســائر الماديــة والروحيــة التــي يتكبدهــا العــدو، 
يســارع األخيــر -بعــد كّل انهــزام- إلــى الجبهــة اإلعالميــة لنفي 
ــات الكاذبــة ضــد  خســائره والتقليــل منهــا أو للترويــج للدعاي
المجاهديــن، كدعايــة مقتــل عــدد كبيــر مــن المجاهديــن. فتكتـّـم 
العــدو علــى خســائره؛ سياســة ينتهجهــا بعــد كل عمليــة، وإْن 

ــد فيهــا الخســائر. تكبّ
فبحســب تقريــر أميركــي رســمي: فاقــت الخســائر التــي ُمنّــي 
بهــا الجيــش األفغانــي خــالل المعــارك فــي العــام الحالــي 
ــه  ــي قتال ــة ف ــام 2015م، وبخاص ــي الع ــا ف ــي تكبده ــك الت تل

ــف  ــوات التحال ــن ق ــٍر م ــزٍء كبي ــحاب ج ــذ انس ــن من المجاهدي
أواخــر العــام 2014م. وهكــذا شــهد شــاهد مــن أنفســهم، 
ــن، وكــذب إعــالم العمــالء  ــة إعــالم المجاهدي ــداً مصداقي مؤك

ودجلهــم. 
أّمــا العــام 2015م فقــد كان موجعــاً بالنســبة للقــوات األفغانيــة 
التــي خســرت خمســة آالف قتيــل و15 ألــف جريــح، معظمهــم 
ــان«،  فــي المعــارك ضــد مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية »طالب
ــاع:  ــن االرتف ــداً م ــجلت مزي ــة س ــنة الحالي ــائر الس ــن خس لك
فمــن األول مــن )ينايــر( إلــى 19 )أغســطس(، قُتــل باإلجمــال 
ــي  ــر الفصل ــق التقري ــن، وف ــوات األم ــن ق ــراً م 5523 عنص
لمكتــب المفتــش العــام إلعــادة إعمــار أفغانســتان. وفــي الفتــرة 
نفســها، أُصيــب 9665 جنديــاً، بحســب مــا أوضــح التقريــر.

ويأتــي ازديــاد الخســائر فــي صفــوف العمــالء بســبب ازديــاد 
هجمــات مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية فــي العــام الحالــي، 
ــث  ــد شــيخ الحدي ــر الجدي ــأّن األمي ــدو ب ــا ادعــاه الع ــاً لم خالف
ــدرات  ــك مواهــب وق ــد زاده -حفظــه هللا- ال يمل ــة هللا آخون هب
المنصــور  أختــر محمــد  المــال  الشــهيد  كان ســلفه  مثلمــا 
-رحمــه هللا-، وخالفــاً لمزاعمــم العــدو بــأّن الهجمــات الربيعيــة 
للعــام الحالــي لــم تكــن ســاخنة مثلمــا كانــت عليــه فــي األعــوام 
الماضيــة، نظــراً النخفــاض معنويــات المجاهديــن -علــى حــّد 
ــر  ــال أخت ــهيد الم ــل الش ــر النبي ــهاد األمي ــد استش ــم- بع قوله

ــه هللا. ــد منصــور رحم محم
إال أّن الواقــع كــّذب هرطقاتهــم اإلعالميــة وفبركاتهــم، فمدينــة 
قنــدوز ســقطت بيــد المجاهديــن مــرة أخــرى، كمــا دخــل 
ــان، ولشــكرجاه  ــة أروزج ــوت عاصم ــى ترينك ــدون إل المجاه
األبطــال  فالمجاهــدون  فــراه.  ومدينــة  هلمنــد،  عاصمــة 
يواصلــون مهاجمــة القــوات الحكوميــة طــوال الســنة، وهــذا 
ــش. ــوف الجي ــي صف ــى ف ــدد القتل ــاع ع ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي م

واعتبــر المفتــش العــام جــون ســوبكو فــي التقريــر: أّن »أكبــر 
تحــٍد يواجــه جهــود إعــادة اإلعمــار األميركيــة وقــدرة الدولــة 
األفغانيــة علــى االســتمرار، هــو اســتمرار تمــرد طالبــان 

ــل األخــرى«. والفصائ
ــتان  ــي أفغانس ــي« ف ــف األطلس ــوات »الحل ــد ق ــرف قائ واعت
الجنــرال األميركــي جــون نيكولســون، األســبوع الماضــي أّن 
»ثغــرات فــي قيــادة« وحــدات كثيــرة مــن الشــرطة والجيــش 
أدت إلــى ارتفــاع غيــر طبيعــي فــي نســبة الضحايــا مــن جانــب 

القــوات الحكوميــة.

كذب إعالم العمالء ... 
ومصداقية إعالم المجاهدين

محمد ولي
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يبــدو أّن الميزانيــة الضخمــة التــي خّصصتهــا أميــركا لمحاربة 
األفيــون والحشــيش لــم تفدهــا شــيئاً، فــي ظــل الحكومــة 
التــي ضربــت رقمــاً قياســياً فــي الفســاد. فالتقريــر الحكومــي 
ــي  ــع ف ــذي صــدر مؤخــًرا كشــف عــن فشــل ذري األمريكــي ال
البرنامــج األمريكــي لمكافحــة المخــدرات فــي أفغانســتان. 
التقريــر كشــف أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة أنفقــت 7 
مليــار دوالر للقضــاء علــى هــذه الزراعــة، لكــن دون جــدوى.

ظلــت دولــة أفغانســتان هــي المنتــج األول لألفيــون فــي العالــم، 
ــا مــن إجمالــي اإلنتــاج العالمــي فــي ظــل  بنســبة %80 تقريبً
ــاج  ــهد إنت ــن ش ــي حي ــذا ف ــة. ه ــة العميل ــن والحكوم المحتلي
األفيــون تراجًعــا حــاًدا بنســبة %94 فــي الســنة األخيــرة مــن 
حكــم اإلمــارة اإلســالمية نتيجــة قــرار الحركــة بمنــع زراعتــه، 

خــالل فتــرة حكــم اإلمــارة اإلســالمية للبــالد.
و بعــد الغــزو األمريكــي والبريطانــي ألفغانســتان، عــادت 
زراعــة األفيــون لالنتعــاش واالزدهــار مــن جديــد، لتصــل 
مســاحة األراضــي المزروعــة إلــى 740 كيلومتــر مربــع. 
حيــث بلــغ إنتــاج أفغانســتان مــن األفيــون عــام 2002م حوالي 

أبو صالح

زيادة إنتاج 

األفیون
في أفغانستان
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1278 طــن، ثــم تضاعــف هــذا الرقــم عــام 2003م، وتضاعف 
مــرة أخــرى أيضــاً عــام 2004م، ليصــل إنتــاج أفغانســتان مــن 
األفيــون مــا نســبته %76 مــن إجمالــي اإلنتــاج العالمــي، 
ويمثــل %60 مــن إجمالــي المــواد المنتجــة مــن أفغانســتان.
ــى 6100 طــن،  ــاج أفغانســتان إل فــي عــام 2006م وصــل إنت
ليمثــل %82 مــن إجمالــي اإلنتــاج العالمــي طبقـًـا إلحصائيــات 
األمــم المتحــدة. فــي هــذا العــام بلــغ إجمالــي قيمــة الهيرويــن 
المصنــع حوالــي 3,5 مليــار دوالر، ويحصــل المزارعيــن علــى 

إجمالــي 700 مليــون دوالر منــه.
وفــي عــام 2013م تمــت زراعــة 209 ألــف هكتــار باألفيــون، 
مقابــل 193 ألــف هكتــار عــام 2007م. وبلغــت قيمــة اإلنتــاج 

عــام 2013م 3 مليــار دوالر.
ــي غضــون  ــى ف ــرة األول ــت -للم ــام 2015م، تراجع ــي الع وف
ســت ســنوات- زراعــة الخشــخاش فــي أفغانســتان بنســبة 
%20، فــي حيــن انخفــض إنتــاج األفيــون إلــى النصــف، فيمــا 
ــروف  ــى الظ ــدة إل ــم المتح ــه األم ــبيًا عزت ــاراً نس ــكل انتص ش

ــة. ــر المواتي ــة غي المناخي
بينمــا زادت المســاحات المزروعة بالخشــخاش في أفغانســتان 
بنســبة 10 بالمئــة فــي العــام الحالــي، بعــد تراجــع اســتثنائي 
العــام الماضــي، بحســب تقريــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي 

بالمخــدرات والجريمــة الــذي نُِشــر فــي كابــول يــوم األحــد.
الزراعــات  لهــذه  اإلجماليــة  المســاحة  أن  التقريــر  وبيّــن 
وصلــت إلــى 201 ألــف هكتــار، ومــن المتوقــع أن يــزداد 
ــن،  ــى 4600 ط ــل إل ــة ليص ــبة 43 بالمئ ــون بنس ــاج األفي إنت
مقابــل 3300 طــن فــي العــام 2015م. ووضــح أن أســباب 

هــذه الزيــادة هــي الظــروف المناخيــة األفضــل.
وقالــت الوزيــرة األفغانيــة لمكافحــة المخــدرات )ســالمات 
عظيمــي(: "الســبب الرئيــس لهــذا االرتفــاع هــو انعــدام 
األمــن، ونقــص األمــوال المخصصــة للقضــاء علــى هــذه 
المزروعــات". وأضافــت أن 13 واليــة مــن أصــل 34 فــي 

البــالد باتــت خاليــة مــن زراعــة الخشــخاش.
وقــال مســؤول مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 
والجريمــة فــي كابــول أندريــه أفيتيســيان: "مــن المقلــق 
رؤيــة زراعــة الخشــخاش تتوســع فــي واليــات الشــمال، بعــد 
ــع  ــى تراج ــار إل ــابقاً". وأش ــا س ــة عنه ــبه غائب ــت ش أن كان
طفيــف "مشــجع" فــي بعــض الواليــات الجنوبيــة، ال ســيما 7 

ــج عالمــي. ــد أول منتِ ــي تع ــد الت ــي هلمن ــة ف ــي المئ ف

ولــو أن ســائالً ســأل: لمــاذا هــذا الفشــل الذريــع فــي مكافحــة 
األفيــون والحشــيش فــي أفغانســتان؟

ــة أنفســهم متلطخــة  ــا أن أيــدي رجــال الحكومــة العميل لوجدن
ــة  ــا، وشــرائها. وســتتضح الرؤي ــدرات، وبيعه ــي المخ بتعاط
كل  علــى  الحكومييــن  المســؤولين  بــأّن  علمنــا  إذا  أكثــر 
مســتويات، بحســب التقاريــر الــواردة، يســتفيدون منهــا أيضاً.
ــد الشــرطة: "فــي مناطــق  ــال نــورزاي، قائ ــك، ق ــداً لذل وتأكي
ــي  ــد – الت ــة هلمن ــي والي ــه ف ــير ومارج ــي وجارمس ــاد عل ن
ــون  ــب المســؤولون الحكومي ــا الحكومــة – يطل تســيطر عليه
ــة باكســتانية،  ــم 5,000 روبي ــوا له ــن أن يدفع ــن المزارعي م

ــاً، عــن كل هكتــار مــن حقــول  أي مــا يعــادل 50 دوالراً تقريب
الخشــخاش".

وفــي الســياق ذاتــه، قــال رئيــس ســابق فــي شــرطة مكافحــة 
ــن(،  ــانية )إيري ــاء اإلنس ــبكة األنب ــد لش ــي هلمن ــدرات ف المخ
ــه، أن ســجله  ــذي تحــدث شــريطة عــدم الكشــف عــن هويت ال
الــذي يضــم اعتقــال 72 مــن تجــار المخــدرات ومصــادرة 28 
طنــاً مــن المخــدرات فــي هلمنــد، لــم يعجــب بعــض البرلمانيين، 
ــانية  ــاء اإلنس ــال لشــبكة األنب ــه. وق ــن موقع ــه م ــوا بنقل فقام
)إيريــن( فــي أكتوبــر الماضــي: "كرئيــس للشــرطة، لــم أكــن 
خائفــاً مــن تجــار المخــدرات أو مــن حركــة طالبــان، ولكــن مــن 

السياســيين الذيــن هددونــي". 
وفــي حيــن تــم نقــل هــذا الضابــط إلــى واليــة ورداك، ال يــزال 
ــم  ــون بمناصبه ــدرات يحتفظ ــرون بالمخ ــن يتاج ــواب الذي الن

فــي العاصمــة كابــول.

ــوم أّن رجــاالت  ــن المعل ــض. وم ــن في ــض م ــذا إال غي ــا ه وم
الحكومــة العميلــة غيــر صادقيــن فيما يقولــون. وأّمــا الميزانية 
ــي  ــع ف ــدر وتضي ــأن، فته ــذا الش ــص له ــي تخص ــرة الت الكبي
جيــوب المفســدين، وتشــبعهم لمــدة قليلــة. وهــذا ديدنهــم فــي 

كل عــام.
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أشــالء ممزقــة، وأجســاد مفحمــة، 
مهولــة،  ومناظــر  رهيبــة،  مشــاهد 
مجــزرة فــي غايــة البشــاعة تفجــع 
راح  العيــون،  وتدمــع  القلــوب 
المدنييــن  مــن  العشــرات  ضحيتهــا 
العــزل، أطفــال رّضــع، وشــيوخ رّكــع 
ــة  ــكا الهمجي ــرات أمري ــم طائ تقصفه

األفغانيــة. قنــدوز  مدينــة  فــي 
ــام ســيارة مــألى  ــف أم ــا رجــل يق هن
بجثاميــن األطفــال الشــهداء، يتســاءل 
فــي بــكاء: هــل هــؤالء هــم إرهابيون؟ 
ــل  ــوا بقت ــن قام ــم م ــون ه أم اإلرهابي
ســنثأر  الصغــار؟  األطفــال  هــؤالء 
ــكان والحكومــة  لشــهدائنا مــن األمري

ــن.  ــو بعــد حي ــة ول األفغاني
ــد رأس أخيهــا  ــاة عن ــاك فت وتقــف هن
الشــهيد، وترفــع يــد أخيهــا وتصــرخ 
هــذه  إلــى  انظــروا  باكيــة:  وهــي 
ــدي  ــذه ليســت أي ــدي الخشــنة، ه األي
ــا ألخــي وأخــي كان  ــل إنه ــان، ب طالب

ــه.   ــي أرض ــل ف ــاً يعم مزارع
ــل منزلــه  ــف داخ وضحيــة آخــر واق
المحتليــن،  قصــف  جــراء  المدمــر 
الليــل  منتصــف  فــي  ويقــول: 
يقصفوننــي بالصواريــخ الموّجهــة، 
النــوم،  فــراش  علــى  ويقتلوننــي 
فاألفضــل لــي أن أنفــر إلــى جبهــة 
القتــال وأقاتلهــم وجهــاً لوجــه واُقتــل 

المعركــة.  ســاحة  فــي 
األمريكــي  القصــف  ضحايــا  أحــد 
الهمجــي شــيٌخ مســن واقــف علــى 
يصــرخ  الشــهداء  جثاميــن  رؤوس 
قتلــوا  دموعــاً:  تترقــرق  بعيــون 
ــزل  ــي، والمن ــراد مــن عائلت ســبعة أف
ــن  ــذه م ــل ه ــل، ه ــره بالكام ــم تدمي ت
إتقــوا  وهللا،  ال  اإلنســانية؟  أعمــال 
هللا فــي األبريــاء، إن كنتــم تريــدون 
مواجهــة طالبــان فخطوطهــم القتاليــة 

معلومــة.  ومراكزهــم 
األولــى  ليســت  المجــزرة  هــذه 
جرائــم  ألن  األخيــرة؛  تكــون  ولــن 
االحتــالل األمريكــي الوحشــي بحــق 
الشــعب األفغانــي المقهــور المنكــوب 
وال  غريــب  وال  بجديــد  ليــس  أمــٌر 
ــالل  ــوات االحت ــت ق ــد دأب مفاجــئ، فق

سنثار لشهدائنا
من األمريكان وعمائهم

أبو عبدهللا
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»رضيع« أفغاني أحد الضحايا الثالثين الذين ارتقوا في القصف األمريكي اإلرهابي على والية قندوز

االنتهــاكات  علــى 
ر  ز لمجــا ا و
 ، عيــة لجما ا
الُغــزاة  فهــؤالء 
ن  و لمعتــد ا
القلــوب،  قســاة 
قتــل  يســتمرؤون 
العــزل،  األبريــاء 
ويتعطشــون لسفك 
دمائهــم، ويتلذذون 
الضحايا  بصرخات 
الثكالــى  وآهــات 
 ، لمســتضعفين ا و
ملطخــة  أيديهــم 
مئــات  بدمــاء 
اآلالف من الشــعب 
ــلم،  ــي المس األفغان

حتــى األطفــال الرضــع والشــيوخ الركــع إرهابيــون مجرمــون 
تجــب إبادتهــم عندهــم، ألنهــم يخوضــون حربــاً علــى اإلرهــاب 
كمــا يزعمــون، فــكل مــن يقتلونــه فهــو إرهابــي فــي نظرهــم، 
ولــو كان فــي المهــد صبيــاً. ففــي عــام 2008م ارتكبــت قــوات 
االحتــالل الوحشــية مجــزرة بشــعة فــي واليــة بكتيــكا، حيــث 
ــم قامــوا بقتلهــم. فاشــتكى  ــكالب ث ــة بال نهشــوا أعضــاء عائل
الرئيــس األمريكــي "جــو  نائــب  إلــى  العميــل "كــرزاي" 
بايــدن" حــول هــذه المجــزرة، فأجابــه جوبايــدن: )إن كالبنــا ال 
تنهــش إال اإلرهابييــن، فــكل مــن نهشــته كالبنــا فهــو إرهابــي 

األفغانيــة[. "ويســا"  ]صحيفــة  مجــرم(! 

ولقــد كان الهجــوم الهمجــي فــي قنــدوز اســتهدافاً متعمــداً 
بالتاكيــد، فقــد قــال العميــل الجنــرال )شــير عزيــز كامــه 
وال( فــي حديثــه مــع وســائل اإلعــالم، مبــرراً هــذه الجريمــة 
الوحشــية: "إن هــؤالء المدنييــن كانــوا يســكنون فــي منطقــة 
خاضعــة لســيطرة طالبــان، وطالبــان ال يرحمــون أطفالنــا 
وشــيوخنا، وإذا قُتــل أحــد مــن جنودنــا ترملــت زوجتــه وتيتّــم 
أوالده، فلمــاذا نفــرق بيــن أطفالهــم ونســائهم؟، والذيــن قُتلــوا 
ــازل  ــم اســتهدف المن هــم الذيــن آووا طالبــان وأطعموهــم. وت
فــي هجــوم البارحــة بدقــة عاليــة ممــا أدى إلــى مقتــل ثالثــة 

ــه-".  ــى حــد قول مــن قادتهــم -عل
ــرات B52 قامــت بقصــف هــذه  ــان أن طائ ويقــول شــهود عي
المنطقــة الســكنية وأبــادت خمســين منــزالً، وراح ضحيــة 
القصــف عشــرات القتلــى والجرحــى مــن المدنييــن العــزل 
ــم أن قصــف هــذه  مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ. مــع العل
الطائــرات لمثــل هــذه المنطقــة المكتظــة بالســكان ممنــوع 
منعــاً باتــاً وفــق قوانيــن الحــرب الدوليــة، ولكــن ال بــأس بــأن 
تخرقهــا أمريــكا ألنهــا غيــر ملزمــة بضوابــط وقوانيــن الحــرب 
ــاً ضــد "اإلرهــاب" أو تقتــل وتقصــف  مادامــت تخــوض حرب

ــؤومة.  ــة المش ــة والديموقراطي ــة المزعوم ــرض الحري لف
ــن  ــي تهي ــة، الت ــة الكاذب ــة المعتدي ــكا هــي الدول ــت أمري ال زال

جرائــم  وترتكــب  فســاداً،  األرض  فــي  وتعيــث  البشــرية 
ــة  ــي تحــت شــعارات براق ــي حــق الشــعب األفغان ــة ف متواصل

خادعــة جوفــاء.
ــن،  ــن المدنيي ــا م ــداء ســقوط ضحاي ــر األع ــة أنك ــي البداي وف
ــن  ــرات م ــوا العش ــم قتل ــرور- بأنه ــف وغ ــي صل ــوا -ف واّدع
ــوا  ــم هللا؛ اعترف ــا فضحه ــار، ولّم ــادة كب ــم ق ــن بينه المجاهدي
ــُدون بفتــح تحقيقــات حــول الجريمــة.  وصــاروا يبــررون ويِع
وهكــذا عنــد كل مجــزرة وإبــادة جماعيــة، فــي البدايــة إنــكار، 
تبريــرات  ثــم  تحقيقــات،  بفتــح  وعــود  ثــم  اعتــراف،  ثــم 
ــا.  ــي الضحاي ــأس أهال ــاس ويي ــاها الن ــى ينس ــات حت وترقيع
يــا للعــار! العمــالء األنــذال يســارعون إلــى التســتر علــى 
الجرائــم األمريكيــة ويســعون لتبريــر هــذه المجزرة الوحشــية، 
ــن ال  ــدة، ولك ــة واح ــو بكلم ــا ول ــى إدانته ــرؤوا عل ــم يتج ول
ــار.  ــرف الع ــرف ال يع ــرف الش ــن ال يع ــك، فم ــي ذل ــب ف عج
ــأن المســلحين  ــي "ب ــل أشــرف غن ــان للعمي ــي بي ــد جــاء ف فق
اســتخدموا المدنييــن كــدروع بشــرية، واختفــوا فــي منازلهــم 
ممــا إلــى مقتــل وإصابــة العشــرات مــن المواطنيــن بمــا فيهــم 

ــال والنســاء". األطف
هــب أن المجاهديــن اتخــذوا المدنييــن كــدروع بشــرية واختفوا 
فــي منازلهــم، فــإن كان اإلختفــاء فــي منــزل أحــد والتســتر بــه 
جريمــة، فتدميــر المنــازل علــى رؤوس ســاكنيها مــن األطفــال 
والنســاء والشــيوخ بإلقــاء القنابــل العنقوديــة عليهــا جريمــة 

كبــرى وفعلــة شــنعاء بــكل المقاييــس. 
ــب  ــن يعاق ــم م ــن فيك ــم يك ــم، إن ل ــرفاء العال ــا ش ــراً، ي وأخي
أمريــكا علــى جرائمهــا المتكــررة، أليــس فيكــم مــن يأخــذ علــى 
ــة الظالمــة المجرمــة، ويوقفهــا عــن اســتمرار  يــد هــذه الدول
العــدوان؟ فــال يــزال االحتــالل جاثمــاً علــى صــدر الشــعب 

ــاءه.  ــّص دم ــره ويمت ــث بمصي ــي، يعب األفغان
وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل نعــم المولــى ونعــم النصيــر. ونســأل 
هللا الكريــم رب العــرش العظيــم أن يعجــل بهالكهــا كمــا أهلــك 

عــاداً وثمــوداً إنــه علــى كل شــيء قديــر وباإلجابــة جديــر.

* * *
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أســاس  والتعليــم  التربيــة  نظــام  إن 
ــاً  ــاً وفكري ــد خلقي ــشء الجدي ــن الن تكوي
التربيــة والتعليــم  وإيمانيــاً. وعلمــاء 
مســتقبل  ازدهــار  أن  علــی  متفقــون 
ــة  ــم وتربي ــام تعلي ــن بنظ ــالد رهي أي ب
ــة  ــل نظــام التربي ــن قب ــالد. ولك ــك الب تل
والتعليــم، يأتــي دور المطبقيــن لذلــك 

النظــام.
التربيــة  فــي  أخصائــي  يقــول 
البرامــج  أرقــی  نجــاح  إن  والتعليــم: 

ــود  ــن بوج ــة رهي ــات التعليم والمخطط
معلميــن ومطبقيــن أكفــاء، متعهديــن 

. متخصصيــن و
نظــام  فيطبــق  أفغانســتان  فــي  أمــا 
تعليمــي ال بــأس بــه، مــع كثيــر مــن 
المشــاكل التــي يحتويهــا. إال أنــه نظــام 
ــب مــن الوصــول  ــذ والطال ــن التلمي يُمّك

إلــی بعــض الدرجــات العلميــة.
ــم  ــات المضــادة للمفاهي ــن الموضوع م
اإلســالمية التــي ُســجلت فــي الكتــب 
المرحلــة  فــي  خاصــة  الدراســية، 
بحقــوق  العنايــة  هــي  االبتدائيــة، 
اإلنســان والمــرأة مــن منظــور غربــي، 
الموضوعــات  مــن  ذلــك  إلــی  ومــا 

األخــری. المشــكلة الكبــری هي مشــكلة 
أن  أعتقــد  النظــام.  لهــذا  المطبّقيــن 
تطبيــق هــذا النظــام الدراســي خطــر 
ــة  ــن الناحي ــي م ــع األفغان ــی المجتم عل
مشــكلة  ولكــن  والعقديــة،  الفكريــة 
ــك. إن  ــر وأخطــر مــن ذل ــن أكب المطبقي
أكثــر المعلميــن والمــدراء للمــدارس 
الحكوميــة إمــا مواليــن لحــزب سياســي 
يتولّــون  وإمــا  لإلســالم،  مضــاد 
يهمهــم  وال  ماديــة  لغايــة  التدريــس 
وحتــی  والطــالب  التالميــذ  تربيــة 

. تعليمهــم
إلــى جانــب ذلــك، عجــز الدولــة عــن 
أن  نــری  جعلنــا  المــدارس،  تمويــل 

أزمة المدارس الخاصة
في أفغانستان ...

عماد الدين الزرنجي
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ــذاً  أســتاذاً واحــدا يــدّرس خمســين تلمي
ــدد  ــذا الع ــزداد ه ــد. وي ــف واح ــي ص ف
فــي المديريــات. واألســتاذ عندمــا يدخــل 
إلــى الصــف ويواجــه هــذا العــدد الهائــل 
مــن التالميــذ، يحتــار بيــن أن يفتــش 
ــدرس  ــة للطــالب، أم ي المهمــات اليومي

أو يعتنــي بتربيتهــم.
وباعتــراف مــن رجــال معــارف حكومــة 
كابــل، ثبــت فشــل نظــام المعــارف فيهــا. 
المواطنيــن  مــن  الكثيــر  جعــل  ممــا 
ــام الفاشــل. ــذا النظ ــم به ــدون أمله يفق

الحرجــة  األوضــاع  هــذه  ظــل  وفــي 
الخاصــة.  المــدارس  ســوق  راجــت 
هــذه  إلــی  كابــل  حكومــة  وتنظــر 
لذلــك  تجاريــة.  كمراكــز  المــدارس 
المــال  يملــك  شــخص  كل  بإمــكان 
فالحريــة  خاصــة.  مدرســة  تأســيس 
المحتلــون  أعطاهــا  التــي  الزائــدة 
إلــی العلمانييــن، جعلتهــم يؤسســون 
ــر  ــة للتأثي ــدارس الخاص ــن الم ــر م كثي
وقــد  الجديــد.  الجيــل  تربيــة  علــی 
ــدول الكفريــة  ســمح العمــالء لبعــض ال
بتأســيس مــدارس داخــل أفغانســتان. 
ومــدراء ومؤسســي كثيــر مــن هــذه 
ــة اإلســالم  ــدون بعدال ــدارس ال يعتق الم
وبأهميــة األركان الخمســة فــي حيــاة 
ــع  ــر عــن من ــك تقاري ــل هنال المســلم. ب
بعــض المــدارس الخاصــة الصــالة فــي 
المــدارس. والشــك أن عقائــد المعلميــن 
تنتقــل  للحيــاة،  ونظرتهــم  والمــدراء 

إلــی التالميــذ شــاؤوا أم أبــوا.
يــزداد  الخاصــة  المــدارس  عــدد  إن 
شــوارع  فــي  يتجــول  ومــن  ســنوياً. 
كابــل، يشــاهد كثــرة هــذه المــدارس. 
ــا  ــدارس ومراقبته ــذه الم ــبة ه ومحاس
مــن جانــب الدولــة، أمــل لــم يتحقــق 
بعــد. بــل إن غايــة مــا يفعلــه نظــام 
ــذا  ــي ه ــل ف ــة كاب ــي حكوم ــارف ف المع
المجــال هــو مراقبــة تطبيــق النظــام 
الدراســي وبعــض األعمــال اإلداريــة.

مــن  الشــعب  رجــاء  انقطــع  لقــد 
المــدارس الحكوميــة؛ لذلــك كثــر اإلقبال 
ــد تســبب  ــی المــدارس الخاصــة. وق عل
أســعار  ارتفــاع  الزائــد  اإلقبــال  هــذا 
الدراســة فــي هــذه المــدارس. ومــن 
جانــب آخــر، زاد هــذا األمــر مــن معانــاة 
ــى مشــاكل  ــة. زد عل الشــعب االقتصادي
المــدارس الخاصــة اختــالط التالميــذ 

بالتلميــذات فــي بعــض المــدارس، وقــد 
بعــض  فــي  الظاهــرة  شــوهدت هــذه 

الواليــات.
المــدارس  هــذه  تالميــذ  أكثــر  إن 
ــم  ــرآن والمفاهي ــادة الق ــي م ــاء ف ضعف
لــرواج  األساســي  والعامــل  الدينيــة. 
ــی  ــدف إل ــي ته ــة الت ــدارس الخاص الم
نمــط  علــی  المســلمين  أبنــاء  تربيــة 
حيــاة الغــرب وأصولهــا، هــو ضعــف 
مبــادرة  وعــدم  الحكوميــة  المــدارس 
أصحــاب الفكــر اإلســالمي إلــی تأســيس 

الخاصــة. المــدارس 
إننــا ال ننكــر دور المــدارس الخاصة في 
تنميــة العلــم وتعليــم األبنــاء علی أســس 
عصريــة نظــراً إلــی اإلمكانــات المتوفرة 
المــدارس  بعــض  دور  بــل  فيهــا؛ 
الخاصــة فــي المركــز وبعــض الواليــات 
تربيــة  األبنــاء  تربيــة  فــي  األخــری 
إســالمية وتثقيفهــم بثقافــة اإلســالم، 
مشــهود ومشــكور. ولــوال وجــود هــذه 
المــدارس لقطعنــا رجاءنــا مــن مســتقبل 
الــدور  وهــذا  اإلســالمية.  أفغانســتان 
البــارز ال يجعلنــا نســكت عــن المشــاكل 
البــد  بــل  منهــا.  تنتــج  التــي ســوف 
ــاة  ــاء والدع ــن العلم ــع، م ــی الجمي عل

حملــة  يشــنوا  أن  الشــعب،  وأطيــاف 
ــدارس  ــك الم ــد تل ــعة ض ــة واس إعالمي
الخاصــة التــي تريــد هــدم بنــاء اإليمــان 
فــي نفــوس أبنائنــا. ومــن ثــم القيــام 
باعتــراض واســع ميدانــي حتــی تُجبــر 

ــا. ــی إغالقه ــة عل الحكوم
وقبــل ذلــك، يقــع علــی عاتــق الوالديــن 
أن يتحــروا مدرســة تعتنــي باإلســالم 
والقــرآن ثــم يســجلوا أبناءهــم فيهــا. 
ــاء ال  ــن اآلب ــراً م ــف أن كثي ــع األس وم
يلتفتــون إلــی هــذا الجانــب، بــل يغتّرون 
ببعــض شــعارات المــدارس، فيســجلون 

أبنائهــم فيهــا.
نظــام  إن ضعــف  بــدء،  علــى  عــوداً 
ــود  ــبّب وج ــة س ــي الحكوم ــارف ف المع
المــدارس  مــن  الهائــل  العــدد  هــذا 
ــدارس  ــن الم ــر م ــا كثي الخاصــة، وفيه
ــی  ــا عل ــة أبنائن ــی تربي ــدف إل ــي ته الت
وعقائديــاً  فكريــاً  الغربيــة  األســس 
تجــاه  وثقافيــاً. ومســؤوليتنا  وخلقيــاً 
ويجــب  جــداً.  ثقيلــة  األزمــة  هــذه 
ألن  لحلهــا؛  المبــادرة  الجميــع  علــی 
مســتقبل أبنائنــا وتربيتهــم علــی أســاس 
الشــريعة اإلســالمية مــن أهــم األمــور.
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للعــام  فــي غــرة شــهر ســبتمبر   ◄
الجنــود  أطلــق   ،2016 الحالــي 
العمــالء، ليــالً، قذائــف هــاون علــى 
منطقــة ملرغــي بمركــز واليــة قنــدوز؛ 
مّمــا أودى بحيــاة 4 مــن المواطنيــن 
وســائل  تقاريــر  ووفــق  األبريــاء. 
اإلعــالم فــإّن المواطنيــن قامــوا بشــجب 
ــل  ــتنكروا فع ــح، واس ــل القبي ــذا العم ه
الجنــاة، وطالبــوا الحكومــة بمحاكمتهم، 
ــالق  ــن إط ــيا م ــود والمليش ــع الجن ومن
ــن. ــى المواطني ــف العشــوائية عل القذائ

◄ فــي 2 مــن ســبتمبر، أطلــق الجنــود 
فــي ســوق  النــار عشــوائياً  العمــالء 

مديريــة جهلكــزي بواليــة فاريــاب؛ مّمــا 
ــة  ــن، وإصاب ــى استشــهاد مواط أدى إل

ــن. ــن آخري اثني
داهمــت  ســبتمبر،  مــن   4 فــي   ◄
فيــروز  قريــة  المحليــة  المليشــيات 
بواليــة  أروزجــان  خــاص  بمديريــة 
أروزجــان، فحرقــوا دكاكيــن المواطنيــن 

طفليــن. وخطفــوا  األبريــاء، 
◄ فــي 5 مــن ســبتمبر، قامت المليشــيا 
بإجبــار 3 مــن المواطنيــن علــى النــزول 
مــن ســياراتهم فــي ضواحــي مركــز 

واليــة ســربل، ثــم قتلوهــم بــدم بــارد.
◄ فــي 7 مــن ســبتمبر، استشــهد 3 
ــالء  ــف العم ــقوط قذائ ــراء س ــال ج أطف
علــى منطقــة جــوي بيجــم بمديريــة 

إمــام صاحــب بواليــة قنــدوز.
داهــم  ســبتمبر،  مــن   8 فــي   ◄
المحتلــون والعمــالء بيــوت المواطنيــن 
وعلــى  كالتشــيان،  بمــب  بمنطقــة 
ــه،  ــة جورتيب ــي منطق ــد ف ــه التحدي وج
فــآذوا  قنــدوز،  فــي ضواحــي واليــة 
ــوا 5 مــن  ــم اعتقل النــاس وضربوهــم ث

معهــم. واقتادوهــم  المواطنيــن 
◄ فــي 11 مــن ســبتمبر، استشــهد 
رجــٌل وامــرأة جــراء ســقوط قذائــف 
آبــاد  بديــع  منطقــة  علــى  العمــالء 
ــة  ــز والي ــر الم مرك ــي مهت ــي ضواح ف

لغمــان.
داهــم  ســبتمبر،  مــن   14 فــي   ◄
آفتــاش  المحتلــون والعمــالء منطقــة 
فــي ضواحــي مديريــة خــان آبــاد بواليــة 
قنــدوز، وبعــد تفتيــش البيــوت، اعتقلوا 
ــوا بهــم فــي  ــن، وزّج 11 مــن المواطني

الســجون.
قامــت  ســبتمبر،  مــن   15 فــي   ◄
المليشــيا )األربكــي( بمداهمــة بيــوت 
خيــل  شــالي  قريــة  فــي  المدنييــن 
ــاء  ــي، وأثن ــة غزن ــر بوالي ــة مق بمديري

حافظ سعيد

جرائــم املحتلــن والعمالء
يف شــهر ســبتمرب 2016م

ضحايا الحرب األمريكية
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ذلــك قتلــوا 2 مــن أســاتذة المدرســة 
وهمــا: القــاري عصمــت هللا، والقــاري 

محمــد.
داهــم  ســبتمبر،  مــن   16 فــي   ◄
ــن  ــة خاوري ــالء منطق ــون والعم المحتل
مديريــة جريشــك  فــي  بنهــر ســراج 
ــوت  ــش البي ــد تفتي ــد، وبع ــة هلمن بوالي
اعتقلــوا 6 مــن المواطنيــن األبريــاء 
وســجنوهم، كمــا أحرقــوا ســيارة و3 

ناريــة. دراجــات 
داهــم  ســبتمبر،  مــن   18 فــي   ◄
منطقــة  والعمــالء  المحتلــون 
ــوا  ــة ننجرهــار، وقام بتشــيراجام بوالي
بتفتيــش بيــوت المواطنيــن، وعذبوهــم، 
ــي  ــم ف ــوا به ــم، وزج ــوا 2 منه واعتقل

الســجون.
◄ فــي 19 مــن ســبتمبر، ُجــرح 7 مــن 
المواطنيــن، بمــا فيهــم أطفــال ونســاء؛ 
ــي  ــة الت ــف المدفعي ــقوط قذائ ــراء س ج
ــات  ــة )كن ــى منطق ــالء عل ــا العم أطلقه

مدينــة  ضواحــي  مــن  وزيــارت( 
ترينكــوت بواليــة أروزجــان.

داهــم  ســبتمبر،  مــن   20 فــي   ◄
صوفــي  قريــة  والعمــالء  المحتلــون 
ــة  ــة دشــت أرتشــي بوالي زمــان بمديري
البيــوت  أبــواب  ففجــروا  قنــدوز، 
ــاً  ــن ضرب ــبعوا المواطني ــام، وأش باأللغ
المدنييــن،  أمــوال  ونهبــوا  وشــتماً، 
واعتقلــوا 23 مــن المواطنيــن، وزّجــوا 

بهــم فــي الســجون.
داهــم  ســبتمبر،  مــن   21 فــي   ◄
العمــالء قريــة ســربند بمديريــة شــيندند 
بواليــة هــرات، فســرقوا أمــوال النــاس 
مــن   2 وقتلــوا  الثمينــة،  وأمتعتهــم 
المواطنيــن، وجرحــوا 2 آخريــن فــي 

هــذه المداهمــة الجبانــة.
داهــم  ســبتمبر،  مــن   22 فــي   ◄
ــى  ــون والعمــالء ضواحــي مصل المحتل
مديريــة دشــت أرتشــي بواليــة قنــدوز، 
فقتلــوا أحــد المواطنيــن واعتقلــوا 5 

آخريــن واقتادوهــم معهــم.
ســقطت  التاريــخ  نفــس  وفــي   ◄
ــى بيــوت المدنييــن  قذائــف العمــالء عل
بمنطقــة ســوتش بمديريــة جــرم بواليــة 
بدخشــان، فاستشــهد رجــالن وســيدتان 

ــالن. ــرح طف وج
قصــف  ســبتمبر،  مــن   23 فــي   ◄
ــرج  ــة ســمالنو ودولم ــون منطق المحتل
هــرات،  بواليــة  شــيندند  بمديريــة 

وســيدتان. طفــالن  فاستشــهد 
قصــف  التاريــخ  نفــس  وفــي   ◄
بمديريــة  قرلقــو  منطقــة  المحتلــون 
شــدت أرتشــي بواليــة قندوز مّمــا أودى 
األبريــاء. المواطنيــن  مــن   2 بحيــاة 

قامــت  ســبتمبر،  مــن   24 فــي   ◄
المليشــيا )األربكــي( بقتــل أب وابنــه 
فــي  مــراد(  و)خــال  )قربــان(  وهمــا 
منطقــة بلــوش بمديريــة شــيرين تجــاب 

فاريــاب. بواليــة 
ســقطت  ســبتمبر،  مــن   26 فــي   ◄
صواريــخ العمــالء على بيــوت المدنيين 
فــي منطقــة مســتوفي بمديريــة شــلجر 
ــك  ــي، فاستشــهد جــراء ذل ــة غزن بوالي

ــالن، وجــرح مواطــن. طف
◄ فــي 28 مــن ســبتمبر، استشــهد 
آخــرون  وُجــرح  المواطنيــن،  مــن   8
جــراء قصــف المحتليــن لمنطقــة قرلقــو 
بمديريــة دشــت أرتشــي بواليــة قنــدوز.

قالــت  ســبتمبر،  مــن   28 فــي   ◄
وكالــة بجــواك: أّن 27 مــن المواطنيــن 
قصــف  جــراء  وجرحــوا  استشــهدوا 
طائــرة بــال طيــار )درون( لســوق شــدل 
ننجرهــار.  بواليــة  أتشــين  بمديريــة 
13 استشــهدوا وُجــرح 14 آخــرون. 
وأيّــد المتحــدث باســم والــي الواليــة 
الكارثــة  هــذه  خوجيانــي  هللا  عطــاء 
المواطنيــن  بــأّن  واعتــرف  األليمــة، 
حيــث  الغــارة،  هــذه  ضحيــة  راحــوا 
قُتــل المواطنــون عندمــا كانــوا ذاهبيــن 
لتهنئــة حــاج جــاء لتــّوه مــن زيــارة 
بيــت هللا الحــرام، فاجتمعــوا فــي بيتــه، 

اإلجرامــي. القصــف  فأتاهــم 
هاجــم  ســبتمبر،  مــن   29 فــي   ◄
فــي  للمواطنيــن  ســيارة  المحتلــون 
مناطــق بــوري و شــاكاريز بمديريــة 
قندهــار،  بواليــة  وليكــوت  شــاه 
فاستشــهد جميــع المســافرين بمــا فيهــم 

والنســاء. األطفــال 
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400 ألــف مــن المواطنيــن األبريــاء، 
عالقــون  األطفــال،  آالف  بينهــم  مــن 
كهربــاء،  أو  ميــاه  دون  حلــب  فــي 
ويموتــون جوعــاً مــن قلــة الطعــام، فــي 
ظــل حصــار مــروع، شــبّهه البعــض 

ســراييفو. بحصــار 
ــاد، والمســلمون فيهــا  فمدينــة حلــب تُب
يتعرضــون ألبشــع عميلــة قتــل، وفيهــا 
الدمــاء  بِــَرك  مــن  مرّوعــة  مشــاهد 
والجثــث المشــّوهة، ومشــاٍف تغــّص 
بالجرحــى، والجرحــى ممّدديــن علــى 
األحمــر؛  باللــون  الملّونــة  األرض 
للنقــص فــي عــدد األســرة. وعــالوة 
لقلــة  الجرحــى  يمــوت  ذلــك،  علــى 
ــون. ــه راجع ــا إلي ــا هلل وإن ــدواء، فإن ال

والبراميــل  بالقنابــل  حلــب  "ســماء 
تُمطــر، والديــار والمستشــفيات تُدّمــر، 
األنقــاض  تحــت  بأكملهــا  وعائــالت 
تُقبــر، ومنظمــة األمــم المتحــدة تْحــذر، 
تنــذر،  األمــن  مجلــس  ومجموعــة 
يُديــن  اإلســالمي  التعــاون  ومجلــس 
ــة  ــة العربي ــس الجامع ويســتنكر، ومجل
الوراثــي  والرئيــس  وينظــر،  ســاكت 
فــي دمشــق يتعالــى ويفتخــر، إّن أمتــي 

ســتنتصر". المؤمنيــن  برجالهــا 
ضميرنــا،  يســتيقظ  متــى  بربكــم   
وتهتــز للقتــل المريــع شــواربنا ولحانــا 
ــة أن كل روســي  ــة مدّوي ــا عالي ونعلنه
أمــة  علــى  معتــدي  وكل  مســتهدف، 
ــد لألمــة  ــى نعي اإلســالم مســتهدف، حت
مجدهــا، ونرفــع الظلــم، ونضــرب علــى 
ــم، ونعيــد البســمة المســروقة  يــد الظال

ــب؟! ــال حل ــفاه أطف ــى ش عل
المنصرمــة،  القليلــة  األيــام  ففــي 
أطفــال  القــذر  النظــام  اســتهدف 
المــدارس ليصــب جــام غضبــه عليهــم! 
لــدى  مجرمــون  والنســاء  فاألطفــال 
ــق  ــن. فالمناط ــاة المجرمي ــؤالء الطغ ه
المســتهدفة التــي كانــت فيهــا المــدارس 
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عبــارة عــن مناطــق مدنيــة، وال يوجــد فيها أي مراكز عســكرية 
أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة أو 

التنظيمــات الجهاديــة أثنــاء الهجــوم وبعــد الهجــوم.
ونحــن إذ نذكــر فــي هــذه العجالــة قصــف النظــام المجــرم  
لهــذه المــدارس الثــالث فــي قريــة حــاس بمحافظــة إدلــب، 
ــن  ــياده م ــزار، وأس ــن الج ــزار اب ــازر الج ــا مج ــر به ال نحص
خنازيــر روســيا؛ بــل هــو غيــض مــن فيــض مــا يقترفــه هــؤالء 
الجنــاة يوميــاً فــي حــق هــذا الشــعب األبــي المكلــوم. فقــد قّدمــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــراً مفّصــالً عــن هــذه 

ــه: ــت في الجريمــة، قال
الســاعة  قرابــة   2016 أكتوبــر/   /26 األربعــاء  يــوم  فــي   
10:52 أغــارت طائرتــان حكوميتــان ثابتتــا الجنــاح مــن طــراز 
“su52” علــى الحــي الجنوبــي فــي قريــة حــاس، الــذي يضــم 
تجمــع مــدارس الشــهيد كمــال قلعجــي، ويضــم ثــالث مــدارس، 
إحداهــّن ابتدائيــة، واثنتــان إعداديتــان، اســتمّر القصــف قرابــة 
20 دقيقــة، قصفــت فيهــا الطائــرات مــا ال يقــل عــن 9 صواريــخ 

محملــة بمظــالت.
حصــل القصــف علــى مرحلتيــن: األولــى اســتهدفت أبنيــة 
المــدارس؛ مــا أدى إلــى خــروج الطــالب ليتــم اســتهدافهم مــرة 
ــوات  ــد الق ــى تعّم ــير إل ــا يُش ــام؛ م ــق الع ــى الطري ــرى عل أخ

ــا. ــن الضحاي ــر م ــدد أكب ــاع ع ــة إيق الحكومي
طفــالً، و6   18 بينهــم  مدنيــاً،   38 بمقتــل  القصــف  تســبب 
ــكادر التدريســي، و14 مــن الطــالب.  ســيدات، منهــم 4 مــن ال
ــى  ــذي قض ــراف، ال ــف الط ــب يوس ــا الطبي ــن الضحاي ــن بي م
نحبــه متأثــراً بجراحــه بعــد إصابتــه أثنــاء محاولــة اإلســعاف. 

ا.هـ
 

فقصفــوا  المــدارس،  أطفــال  الجــدد  الهتلريــون  يرحــم  لــم 
مدارســهم، وقتلوهــم علــى مقاعــد الدراســة، مــع معلّميهــم 

الدراســية. الفصــول  داخــل 
 فبــدل أن يقــوم النظــام بوضــع الخطــط التــي تُســهم فــي إكســاب 
التالميــذ الثقــة بالنفــس والقــدرة علــى التغييــر، وتجعلهــم 
ــاراً  ــا نشــهد دم ــاء مجتمعهــم، وإذا بن ــي بن ــن ف شــركاء فاعلي
وخرابــاً وإرهابــاً منظمــاً تُمارســه طائــرات الميــغ ودبابــات 

ــة. ــل بالجمل ــام الفاش النظ
وبــدل أن يقــوم النظــام بتكريــم المعلــم الــذي يُعــد حجــر أســاس 
فــي إطــار التربيــة والتعليــم، إذ بنــا نكتشــف أن مــن قــال عنــه 
شــوقي )كاد المعلــم أن يكــون رســوالً( يواجــه هــو اآلخــر 
قمعــاً ال مثيــل لــه، حتــى أصبــح الجميــع يتســاءل: كيــف يــؤدي 
ــة  ــم أن مجموع ــو يعل ــوي وه ــي والترب ــه التعليم ــم عمل المعل
مــن زمالئــه المعلميــن تــم قصفهــم وهــم يمارســون عملهــم فــي 

مــدارس دومــا ومــن قبــل فــي دمشــق وريفهــا؟
 ثــم كيــف يمــارس المعلــم عملــه وهــو يعــرف أن زميلــه فــي 
مدرســة فــي بلــدة المســيفرة بدرعــا قــد تــم ســلخ جلــده كامــالً؟
 ثــم كيــف يُعامــل مربــي األجيــال بطريقــة تجعلــه يتوقــع 
أن يُعتقــل أو يُقتــل فــي أيــة لحظــة، ألن شــقيقه خــرج فــي 

االســتبداد؟ لســلطة  مطلــوب  قريبــه  أو  مظاهــرة، 
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ملحوظــة: بعــض الرســائل 
قــد تحتــوي أخطــاًء لغويــة 
أو كتابيــة، فيقــوم فريــق 
ــا دون  ــر بتصحيحه التحري

ــا. ــر محتواه تغيي
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وأول الرســائل التــي نســتعرضها 
ــد  ــي هللا عب ــب ف ــن المح ــي م ه
رســالته  فــي  يقــول  الكريــم. 
والمشــاعر  بالحــب  المفعمــة 
المجاهديــن،  تجــاه  الجيّاشــة 
العمــالء  مــن  والبــراءة 

: لصليبييــن ا و
)إلــی القائميــن علــى مجلــة 
الصمــود اإلســالمية، أقــدم 
الحــارة،  تحياتــي  لكــم 
ألــف  منــي  ولکــم 
شــكر وامتنــان علــی مــا 
تبذلــون مــن جهــود طيبــة، 
مبارکــة، ثمينــة، فــي توعيــة 
بمقــاالت  اإلســالمية  األمــة 
مــن  تنبــع  رائعــة  وتقاريــر 
الصــدق و ســالمة اإليمــان. 
لإلســالم  تنبــض  قلوبنــا  إن  وهللا 
والجهــاد، ولکــن الطــرق مســدودة 
أمامنــا. لــم يبــَق لنــا إال تحديــث النفــس 
بالغــزو والحنيــن إلــی الجهــاد ومعارکــه 
الصمــود دورهــا  الســاخنة. إن لمجلــة 
الرائــع فــي إثــارة کوامــن الحــب الجهــادي 
لکنّــا  الصمــود  ولــوال  نفوســنا.  فــي 
محروميــن مــن أخبــار بطــوالت إخواننــا 
ــو هللا  ــاد. نرج ــة الجه ــي معرک ــاری ف الغي
لکــم التوفيــق والســداد فــي األمــور(.

نا  يُســعد
قــراء  تواصــل 

عــن  ليعربــوا  »الصمــود«  مجلــة 
انطباعاتهــم عــن المجلــة وموادهــا بمــا فيها 

المقــاالت والحــوارات وحيــاة أبطالنــا الشــهداء، 
اإلعالمــي.  المكتــب  إصــدارات  عــن  وكذلــك 
فننتظركــم بفــارغ الصبــر لتســاهموا عبــر بريــد 

alsomood1436@( اإللكترونــي  المجلــة 
الــذي  العمــود  هــذا  فــي   )gmail.com

اقتــرح كثيــٌر مــن القــراء إيجــاده فــي 
لمجلــة. ا
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وهنــا رســالة أخــرى وصلــت إلــى مجلة الصمــود )لم يذكر فيها المرســل 
اســمه(، َحــَوت الكثيــر مــن العبــارات الوديــة، والمشــاعر الطيبــة، يثنــي 
فيهــا علــى المجاهديــن فــي ســبيل هللا، الســيما اإلعالمييــن منهــم، 
ــات  ــال مــن العملي ــاط والقت ــى أرض الرب ــون مــا يجــري عل ــن ينقل الذي

الســاخنة البطوليــة. فيقــول المرســل فــي رســالته:
)بــارك هللا فــي ســواعدكم أيهــا األبطــال، لقــد بذلتــم فــي ســبيل هللا الغالي 
ــم  ــن نوفيك ــارات، فل ــات والعب ــع الكلم ــا جم ــا حاولن ــس، ومهم والنفي
حقكــم، ســيما إخواننــا الذيــن بذلــوا أرواحهــم رخيصــة فــي ســبيل هللا.

أحبتنــا فــي هللا، يــا مــن تواصلــون الليــل بالنهــار لتوعيــة الشــعب 
المســلم وترهقــون أنفســكم، اعلمــوا: أّن إصداركــم الرائــع األخيــر 
ــة لالستشــهادي  ــة القوي ــار، والعملي ــال طي ــرة ب ــذي صورتمــوه بطائ ال
البطــل، نســأل هللا أن يتقبلــه، كان مــن أقــوى اإلصــدرات التــي رأيناهــا، 

ــم(. ــو هللا أن يوفقك ــرات، وندع ــرات وم ــاهدناه م ــا ش وإنن

ــاالً  ــراء مق ــد الق ــل أح ــد أرس وق
المظفــر  خــان  ولــي  للشــيخ 
)األميــن العــام للمجمــع العالمي 
اإلســالمي(  واألدب  للدعــوة 
بعنــوان: »أبابيــل فــي صــورة 
ــال غضاضــة أن  ــان«، ف طالب

ــا: ــره هن ننش
ــة،  )هــذا مــن الســنن الكوني

العقــل  مســلّمات  ومــن 
ــد  ــاز أح ــو ف ــه ل ــري، أن البش
أو  كانــت  علميــة  ـ  برتبــة 

إداريــة ـ، ولــم يقــم بواجبهــا 
حــق القيــام، ولــم يؤّدهــا حــق 

األداء، فتلــك الرتبــة ستنســلخ من 
صاحبهــا وتطلــب فــرداً آخر لتســتند 

ــك اآلخــر بواجبهــا  ــام ذل ــإذا ق ــه، ف إلي
حقــاً، فســتبقى عنــده، وإال فستنســلخ من 

ذلــك الثانــي أيضــاً وهلــّم جــّراً.
ســبحانه  هللا  أن  الــكل،  لــدى  معلــوم  وهــذا 

بفتــح  األفغــان  المجاهديــن  شــّرف  وتعالــى 
الــروس  أيــدي  مــن  واســتردادها  أفغانســتان، 
الجبابــرة، وجعــل المجاهديــن ســبباً فــي اســتقالل 

بــالد آســيا الوســطى المســلمة عــن تلــك 
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األيــدي المشــبوهة. فــكأن هللا تعالــى منحهــم أضعافــاً 
ــده حســنة واحــدة  ــا أرادوا، وعن ــى م ــة عل مضاعف

بعشــر أمثالهــا ويضاعــف لمــن يشــاء.
بإخــراج  وفــازوا  البــالد  فتحــوا  حينمــا  ولكنهــم 
ــون فيمــا بينهــم  ــدأوا يقتتل األعــداء مــن دولتهــم، ب
ــن  ــد م ــض، وكل واح ــاب بع ــم رق ــرب بعضه ويض
الزعمــاء مــا كان يرضــى ويقتنــع إال بالرئاســة. 
وكأنــه يُــرى مــن تناطحهــم أنهــم جاهــدوا ألجــل 
هللا  لوجــه  يجاهــدوا  ولــم  والحكومــة،  االقتــدار 
ــاً  ــة حزن ــلمون كاف ــزن المس ــى؛ فح ــبحانه وتعال س
شــديداً علــى هــذه الثمــرة الجهاديــة التــي صــار 

ريحهــا كريــه وطعمهــا مــّر.
فـ)حكمتيــار( يقتــل عشــرات المســلحين التابعيــن 
لـ)ربانــي(، وربانــي يقتــل كذلــك، فأنهــار الدمــاء 
ــك،  ــلمات تُهت ــلمين والمس ــراض المس ــيل، وأع تس
تُحــرق،  تُدّمــر، وحقولهــم ومزارعهــم  وبيوتهــم 
ومواشــيهم تُســتهدف. فبلغــت القلــوب الحناجــر، 
وظــن األفغــان بــاهلل ظنونــاً، وكبرت البليــة وعظمت، 
وُزلــِزل األهــل والبــالد زلــزاالً، وكمــا قــال المتنبــي:
وجرم جّره سفهاء قوم  

فحّل بغير جارمه العذاب

والشــعب األفغانــي الجريــح، اليتيــم، الثــاكل؛ متحيـّـر 
وكلَّ  المــوت،  ليلــةَ  ليلــٍة؛  كلَّ  يحســب  مندهــش. 
نهــار؛ نهــاَر القيامــة، وبــدأوا يصرخــون: متــى 

نصــر هللا؟ وأيــن نصــرهللا؟
فاســتجاب لهــم ربهــم. فنصرهــم نصــراً عزيــزاً 
ــان،  ــت األفغ ــى طواغي ــه إل ــَل قدرتِ ــأن أرســل أبابي ب
ــي األرض وال يصلحــون،  ــوا يفســدون ف ــن كان الذي
الذيــن شــّوهوا وجــه الجهــاد والمجاهديــن وخلطــوه 
بالتــراب. وكانــت هــذه األبابيــل الكونيــة ترميهــم بمــا 
يّســر هللا لهــا مــن العتــاد. هللا أكبــر وهلل الحمــد. وكأن 

المتنبــي يقــول فيهــم:
أنا صخرة الوادي إذاما زوحمت 

وإذا نطـقت فـإنني الجـوزاء

ــاز بهــا مجاهــدي األمــس،  ــي ف ــا الت ــة العلي فالمرتب
انســلخت منهــم؛ ألنهــم مــا قامــوا بواجبهــا حــق 
وتعالــى  ســبحانه  هللا  ألبابيــل  فانتقلــت  قيــام، 

)طالبــان(.
المســؤولية  هــذه  حــق  الطالبــان  أّدى  وإذا 
فســيكون  أكتافهــم،  علــى  الملقــاة 
التمكيــن لدينهــم واالســتخالف واألمــن 
والســالم لهــم. وإذا غفلــوا -ال ســمح 
هللا- عــن هــذا المســؤولية الكبــرى 
فســيدخلون فــي زمــرة الفاســقين.

األمــور  أوليــاء  مــن  فنرجــو 
ــوا  ــان أن يكون فــي حركــة طالب
علــى يقظــة ونشــاط فــي إدارة 
البــالد، متّجهيــن كل التوجــه 
وتعالــى.  ســبحانه  هللا  إلــى 
القــرآن  إرشــادات  ولتكــن 
ــار؛  ــل نه ــم لي ــاً له ــم نبراس الكري
ليقّدمــوا نموذجــاً ومثــاالً للحكومــة 
اإلســالمية الخالصــة للعالــم فــي هــذا 
الزمــان. وليكــن لســان حــال كل مســلم:

علينا لك اإلسعاد إن كان نافعاً
بشق قلـوب ال بشق جيوب

ونســأل هللا عــز وجــل أن يوفّقهــم لــكل مــا فيــه 
علــى  وصلــى هللا  والمســلمين.  لإلســالم  خيــر 
ــن(. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم س
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الخسائر البشرية والمـــــاديـة 
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5600021418319280قندهار1
5727617773347230هلمند2
51000824926250زابل3
36000652817110روزجان4
2600062202560فراه5
50001280000غور6
17000312810020هرات7
4000370010نيمروز8
48000623819670بادغيس9
55000106163358120فارياب10
21000291512010كونر11
2405233264000ننجرهار12
900010162210لغمان13
20002111010نورستان14
22056191813100كابول15
58000734443450ميدان ورك16
60000178166383120غزني17
1304028173000خوست18
38000864122020لوجر19
80001663000كابيسا20
81160535101بروان21
1300024184100بكتيكا22
38000605513010بكتيا23
23020392477120قندوز24
29000301316240بغالن25
0000000000تخار26
8000641000سمنجان27
5000531000بدخشان28
0000000000باميان29
1200024226130بلخ30
1700053238690جوزجان31
1000400000داي كندي32
1400032122230سربل33
0000000000بنجشير34

778339141570969378681391مجموعه

املس��قطة: الطائ��رات 
■ طائرة بال طيار يف والية 

روزجان.

■ مروحية يف والية بغالن.
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ال تسل عن عنصري عن نسبي

وأبــي أمــي  اإلســالم  إنــه 

مشــرٍق بضــوء  شــّع  نــوره 

جاعــالً معيــاره بيــن الــورى

خالــٍد بإخــاء  فأْتَلَْفنــا 

الهــدى بمنهــاج  وتســامينا 

الــورى ربُّ  صاغــه  بنظــاٍم 

فهــو أعلــى مــن مــدار الشــهِب

مانــح اإلنســان أقــوى نســِب

الغيهــِب ظــالم  كل  ماحيــاً 

المــأرِب التقــوى ونبــل  كــرم 

ــْذر عريــق الحســِب راســخ الَج

في ِظالل الوحي أصفى مشــرِب

ــَرِب ــي الُك ــوان ماح ــر األك فاط

!ال تسل
من شعر: حسن الذاري




