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العيد في أفغانستان له معنى آخر ..
)موعدنا صالة العيد في صحراء قندهار(

مــع كل عيــد يصــدر بيــان عــن أميــر المؤمنيــن المــا محمــد 
عمــر، حتــى صــارت كلماتــه عامــة مــن عامــات العيــد 

ــه. وجــزء مــن فرحت
ــم  ــة، تنظ ــة جهادي ــد مناســبة ديني ــح العي ــان يصب ــع البي وم
المســلمين صفــاً واحــداً ضمــن شــعائر الديــن العظمــى، مــن 
صيــام وحــج وجهــاد، تمامــاً كمــا يقفــون صفــاً متراصــا 

ــة. ــوم وليل ــس كل ي ــوات الخم ــى الصل ــاً ف منتظم
 قبــل  العــدوان األمريكــي علــى أفغانســتان كان عشــرات 
ــى  ــات أفغانســتان يتجمعــون فــى مصل ــوف مــن كل والي األل
العيــد فــى صحــراء قندهــار، ألداء صــاة العيــد خلــف أميــر 
ــدة  ــة فري ــي ظاهــرة إيماني ــر، ف ــد عم ــن المــا محم المؤمني

ــخ المســلمين. ــل وتاري ــخ أفغانســتان ب ــى تاري ف
وبعــد الغــزو الوحشــي اصطــف الشــعب األفغانــي خلــف 
األميــر لمقاومــة الطغيــان الصليبــي، دفاعــاً عــن الديــن 
والوطــن الحــر الــذي يرفــض الســجود إال لخالقــه. وعوضــاً 
عــن خطبــة العيــد فــى صحــراء قندهــار، تطــل بيانــات 
ــم لرضــا  ــق القوي ــر للشــعب الطري ــي تني ــن ك ــر المؤمني أمي
ــاد  ــق الجه ــي طري ــم ف ــحذ الهم ــن، وتش ــعادة الداري هللا وس
ــة  ــى الجن ــود إل ــة تق ــيمة، فالطاع ــه الجس ــاق وتضحيات الش

رغــم طريقهــا المحفــوف بالمــكاره.
ومــع القيــادة الكفــؤ والقــدوة الصالحــة تهــون كل الصعــاب 
ويحلــو الجهــاد، فتُقبــل النفــوس علــى خــوض األهــوال 
ــدو  ــع بالع ــا دف ــذا م ــور باســمة. وه بصــدور منشــرحة وثغ
نحــو الهزيمــة والفــرار مــن أفغانســتان، وأدى إلــى اضطراب 
أوضاعــه  فــي الداخــل والخــارج، وأن يحيــق  بــه  مــن 
ــدان  ــع فق ــزوال، م ــار ال ــور وأخط ــب الفشــل والتده كل جان

ــة. ــة والهيب المكان
وذلــك مصيــر كل مــن تجــرأ علــى غــزو هــذا البلــد  المســلم، 
ــخ  ــه التاري ــن علي ــا يبره ــذا م ــد. وه ــر المجاه ــعبه الح وش
ــا التــي كانــت توصــف  ــك هــي بريطاني ــد والقريــب. فتل البعي
عنهــا  تغيــب  ال  التــي  »اإلمبراطوريــة  أو  »بالعظمــى« 
ــا.  ــارات كله ــى ســطح  الق ــا عل ــي أرجائه الشــمس«، لترام
ــرن  ــات الق ــي بداي ــتان ف ــي أفغانس ــا ف ــد اندحاره ــن بع ولك
الماضــى، زالــت عظمتهــا وبــدأت رحلتهــا مــع الضعــف 
ــى شــكل  ــة حتــى صــارت مجــرد جزيــرة عل وإنحــدار المكان
دولــة مــن الدرجــة الثانيــة. أمــا الســوفييت فمــع فشــل 
مغامرتهــم الحمقــاء فــي أفغانســتان انتهــت دولتهــم واختفــت 
مــن الوجــود وكأنهــا لــم تكــن، رغــم أنهــا كانــت قــوة دوليــة 
عظمــى تنــازع العالــم مــع المعســكر الغربــي بقيــادة الواليــات 

ــدة.   المتح
فــي  األمريكيــة  وقيادتــه  المعســكر  ذلــك  تــورط  واليــوم 
أفغانســتان لياقــي علــى أرض أفغانســتان أكبــر الهزائــم فــي 
ــره  ــن مصي ــروب م ــاره واله ــر انهي ــاول تأخي ــه. فيح تاريخ
ــداداً  ــكان، إمت ــي كل م ــن ف ــروب والفت ــران الح ــعال ني بإش

مــن بــاد العــرب إلــى أفريقيــا، ومــن أقصــى شــرق أوروبــا 
إلــى أقصــى شــرق آســيا. مهــدداً العالــم بحــروب قــد تندلــع 
والغــرب  أمريــكا  وكأن  الجميــع،  ســيطرة  عــن  وتخــرج 
ــق  ــن »ال يحي ــان(. ولك ــا الطوف ــن بعدن ــون: )نحــن وم يقول
ــه.  ــي خلق ــك هــي ســنة هللا ف ــه« وتل ــر الســيء إال بأهل المك
لقــد غرقــت إمبراطوريــات الطغيــان الكبــرى فــي أفغانســتان، 
البشــرية جمعــاء،  الكريــه وتحــررت منهــا  فــزال ظلهــا 
وظلــت أفغانســتان منــارة لإلســام والحريــة، وأرض الشــعب 

ــذي ال يقهــر.  المجاهــد ال

ــي  ــه الشــعب األفغان ــة كلمت ــي بداي ــن ف ــر المؤمني يبشــر أمي
بالنصــر النهائــي الــذي اقتــرب، واإلنتصــارات المبهــرة 
األرض  علــى  المحتليــن  ســيطرة  وانكمــاش  المتواليــة، 
وتســاقط قاعهــم، وتصــدع بنيــان الظلــم الــذي حاولــوا 
بنــاءه ليخلفهــم فــي حكــم أفغانســتان كــي يحــرس أطماعهــم 

ــا  فيه
ويؤكــد أن جهــاد الشــعب مســتمر حتــى التحريــر الكامــل 
وقيــام نظــام إســامي قــوي. وحســب قــول البيــان: »إن 
الحــرب لــن تتوقــف فــي أفغانســتان إال بعــد أن تخــرج منهــا 
جميــع القــوات المحتلــة وتقــوم فيهــا حكومــة حــرة خالصــة 
». ويرفــض أميــر المؤمنيــن بشــكل قاطــع عقــد أي اتفاقــات 
أمنيــة مــع المحتليــن، مؤكــدا أن بقــاء جنــدي محتــل واحــد 

ــي اســتمرار الجهــاد. يعن
ويــرى أميــر المؤمنيــن أن غايــة ذلــك الجهــاد هــو أن يتمتــع 
ــى ظــل نظــام إســامي  ــاة الســعيدة ف ــان » بنعمــة الحي األفغ
قــوي«، وأن »أفغانســتان هــى بيــت مشــترك لجميــع األفغــان 
ــرى  ــه ». وي ــع بحــق خدمت ــى هــذا الشــعب يتمت ــرد ف وكل ف
ــد أن »اإلمــارة اإلســامية  ــى رســالة العي ــن ف ــر المؤمني أمي
للرجــل  اإلســام  أعطاهــا  التــي  الحقــوق  بجميــع  تؤمــن 

ــا«. ــة بإعطائه ــر نفســها ملتزم ــرأة وتعتب والم
مــع كل عيــد يأتــي بيــان أميــر المؤمنيــن ليؤكــد مكانــة وثبات 
شــعب أفغانســتان المســلم علــى طريــق الجهــاد وطاعــة هللا، 
ومشــارفته علــى مســتقبل إســامي مبــارك وســعيد. وهــذا ما 
يجعــل للعيــد فــي أفغانســتان معنــى آخــر. وفــي الغــد القريــب 
ــب ـ ســيجتمع عشــرات  ــي األمــس القري ــر ف ــا كان األم ـ كم
ــي صحــراء قندهــار ألداء  ــوف مــن شــعب أفغانســتان ف األل
صــاة العيــد خلــف أميــر المؤمنيــن، والســماع منــه مباشــرة. 

وما ذلك على هللا بعزيز.

تتاحية
اإلف
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بيان أمير المؤمنين المال محمد عمر حفظه اهلل
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام  1435هـ

بسم هللا الرحمن الرحيم
ــن  ــر المحّجلي ــام الغ ــى  إم ــن، والصــاة والســام عل ــرة والمتكبري ــذل الجباب ــن وم ــن، ناصــر المجاهدي الحمــدهلل رب العلمي

ــن ــه أجمعي ــه وأصحاب ــی آل ــه وســلم و عل ــی هللا علي ــا محمــد صل ســيدنا ونبين
َ َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسنُون (}النحل /۱۲۸{ قال هللا تبارک وتعالی: ) إِنَّ هللاَّ

ــوده  ــر اإلســاُم، وَعُم ــه وســلم : )رأس األم ــی هللا علي ــال رســول هللا صل ــال : ق ــه ق ــل رضــي هللا عن ــن جب ــاذ ب و عــن مع
الصــاةُ، وِذروة َســنَامه الجهــاد (. رواه الترمــذي.

إخوتنا المسلمون! وشعبنا المجاهد! 
السام عليکم ورحمة هللا وبرکاته

ــام  ــام والقي ــا الصي ــم جميع ــل هللا منک ــارک، وتقبّ ــر المب ــد الفط ــوم عي ــرکات ي ــراح والب ــوم األف ــول ي ــا بحل ــم جميع أهنّئک
والصدقــات والدعــوات  والجهــاد وجميــع أعمالکــم الصالحــة.

أيها المسلمون!
إنّهــا فرصــة للســعادة والثنــاء أن أعــاد هللا تعالــی علينــا هــذا اليــوم فــي الوقــت الــذي نشــهد فيــه االنتصــارات تلــو االنتصارات 

فــي مياديــن الجهاد. 
ــرت  ــد طُّه ــک، وق ــی ذل ــی عل ــن والحمــد هلل تعال ــح المجاهدي ــي صال ــه ف ــد کلّ ــی مســتوی البل إّن األوضــاع  العســکرية  عل
ــي ســبيل  ــن ولشــعبنا المســلم ف ــّذة للمجاهدي ــات الف ــّم بالتضحي ــی ث ــن بنصــر هللا تعال ســاحات واســعة  مــن تواجــد المحتلّي
هللا تعالــی. وباتــت مراکــز العــدّو الهاّمــة  فــي المــدن هدفــاً لضربــات المجاهديــن الموفقــة، وقــد أحكمــت اإلمــارة اإلســامية 
إدارتهــا للمناطــق المحــّررة أکثــر مــن ذي قبــل، وصفــوف المجاهديــن متّحــدة  ومنّســقة وأکثــر فّعاليــة مــن أّي وقــت مضــی.

ولکــّن المؤســف هــو أّن العــدّو الزال يســتغّل بعــض الغافليــن مــن أبنــاء هــذا الشــعب کوســيلة لتحقيــق أهدافــه المشــؤومة 
فــي الوقــت الــذي ينســحب فيــه هــو مــن ميــدان المعرکــة، بينمــا يدفــع بهــؤالء إلــی ميــدان القتــال. إنّنــي أدعــو جميــع الجنــود 
األفغــان والشــرطة وجميــع المخالفيــن األفغــان العامليــن فــي صــف العــدّو وأقــول لهــم: ال تُهلکــوا أنفســکم فــي ســبيل تحقيــق 
أهــداف العــدّو! وکذلــک أقــول لهــم: انضّمــوا إلــی شــعبکم، واشــترکوا فــي هــذا الجهــاد المبــارک، وحاربــوا العــدّو المشــترک 

إلــی جانــب مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية لتکتســبوا ســعادة الدنيــا واآلخــرة.
وإنّنــي أرجــو مــن العلمــاء والوجهــاء وشــيوخ القبائــل أن يقومــوا بتوعيــة هــؤالء الشــباب الغافليــن الذيــن يُســتَغلّون مــن 
قِبـَـل العــدّو، وکذلــک يجــب علــی اآلبــاء واألّمهــات واألقــارب أن يســعوا فــي إنقــاذ أبنائهــم وذويهــم مــن الوقــوع فــي خســارة 

الدنيــا واآلخــرة .
وعلــی المجاهديــن أن يلتزمــوا سياســة إمــارة أفغانســتان اإلســامية فــي حســن معاملــة مــن ينشــق عــن صفــوف العــدّو، 
وعليهــم أن يســتقبلوا هــؤالء ويرّحبــوا بهــم، وعليهــم أن يقــّدروا ويجلّــوا بطــوالت أولئــک األبطــال مــن أصحــاب الضمائــر 
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الحيّــة مــن الجنــود الذيــن يهجمــون علــی األعــداء مــن داخــل صفوفهــم ثــّم يلتحقــون بصفــوف المجاهديــن.
ـــ  وإنّني  ـــ والحمــد هلل تعالــی علــی ذلــکـ  إّن تعــاون الشــعب مــع المجاهديــن وثقتــه بهــم قــد ازدادت أکثــر مــن أّي وقــت آخــرـ 
نيابــة عــن المجاهديــن  أشــکر أبنــاء شــعبي المحبّيــن للديــن والوطــن، وأســأل هللا تعالــی لهــم الرفعــة والهنــاء والســعادة فــي 

الدنيــا واآلخــرة علــی وقوفهــم الصامــد إلــی جانــب المجاهدين.

إّن قــدرات اإلمــارة اإلســامية فــي حالــة مــن التقــدم والتطــور مثلمــا هــي فــي المجــال العســکري، وقــد قّدمــت لجــان اإلمــارة 
اإلســامية خدمــات جليلــة فــي مجــاالت التعليــم، والصحــة، واالقتصــاد، والخدمــات القضائيــة، والدعــوة واإلرشــاد، والثقافــة 
واإلعــام، والشــهداء والمعاقيــن، ولجنــة التنســيق والمراقبــة للشــرکات والمؤسســات، ولجنــة  شــؤون األســری، ولجنــة 
منــع وقــوع الخســائر فــې صفــوف المدنييــن. وإنّنــي إذ أطلــب مــن هللا تعالــی للقائميــن علــى أمــر هــذه اللجــان األجــر العظيــم 

لتقديمهــم هــذه الخدمــات وأرجــو منهــم المزيــد مــن التقــّدم، والقيــام بالمزيــد مــن الخدمــات الفّعالــة.
ــد أحــرزت وجاهــة  ــا وإرشــادنا ق ــي تســيّر أعمالهــا وفــق توجيهن ــة الشــؤون السياســية لإلمــارة اإلســامية والت  إّن  لجن
سياســية فــي المجاليــن المحلــي والعالمــي، ونتيجــة للجهــود اإليجابيــة لهــذه اللجنــة صــارت معظــم الجهــات التــي کانــت 
تخالفنــا تعتــرف اآلن باإلمــارة اإلســامية کحقيقــة واقعــة، وقــد کانــت عمليــة تبــادل األســری مــع  حکومــة أمريــکا إحــدی 

اإلنجــازات الطيبــة لمســاعي هيئــة المکتــب السياســي.
 إّن إدارة االحتــال فــي کابــل تواجــه الفشــل الشــامل فــي جميــع المجــاالت، حتــی أنّهــا خســرت ثقــة ممّوليهــا فــي الخــارج 
ــب  ــاد، وغص ــي الفس ــام األول ف ــت المق ــا حقق ــّد أنّه ــی ح ــاد إل ــا الفس ــری فيه ــل، واستش ــي الداخ ــا ف ــة أتباعه ــدت ثق وفق

ــة. ــکات العام ــب الممتل األراضــي، ونه

وإّن عمليــة التزويــر لانتخابــات األخيــرة فضحــت إدارة کابــل العميلــة وكشــفت حقيقــة الديموقراطيــة الغربيــة. إّن المحتلّيــن 
وعماؤهــم کانــوا يهدفــون مــن إجــراء عمليــة االنتخابــات إلــى أن يُظهــروا  للشــعب األفغانــي أّن هنــاک تغييــر ديموقراطــي، 
إال أّن الشــعب األفغانــي منــذ البدايــة کان يـُـدرک أهــداف العــدّو، ولذلــک رفــض المشــارکة فــي تلــک العمليــة، وهاقــد شــاهد 
ــداع  ــاء لخ ــعارات جوف ــي إال ش ــراع ماه ــق االقت ــطة صنادي ــر بواس ــن التغيي ــث ع ــات  والحدي ــة االنتخاب ــع أّن عملي الجمي
ــرون  ــا ي ــاس جميع ــم الن ــا. وهاه ــة، واللســانية وغيره ــة والجهوي ــات القومي ــار االختاف ــن، وإذکاء ن الشــعب، وزرع الفت
ـــ کمــا تنبّأنــا بهاــــ  إلــی تنصيــب ُمعــد مســبقاً مثلمــا کان فــي المــرات الماضيــة. إّن  اللعبــة األمريکيــة لانتخابــات قــد تحّولــتـ 
الصاحيــات وزمــام األمــور فــي إدارة کابــل ال تــزال فــي يــد أمريــکا، وال يملــک العمــاء ســوی االلتــزام بمــا يمليــه ويفرضــه 

عليهــم ســادتهم األمريکييــون  مــن دون أن ينظــروا إلــی مصالــح الشــعب والبلــد.

إنّنــا نخاطــب أمريــکا والــدول األروبّيــة التــي لهــا قــوات فــي أفغانســتان أو تفکــر فــي الحفــاظ علــی التأثيــر السياســي فــي 
ــه ونقــول لهــم أن اترکــوا األفغــان  ليؤسســوا لهــم حکومــة إســامية  ــاء قواعــد عســکرية لهــا في ــد إبق ــد أو تري هــذا البل
حــّرة مســتقلّة وفــق متطلباتهــم الدينيــة والشــرعية. وإن اغتصابكــم هــذا الحــق منهــم ليــس ظلمــاً وتجــاوزا علــى المعاييــر 
اإلنســانية فحســب، بــل إن نتيجــة هــذا اإلجــرام منكــم ســتكون نفــس النتيجــة التــي شــاهدتموها خــال ثــاث عشــرة ســنة 
الماضيــة، ولعلکــم تکونــون قــد أدرکتــم أّن الشــعب األفغانــي الــذي لــه تاريــخ حافــل بالجهــاد والبطــوالت فــي ســبيل الدفــاع 

عــن الديــن والحفــاظ علــی الحّريــة اليرضــی بالــذّل، واليقبــل الحکومــات العميلــة. 
إنّنــا نعتقــد أّن الحــرب لــن تتوقــف فــي أفغانســتان إال بعــد أن تخــرج منهــا جميــع القــّوات المحتلّــة، وتقــوم فيهــا حکومــة 
ــه ال  ــال، ألنّ ــة المحــدودة  تحــت أي اســم کان هــو بمعنــی اســتمرار القت إســامية حــّرة خالصــة. وإن بقــاء القــوات المحتل

يتحّمــل أي أحــد بقــاء القــوات الغازيــة فــي بلــده.
إنّنــا نحــّذر الذيــن يفّکــرون فــي عقــد اإلتفاقيــات األمنيــة مــع المحتليــن مــن إيجــاد أســباب الســتمرار االحتــال ودوام الحــرب. 
إّن بقــاء القــوات المحتلـّـة ليــس فــي صالــح أحــد، وإّن الوضــع األمنــي ســيزداد ســوءاً فــي البلــد والمنطقــة فــي حــال اســتمرت 
الحــرب، وسيتســبب بصفــة خاصــة فــي عــدم قيــام النظــام اإلســامي فــي هــذا البلــد، وعــدم وجــود االســتقال السياســي، 
وانعــدام الســيادة علــى أرض الوطــن، وسيتســبب فــي توســعة الحــرب الفکريــة والثقافيــة األجنبيــة، ممــا ينتــج عنــه دمــار 

مســتقبل األجيــال القادمــة. 

ــد وإقامــة نظــام إســامي مســتقل فيــه، وکمــا  ــا هــو لتحريــر البل ــم والجــوار مــّرة أخــری أّن  کفاحن ــا نطمئــن دول العال إنّن
أنّنــا النريــد اإلضــرار والتدخــل فــي شــؤون دول الجــوار والمنطقــة والعالــم، فکذلــک نحــن ال نقبــل الموقــف العدائــي الضــاّر 
مــن أي أحــد، ونطالــب اآلخريــن أيضــا باتخــاذ الموقــف المماثــل تجاهنــا. وإنّنــي آمــر المجاهديــن المرابطيــن فــي الحــدود 

والثغــور ّأن يحرســوا حــدود البلــد، وأن يحافظــوا علــی العاقــات الحســنة القائمــة علــی أســاس مــن االحتــرام المتبــادل.  
وأمــا مــا يجــري مــن الحــوادث والتطــّورات فــي منطقــة الشــرق األوســط  فنقــول: علــی القــوی العالميــة أن تتــرک شــعوب 
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ــر بعــد  هــذه المنطقــة لتصــل إلــی أهدافهــا المشــروعة، وال يُعقــل أن تُتّهــم الثــورات الشــعبية بتهمــة االرهــاب الجوفــاء لتُمطَ
ذلــک بحمــم النيــران والقنابــل، أو يـُـزّج بأهلهــا فــي الســجون والمعتقــات. اليمکــن ألحــد أن يهــزم إرادة الشــعوب بمثــل هــذه 

األعمــال. 
وإنّنــا نديــن ونشــجب العــدوان المتوحــش للکيــان »اإلســرائيلي« الغاصــب ضــد الفلســطينيين المظلوميــن  الذيــن قُتــل وُجــرح 
وشــّرد المئــآت  واآلالف منهــم فــي شــهر رمضــان المبــارک. إنّنــا ننــادي العالــم وبخاصــة العالــم اإلســامي أال يســکت تجــاه 
هــذه الجرائــم، ألّن الســکوت تجاههــا جــور وخســارة للجميــع، ويجــب أن تُتخــذ إجــراءات عمليــة عاجلــة لمنــع هــذا الظلــم 

والعــدوان  لکــي اليــزداد الوضــع األمنــي فــي المنطقــة والعالــم ســوءاً.

أيها المجاهدون األبطال في اإلمارة اإلسامية!
إّن مــن واجبکــم الدينــي والوطنــي أن تســعوا إلســعاد شــعبکم، وأن تُحســنوا إليــه. وتذكــروا أن الِکبــر، والغــرور، وإعمــال 
القــّوة والســاح ضــّد النــاس مــن دون مبــّرٍر شــرعٍي، وتهديــد عامــة الشــعب، وإيذاؤهــم وتخويفهــم، وإلحــاق األضــرار بهــم 
فــي األمــوال واألرواح هــي کلّهــا مــن الجرائــم الکبيــرة التــي لــن ينجــوا مرتكبهــا مــن المحاســبة فــي الدنيــا واآلخــرة. يجــب 
أن يکــون ُخلُقُُکــم فــي التعامــل مــع الشــعب هــو الِحلــم، والتواضــع، وليــن الجانــب، واإليثــار، واالحتــرام المتبــادل، ولتتذّکــروا 
أّن هللا تعالــی ال ينظــر إلــی صورکــم وشــعاراتکم الظاهريــة، بــل ينظــر إلــی قلوبکــم وأعمالکــم، وإلــی أخاقکــم التــي تتعاملــون 

بهــا مــع النــاس.
علــی المجاهديــن أن يبذلــوا جهــوداً مخلصــة إلحقــاق العــدل واألمــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة اإلمــارة اإلســامية، وأن 

يســدوا طريــق اللصــوص، وقطّــاع الطــرق، والمفســدين، وأن يعملــوا إليجــاد البيئــة اآلمنــة إلســعاد الشــعب.
ــعب  ــراد الش ــة أف ــی أرواح عام ــاظ عل ــی الحف ــة إل ــات الجهادي ــام بالعملي ــاء القي ــوا أثن ــک أن ينتبه ــن کذل ــی المجاهدي وعل
ــوم  ــن أن تق ــي صفــوف المدنيي ــوع الخســائر ف ــع وق ــة المخصصــة لمن ــی اللجن وأموالهــم لکــي ال يلحــق بهــم الضــرر، وعل

ــن . ــوف المدنيي ــي صف ــوع الخســائر ف ــع وق ــة لمن ــة تاّم ــل بجّدي ــى أحســن وجــه وتعم ــا عل ــوكل إليه ــل الم بالعم
ويجــب علــی المجاهديــن أال ينســوا أّن صمودهــم أمــام القــوات الغازيــة وانتصارهــم عليهــا إنمــا كان ببرکــة تمّســکهم بحبــل هللا 
تعالــی، فليلتزمــوا طاعــة هللا تعالــی، وطاعــة رســوله، وطاعــة أولــي األمــر منهــم. وليجتنبــوا النفــاق، واالختــاف والتعصــب، 
وليعــززوا مــن أواصــر الوحــدة واألخــّوة والثقــة المتبادلــة فيمــا بينهــم، وليحافظــوا علــی صفهــم الجهــادي مرصوصــاً غيــر 

متصــّدع .

 أيها المواطنون المجاهدون!
إّن بلدنــا علــی مشــارف التحريــر الکامــل بــإذن هللا تعالــی، وإنّنــا علــی ثقــة تاّمــة بــاهلل تعالــی بأنـّـه ســيُنعم علــى األفغــان بنعمــة 
الحيــاة الســعيدة فــي ظــل النظــام اإلســامي القــوي إن شــاء هللا تعالــی کمــا أنعــم عليهــم بصمودهــم أمــام هجــوم العــدّو والقضــاء 

علــی احتالــه الظالــم.
ــع بحــق خدمتــه، واإلمــارة اإلســامية ســتُقيم  إّن أفغانســتان بيــت مشــترک لجميــع األفغــان، وکل فــرد مــن هــذا الشــعب يتمتّ
النظــام الــذي يــری فيــه جميــع أطيــاف الشــعب األفغانــي أنفســهم فــي مرآتــه، ولــن يحــّس  فيــه أحــد أنـّـه خــارج إطــاره. وعلــى 
الصعيــد االقتصــادي ســيکون ترکيــز النظــام علــی الزراعــة، والثــروة الحيوانيــة، واســتخراج المناجــم مســتغلة المســاعدات 
الدوليــة. وســيهتّم النظــام  ببنــاء البنيــة التحتيــة، والمشــاريع التنمويــة والتقنيــة. وســيکون ذلــک النظــام خادمــاً للمجتمــع  
يقــّدم الخدمــات للشــعب والبلــد فــي مجــاالت التربيــة، والتعليــم، والثقافــة، واالجتمــاع، والتعميــر والمشــاريع التنمويــة علــی 

أســاس العــدل والشــفافية.
 وکمــا أّن اإلمــارة اإلســامية تــری أن تطبيــق النظــام اإلســامي ضمانــاً لســعادة الدنيــا واآلخــرة،  فهــي کذلــک تــری األخــذ 
بالعلــوم والتقنيــة، والعلــوم اإلنســانية، والمســتجدات اإليجابيــة النافعــة مــن الضــرورات األساســية إلحــکام وتقويــة النظــام 
اإلســامي والشــعب المســلم وإغنائــه. وإنّنــا نــرّد بشــّدة جميــع اإلشــاعات المســيئة ضــّد اإلمــارة اإلســامية في هــذا الخصوص، 
کمــا نــرّد تهمــة مخالفــة التعليــم التــي يُلصقهــا األعــداء بهــا. إّن اإلمــارة اإلســامية  تــری اإلهتمــام بالتعليــم مــن الواجبــات 

الدينيــة، وتُؤمــن بجميــع الحقــوق التــي أعطاهــا اإلســام  للرجــل والمــرأة، وتعتبــر نفســها ملتزمــة بإعطائهــا.
وفــي النهايــة أهنّئکــم  مــّرة أخــری  بحلــول عيــد الفطــر المبــارک، وأســأل هللا تعالــی أن يوفقکــم فــي أيــام األفــراح هــذه لمــّد يــد 
العــون إلــی الفقــراء والبائســين مــن األســر المســلمة، وأن تمســحوا بيــد العطــف والشــفقة علــی رؤوس األيتــام، وأن تســاعدوا 
ذوي الشــهداء واألســری والمهاجريــن، وأن تحســنوا إلــی األســری والجرحــی المســلمين وتواســوهم بمــا تســتطيعون. وتقبـّـل 

هللا منــا ومنکــم صالــح األعمــال .

والسام عليکم  ورحمة هللا وبرکاته
خادم اإلسام  أمير المؤمنين  الما محمد عمر المجاهد 
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حاوره: خبير أحمد مجاهد

ــا  ــتان ، تحيطه ــي أفغانس ــة ف ــات المركزي ــن الوالي ــي م غزن
ومــن  وردگ(،  و)ميــدان  )لوگــر(  واليتــا  الشــرق  مــن 
شــمالها  فــي  وتقــع  و)أرزگان(،  )زابــل(  واليتــا  الغــرب 
ــا(  ــا )بكتي ــان( و)دايكنــدي( وفــي جنوبهــا واليت ــا )بامي واليت
ــر  ــة )22915( كيلومت ــغ مســاحة هــذه الوالي ــكا(. تبل و)بكتي
مربــع، ويصــل عــدد ســكانها حســب التقديــرات األخيــرة إلــی 
تســعمئة ألــف نســمة. تُعتبــر هــذه الواليــة مــن الواليــات ذات 
ــة  ــات التاريخي ــن الوالي ــي م ــة، وه ــكانية العالي ــة الس الكثاف
المعروفــة فــي أفغانســتان؛ وقــد كانــت هــذه الواليــة عاصمــة 
الدولــة الغزنويــة بقيــادة يميــن الدولــة الســلطان محمــود 

ــی.  ــه هللا تعال ــوي رحم الغزن

عــاوة  مديريــة   )17( إلــی  اآلن  غزنــي  واليــة  تنقســم 
ــدر(  ــي: )أن ــا ه ــي(، ومديرياته ــة )غزن ــا مدين ــی مركزه عل
ــري(  ــه عم ــيدان( و)خواج ــان( و)رش ــه خ ــك ( و)زن و)ده ي
و)خوگيانــي( و)واغــز( و)جاغــوري( و)نــاور( و)مالســتان( 
ــر(  ــد( و)َمقُ ــاغ( و)آب بن ــره ب ــرو( و)ق ــتان( و)گي و)أجرس

و)گيــان( و)نــاوه(. 

فــي  المجاهديــن  معاقــل  أهــّم  مــن  غزنــي  واليــة  تُعتبــر 
االحتــال  بــدء  منــذ  الجهــاد  فيهــا  ويســتمّر  أفغانســتان، 
ــم  ــاع، ومعظ ــف أو انقط ــوم دون أي توق ــی الي ــي إل األمريك
مناطقهــا محــّررة عــن ســيطرة العــدّو بفضــل هللا تعالــی، 
ويســعی المجاهــدون لتحريــر بقيــة مناطقهــا بــإذن هللا تعالــی. 
ولكــي نقــّدم الصــورة الكاملــة عــن األوضــاع الجهاديــة فــي 
ــع  ــي م ــود( الحــوار التال ــة الصم ــة أجــرت )مجل ــذه الوالي ه
ــوي  ــيخ المول ــة الش ــذه الوالي ــام له ــادي الع ــؤول الجه المس

ــوار:  ــص الح ــم ن ــم، وإليك ــم صمي ــد قاس محم

الصمــود: ماهــي أوضــاع الجهــاد والمجاهديــن األخيــرة فــي  
واليــة )غزنــي( ضمــن سلســلة عمليــات )خيبــر(، ومــا مــدی 

ســيطرة المجاهديــن علــی المناطــق فــي هــذه الواليــة؟ 
المولــوي محمــد قاســم صميــم : الوضــع الجهــادي فــي واليــة 
)غزنــي( يبّشــر بالخيــر و اإلطمئنــان، ويتواجــد المجاهــدون 
فــي 14 مديريــة مــن مديريــات هــذه الواليــة بشــكل واضــح 
ــم  ــون جهاده ــة، ويواصل ــكياتهم الجهادي ــن تش ــال ضم وفّع
ضــّد العــدّو فــي جــّو مــن االتحــاد والوفــاق وبمعنويــات 
قويــة وعاليــة، وتفاصيــل الوضــع فــي هــذه المديريــات هــي 

ــي:  كالتال
ــة  ــان( مفتوح ــه خ ــاوة( و)زن ــات )رشــيدان( و)ن 1 – مديري
بشــكل كامــل، واليوجــد فيهــا أي نــوع مــن التواجــد للعــدّو. 
2 -  و مديريــات )گيــرو( و)خوگيانــي( و)واغــز( يتواجد فيها 
ــّم  ــار، ويت ــت الحص ــو تح ــات وه ــز المديري ــي مراك ــدو ف الع

تموينهــم عــن طريــق الجــّو أو مــن خــال قــّوات كثيــرة للعــدّو 
يســيّرها إليــه برفقــة الدبّابــات وعــدد كبيــر مــن العســكر كّل 
عــّدة شــهور، أمــا بقيــة ســاحات هــذه المديريــات فهــي تحــت 
ــدّو أن يخرجــوا  ــود الع ــن، وال يســتطع جن ســيطرة المجاهدي
ــن  ــتهداف المجاهدي ــن اس ــاً م ــة خوف ــي الحكومي ــن المبان م
ــر  ــد )200( مت ــی بُع ــع عل ــن تق ــادق المجاهدي ــم. ألّن خن له
ــة  ــي مديري ــي(، وف ــة )خوگيان ــي مديري ــدّو ف ــع الع مــن مواق
)گيــرو( فيتواجــد المجاهــدون فــي أقــرب قريــة للمديريــة 
وهــي قريــة ) پنــی( التــي ال تبعــد عــن مركــز المديريــة ســوی 
نصــف كيلومتــر فقــط، وكذلــك يتواجــد المجاهــدون فــي 
مديريــة )واغــز( فــي قريــة )آخندخيــل( التــي تقــع علــی بُعــد 
ــدّو، ويســتهدف المجاهــدون  ــز الع ــر واحــد مــن مرك كيلومت

جنــود العــدّو مــن القــری المحيطــة بتلــك المديريــات. 
3 -  و أّمــا مديريــات ) گيــان( و)آب بنــد( و) قــره بــاغ( 
و)أنــدر( و) ده يــك ( فيســيطر المجاهــدون علــی %70 مــن 
ــي  ــدّو ف ــة ضــّد الع ــات الجهادي ــون بالعملي ــا، ويقوم أراضيه

ــم العســكرية.  ــق ُخطَِطه ــة ســاحاتها طب بقي
)َمقُــر( و)خواجــه عمــري( ومركــز  -  وأّمــا مديريتــا   4
أّن  إالّ  العــدّو،  فيهــا  فيتواجــد  غزنــي(  )مدينــة  الواليــة 
ــة  ــة والقوي ــة الفّعال ــات الجهادي ــن يقومــون بالعملي المجاهدي
فــي هــذه المناطــق أيضــا، ويكبـّـدون فيهــا العــدّو الخســائر في 
األرواح والعتــاد. وللمجاهديــن تواجــد وهجمــات خطيــرة فــي 
مركــز الواليــة )مدينــة عزنــي( فــي شــكل  حــرب العصابــات 
ــن  ــات المجاهدي ــت عملي ــد أربك ــّر، وق ــّر والف ــات الك وعملي

ــر.  ــی حــّد كبي ــة إل ــي داخــل المدين ــدّو ف ــة الع حرك
وأّمــا العمليــات الربيعــة التــي ُســّميت بـــ )عمليــات خيبــر( فقد 
ــع صيحــات  ــا المحــدد م ــي يومه ــي ف ــة غزن ــي والي ــدأت ف ب
)هللا أكبــر( والزالــت مســتمّرة بفضــل هللا تعالــی، وللمجاهدين 
فيهــا إنجــازت ومكتســبات كبيــرة بفضــل هللا تعالــی، واليتســع 
ــم  ــي ســأذكر لك ــك المكتســبات إاّل أنن ــع تل المجــال لذكــر جمي

بعضهــا وهــي كالتالــي: 
ــان(  ــة )گي ــی مديري ــرة إل ــوات عســكرية كبي ــدّو ق  ســيّر الع
ــم  ــن ولكنّه ــق المجاهدي ــی مناط ــيطرة عل ــرض الس ــد ف بقص
ــَل  ــن قِبَ ــديدة م ــة ش ــد مقاوم ــرة بع ــة المنك ــوا الهزيم واجه
المجاهديــن اســتمّرت لعشــرة أيــام، ولــم يســتطع العــدّو 
ــال  ــاً يجــّر أذي ــن، فرجــع خائب ــی ســاحات المجاهدي ــدم إل التق

ــار.  ــزي والع الخ
اســتطاع المجاهــدون القضــاء علــی قائــد المليشــيات المحلّيــة 
ــة فــي  ــة تكتيكي ســيء الســمعة المدعــو )شــادنام( فــي عملي
مديريــة )آب بنــد(. وكذلــك قتــل المجاهــدون قائــد األمــن 
ــن  ــد األم ــه، وقائ ــن مرافقي ــة م ــع أربع ــز( م ــة )واغ لمديري
ــة  ــن لمديري ــد األم ــك قائ ــري(، وكذل ــه عم ــة ) خواج لمديري

ــة.  ــات متفرق ــي هجم ــد( ف ــر( المدعــو ) حاجــی محم )َمقُ
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وكذلــك فتــح المجاهــدون نقطتيــن أمنيتيــن للعــدّو فــي مديرية 
)قربــاغ( ونقطــة واحــدة حديثــة اإلنشــاء فــي مديريــة ) 

ــي(.  خوگيان
و باالضافــة إلــی ماســبق فقــد قــاوم المجاهــدون الغــارة 
الليليــة لألمريكييــن مقاومــة شــديدة فــي قريــة )عليــزو( فــي 
مديريــة ) أنــدر( وقــد قــال شــهود عيــان أنهــم رأوا عشــرات 
الجثــث للقتلــی األمريكييــن وعمائهــم األفغــان بعــد مقاومــة 
ــي  ــدون ف ــل المجاه ــن. قت ــن المداهمي ــن لألمريكيي المجاهدي
ــوا  ــدّو، وغنم ــود الع ــن جن ــرات م ــورة عش ــات المذك العملي
ــات  ــة قاذف ــوع PK  وقناصــاً، وثاث ــن ن ــم رّشاشــين م منه
RPG، وســتة كاشــنكوفات. هــذا وقــد قــام المجاهــدون 
بعمليــات كثيــرة أخــری فــي بقيــة المناطــق المديريــات، 

ــدّو.  ــن ســيطرة الع ــرة م روا مناطــق كثي ــرِّ وح

الصمــود: كيــف تصــّدی المجاهــدون لمنــع إجــراء المرحلــة 
ــة فــي واليــة  الثانيــة مــن عمليــة االنتخابــات لــإلدارة العميل

)غزنــي(؟ 
المولــوي محمــد قاســم صميــم :  واجهــت العمليــة اإلنتخابيــة 
ــم  ــة ل ــي(، ألّن اإلدارة العميل ــة )غزن ــي والي ــاً ف ــاً ذريع فش
ــي عمليــة االنتخابــات إلــی ثمانــي  تقــدر علــی إرســال موظفّ
مديريــات فــي هــذه الواليــة، فلــم تجــِر هنــاك أيِّــة انتخابــات. 
وفــي خمــس مديريــات وضعــت اإلدارة العميلــة صناديــق 
االقتــراع فــي مراكــز المديريــات التــي اســتهدفها المجاهــدون 
مــن الصبــاح إلــی المســاء فــي ذلــك اليــوم، وكان المجاهــدون 
قــد أصــدروا باغــات وإنــذارات لعامــة النــاس بعــدم الذهــاب 
فــي ذلــك اليــوم إلــی مراكــز المديريــات لــإلدالء بأصواتهــم، 
ــات،  ــي المديري ــات ف ــز االنتخاب ــی مراك ــد إل ــب أح ــم يذه فل
أّمــا مدينــة )غزنــي( فقــد قــام فيهــا المجاهــدون بأربعــة 
تفجيــرات فــي أربعــة مــن المراكــز االنتخابيــة والتــي منعــت 
معظــم النــاس مــن المشــاركة فــي العميلــة االنتخابيــة، وكان 
المجاهــدون قــد أخــذوا  كامــل اســتعداداتهم لمنــع إجــراء 
ــم  ــي معظ ــة ف ــك العميل ــلت تل ــك فش ــاب، ولذل ــة االنتخ عملي

ــي(.  ــة )غزن مناطــق والي

ــدی  ــا م ــة؟ وم ــيات المحلّي ــم المليش ــف واجهت ــود: كي الصم
تعــاون عامــة الشــعب مــع المجاهديــن ضــّد تلــك المليشــيات 

ــة؟  المجرم
المولــوي محمــد قاســم صميــم: المليشــيات المحلّيــة فــي 
ــا إعــام  ــي يصوره ــّوة الت ــك الق ــي( ليســت بتل ــة )غزن والي
العــدّو، والحقيقــة هــي أّن هــذه المليشــيات المحلِيــة لهــا 
ــر( و)ده  ــات )َمقُ ــق مديري ــض مناط ــي بع ــدود ف ــد مح تواج
يــك ( و)قربــاغ( و)شــلگر(، والمجاهــدون واجهــوا هــذه 
المليشــيات بعمليــات هجوميــة فــي جميــع المناطــق ومنعــوا 
ــع  ــة الشــعب م ــاون عام ــة المناطــق. وتع ــی بقي ــعها إل توّس

ــامل. ــر وش ــيات كبي ــذه المليش ــّد ه ــن ض المجاهدي
يســيطر المجاهــدون علــی ثلثــي  ســاحات مديريــة )شــلگر(، 
وقــد زرعــوا األلغــام فــي طــرق مــرور العــدّو، و يقــوم 

ــع تواجــد المليشــيات، و  ــی مواق المجاهــدون بالهجمــات عل
يســاعدهم عامــة الشــعب فــي تلــك الهجمــات بالوقــوف إلــی 

ــم.  ــه إليه ــم مايحتاجون ــم و تقدي جانبه
ــل  ــق كاب ــا طري ــّد عبره ــي يمت ــاغ( الت ــره ب ــة ) ق ــا مديري أم
قندهــار فقــد كان الجانــب الغربــي منهــا كلــه فــي العــام 
الماضــي تحــت ســيطرة العــدّو، والجانــب الشــرقي أيضــا 
كان أكثــر مــن نصــف مســاحته تحــت ســيطرته، ولكــن فــي 
هــذه الســنة خضعــت جميــع ســاحاتها الشــرقية لســيطرة 
المجاهديــن، وســيطر المجاهــدون علــی نقطتيــن أمنيتيــن 
وبذلــك خضعــت  الغربــي،  الجانــب  فــي  للعــدّو  كبيرتيــن 

ســاحات كثيــرة فــي هــذه المديريــة لســيطرتهم. 
ــاع  ــة أرب ــی ثاث ــك( يســيطر المجاهــدون عل ــة )ده ي ومديري
ــة  ــق الخاضع ــي المناط ــدون ف ــل المجاه ــد قت ــاحتها، وق مس
لســيطرة العــدّو أكبــر قائــد للمليشــيات المحلّيــة المدعــو 
ــی  ــك قضــوا عل ــي(، وبذل ــان ول ــه ) ج ــن وصاحب عبدالرحم

ــق.  ــك المناط ــي تل ــّر ف رأس الش
و أّمــا مديريــة )مقــر( فيواصــل المجاهــدون هجماتهــم عليهــا 
ــر المليشــيات  ــد(. فأم ــان( و)آب بن ــي )گي ــِل مديريت ــن قِبَ م
ــا أمســت  ــة، ألنه ــذه الوالي ــي ه ــم ف ــر مه ــات غي ــة ب المحلّي
فــي موقــف ضعيــف جــّداً والشــعب يقــف ضّدهــا إلــی جانــب 

ــن.  المجاهدي

الصمــود:  بمــا أّن معظــم طريــق كابــل – قندهــار يمتــّد عبــر 
ــق،  ــذا الطري ــدون ه ــن المجاه ــف يؤّم ــي( فكي ــة )غزن والي
و كيــف يحفظــون المــارة مــن شــّر اللصــوص و قطــاع 
المجاهديــن  اســم  الطــرق  قطّــاع  يســتغّل  الطــرق؟ وهــل 
ــا هــي  ــاً؟ وم ــذاء المســافرين وســرقة أموالهــم أحيان ــي إي ف
تدابيركــم لماحقــة قُطّــاع الطــرق و مــن يســيیء إلــی ســمعة 

المجاهديــن؟ 
قندهــار  ـ  كابــل  قاســم صميــم: طريــق  المولــوي محمــد 
يســيطر عليــه العــدّو، وقــد أوجــد نقاطــاً أمنيــة فــي كل 
عــّدة كيلومتــرات، ومعظــم حــوادث الســرقة وقطــع الطريــق 
ــة. وقــد أعلــن  يتــوّرط فيهــا جنــود العــدّو ومليشــياته المحلّي
أرقــام  عــن  الوســائل  مختلــف  طريــق  عــن  المجاهــدون 
التلفــون لنجــدة المســافرين إذا مــا تعّرضــوا لمثــل هــذا 
الحــوادث، وبذلــك قــام المجاهــدون بالحــّد مــن هــذه الحوادث. 
وقــد حــدث أن وقــف قطــاع الطــرق أمــام حافلــة للــركاب فــي 
منطقــة )شــلگر( فأخبــر الســائقون الناجــون المجاهديــن عــن 
ــك  ــی تل ــّب المجاهــدون بســرعة إل ــام، فه ــك األرق ــق تل طري
ــد  ــاع الطــرق، وبع ــركاب مــن شــّر قّط ــذوا ال ــة، وأنق المنطق
ــض  ــدون القب ــی المجاه ــرق ألق ــاع الط ــة لقط ــة خفيف مقاوم
ــرار.  ــون بالف ــع ســاحيهما، والذ الباق ــم م ــن منه ــی اثني عل
وبعــد ذلــك عوقــب المقبــوض عليهمــا وفــق أحــكام الشــرع 

ــة الشــرعية.  ــِل المحكم ــن قِبَ م
أّمــا أن يكــون قــد اســتُِغّل اســم المجاهديــن فــي حــوادث 
الســرقة أو قطــع الطريــق فلــم يحــدث مــن هــذا القبيــل شــيئ، 
والحمــدهلل تعالــی . وإذا ُوِجــَد فــي صــف المجاهديــن – ال 
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ســمح هللا تعالــی – أحــد يرتكــب مثــل هــذه الجرائــم فإنّــه 
ســيُلقی عليــه القبــض مــن قِبَــل المجاهديــن المســؤولين عــن 

ــرعية.  ــة الش ــی المحكم ــيقّدم إل ــرق، وس ــن الط أم

الصمــود:  ومــاذا عــن تعامــل المجاهديــن مــع عاّمــة الشــعب؟ 
وكذلــك عــن تضامــن الشــعب مــع المجاهديــن؟ 

المولــوي محمــد قاســم صميم:عاقــة المجاهديــن بعامــة 
الشــعب فــي  واليــة )غزنــي( طيّبــة وحميمــة، وهنــاك تنســيق 
ــاس وعلمائهــم و  ــن وجهــاء الن ــن و بي ــن المجاهدي كامــل بي
ــؤالء  ــدون ه ــير المجاه ــم. يستش ــرأي منه ــرة وال ــل الخب أه
ــاس،  ــع الن ــون م ــوراتهم يتعامل ــوء مش ــى ض ــاس، وعل الن
ــد،  ــكل جي ــاكلهم بش ــّل مش ــم، وح ــّض نزاعاته ــون بف ويقوم
ــاء األفاضــل  ــن المجاهــدون أحــد العلم ــة يُعيّ ــي كّل مديري وف
المرضييــن كمســؤول مدنــي لحــل مشــاكل النــاس عــن طريــق 
المحكمــة الشــرعية أو الصلــح أو التحكيــم، وهــذا يــدّل علــی 
وجــود التفاهــم  و التعــاون الوثيــق بيــن المجاهديــن و بيــن 

عامــة الشــعب. 
والمــال،  بالنفــس  المجاهديــن  يســاعد  أيضــا  والشــعب 
الصعبــة.  الظــروف  فــي  للمجاهديــن  المــأوی  ويوفّــرون 
وبفضــل هللا تعالــی ثــّم بمســاعدة الشــعب اســتطاع المجاهدون 
أن يحــّرروا %70 مــن ســاحات واليــة )غزنــي( مــن ســيطرة 

المحتلّيــن وعمائهــم. 

الصمــود: هــل عندكــم مــن خاطــرة جهاديــة أو حادثــة غربيــة 
لتقدموهــا بقصــد العظــة والعبــرة لقــراء )الصمــود( األكارم؟ 

المولــوي محمــد قاســم صميــم: الخواطــر والغرائــب الجهاديــة 
كثيــرة، وســأذكر لكــم اثنيــن حدثتــا مؤّخــراً وهمــا: 

1 -  جــاءت كثيــر مــن القــّوات الحكوميــة مؤّخــراً إلــی مديرية 
) گيــان( وزعمــت أنهــا ســتخلي المنطقــة مــن المجاهديــن، و 
أنّهــا ســتفرض ســلطتها فــي جميــع ســاحات هــذه المديريــة. 
ــق اإلعــام والوســائل  ــرة عــن طري ــد قامــت بإشــاعة كبي وق
ــر  ــة أظه ــدان المعرك ــی مي ــت إل ــن دخل ــن حي ــة، ولك المحلّي
المجاهــدون مقاومــة شــديدة لثمانيــة أيــام متتاليــة، وفــي 
اليــوم التاســع أرســل قــادة القــّوات الحكوميــة الوســطاء مــن 
شــيوخ القــری إلــی المجاهديــن ليطلبــوا مــن المجاهديــن 
أن يأذنــوا للقــوات الحكوميــة أن تقــوم  بدوريــة عســكرية 
ــا  ــه، وبعده ــاء الوج ــظ م ــان( لحف ــة )گي ــي مديري ــدة ف واح
ســتنصرف، ولكــن المجاهديــن رفضــوا طلبهــم بعــد مشــاورة 
ــن  ــأن ل ــة ب ــوات الحكومي ــادة الق ــلوا لق ــم، وأرس ــا بينه فيه
ــس أقدامكــم النجســة تــراب مديريــة )گيــان(، ولــن  تُنَجِّ
ــة أو اســتعراض. بعــد هــذه الرســالة  ــة دوري نســمح لكــم بأيّ
ــد  ــوم واح ــن لي ــر، ولك ــرب أكث ــتّدت الح ــن اش ــن المجاهدي م
ــة  ــوات الحكومي ــع الق ــّرت جمي ــوم العاشــر ف ــي الي ــط، وف فق
مــن مديريــة )گيــان( تجــّر أذيــال الخــزي والعــار. وفــي وقــت 
فرارهــم أســر المجاهــدون أحــد الجنــود، وغنمــوا مــن العــدّو 

ــوع كاشــنكوف.  ــن ن منظــاراً ورشاشــين م
2 - والحادثــة الثانيــة هــي أّن العــدّو أوجــد نقطــة أمنيــة فــي 
ــن  ــل المجاهدي ــن قب ــت م ــي واجه ــي( والت ــة )خوگيان مديري

مقاومــة شــديدة، وفــي اليــوم الثالــث اقتحــم  المجاهــدون 
المدعــو  العــدّو  قائــد  التقــط   الهجــوم  وأثنــاء  النقطــة. 
فــي  المجاهديــن  مكالمــة  النقطــة  تلــك  فــي  )غورزنــگ( 
الاســلكي، وكان ذلــك القائــد ســيء األخــاق وبذيء اللســان، 
ــن،  ــادة المجاهدي ــدأ يســّب ق ــول، وب ــن الق فأفحــش للمجاهدي
ــد  ــك المجاه ــن ســمع ذل ــن المقدســات اإلســامية. وحي ويُهي
تلــك اإلســاءات ابتهــل إلــی هللا تعالــی قائــاً: )اللهــّم حطّــم فــم 
القائــد )غورزنــگ( وانصرنــا عليــه(. فحيــن ســمعت إلحــاح 
ــك المجاهــد فــي الدعــاء وكان يدعــو بإخــاص ويتضــرع  ذل
هلل تعالــی، قلــت فــي نفســي إن هللا تعالــی سيســتجيب لدعــاء 

ــی.  ــاء هللا تعال ــد إن ش ــك المجاه ذل
واســتمّرت المعركــة حتــى الســاعة العاشــرة ليــاً، وفــي 
ــي(  ــز )غزن ــن مرك ــری م ــّوات أخ ــاءت ق ــل ج ــف اللي منتص
ــی  ــول إل ــن الوص ــزت ع ــا عج ــة، إال أنه ــذه النقط ــدة ه لنج
ــرك  ــن ت ــود المحاصري ــن الجن ــب م ــر، فطل ــز المحاص المرك
النقطــة، والفــرار إلــی قــوات النجــدة، وبالفعــل فعلــوا مــا طُلب 
منهــم، و فتــح المجاهــدون النقطــة. وفــي الغــّد علمنــا أن ســتة 
مــن المليشــيات المحلّيــة كانــوا قــد قتلــوا فــي النقطــة، والقائــد 
ــه  ــه، وكان فم ــي فم ــة ف ــب بطلق ــد أصي ــگ( كان ق )غورزن
ــكام، فتعجبــت لســرعة  ــی ال ــم يكــن يقــدر عل ــم، ول ــد تحطّ ق

ــة.  ــك الليل ــك المجاهــد فــي تل اســتجابة دعــاء ذل

رســالتكم  ماهــي  الحــوار  هــذا  نهايــة  فــي  الصمــود: 
؟  يــن هد للمجا

ــي  ــن ه ــم: رســالتي للمجاهدي ــم صمي ــد قاس ــوي محم المول
النصائــح التــي كان قــد نصحهــا ســيدنا أبوبكــر الصديــق 
ــروب  ــام ح ــه أي ــالة ل ــي رس ــد ف ــن الولي ــد ب ــيف هللا خال لس

الــردة و كانــت النصائــح:
1 -  اتق هللا في السّر والعلن. 

ــن لهــم مــاذا لهــم فــي  2 -  ادع المرتديــن إلــی اإلســام، وبيّ
اإلســام ومــاذا عليهــم. 

-3  إيــاك والتوانــي فــي مواصلــة ســيرك، وتــزّود باإلخــاص 
فــي جميــع مهامــك. 

4 -  قاتل الكفار والمرتدين بالحنكة والدهاء. 
البيــن فتضعفــوا  ذات  باختــاف  -  التســمح ألصحابــك   5

ريحكــم.  وتذهــب 
ــی  ــی ســينصرنا عل ــإّن هللا تعال ــا بهــذه النصائــح ف ــإذا عملن ف

ــی.  ــدّو إن شــاء هللا تعال الع
ــاس  ــة الن ــوا مــع عام ــة لهــم هــي أن يتعامل ورســالتي الثاني
معاملــة حســنة، ألّن هــذا الشــعب آوانــا بفضــل هللا تعالــی 
ــا،  ــی جانبن ــف إل ــة، ووق ــاث عشــرة ســنة الماضي خــال الث
فالشــعب شــريك معنــا بالفعــل فــي هــذا الجهــاد، فلنســمع 
ــی أرواحهــم وحقوقهــم.  ــظ عل مطالبهــم المشــروعة، ولنحاف

الصمود: شكراً لكم علی إتاحتكم الفرصة لنا للقاء بكم. 
المولــوي محمــد قاســم صميــم: و نشــكركم أنتــم أيضــا علــی 
خدمتكــم اإلعاميــة للجهــاد والمجاهديــن، ونســأل هللا تعالــی 

أن يتقبّلهــا منكــم. 
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هلمند محرقة الغزاة
ماذا جرى في والية هلمند؟

)نظرة في فتوحات والية هلمند األخيرة( مت
حك

م: 
بقل

فــي المنتصــف األخيــر لشــهر يونيــو لعــام 2014 الميــادي 
أنبــاء عــن  والمحليــة  العالميــة  اإلعــام  تناقلــت وســائل 
العمليــات  هــذه  والكبيــرة،  المتزامنــة  طالبــان  هجمــات 
الهجوميــة التــي دارت رحاهــا فــي هلمنــد تعتبــر نقطتهــا 
المحوريــة منطقــة »ســاروان كا« التابعــة لمديريــة ســنجين، 
ــام  ــائل اإلع ــى أن وس ــدا حت ــة ج ــا قوي ــت موجته ــث كان حي
العالميــة شــبهتها بفتوحــات وانتصــارات مجاهــدي دولــة 
اإلســام فــي العــراق، وأربكــت اإلدارة العميلــة وأســيادها 
ــل مــن صداهــا  ــم يملكــوا ســوى الســعي للتقلي ــن فل الصليبيي
اإلعامــي، فشــنوا حملــة إعاميــة شــعواء ضــد المجاهديــن. 
ــرة  ــت كبي ــرة كان ــة األخي ــد الجهادي ــة هليمن ــات والي إن عملي
ونوعيــة إال أن وســائل اإلعــام آثــرت الســكوت عنهــا، فلــم 
تنشــر عنهــا إال القليــل، وإننــا نســتطيع أن نختصــر إنتصارات 
مجاهــدي هلمنــد فــي جملــة واحــدة وهــي أن هــذه العمليــات 
كانــت أقــوى العمليــات الجهاديــة خــال الثاثــة عشــر عامــاً 
ــدو للخســائر،  ــد الع ــر المناطــق فيهــا، وتكب ــى تحري نظــراً إل
واســتياء المجاهديــن علــى كميــات كبيــرة مــن الغنائــم، 
ــى آالف  ــد إل ــي تمت ــم تمشــيط المناطــق الواســعة الت ــث ت حي
الكلوميتــرات، والتــي كانــت تحــت ســيطرة العــدو، لكنهــا 
ببركــة هــذه العمليــات ســقطت بأيــدي المجاهديــن. وبعــد 
إعــان الشــورى القيــادي لإلمــارة اإلســامية لعمليــات خيبــر 
الربيعيــة، ســارع مجاهــدوا واليــة هلمنــد إلــى وضــع خطــة 
ــة  ــي مديري ــدو ف ــر المناطــق الســكنية عــن تواجــد الع لتطهي
ســنجين، ونــوزاد، وخانشــين، و مارجــه التــي كانــت تخضــع 
لســيطرة العــدو، وســلمها الصليبيــون المحتلــون إلــى أذنابهــم 
ــاروان  ــة »س ــد منطق ــم تحدي ــد ت ــرطة، وق ــوات والش الصح
ــة  ــز« التابع ــة ســنجين، و«تشــار كاري ــة لمديري كا » التابع
لمديريــة نــوزاد، و«تريــخ نــاور« التابعــة لمديريــة مارجــه، 
و«تاغــز« و«خيرآبــاد« التابعتيــن لمديريــة خانشــين أهدافــاً 
مهمــة فــي هــذه الخطــة. وهــذه المناطــق كلهــا مناطــق 
ــرى،  ــاء والق ــى عشــرات األحي ــوي عل ســكنية واســعة، تحت
وكمــا أنــه فــي أكثــر واليــات أفغانســتان ال ســيطرة للعــدو إال 
علــى مراكــز المديريــات، أراد المجاهــدون فــي واليــة هلمنــد 
ــات،  ــي المديري ــى مبان ــا إل ــدو وانزوائه تقليــص ســيطرة الع
مــن  لــكل  إن  تواجــده.  الســكنية عــن  المناطــق  وتحريــر 
ــة  ــا، فمنطق ــي موضعه ــة إســتراتيجية ف هــذه المناطــق أهمي
ســاروان كا التــي تشــكل ثلثــي مديريــة ســنجين نقطــة وصــل 
ــذل  ــد ب ــى كا، وق ــي وموس ــك، وكجك ــات جريش ــن مديري بي
ــن  ــات م ــاة المئ ــون حي ــون والبريطانوي ــون األمريكي المحتل
جنودهــم للســيطرة علــى ســاروان كا، وأعِطبــت الكثــر مــن 
ــى هــذه  ــوا مــن الســيطرة عل ــم يتمكن دباباتهــم وآلياتهــم، ول

ــة بيــن النهــر والصحــراء إال  المنطقــة اإلســتراتيجية الفاصل
ــة مــن الحــروب. ــد ســنين متواصل بع

وقــد ســلّم الصليبيــون هــذه المنطقــة عنــد هروبهــم إلــى 
ــي ســيطر  ــة الت ــى المنطق ــاظ عل الصحــوات والشــرطة، للحف
عليهــا المحتلــون بدمائهــم وأشــائهم، وقــد عــزم المجاهــدون 
هــذا العــام علــى إســتعادة الســيطرة علــى هــذه المنطقــة 

ــة. ــق المهم ــن المناط ــا م وغيره
مئــات  عبــر  الماضــي  يونيــو  شــهر  مــن   19 فبتاريــخ 
بالســفن،  هلمنــد  نهــر  باألســلحة  المدججيــن  المجاهديــن 
وتمركــزوا فــي ضفــة النهــر شــرق منطقــة ســاروان كا، 
ثــم بــدأوا هجمــات علــى ثكنــات العــدو كلهــا فــي جميــع 
ــام  ــن فــي األي ــدي المجاهدي ــى أي ــد فتــح هللا عل المناطــق، وق
ــة،  ــة عســكرية مهم ــة 24 ثكن ــذه المعرك ــى له ــة األول الثاث
وآثــر العــدو الهــروب علــى الوقــوف أمــام المجاهديــن فطــرده 
المجاهــدون عــن كافــة المنطقــة، وتــم تمشــيط قــرى ســاروان 

كا والمناطــق الســكنية عــن تواجــده.
تمتــد  التــي  كا  ســاروان  منطقــة  المجاهــدون  فتــح  لقــد 
إلــى 25 كيلومتــرا خــال ثاثــة أيــام فقــط، بينمــا حــارب 
ــك أن  ــة، والش ــنوات متواصل ــاث س ــا ث ــون إلحتاله المحتل
هــذا الحــال ســيكون ســبباً لحــدوث ســكتات لجنــراالت أمريــكا 
لإلســتياء  ضروســة  حروبــا  خاضــوا  الذيــن  وبريطانيــا 
ــك  ــم. ولذل ــن جنوده ــات م ــدوا المئ ــة وفق ــذه المنطق ــى ه عل
ــد  ــة شــعواء بع ــة إعامي ــل حمل ــل والعمي ــدو المحت شــن الع
ــن  ــل المجاهدي ــد بقت ــة تفي ــار كاذب ــات بنشــر أخب ــذه العملي ه
وإصابتهــم،  ودعايــة أن المجاهديــن المقاتليــن فــي مديريــة 
ــدول األخــرى وخاصــةً باكســتان، مــع  ــاع ال ســنجين هــم أتب
أنــه لــم يكــن فــي هــذه العمليــات أي أتبــاع للخــارج، بــل 
جميعهــم كانــوا مــن المجاهديــن المحلييــن مــن ســكان مديريــة 
ســنجين و كجكــي وموســى كا. وقــد قتــل فــي معــارك تمشــيط 
ســاروان كا أكثــر مــن مائــة عنصــر مــن عناصــر الصحــوات 
ــة،  ــدان المعرك ــي مي ــة ف ــت جثثهــم باقي ــد كان والشــرطة، وق
ثــم نقــل الصليــب األحمــر جثــث 35 قتيــا، وســلم المجاهــدون 
جثــث الباقيــن إلــى أهالــي المنطقــة لينقلوهــا إلــى العــدو، ألن 
ــم  ــوده، وغن ــى جن ــث قتل ــل جث ــدو كان ال يســتطيع أن ينق الع

ــة مــن األســلحة. ــر مــن 100 قطع المجاهــدون أكث
للعــدو،  النكــراء  والهزيمــة  الخســائر  هــذه  تكبــد  وبعــد 
شــن األخيــر هجومــاً عســكرياً علــى ســاروان كا، وجــاء 
ــه،  ــع مجيئ ــن م ــة، وبتزام ــى المنطق ــرزاي إل ــوات ك ــد ق قائ
ــة  ــى المنطق ــوم عل ــه عــن لشــكركاه للهج ــدو قوات حشــد الع
المفتوحــة، وهكــذا نــزل جنــود الكومانــدوز مــن المروحيــات 
فــي منطقــة كنــك مانــدة بســاروان كا، ليشــنوا هجومــاً علــى 
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المجاهديــن مــن عــدة جوانــب، ولكــن المجاهديــن كانــوا 
ــأن  ــوا ب ــا علم ــاالت، فلم ــذه الح ــل ه ــة لمث ــة تام ــى يقظ عل
ــزل فــي مركــز القــوات  ــد القــوات شــير محمــد كريمــي ن قائ
ــات  ــاً شــديداً بضرب ــة ســنجين، شــنوا هجوم ــة بمديري األمني
ــة  ــوات األمني ــز الق ــى مرك ــاوان عل ــف اله ــخ وقذائ الصواري
ــرار،  ــى الف ــي إل ــد كريم ــير محم ــوات ش ــد الق ــع قائ ــا دف مم
وهاجمــوا الرتــل العســكري الــذي كان فــي طريقــه إلــى 
ــى المجاهديــن بالقــرب مــن ســوق ســنجين فــي  الهجــوم عل
منطقــة شــكر شــيلي وفجــروا دباباتهــم بالعبــوات، وفــي نفس 
ــن  ــاة الذي ــود المش ــى الجن ــا شــديدا عل ــت شــنوا هجوم الوق
ــم  ــد ت ــده، وق ــك مان ــة كن ــي منطق ــات ف ــن المروحي ــوا م نزل
تصفيــة عناصــر هــذه المجموعــة الكوماندوزيــة، وبقيــت 
ــم  ــم قائده ــة بينه ــاحة المعرك ــي س ــم ف ــا منه ــث 16 قتي جث
علــي محمــد، وقــد غنــم المجاهــدون رشاشــه األمريكــي 

ــرى. ــزات أخ ــي وتجهي ــار ليل ــاص، ومنظ الخ
وفــي منطقــة شــهزادي نــزل األمريــكان مــن طائراتهــم لكنهــم 
ــم يتمكنــوا مــن أن يتحركــوا فــي المنطقــة خشــية هجمــات  ل
المجاهديــن، فمكثــوا هنــاك يوميــن، وفــي اليــوم الثالــث ولـّـوا 
هاربيــن فــي طائراتهــم، وكــذا تكبــد الرتــل العســكري خســائر 
فادحــة، فقــد أُعِطبــت العشــرات مــن مدرعاتــه وعرباتــه 
العســكرية، وحطــام 30 منهــا بــاٍق إلــى اآلن فــي ســاحة 
المعركــة، وعــدد اآلليــات المحطمــة يتجــاوز الـــ 100، وقــد 
استشــهد فــي هــذه المعركــة 10 مــن المجاهديــن كمــا جــرح 

.25
ــة، راح  ــذه المعرك ــي ه ــرة ف ــائر كبي ــدو خس ــد الع ــا تكب ولم
يأخــذ ثــأره بقتــل األبريــاء المدنييــن، وصــار يطلــق النيــران 
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــى المناطــق الســكنية، مم العشــوائية عل
منــازل المدنييــن ووقــوع الضحايــا بينهــم، وكــذا الجنــود 
األمريكيــون الذيــن كانــوا قــد هبطــوا فــي منطقــة شــهزادي 
قتلــوا فــي اليــوم األول 10 مدنييــن بينهــم أربــع نســوة، 

ــا. ــى تركه ــة إل ــي المنطق ــر أهال فاضط
ــاروان كا  ــة س ــي منطق ــم ف ــدون أهدافه ــق المجاه ــد حق وق
بشــكل أفضــل فــي المعــارك التــي اســتمرت عــدة أيــام، فقــد 
ــدو بشــكل  ــد الع ــن تواج ــة الواســعة ع ــذه المنطق ــررت ه ُح
كامــل، ولــم يبــَق للعــدو أثــر إال فــي الثكنــات التــي تقــع 
علــى إمتــداد شــارع كجكــي ولكــن ال يمكــن للعــدو أن يبقــى 

ــل. ــت طوي ــى وق ــة إل المنطق
المجاهــدون  بــدأ  وبالتزامــن مــع عمليــات ســاروان كا، 
ــل 400  ــث دخ ــوزاد، حي ــة ن ــي مديري ــة ف ــات الجهادي العملي
مجاهــد مســلح إلــى منطقــة تشــار كاريــز فــي مديريــة نــوزاد 
ــع اإلشــتباك  ــث اندل ــن هجــوم ســاروان كا، حي ــوم م ــل ي قب
مــع العــدو صباحــاً، وفــي اليــوم األول دمــرت 8 آليــات 
عســكرية بمــن فيهــا مــن الجنــود، وغنــم المجاهــدون كميــة 
مــن الذخيــرة واألســلحة، ثــم شــن المجاهــدون هجومــا علــى 
ثكنــة منطقــة ســركانو وفتحوهــا، وقتلــوا 8 عناصــر مــن 
العــدو ولــم تنتشــل جثثهــم مــن ســاحة المعركــة، وتــم اغتنــام 
10 قطــع مــن األســلحة وأربعــة دراجــات ناريــة. وفــي نــوزاد 

العــدو  أخــرج 
اإلســناد  رتــل 

كا  موســى  مــن 
تــم  هللا  بحمــد  لكــن 

ــر  ــناد وتفجي ــع اإلس قط
ــل  ــات عســكرية وقت 6 آلي

العديــد مــن عناصــر العــدو، 
فــي  المعــارك  واســتمرت 

منطقــة تشــار كاريــز بمديريــة 
نــوزاد إلــى أن تــم تمشــيط كامــل 

ــر  ــم تدمي ــارك ت ــة، وخــال المع المنطق
ــز  ــة تشــار كاري ــات بالكامــل، ومنطق 6 ثكن

اآلن تخضــع لســيطرة المجاهديــن، وأمــا العــدو 
فقــد تقوقــع فــي مركــز المديريــة.

المجاهــدون  شــن  مارجــه وخانشــين  مديريــة  وفــي 
ونــوزاد،  كا  ســاروان  عمليــات  مــع  متزامنــة  هجمــات 
ــي  ــعة ف ــق واس ــر مناط ــم تطهي ــث ت ــم، حي ــوا أهدافه وحقق
المجاهــدون كميــات كبيــرة مــن  مديريــة مارجــة وغنــم 

والعتــاد. الذخيــرة 
وفــي خانشــين ســيطر المجاهــدون علــى منطقــة تاغــز وخيــر 
آبــاد، وقبــل هــذه العمليــات كانــت فيهما عــدة مراكز للشــرطة 
والصحــوات، وفــي معــارك خانشــين كلهــا استشــهد 5 مــن 
المجاهديــن بينمــا قتلــى العــدو بالعشــرات، وفــي معركــة 
واحــدة استشــهد 3 مــن المجاهديــن لكــن إعــام العــدو ضخــم 
الموضــوع وقــّدر خســائر المجاهديــن نحــو 40 شــهيدا، 
وكتــب موقــع بــي بــي ســي: )لقــد قُتــل عشــرات الطالبــان فــي 
ــه كــذب صــراح،  ــك كل معركــة خانشــين الشــديدة( ولكــن ذل

فمــا قتــل فــي معــارك خانشــين إال 5 مــن المجاهديــن.
وإضافــة إلــى الفتوحــات التــي ســبق ذكرهــا شــن المجاهــدون 
عمليتيــن موفقتيــن فــي واليــة هلمنــد، ففــي خضــم هــذه 
المعــارك التــي دارت علــى ثــرى ســاروان كا وأربكــت العــدو 
وأدهشــته، شــن المجاهــدون هجمــات واســعة عليــه فــي 
ــات  ــدون ثكن ــم المجاه ــي اقتح ــي كجك ــي وغريشــك. فف كجك
العــدو، وفتحــوا ثــاث ثكنــات وقتلــوا 23 جنديــا مــن جنــود 
العــدو بينهــم قائــد كبيــر، وفــي مديريــة غريشــك كانــت 
منطقــة ده ادم خــان نقطــة قــوة للعــدو، وادعــى العــدو العــام 
ــة  ــذا منطق ــن، وك الماضــي انتفاضــة شــعبية ضــد المجاهدي
ميرمنــد وزمبيلــي المكتظــة بالســكان مــن المناطــق المهمــة 
فــي جريشــك، هــذه المناطــق التــي ســعى فيهــا الصليبيــون 
ــد  ــوا قواع ــا، وبن ــيطرة عليه ــة للس ــاٍع حثيث ــون مس المحتل
وثكنــات عســكرية فيهــا، تحولــت خــال األعــوم األربعــة 
ــن واألعــداء، ولكــن  ــن المجاهدي ــار بي ــى خــط ن ــة إل الماضي
ببركــة العمليــات األخيــرة المباركــة تــم تمشــيطها وتطهيرهــا 
مــن رجــس العــدو، وهــرب الصحــوات والشــرطة كلهــم نحــو 
مركــز مديريــة جريشــك. ففتــح هــذه المناطــق كان إنتصــارا 
كبيــرا للمجاهديــن ألنهــا كانــت تعتبــر نقطــة قــوة للعــدو 

ــا اآلن. ــي افتقده والت
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قطعت جهيزة قول كل خطيب!
بقلم: عرفان

لقــد جــرت االنتخابــات الرئاســية وفــق مــا أراده االحتــال، 
ــد هللا.  ــدهللا عب ــي وعب ــا أشــرف غن ــر حظــاً فيه وكان األوف
وممــا ال شــك فيــه أن حملتيهمــا مارســتا التزويــر فــي 
الجولتيــن، وقــد تكــون إحداهمــا فاقــت األخــرى فــي ذلــك، 
ــون إن  ــول المحلل ــدا. يق ــو جه ــم تأل ــرى أيضــا ل ــن األخ لك
االنتخابــات الحاليــة -مثــل ســائر الشــؤون األفغانيــة- كانــت 
مرتعــاً للجهــات األجنبيــة، وإن أحــد الطرفيــن كان محــل 
ــى، وكان  ــة األول ــي الجول ــوار ف ــن دول الج ــة م ــد وثق تأيي
ــت  ــد لعب ــبياً وق ــدة نس ــدول البعي ــده ال ــر تؤي ــرف اآلخ الط
األخيــرة دوراً أساســياً فــي تمويــل حملــة أشــرف غنــي 

ــة. ــذه الجول ــي ه ــد زاي ف أحم
ــى  ــى وصــل األمــر إل ــات مــراراً حت ــج االنتخاب ــت نتائ أُرِجئ
ــي  ــوزه ف ــي ف ــد هللا وأشــرف غن ــن عب ــد م ــاء كل واح ادع
االنتخابــات، وأعلــن كل واحــد منهمــا نفســه رئيســاً للبــاد، 
مــت الشــكاوى إلــى األســياد ثــم أجــرى كل مــن الرئيــس  وقُدِّ
األميركــي بــاراك أوبامــا، ووزيــر خارجيتــه جــون كيــري، 
اتصــاالت هاتفيــة بهمــا، وطلبــا منهمــا انتظــار النتائــج 
ــق  ــدالً مــن خل ــة ب ــى اللجــان القانوني ــة، والعــودة إل النهائي
الفوضــى وانتهــاج ســبل غيــر قانونيــة. وفــي اتصاليــن 
المســاعدة  بـ«وقــف  اوبامــا  لــّوح  منفصليــن  هاتفييــن 
لت »أعمــال عنــف« أو »تحــركات  ُســجَّ اذا  االميركيــة« 

خــارج اإلطــار الدســتوري«.
  ثــم جــاء وزيــر خارجيــة أمريــكا والتقــى باألقانيــم الثاثــة: 
المرشــحان وكــرزي، وأوصاهــم باحتــرام الدســتور كمــا لــم 
ــى  ــل إل ــجيع التوص ــدف تش ــداً به ــري جه ــون كي ــر ج يّدخ

تســوية بيــن المرشــحين 
األزمــة  تحــول  وتجنُــب 
فوضــى  إلــى  االنتخابيــة 
وأضــاف:  سياســية. 
أفغانســتان  »نريــد 
ومســتقرة  موحــدة 
ونريــد  وديموقراطيــة« 
انتخابيــة  عمليــة 

. » عة و مشــر «
فعنــد  ذ لک قطعــت جهيزة 
قــول كل خطيــب، والتقــى 
وزيــر  بــدوره  عبــدهللا 
الخارجيــة األمريكــي وإذ 
شــكره علــى »تضحيــات« 
فــي  األميركييــن 

أفغانســتان، شــدد علــى أن »نجــاح العمليــة الديموقراطيــة« 
ــى مكتســبات  ــد بالمحافظــة عل وحــده يمكــن أن يســمح للبل

 .2001 بعــد  مــا 
أمــا بالنســبة للشــعب والبــاد فــكا المرشــحين أحاهمــا ُمّر، 
فعلــى ســبيل المثــال: عبــد هللا عبــد هللا الــذي يعــد مــن أهــم 
الشــخصيات فــي التحالــف الشــمالي والــذي شــغل منصــب 
وزيــر الخارجيــة األســبق، اليريــد خــروج قــوات االحتــال 
مــن البلــد! ويقــول إن الخــروج ســيكون بمثابــة الدفــع إلــى 
ــى  ــع عل ــن مصلحــة افغانســتان التوقي ــول: م ــوراء! ويق ال
ــري  ــون كي ــكر ج ــد ش ــو ق ــي وهاه ــي الثنائ ــاق األمن االتف
بتضحيــات األمريكييــن، ونحــن نعلــم جيــداً هــذه التضحيــات 
التــي قامــت بهــا أمريــكا وشــنت حربــاً شــعواء عارمــة 
همجيــة ضــد شــعبنا الباســل، وكانــت نتائجهــا مئــات اآلالف 
مــن الضحايــا المدنييــن العــزل وآالم والمصائــب والجــروح 
فيهــا  بمــن  القــرى  قُِصفــت  حيــث  والدمــوع،  والدمــاء 
بأكملهــا إلــى حــد التدميــر والمحــو الكامــل. لقــد فجعــت 
وهدمــت  والنســل،  الحــرث  وأهلكــت  واألكبــاد  القلــوب 
ــت  ــة، وقصف ــوت اآلمن وداســت شــعائرالدين، ونســفت البي
المــدارس والمســاجد، وأســرت المدنييــن وزجتهــم فــي 
دياجيــر الســجون والمعتقــات. هــذا مافعلتــه األيــدي اآلثمــة 
ألمريــكا وحلفائهــا، فهــل هــذا اإلجــرام يُعــد مــن مكتســبات 

ــدهللا؟!. ــد هللا عب ــول عب ــا يق ــد 2001؟ كم مابع
هــذا هــو عبــدهللا الــذي أفنــى شــبابه فــي قتــال بنــي جلدتــه، 
مــرة حــزب حكمتيــار، وأخــرى حركــة طالبــان اإلســامية. 
وكان اليخفــى حقــده لألخيــر فيركــز فــي خطاباتــه علــى أن 
ــت  ــان ليس طالب
علــى  خطــراً 
ن  نســتا فغا أ
وإنمــا  فقــط 
تهديــد  هــي 
ممنهــج ســيهدد 
ــره. ــم بأس العال
ــح  ــا المرش وأم
خــر  آل ا
أشــرف غنــي، 
األكاديمــي الذي 
معظــم  أفنــى 
فــي  عمــره 
خدمــة الغرب ال 
يعتبــره بعضهــم 
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سياســياً محنــكاً وال مقاتــاً حربيــاً لكــن يقــول عنــه مقربــوه: 
بالكلمــات«. الحديــث  يجيــد  و  مفــوه  فصيــح  »إنــه 
ــل  ــرق القبائ ــدى أع ــتون، إح ــة البش ــى قبيل ــي إل ــو ينتم وه
األفغانيــة، تخــّرج فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، تعّرف 
علــى زوجتــه »روال ســعادة« وعــاد إلــى أفغانســتان. وحينمــا 
احتلــت امريــكا بادنــا ُعيَّــن وزيــراً للماليــة بيــن عامــي 2002 
ــات الرئاســية، لكــن  ــي 2009، ترشــح لانتخاب و 2004 و ف
ــام  ــي بالقي ــام أشــرف غن ــرة ق ــذه الم ــه، وه ــم يحالف ــظ ل الح
بحملــة انتخابيــة رئاســية و معــه مــن يشــد أزره و يأخــذ بيــده 
ويعضــده ويفتــل حبلــه، »عبــد الرشــيد دوســتم« وهــو قائــد  
ــول،  ــون للمغ ــن ينتم ــك الذي ــن األوزب ــي م ــيوعي ماركس ش
قائــد  إنــه  الزعمــاء األوزبــك.  أقــوى  ويعــد دوســتم مــن 
ــان  ــه بالبن ــار إلي ــن يُش ــو م الحــرب الشــيوعي الســابق، وه
بيــن المجرميــن. وحــّدث عــن جرائمــه البشــعة والحــرج! فقــد 
تحالــف مــع القــوات األمريكيــة والبريطانيــة وشــاركت قواتــه 
معهــم فــي إبــادة المجاهديــن فــي المجزرتيــن: قلعــة المــوت 

ــتوعبات 2001 ــي( والمس )جانج
  وقــد نشــرت مجلــة »نيوزويــك« االمريكيــة تحقيقــاً خطيــراً 
ــك  ــات ذل ــا عصاب ــرة نفذته ــة حــرب خطي ــذاك حــول جريم آن
ــن  ــاط االمريكيي ــع الضب ــكا بالتنســيق م ــف امري ــرم حلي المج
المجرميــن، وأســفرت عــن قتــل مايزيــد عــن 1000  شــخص 
خنقــاً وعطشــاً وفطســاً بعــد ان ُحِشــروا فــي 13 حاويــة لنقلهم 
مــن قنــدوز إلــى ســجن شــبرغان وتركــوا دون مــاء أو هــواء 

لعشــرات الســاعات ليموتــوا اختناقــاً وعطشــاً. 
فياتــرى هــل مهزلــة تلــک االنتخابــات ســتحل المشــكلة؟ وهــل 
ســينجح هــؤالء فــي حــل القضيــة؟ إنهمــا عميليــن لاحتــال 
بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى، وقــد ثبــت عمالتهمــا للجميــع 
ويشــهد بذلــك مــا يقولــه )ماكــس بــوت ( محلــل سياســي 
أميركــي: »ممــا يثلــج الصــدر أن المرشــحين اللذيــن حصــا 
ــة الســابق  ــر الخارجي ــن األصــوات، وزي ــدد م ــر ع ــى أكب عل
عبــدهللا عبــدهللا، ووزيــر الماليــة الســابق أشــرف غانــي، 
معتــدالن مواليــان للغــرب، وقــد تعهــدا بتوقيــع اتفاقيــة تســمح 

ــة بالبقــاء بعــد هــذا العــام«.  لبعــض القــوات األميركي
أضــف إلــى ذلــك أنــه عندمــا خــا اشــرف غنــي بعبــد هللا كان 
كيــري ثالثهمــا، فتمخضــت المقابلــة عــن الوئــام والمصالحــة. 
إن األصــوات لافغــان، والقرارالنهائــي لاحتــال! وكلمــا 
ــا مجــال للخــاف  ــكا إنجــاح أحــد المرشــحين، ف أرادت امري
وال ينازعهــا أحــد، بــل الحكــم لهــا فــي جميــع شــؤون البــاد، 
ليــس فــي التنصيــب واإلقصــاء فحســب، بــل حتــى فــي الســعي 
ــتربح  ــل س ــؤالء. فه ــد ه ــي عه ــة ف ــة األمني ــع االتفاقي لتوقي
ــرت  ــنة؟ خس ــال 13 س ــرتها خ ــد ماخس ــرب بع ــكا الح أمري
أمريــكا فــي أفغانســتان كل شــيء، خســرت مصداقيتهــا وأبهــة 
ــا  ــة ومجده ــة الفائق ــت التقني ــا العســكرية وخســرت صي آلته
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــا حق ــا لقضاي ــا بريادته السياســي وزعمه
العالــم، ليــس هــذا فحســب بــل خســراالف مــن جنودهــا الذيــن 
لقــوا حتفهــم فــي اطــول حــرب فرضــت عليهــم فرضــا. والبيت 
األبيــض يعــي جيــداً أن نصــف األميركييــن يعتقــدون أن هــذه 

ــرا  ــرأي أجــراه اخي الحــرب كانــت خطــأ بحســب اســتطاع لل
مركــز جالــوب.

نقــول ألمريــكا وحلفائهــا أن هــذه األرض لــم يطأهــا غــازي إال 
و قــد عــرف فــي حينــه أنــه راحــٌل عنهــا وأن األرض ألهلهــا، 
وأن أيــام االحتــال فــي هــذه البــاد ســتكون دمويــة أكثــر ممــا 
ــول  ــل بالمغ ــا ح ــوا م ــخ فتعلم ــرؤا التاري ــم تق ــا. أل تصوروه
ــاَ منهــم  واإلنجليــز والــروس؟ كلهــم أتــوا بأحــام ورديــة ظن
أن ربيــع هــذه األرض ال يحمــل شــوكاَ فــي ورودهــا، وأســوداَ 
ــي وديانهــا، ولكنهــم واجهــوا األشــواك العضــال واألســود  ف
المناضليــن فهربــوا بالخــزي والعــار وتركــوا مــن خلفهــم 
تركــة ثقيلــة ألجيالهــم القادمــة، و الــذل والهــوان لحلفاءهــم 

مــن العمــاء. 
وقــد كتبــت أشــهر الصحــف الفرنســية وهــي صحيفــة )نــوول 
ابزرفــر( قبــل أعــوام فــي مقــال تحليلــي عــن وضــع )أوبامــا( 
أوبامــا  )إن  كتبــت:  افغانســتان  فــي  األمريكيــة  والقــوات 
ــد  ــا كان ق ــتان مثلم ــي أفغانس ــرب ف ــتنقع الح ــي مس ــرق ف غ
ــام، وال مخــرج  ــي مســتنقع فيتن غــرق )ريشــارد نكســون( ف
ألوبامــا مــن هــذا المــأزق إالّ المخــرج الــذي جّربتــه أمريــكا 
للخــروج مــن مــأزق فيتنــام(. وحيــن رأى األمريكيــون فشــل 
ــة  ــوات الحربي ــادة الق ــي زي ــة ف ــا المتمثل ــتراتيجية أوبام إس
فــي أفغانســتان َعِمــدوا إلــى التفكيــر فــي وضــع إســتراتيجية 
جديــدة والتــي عبـّـر عنهــا المحللــون السياســيون العســكريون 
بـــ )إســتراتيجية أفغنــة الحــرب( وقــد قامــوا بذلــك ونقتطــف 

ــوم. ثمارهــا كل ي

 نقــول للمعتديــن أن األرض ألهلهــا، وأن شــعبنا لــم يمــّل 
تقديــم التضحيــات الجســام مــن أجــل أرضــه وعرضــه ودينــه 
الشــعب  تقنعــوا هــذا  لــم تســتطيعوا أن  ومذهبــه، وإنكــم 
بأفكاركــم القــذرة وديمقراطيتكــم الزائفــة، حيــث علــم الشــعب 
أن مــا تدعــون إليــه باطــل وأنكــم تدهنــون مــن قــارورة 
فارغــة، وأن الذيــن يّدعــون أنهــم يؤمنــون بترهاتكــم هــم 
أصحــاب المصلحــة ال أكثــر، وهــم أيضــاَ لــم يقتنعــوا بهــا 
ــوا  ــم فاعلم ــى إخراجك ــون عل ــم مصمم ــن يقاتلونك ــا الذي وأم

ــون. ــد مغرق ــم جن ــذه األرض وإنك ــن ه ــون م ــم ُمخَرج أنك
ــا يكمــن بخــروج آخــر جنــدي   إن عــاج المشــكلة فــي نظرن
صليبــي مــن أرض البــاد  تمامــا كمــا خــرج آخــر جنــدي 
روســي محتــل بعــد ســنين مــن الحكــم واإلحتــال الشــيوعي 
والتعايــش  األفغــان  بيــن  المصالحــة  ذلــك  وبعــد  للبــاد. 
الســلمي فــي ظــل الدســتور اإلســامي والحكــم الشــرعي. هــذا 
أمــر يجــب أن يفهمــه األمريــكان جيــدا، وعليهــم أن يســتفيدوا 
للــروس  األفغــان  المجاهــدون  لقنــه  الــذي  الــدرس  مــن 
ســابقاً، وإال غرقــوا فــي المســتنقع وكان فــي غرقهــم تفــكك 
اتحادهــم الغربــي كمــا تفــكك االتحــاد الســوفييتي، وستســقط 
ــات، وســتطوى  ــن اإلمبراطوري ــا م ــا ســقط غيره ــكا كم أمري
صفحتهــا، ولــن تقــوم لهــا قائمــة، بــل لــن يبكيهــا أحــد بســبب 

ــا ضــد اإلنســانية. ــي ارتكبته ــم الت ــّم الجرائ ك
 وليقضي هللا أمرا كان مفعوال. صدق هللا العظيم .
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أمريكا واإلبادة اجلماعية
بقلم: صاح الدين

أن  العكــش  منيــر  اإلنســانيات  فــي علــوم  الباحــث  كتــب 
ــى  ــى الدمــاء وبنيــت عل ــة قامــت عل ــة األمريكي اإلمبراطوري
جماجــم البشــر، فقــد أبــادت هــذه اإلمبراطوريــة الدموية 112 
ــرت  ــدي أبيدوودم ــون هن ــم 18.5 ملي ــان )بينه ــون إنس ملي
قراهــم ومدنهــم ( ينتمــون إلــى أكثــر مــن 400 أمــة وشــعب 
- ووصفــت أمريــكا هــذه اإلبــادات بأنهــا أضرارهامشــية 
ــؤالء  ــادة كل ه ــي إب ــكا ف لنشــر الحضــارة – وخاضــت أمري
ــد  ــة، أُبي ــاً جرثومي ــق 93 حرب ــوم والموث ــق المعل البشــر وف
بهــا الهنــود الحمــر بـــ 41 حربــاً بالجــدري، و4 بالطاعــون، 
17 بالحصبــة، و10 باألنفلونــزا، و25 بالســل والديفتريــا 
والتيفــوس والكوليــرا. وقــد كان لهــذه الحــروب الجرثوميــة 
ــي  ــدا ف ــن فلوري ــة م ــت المنطق ــاملة اجتاح ــة ش ــاراً وبائي آث
ــى أرغــون فــي الشــمال الغربــي، ففــي  الجنــوب الشــرقي إل
ــكان  ــت اســتخدام األمري ــة تثب عــام 1636 ظهــرت أول وثيق
للســاح الجرثومــي عمــداً، وقــد كتــب القائــد اإلنجليــزي 
ــه«  ــرى بواكي ــى »هن ــرى أمهرســت« إل ــورد »جف ــام الل الع
ــم  ــدم له ــود ويق ــع الهن ــه أن يجــري مفاوضــات م ــب من يطل
ــأحاول  ــه ) س ــاب بواكي ــدري، فأج ــمومة بالج ــات مس بطاني
جاهــداً أن أســممهم ببعــض األغطيــة الملوثــة التــي ســأهديها 
فــي مستشــفى  تلويثهــا  تــم  لهــم(. وببطانيــات ومناديــل 
الجــدري إنتشــر الوبــاء بيــن أربعــة شــعوب هنديــة )األوتــاوا 
ــى أكثــر مــن  - ينيغــو– والمايامــى الينــى وناييــه( وأتــى عل

ــف طفــل وشــيخ وامــرأة وشــاب. ــة أل مئ

هــذه هــي امريــكا راعيــة حقــوق البشــر المتباكيــة علــى 
ــن  ــا اول م ــح ســجلها األســود نجده ــا نتصف ــة وعندم الحري
القــى بالقنابــل النوويــة علــى رؤس البشــر، ويصــادف هــذا 
الشــهر أن مدينــة هيروشــيما وناجازاكــي اليابانيــة تقيــم 
إحيــاء الذكــرى )69( للقصــف االمريكــي بقنبلــة ذريــة، 
والــذي أســفر عــن مقتــل 264 الــف شــخص وســبب اعاقــة 
عقليــة وجســدية لماييــن أتــوا وســيأتون مــن بعدهــم. وهكــذا 
تمــر علــى العالــم ذكــرى أيــام مشــهودة فــي تاريــخ البشــرية 
ــل  ــأول القناب ــن ب ــن المذكورتي ــر المدينتي ــرى تفجي وهــي ذك

ــة. ــة اآلثم ــدة االمريكي ــات المتح ــل الوالي ــن قب ــة م النووي

إن تاريــخ أمريــكا حافــل بالجرائــم والمظالــم وإن كل جريمــة 
ــم  ــة والظل ــن الجريم ــب م ــا نصي ــد، فله ــى األب ــتقترف إل س
ألنهــا أول مــن ســّن جريمــة القتــل والدمــار. فهــي التــي 
ــى روؤس  ــا عل ــامل وجربته ــار الش ــلحة الدم ــت اس اخترع
البشــر األمنيــن وهــي التــي ابتكــرت األنــواع البشــعة للمظالــم 
والتعذيــب فــي أنحــاء المعمــورة، حيــث أن هنــاك االألف مــن 
ــزج فيهــا بمئــات االألف  ــم يُ المعتقــات والســجون فــي العال

مــن األبريــاء دون ذنــب أومحاكمــة، كمــا تقتــل مئــات اآلألف 
يوميــاً فــي البــاد التــي غزتهــا متهمــة إياهــم باالرهــاب 

ــرد!. والتم

يقــال أن أمريــكا ارتكبــت أخطــاء تقنيــة جديــدة باســتخدامها 
ــك  ــن تل ــاب الياباني ــد الكت ــرد أح ــث يس ــة، حي ــوة النووي للق
اآلثــم  االختــراع  هــذا  بدايــة  وهــي  المشــؤمة  اللحظــة 
ــارب  ــت عق ــول: كان ــث يق ــرية حي ــاء البش ــتخدامه إلفن واس
الســاعة تشــير تمامــاً الــى الخامســة والنصــف صباحــاً فــي 
يــوم 16 يوليوعــام 1945. كانــت امريــكا والعالــم فــي ذلــك 
ــة إذ لمــع توهــج  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــي نهاي ــت ف الوق
ــر األفــق وســرعان مــا اســتحالت الســماء بعــده  مخيــف عب
ــن  ــات م ــاث حلق ــدت ث ــم صع ــب ث ــي غري ــون برتقال ــى ل إل
الدخــان الفظيــع إلــى كبــد الســماء ثــم أضــاءت الدنيــا كأنهــا 
ــر  ــار المدم ــبه اإلعص ــا يش ــمع م ــم س ــار ث ــة النه ــي رابع ف
يتحــرك بقــوة غيــر معهــودة مــن طــرف تلــك الظاهــرة 
العجيبــة وظــن النــاس أن الــذي ســطع فــي األفــق الجنوبــي 
هــو مذنــب ارتطــم بــاالرض مــن الفضــاء الخارجــي وكذلــك 

ــدة.  ــدن بعي ــي م ــرة  ف ــذه الظاه رصــدت ه
كان الليــل مــازال مخيفــاً بســواده عندمــا ارتفــع فجــأة عنــد 
ــاء روؤس  ــماء أض ــج الس ــة وه ــاعة السادس ــف الس منتص
ــم حــل الظــام مــرة أخــرى  ــي ث ــر برتقال ــون أحم ــال بل الجب
ــت وكان  ــم اختف ــأة ث ــت فج ــمس بزغ ــاس أن الش ــل للن وخي
مــن  كيلومتــراً   65 تبعــد  التــي  كازينونــو  قريــة  ســكان 
األموجــوردو فقــد روعــوا مــن منامهــم فانطلقــوا مذعوريــن 
مــن فرشــهم الدافئــة وقــد اســتولى عليهــم الرعــب فــي حيــن 
كانــت بيــوت النــاس تهتــز مــن الرجفــة وكأن مــاردا أو قــوة 
ــت  ــد فتح ــم ق ــواب جهن ــدوا أن أب ــد اعتق ــم وق ــب ببيوته تلع

فعــاً.

الظاهــرة  لهــذه  التالــي  اليــوم  فــي  الجرائــد  قالــت  مــاذا 
الكونيــة؟ فقــد ذكــرت أن أنفجــاراً ضخمــاً حصــل لمســتودع 
الذخيــرة تابــع للجيــش األمريكــي وفــي صبــاح اليــوم نفســه 
كان الرئيــس األمريكــي هــاري ترومــان يجتمــع مع الســنالين 
ــن  ــب المكائ ــاض وخرائ ــن أنق ــات بي ــدة المفاوض ــى مائ عل
األلمانيــة وغطــى الســرور محيــاه وظهــر ذلــك فــي حــركات 
ــة  ــة }العملي ــه برقي ــن يدي ــت بي ــد أن وضع ــه بع ــه ويدي عيني
تمــت صباحــاً{ ويبــدو أن النتائــج كانــت مطمئنــة وفاقــت 
كل التوقعــات، وفــي يــوم 6 أغســطس عنــد الثامنــة صباحــاً 
ــرات مــن طــراز ب 29 وأمــر  تحركــت مجموعــة مــن الطائ
ــو  ــى أقصــى عل ــاع إل ــم االندف ــة ث ــاء الحمول ــارون بالق الطي

ــرون. ــث تؤم ــداً وامضــوا حي ــم أح ــت منك ــن، وال يلتف ممك

!!
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وعندمــا ســطعت الشــمس النوويــة فــوق مدينــة هيروشــيما 
اآلألف  وأجســاد عشــرات  أرواح  تحــت جناحيــه  وطــوى 
ــع واحــد« مــن الرئيــس  ــكا »بتوقي مــن البشــر أصــرت أمري
األمريكــي علــى ضــرب مدينتــي هيروشــيما وناجازاكــي 
ــدة  ــة الجدي ــار النووي ــاس بالن ــن الن ــات األالف م وحــرق مئ
وســطعت الشــمس النوويــة فــوق هيروشــيما معلنــة امتــاك 
ــي  ــل ف ــه العاق ــاء جنس ــكان إفن ــوم وإم ــود النج ــان وق االنس
ــا كان  ــي م ــوة الت ــى الق ــدة ووصــول االنســان إل ــة واح بره
ــاحة  ــي س ــيما ف ــق هيروش ــن حري ــل. وم ــن قب ــا م ــم به يحل
ــاً  ــوت رقم ــد الم ــذت ي ــد أن أخ ــوت بع ــل الم ــران وقواف الني
مرعبــاً حيــث فنــي فــي دقائــق معــدودة قرابــة 150 ألفــاً مــن 
النــاس، ومــا تبقــى منهــم جــاء وصفهــم علــى لســان كاتــب 
يابانــي )يوكواوتامايلــي( وهــو يقــول: »إنــي تيقنــت أنــه ال 
شــك أنهــا نهايــة العالــم كمــا كنــت أقراهــا فــي الكتــب عندمــا 
كنــت طفــا. بعــد قليــل مواكــب المعوقيــن مــن جميــع االنــواع 
واالشــكال لــم يعــرف التاريــخ لهــا مثيــا تتهافــت وهــي 
تنــزح مــن وســط المدينــة باتجــاه الضواحــي المحيطــة بهــا 
كانــت أذرعهــم ووجوههــم تتدلــى، ليســت فقــط جلــود أيديهــم 
أيضــا جلــود وجوههــم وجميــع أطرافهــم،  بــل  وحدهــا، 
كانــت تتســاقط مهتريــة. ولــو اقتصــر األمــر علــى شــخصين 
ــل  ــادف مث ــه تص ــا تتوج ــن أينم ــر، ولك ــان األم ــة له أوثاث
هــؤالء األشــخاص، كثيــرون ســقطوا أمواتــاً علــى طــول 
الطريــق والزلــت أراهــم ثانيــة وهــم يتقدمــون كاألشــباح ولــم 
ــم وبســبب جــراح  ــى هــذا العال ــُد عليهــم أنهــم ينتمــون إل يب
ــا  ــا إذا كن ــرف فيم ــكان أن نع ــن باإلم ــم يك ــاس، ل ــك الن أولئ

نراهــم مــن الوجــه أوالظهــر.
المتحضــرة  امريــكا  للعالــم،  امريــكا  هديــة  كانــت  هــذه 

للحريــة  والداعيــة 
طيــة  ا يمقر لد ا و
والتعايــش الســلمي 
للبشــرية. إن هــذا 
بــا  االختــراع 
لبنــي  نقمــة  شــك 
وعلينــا  االنســان 
هــل  نســال  أن 
للتاريــخ  يحــق 
البشــري أن ينســى 
ــة  ــكا األثم ــد أمري ي
اســتخدمت  التــي 
األســلحة  هــذه 
والتــي  الفتاكــة 
لحظــة  فــي  قتلــت 
يزيــد  مــا  واحــدة 
الــف  مئــة  علــى 
انســان ناهيــك عــن 
ذلــك  بعــد  المــوت 
الحــرارة  نتيجــة 
العاليــة التــي تصــل 
الــى مئــات الدرجــات المئويــة واالشــعاع القتــال الفتــاك الــذي 
ــا  ــة وتشــوهات م ــار وراثي تســبب بحــروق وســرطانات وأث
القــذرة. امريــكا  الســيدة  فــي وجــه  تــزال وصمــة عــار 
وتجــدر االشــارة انــه حيــن تنفجــر القنبلــة النوويــة تتســبب 
فــي تكــون موجــة ضغــط هائلــة تدمــر كل مــا يقــف فــي 
فــي  الصــوت  بســرعة  الموجــة  هــذه  وتنتقــل  طريقهــا، 
منطقــة االنفجــار، وتقــل ســرعتها كلمــا ابتعدنــا عــن منطقــة 
االنفجــار. إن االنفجــار الهائــل الــذي يتولــد مــن هــذه القنبلــة 
يتســبب فــي تكويــن كــرة ناريــة هائلــة تصــل درجــة الحــرارة 
ــب  ــرة الله ــون ك ــة، وتك ــف درجــة حراري ــي أل ــا لمئت داخله
ــي جــو مشــمس،  ــر توهجــاً مــن قــرص الشــمس ف ــك أكث تل
وتنتقــل هــذه الحــرارة المرعبــة فــي صــورة اشــعة حراريــة 
تصيــب كل مــا يتعــرض لهــا بحــروق مختلفــة حســب بعــده 
ــك يتســبب االنفجــار النــووي فــي إطــاق  ــة وكذل عــن القنبل
ــات خــال  ــة والنيوترون ــر المرئي ســيل مــن اشــعة جامــا غي
األجــزاء االولــى مــن أول ثانيــة بعــد االنفجــار ويتســبب 
تعــرض االنســان لهــذه االشــعة فــي حــدوث تســمم اشــعاعي 
ــا  ــي يتعــرض له ــاة حســب الجرعــة الت ــى الوف ــؤدي إل ــد ي ق
الشــخص. فلنعــرف أي حماقــة ارتكبهــا االنســان االمريکــي 

ــه؟ ــي جلدت فــي حــق نفســه وبن
ــى  ــة عل ــال اإلجرامي ــوم باالعم ــزال تق ــكا ال ت ــول إن أمري نق
ــوت  ــف البي ــي تقص ــراح فه ــاء والج ــن بالدم ــا المثخ كوكبن
ــن العــزل فــي  ــل المدنيي ــاد االســامية، وتقت ــي الب ــة ف اآلمن
عقــر دارهــم. وهاهــي تســتخدم مــرة أخــرى أســلحة محرمــة 
دوليــاً فــي جميــع البــاد التــي تقــع تحــت نيــر احتالهــا. فهــي 
التــي اســتخدمت فــي بادنــا القنابــل العنقوديــة واعتــرف 
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األمريكيــة  القــوات  فــي  بــارزون  مســؤولون عســكريون 
ــي  ــف ف ــات القص ــال عملي ــة خ ــل العنقودي ــتخدام القناب باس
ــض  ــفور األبي ــتخدامهم الفس ــى اس ــة إل ــتان، باإلضاف أفغانس
واألســلحة شــبه النوويــة الجديــدة بحيــث أصبحــت أرض 
بادنــا حقــاً للتجــارب الحيــة علــى البشــر وأصبحــت ســوقاً 

ــة. ــرائيلية اليهودي ــلحة االس ــاً لألس نافق
ــة قامــت  ــات المتحــدة األمريكي ــذ أن تأسســت الوالي هــذا ومن
بالتدخــل العســكري فــي أنحــاء العالــم أكثــر مــن مائــة مــرة، 
وقامــت بإرســال جنودهــا وعتادهــا إلــى أراضــي دول أخــرى 
أكثــر مــن مائتــي مــرة، ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة 
أرســلت الواليــات المتحــدة األمريكيــة جيوشــها إلــى أكثــر مــن 
ــاث وعشــرين مــرة أراضــي  ــت ث ــا قصف ــة كم عشــرين دول
دول مســلمة ومســالمة والزالــت تتدخــل فــي شــوؤن الــدول 
المســالمة إمــا بالغــزو المباشــر أو بإشــعال الحــروب والفتــن 

ــة. الداخلي
إن األمريكيــون فــي أحقــاب الدهــر يســعون فــي األرض 
ــران  ــون ني ــاء ويضرم ــاء األبري ــفكون دم ــم يس ــادا. إنه فس
الحــروب فــوق المســتضعفين فــي مشــارق األرض ومغاربها. 
إنهــم يقاتلــون المســلمين فــي عقــر دارهــم ويجوســون خــال 
ــوق رؤســهم  ــات المدججــة، وف ــن أيديهــم الدباب ديارهــم وبي
الســماء، ووراء ظهورهــم  جــو  فــي  المحلقــة  الطائــرات 
مئــات اآلالف مــن الجنــود والــكاب المدربــة الذيــن يقطعــون 
علــى النــاس طريقهــم إلــى الحيــاة الكريمــة اآلمنــة المطمئنــة 

جهــاراً نهــاراً. 
لقــد فعــل األعــداء المتبجحــون المتغطرســون الذيــن احتلــوا 
ــوا  ــل وارتكب ــوا األفاعي ــاداً أخــرى، فعل ــك ب ــل ذل ــا وقب بادن
ــخ  ــي التاري ــا ف ــل له ــي المثي ــع الت ــعة والفجائ ــم البش المظال
وعلــى مــر الدهــور واألزمــان. وتخــوض اليــوم أمريــكا 
وحلفائهــا معــارك طاحنــة ضــد شــعبنا األعــزل، وقــد شــاهد 
ــا  ــي التقطه ــان الت ــن األفغ ــن المدنيي ــى م ــم صــور القتل العال

ــذكار!. ــال كت ــود االحت جن
نحــن بدورنــا نذكرهــم بــأن شــعبنا الباســل قــاوم أعتــى قــوة 
فــي العالــم وقــد أســقط إحــدى أعظــم االمبراطوريــات العظمــى 
علــى مــرأى ومســمع العالــم. وأرغمهــا علــى أن تجــر أذيــال 
آالف  ورائهــا  مخلفــة  والعــار،  بالخــزي  ملطخــة  خيبتهــا 
ــوم  ــات والي ــرة االمبراطوري ــي مقب ــهم ف ــن جيوش ــى م القتل
ــا  ــم، ونحــن نؤمــن بوعــد هللا وإنجــازه، كم ــم انت جــاء دورك
نثــق بــأن التدبيــر تدبيــر هللا، والنصــر مــن عنــد هللا، والكثــرة 
ــة  ــدة المادي ــر، والع ــل النص ــي تكف ــي الت ــت ه ــة ليس العددي

ــر المعركــة. ــي تقــرر مصي ليســت هــي الت
قــال  الســيد جمــال الديــن األفغانــي رحمــه هللا: )ملعــون فــي 
ــن  ــراً، م ــق فك ــن يخن ــعباً، م ــجن ش ــن يس ــن، م ــن الرحم دي
يرفــع ســوطاً، مــن يُســكت رأيــاً، مــن يبنــي ســجناً، مــن يرفــع 
ــدر حــق  ــن يُه ــان، م ــي كل األدي ــون ف ــان، ملع ــات الطغي راي

اإلنســان.(
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

نموذج للقنبلة النووية الُمسماة بـ )الرجل البدين( التي ألقتها أمريكا على مدينة ناجازاكي اليابانية
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هلمند..معقل الغزاة والفاتحين  
ومقبرة العمالء والمحتلّين

بقلم: أبو صاح

ــتان  ــات أفغانس ــات ووالي ــی محافظ ــي أن تحظ ــن الطبيع م
التــي  الربيعيــة  مــن عمليــات خيبــر  األوفــر  بالنصيــب 
أعلنــت مــن قبــل مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية فــي 12 مــن 

ــاء. ــم العم ــن وأذنابه ــّد المحتلي ــام ض ــذا الع ــب له رج
ومــن هــذه الواليــات التــي أضرمــت لهيبهــا علــی المحتليــن 
والعمــاء، وباتــت تلفــح وجوههــم فــي الهيجــاء وأســخن 
المياديــن هــي واليــة هلمنــد معقــل الغــزاة والفاتحيــن، 

ــن. ــاء والمحتلّي ــرة العم ومقب
ومــن لــم يعــرف هلمنــد حتــی اآلن فليذهــب وليُدر فــي زقاق 
ــز  ــن نســاء اإلنكلي ــت م ــم أثقل ــری ك ــا لي ــرا ومحاته انكلت
ــدم أزواجهــن الحتــال هــذه البقعــة الكريمــة، إال  ــي ق الات
أنهــم القــوا األمّريــن مــن المجاهديــن، فإمــا لقــوا حتفهــم أو 

انســحبوا فاريــن مــن جحيــم هلمنــد المضرمــة.
فهلمنــد لــن ترضــی أن تطــأ أقــدام المحتليــن ثراهــا أو 
يتجــّول الخائنــون علــی تربهــا؛ بــل إنهــا تلتهمهــم فــي 

أســرع وقــت إذا لــم يتعظــوا أو يُنهــوا احتالهــم.
ــات  ــع مديري ــأن جمي ــو ســألت عــن الســبب ســأجيبك ب ول
هلمنــد وجميــع أحيــاء وقــری هلمنــد بــل وجميــع بيوتــات 
فبيــوت  والمجاهــدات،  المجاهديــن  مــن  مفعمــة  هلمنــد 
هلمنــد برجالهــا ونســائها وشــيوخها وأطفالهــا مجاهــدون 
بواســل يأبــون الضيــم والــذل والهــوان ويــرون مــن العــار 
أن يحكــم الطواغيــت بادهــم، ويســود عليهــم أربــاب الزنــی 

ــر. والدعــارة والخم
فمــن هــذا المبــدأ أضرمــوا الهيجــاء وألهبــوا أوارهــا علــی 
الخونــة والعمــاء الذيــن مــا برحــوا واقفيــن فــي فســطاط 

ــن. الطواغيــت وخنــدق المحتلّي

وتســتمر اآلن معــارك حاميــة الوطيــس فــي مديرياتهــا 
المختلفــة مــع جنود الجيش العميل والشــرطة والمليشــيات، 
وعلــى رأســها مديريــات »ســنجين، نــوزاد، كجكــي«، 
ســتكمل أســبوعها الثانــي منــذ بدئهــا. الهجمــات التــي 
ــن ضــد المفســدين والعمــاء،  ــد األصليي ــاء البل يشــنها أبن
تســتهدف مركــز مديريــة ســنجين وجميــع النقــاط األمنيــة 
ــق  ــة، والمناط ــاروان قلع ــق س ــي مناط ــدو ف ــرات الع ومق
المجــاورة لمركــز مديريــة نــوزاد، وجميــع مناطــق مديريــة 
وتكــون  المجاهــدون  يتقــدم  يــوم  كل  وبمضــي  كجكــي. 
ــة  ــاط األمني ــم النق ــررون أه ــة، ويح ــازات عظيم ــم إنج له
ــغ حتــى اآلن عــدد النقــاط  والمراكــز العســكرية، حيــث يبل
ــد عــدد  ــي 37 مركــزاً، فيمــا يزي والمراكــز المحــررة حوال
اآلليــات والدبابــات المدمــرة عــن 40، وعــدد قتلــى العــدو 
أكثــر مــن 400 جنــدي عميــل، وعــدد كبيــر مــن األصابــات 

صفــوف  فــي 
ــدو. الع

يــا  لكــم  فهنيئــاً 
ــاة  ــد وياحم ــود هلمن أُس

لكــم  وهنيئــاً  الديــار، 
الحــق  عــن  المدافعيــن  أيهــا 

والرابضيــن فــي خنــادق الجهــاد 
علــی ثــری هلمنــد مقبــرة الغــزاة، 

ــاً عــن  ــا يومي ــار التــي تصلن ــإن األخب ف
انتصاراتكــم المتتاليــة لتنبــئ بمســتقبل 

ــي وهللا  ــإذن هللا – وكأن ــام – ب ــر لإلس زاه
العظيــم ألمــح النــور الشــفاف يطــل مــن خــال 

الشــفق، وأملــي بــاهلل كبيــر أن يرينــا بالمعتديــن 
يومــاً  المتوضئــة  باأليــدي  وأذنابهــم  المحتليــن 

أســوداً كيــوم عــاد وثمــود ومــا ذلــك علــی هللا ببعيــد 
أَْقَداَمُكــم(. ـْت  َويُثَبّـِ يَْنُصْرُكــْم   َ هللاَّ تَْنُصــُروا  )إِْن 

وصــدق الدكتــور مصطفــی الســباعي رحمــه هللا حيــن 
يقــول: )الباطــل ثعلــب ماكــر، والحــق شــاة وادعــة، ولــوال 

ــداً(. ــی الباطــل أب ــا انتصــر عل نصــرة هللا للحــق لم
فتحيــة إلــی أولئــك الرجــال البواســل الذيــن يواجهــون 
ــة  ــلحة الكيميائي ــخ واألس ــرات والصواري ــات والطائ الدباب

والقنابــل العنقوديــة، يواجهونهــا بكلمــة » هللا أكبــر«.
وتحيــة إلــی أولئــك الصناديــد وصنّــاع الماحــم الذيــن 
يقابلــون كل أنــواع الدمــار والهــاك، يقابلونهــا بقلــوب 
مؤمنــة ونفــوس مطمئنــة بنصــرهللا القــوي العزيــز لعبــاده 
)َوأُْخــَرى  إيــاه  وعدهــم  الذيــن  المجاهديــن  المؤمنيــن 
ــَن(  ــِر اْلُمْؤِمنِي ــٌب َوبَشِّ ــٌح قَِري ِ َوفَْت ــَن هللاَّ ــٌر ِم ــا نَْص تُِحبُّونََه

)الصــف:13(.

ومــا أحســن مــا قــال اإلمــام الســيد أبوالحســن علــي الندوي 
رحمــه هللا تعالــی: ) إنــه البقــاء لإلنســانية، والقيــام لدعــوة 
ــة  ــذه الحفن ــقاء ه ــن، وبش ــؤالء المجاهدي ــر ه ــة بغي كريم
مــن البشــر فــي الدنيــا – كمــا يعتقــد كثيــٌر مــن معاصريهــم 
ــم،  ــار العال – تنعــم اإلنســانية، وتســعد األمــم، ويتحــّول تيّ
ــراٌد،  ــر، ومــن الســعادة أن يشــقی أف ــی الخي مــن الشــّر إل
وتنعــم أمــٌم، وتضيــع أمــواٌل، وتكســد تجــاراٌت لبعــض 
األفــراد، وتنجــو نفــوٌس وأرواح اليحصيهــا إال هللا مــن 
عــذاب هللا، ومــن نــار جهنــم(. مقــاالت إســامية فــي الفكــر 

والدعــوة ج2 ص 255.
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انتخابات أفغانية ..
أم مؤامرة إلثارة الزناعات العرقية؟!

بقلم: سيف هللا الهروي

ــام بالنســبة إلــى أفغانســتان ومســتقبل هــذه البــاد  هــذه األي
أيــام حرجــة، فأتبــاع المرشــح االنتخابــي عبــد هللا عبــد 
ــة  ــوازاة الدول ــة بم ــه الخاص ــيس دولت ــه تأس ــوا من هللا طلب
الرســمية المزعومــة األخــرى عندهــم. يصــّر فريــق عبــد هللا 
علــى أنهــم الفائــزون فــي تلــك االنتخابــات، وعلــى أنــه جــرى 
تزويــر واســع فــي االنتخابــات إلقصائــه مــن الوصــول إلــى 
الدولــة. ومــن جانــب آخــر حــّذر الغــرب والواليــات المتحــدة 
ــي  ــد غن ــرزاي وأحم ــي  أفغانســتان ك ــم ف عمائهــم وربائبه
ــراق. ونصحوهــم  ــر الع ــرر مصي ــد هللا مــن تك ــد هللا عب وعب
ــا ربيبهــم  ــي ارتكبه ــدرس مــن األخطــاء الت ــوا ال ــأن يتعلم ب
»نــوري المالكــي« فــي العــراق! وأن ال يتركــوا البلــد ينهــار 
ــي بالمرصــاد  ــي ه ــارة اإلســامية الت ــه اإلم ــيطر علي أو تُس
لمــا يجــري فــي كابــول بيــن المتنازعيــن علــى الحكــم، حســب 

زعمهــم.
فهــل هــذه االنتخابــات ونتيجتهــا ومــا جــرى فيهــا لعبــة 
جديــدة إلثــارة الفتــن والنزاعــات بيــن القوميــات والعرقيــات 
المختلفــة فــي أفغانســتان؟ خاصــة أن الظــروف الراهنــة التي 
عزمــت فيهــا الواليــات المتحــدة االنســحاب مــن أفغانســتان؛ 
تذكرنــا بأيــام االنســحاب اإلتحــاد الســوفياتي ومــا جــرى مــن 

حــروب بعــد خــروج الجيــش الشــيوعي.
يبــدو وهللا أعلــم أن اللعبــة الجديــدة التــي بدأهــا الصليبيــون 

فــي أفغانســتان مــن خــال االنتخابــات التــي مــّرت، هــي لعبــة 
ــّم  ــذان ت ــحان الل ــات. فالمرش ــن القومي ــات بي ــارة  النزاع إث
ــا، مــن عرقيتيــن مختلفتيــن. وهمــا عرقيتــان  دعمهمــا غربيّ
ــا  ــا  وقوتهم ــا وجودهم ــكل منهم ــي أفغانســتان ل ــان ف كبيرت
وأثرهمــا فــي هــذا البلــد المســلم. ولــكل منهمــا انتمائــه 
الحزبــي والسياســي الخــاص وإن كان الفســاد والحزبيــة 
والتعّصــب العرقــي يجمــع بينهمــا. فــإن فــوز واحــد مــن 
هذيــن المرشــحين بالرئاســة وفشــل اآلخــر يعنــي الفــوز 
لقوميتــة التــي ينتمــي إليهــا ألن الحكــم والرئاســة فــي نظــر 
هــؤالء مغنــم وليــس مغــرم، وتشــريف وليــس تكليــف. ومــا 
أتعــس المرّشــح الــذي يحــرم مــن هــذا المغنــم العظيــم مغنــم 

ــة لنفســه وحاشــيته.  المنصــب والدول
وقــد بــدت بــوادر األزمــة السياســية التــي يمكــر بهــا األعــداء 
لهــؤالء المســاكين فــي العقــل والرؤيــة واضحــة بإعــان 
المرشــح الخاســر عبــد هللا عبــد هللا تأســيس دولــة موازيــة 
للدولــة الرســمية الحكوميــة بعــد إعــان فــوز خصمه أشــرف 
غنــي فــي االنتخابــات. األزمــة االنتخاباتيــة فــي الحقيقــة 
مقدمــة إلثــارة النزاعــات القوميــة فــي أفغانســتان. تلــك 
النزاعــات التــي كرههــا ويكرههــا الشــعب األفغانــي المســلم 
الــذي عــاش علــى اإلســام وتربـّـى عليــه وترعــرع فــي عــدل 
ــي  ــوة اإلســامية الت ــى األخ ــه وعل ــل ل ــذي المثي اإلســام ال
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مثلهــا.  أخــوة  توجــد  ال 
ــن  ــع بي ــي تجم ــوة الت األخ
ــوام والشــعوب  ــع األق جمي
رايــة  تحــت  والعرقيــات 
رايــة  وهــي  واحــدة 
فيهــا  الفضــل   اإلســام، 
أعجمــي  علــى  لعربــي 
ــة  ــة وقبيل ــاء طائف وال ألبن
أن  بعــد  أخــرى  علــى 
جمعتهــم األخــوة الدينيــة 

واإلســامية.
مــدى  الصليبيــون  علــم 
األخــوة  هــذه  قــوة 
ذلــك  ألجــل  اإلســامية، 
ــامي  ــن اإلس ــادون الدي يع
ويدعــون إلــى فصلــه عــن 
بتهــم  والدولــة،  الحكــم 
لهــا.  أســاس  ال  واهيــة 
أمــا عبّــاد الديموقراطيــة 
الذيــن  والليبراليــون 
الديــن  بفصــل  يؤمنــون 
ويتخلــون  الحكــم  عــن 
وتعاليمــه  الشــرع   عــن 

ــم، فهــم مدفوعــون شــاءوا أم  ــى الحك ــون عل ــا يتربع عندم
أبــوا إلــى هــذه اللعبــة الماكــرة التــي رســمها الغــرب، و هــم 
واقعــون فــي الفــّخ الــذي نصبــه الصليبيــون لهــم.  والبعــض 
منهــم وهــم الخونــة والعمــاء ممــن باعــوا ضمائرهــم 
ودينهــم ووطنهــم جــزء مــن هــذه اللعبــة والمؤامــرة التــي 
رســمها األعــداء للشــعب األفغانــي فــي محاولــة إلثــارة 
الحــروب والنزاعــات العرقيــة، بعدمــا تأكــدت مغادرتهــم 
البــاد وانســحاب جيوشــهم الخاســرة المنهكــة المحتلــة 
ألرض األفغــان دون تحقيــق شــيء مــن األهــداف. فهــذه 
ــب  ــس القري ــراق باألم ــت الع ــدة احتل ــات المتح ــي الوالي ه
ثــم تركهــا والبلــد اآلن متعــرض لإلنهيــار وحــروب طائفيــة 
بغيضــة كان الصليبيــون وأعوانهــم خططــوا لهــا مــن قبــل.

الشــّك أن العــدو الصليبــي ســيغادر أفغانســتان مطــروداً 
خاســئاً. ثــّم أنــه لــن يغــادر هــذا البلــد إال بإثــارة النــزاع بيــن 
الشــعب األفغانــي وخلــق الفوضــى فــي البلــد كمــا فعــل فــي 
ــات  ــد االنتخاب ــام خاصــة بع العــراق. ومــا نشــهده هــذه األي
المنصرمــة يحكــي عــن مؤامــرة ولعبــة مدروســة مــن جانــب 

أعــداء األمــة لهــذا البلــد! 
وبنــاء علــى هــذا يجــب علــى الشــعب األفغانــي أن يأخــذوا 
حذرهــم بالقضايــا التــي تحيــط بهــم وبمســتقبل بلدهــم. 
ــم  ــم وحبه ــون بدينه ــن يثق ــول م ــد ح ــن جدي ــوا م وأن يلتفّ
للوطــن وإخاصهــم للشــعب وصدقهــم فــي القــول، ويلتفــوا 
حــول مــن جاهــدوا لتكــون كلمــة هللا هــي العليــا وحــول مــن 

التزمــوا باألخــوة اإلســامية وعاشــوا وتربـّـوا علــى التعاليــم 
الدينيــة والشــرعية، وحــول مــن رفعــوا رايــة اإلســام التــي 

ــات. ــات والقومي ــا كل العرقي ــت تحته ضّم
لقــد جــّرب الشــعب األفغانــي االحتــال الشــيوعي وُحكــم 
عمائهــم البــاد مــن قبــل. ثــّم جــّرب أكثــر مــن عقــد االحتال 
الرأســمالي المــادي الغربــي وُحكــم عمائهــم الذيــن مــألوا 
أفغانســتان فســادا وأذاقــوا شــعبه الويــات والدمــار. وجــّرب 
أيضــا بعــد مغــادرة االتحــاد الســوفياتي النزاعــات القوميــة 
والعرقيــة فــي البلــد، تلــك النزاعــات التــي  ســئمها وكرههــا 
الشــعب األفغانــي، تلــك النزاعــات التــي دّمــرت الوطــن 
وهّجــرت أبنائــه، تلــك النزاعــات التــي دفعــت علمــاء البلــد 
ــه أن يقومــوا بحركــة إســامية شــاملة لحــّل األزمــة  وطلبت
وإنقــاذ البــاد مــن اإلنهيــار والفســاد. وهــذه الحركــة قائمــة 
وثابتــة اليــوم بحمــد هلل تعالــى ولــن تتــرك أفغانســتان تقــع 
ــوات  ــم بالق ــد إلحــاق الهزائ ــة بع ــّخ النزاعــات العرقي ــي ف ف
ســئم  األفغانــي  الشــعب  تعالــى.  شــاء هللا  إن  اإلمريكيــة 
والمفاســد  المزيفــة  والديموقراطيــة  الكاذبــة  االنتخابــات 
والمظالــم. واليُســتبعد أن تتدفــق فــي أفغانســتان مــن جديــد 
موجــات؛ موجــة دينيــة وصحــوة إســامية واســعة، موجــة 
النكــران للغــرب ومايحملــه مــن كــذب ودجــل وتاعــب 
ــى اإلســام  ــودة إل ــر الشــعوب المســلمة وموجــة الع بمصي
وتحكيمــه وااللتفــاف حــول اإلمــارة اإلســامية التــي قاتلــت 
ضــد العــدوان اإلمريكــي ببســالة وهــي اليــوم أقــوى مــن كل 

ــز. ــى هللا بعزي ــك عل ــت. وماذل وق
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كيف صار أشرف غني أحمدزي
ثاني مفكر في العالم ولماذا؟!

بقلم: موفق أفغان

قبــل  مــن  أحمــدزي  غنــي  أشــرف  الدكتــور  صيــت  ذاع 
ــن بأفغانســتان قبــل عقــد فــي وكاالت األنبــاء وعالــم  المحتلّي
السياســة، ومــا كان ذائــع الصيــت ولــم يكــن الشــعب األفغانــي 

ــك. ــل ذل ــه قب يعرف
ــال  ــرة حي وألحمــدزي وجــه مشــبوه وعامــات اســتفهام كثي
حياتــه الســابقة، وليــس واضحــاً حتــی اآلن فــي أي صــف كان 
فــي عهــد الهجــرة والجهــاد ضــد الســوفيات. فالبعــض يقــول 
بأنــه كان مــن مستشــاري الدكتــور نجيــب المقّربيــن فــي عهــد 

الشــيوعيين وليــس هــذا ببعيــد.
واألمــر الوحيــد الــذي يعرفــه الجميــع هــو أنّــه مــن البشــتون 
ــة  ــة الديان ــر معلوم ــه غي ــه مبشــرة مســيحية ، وابنت وزوجت

ظهــرت علــی شاشــات التلفــاز شــبه عاريــة.
ولــو بحثنــا عــن ســيرته الذاتيــة فــي عهــد الجهــاد ضــد 
الــروس لــن نجــد لــه صفحــة مشــرقة تدلنــا علــی أنــه جاهــد؛ 
ــون  ــة يتخط ــيرته الذاتي ــرون س ــن يذك ــع الذي ــات جمي ــل ب ب
ــه، ويذكــرون ســيرته بعــد احتــال  هذيــن العقديــن مــن حيات

ــتان. ــركا أفغانس أمي
فالحقيقــة هــي أنــه بعــد مؤتمــر »بــن« الــذي بــاع فيــه 
التحالــف الشــمالي البلــد مقابــل بعــض الكراســي والمناصــب 
ودوالرات بخســة معــدودة ألميــركا، نصبــت أميــركا عبيدهــا 
علــی هــذا البلــد، وكانــت متــرددة فــي انتخــاب الرئيــس 
ــى  ــعی إل ــركا تس ــت أمي ــد. كان ــذا البل ــی ه ــا عل ــص له المخل
أن تتخــذ رئيســاً يجمــع جميــع قبائــل الشــعب األفغانــي تحــت 
عبدالســتار  تعيّــن  أن  البدايــة  فــي  أرادت  واحــدة.  مظلــة 
ســيرت كرئيــس للشــعب األفغانــي إال أنــه مــن ســوء حظــه مــا 
ــاً عندهــم بســبب  ــداً مرضي اســتطاع أن يحظــى أن يكــون عب
بعــض األمــور. واســتطاع كــرزاي بــأن يكــون عبــداً مخلصــاً 
مرضيــاً عنــه بالنســبة لهــم. ولــم تكــن أميــركا مطمئنــة 
ــم تكــن فيــه ســمات الرئاســة  بتوليــة كــرزاي الحكــم، ألنــه ل
ظاهــرة آنــذاك. ولــم يكــن باســتطاعتها إال أن تعينــه رئيســاً، 
مــع أنــه لــم يكــن معروفــاً ألحــد، ولــم يكــن محظوظــاً مــن قبــل 
ــة،  ــكرية والقبلي ــة العس ــن الناحي ــية وال م ــراف السياس األط
ولكــن لــم يطــل بــه المقــام حتــی أبهــر كــرزاي العالــم بحكمــه 

ــاً. ــم كان مثالي ــأن انتخابه ــم ب ــه، وطمأنه ــه وتملق وحذاقت
اســتطاع كــرزاي أن يظهــر أمــام النــاس ويضحكهــم بفكاهياته 
ــي  ــوع التمســاح ف ــذرف دم ــان وي ــض األحي ــي بع ــة ف الرنان
أحيــان أخــرى يواســيهم فــي همومهــم وغمومهــم. واســتطاع 
بكامــه العــذب أن يغــرر بالشــعب ليــس البشــتون فحســب؛ بل 
ــه أيضــاً. فاســتطاع أن يجلــب  الطاجيــك المغــررون ولهــوا ب
أنظــار المســتغربين إليــه كمــا اســتطاع أن يجلــب أنظــار 

ــن،  ــاد وســّموا أنفســهم بمجاهدي ــوا يّدعــون الجه ــن كان الذي
ــة  حيــث أنــه قضــی فتــرة فــي أحضــان أحــد زعمــاء العصبي
فــي الجهــاد ضــد الــروس، وطمأنهــم بأنــه كان مجاهــداً فــي 

يــوم مــا.
ــي  ــة ف ــي الرئاس ــوّدع كرس ــه أن ي ــال كان علي ــة ح ــی أي عل
ــاس  ــحر الن ــي يس ــر ك ــخص آخ ــه ش ــام ليعقب ــن األي ــوم م ي
بشــعبيته ويفــوق ســابقه، وكانــت أميــركا وراء شــخص بهــذه 
ــر  ــی تعث ــارة حت ــوداً جبّ ــك جه ــي ذل ــت ف ــات، فبذل المواصف
علــی رجــل بهــذه المواصفــات إلــی أن وقعــت علــی أشــرف 

ــدزي. ــي أحم غن
كان أحمــدزي فــي الســابق موظفــاً فــي أحــد البنــوك العالميــة 
ــم يســطع نجمــه فــي  ودّرس فــي بعــض الجامعــات، ولكــن ل
مضمــار السياســة ولــم يبــرز كمفكــر أو سياســي أو اقتصــادي 
حــاذق؛ بــل كان موظفــاً واســتاذاً عاديــاً فــي بعــض الجامعــات 
ــی  ــه إل ــا فنقلت ــركا ورحمته ــان أمي ــره حن ــی غم فحســب. حت

أفغانســتان، وقلدتــه مقاليــد الــوزارة الماليــة.
فمكــث فــي هــذا المنصــب مــن عــام 2002م إلــی 2004م 
ولكــن لــم يبــرز منــه نشــاط خــاص فــي مجــال تنميــة اقتصــاد 
أفغانســتان، ضغثــاً علــی إبالــة، استشــری الفســاد بشــكل 
ــد مــراراً إلــی  ملفــت للنظــر فــي وقــت توليــه الــوزارة، وانتُقِ

ــركا. ــی أمي ــه ويتجــه إل أن اضطــر أن يســتقيل عــن منصب
ــد حمــل معــه وثائــق ومســتندات هــذه  ــه ق ــذاك بأن ــوا آن وقال
الــوزارة المهمــة إلــی أميــركا، ومــع مطالبــات الحكومــة 
ــم  ــه ل ــی أفغانســتان إال أن ــررة الســترجاعها إل ــة المتك العميل

ــتان. ــی أفغانس ــا إل ــم يرجعه ــم ول ــأ بقوله يعب
فالغــرب والســيماً أميــركا كانا يســتثمران فيه مــن ذاك الحين، 
فقــد أعلنــوا فــي ذاك الحيــن بأنــه أفضــل وزيــر للماليــة للعــام، 
كــي يذيــع صيتــه، ويعرفــوه إلــی عالــم السياســة مــع فشــله 
الواضــح فــي عهــد وزارتــه، واضطــراره لاســتقالة والفــرار 

إلــی أميــركا. 
ــول،  ــة كاب ــاً لجامع ــن رئيس ــی ُعيّ ــه حت ــام ب ــال المق ــا ط وم
ولكنــه لــم يحــرز فــي ذلــك الوقــت شــيئاً يذكــر. ولــم يســتطع 
بــأن يحقــق تقدمــاً ملموســاً لجامعــة كابــول التــي تأخــرت عــن 
التقــدم نحــو 40 عامــاً إلــی الــوراء، ولــم يقــدر بــأن يســيرها 
ــذ كان أحمــدزي رئيســاً لجامعــة  وفــق الزمــن والعصــر. فمن
ــدرس  ــت ت ــي كان ــب الت ــا الكت ــدّرس فيه ــی اآلن تُ ــول وإل كاب
ــدروس  ــك ال ــن تل ــون للجامعيي ــاً، ويدرس ــن عام ــل أربعي قب
القديمــة. فعالــم الطــب يعــرف الجرثــوم فــي الفضــاء، ولكــن 
ــي  ــوم ف ــون عــن الجرث ــول يبحث ــة كاب ــي جامع ــن ف الجامعيي
مذكــرات ومســودات أســاتذتهم التــي كتبــت قبــل أربعيــن 
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عامــاً.
ــر  ــي تغيي ــوس ف ــاز ملم ــق أي إنج ــتطع تحقي ــم يس ــو ل فه
ــتطع  ــم يس ــل ل ــة؛ ب ــي الجامع ــد ف ــي البائ ــج الدراس المنه
ــاس.  ــة بلب ــي الجامع ــول ف ــات القب ــس امتحان ــى أن يلب حت
ــئلة  ــت أس ــی اآلن بقي ــه حت ــذا وذاك، أن ــن ه ــب م واألعج
جميــع الفــروع واألقســام والمهــن كالطــب، والهندســة، 
وقســم التعليــم، والعلــوم الشــرعية بقيــت أســئلتهم واحــدة. 
فالطالــب الــذي يحــب العلــوم الشــرعية ينجــح خــاف 
ميولــه فــي مهنــة الهندســة، أو طالــب يحــب الطــب ينجــح 

ــة. ــوم االجتماعي ــي العل ف
وعندمــا عــرف الغربيــون بــأن أحمــدزي فشــل فــي مهامــه، 
ــك  ــه مفكــر عبقــري. وألجــل ذل خططــوا كــي يشــهروه بأن
ــاً لألمــم المتحــدة  ــوه مــن المرشــحين كــي يكــون أمين جعل
ــان كــي  ــاز ب ــه أحــد، وف ــم يصــوت ل عــام 2006م ولكــن ل
مــون مــع أنــه لــم يكــن مشــهوراً كمفكــر. وبعــد عــام مــن 
هــذا الفشــل الذريــع رشــح نفســه كــي يكــون رئيســاً للبنــك 

العالمــي ولكنــه بــاء أيضــاً بالفشــل.
وبعــد ذلــك فوضــوا إليــه مســؤولية االتفاقيــة األمنية وفشــل 
فــي ذلــك أيضــاً، بــل بقيــت وصمــة عــار علــی جبينــه إلــی 
األبــد. فعندمــا قــرروا نقــل المهــام األمنيــة مــن األميــركان 
ــس  ــي نف ــاق ف ــد االتف ــتان، وبع ــي افغانس ــان ف ــی األفغ إل
الليلــة قــام المحتلـّـون األجانــب بمداهمــة تلــك المنطقــة دون 
أن يخبــروا عبيدهــم. بــل األشــنع مــن هــذا وذاك أن منطقــة 
آبــاء أحمــدزي شــهدت فضيحــة كبــری فبعــد االتفــاق ونقــل 
ــة،  ــك المنطق ــي تل ــی أذنابهــم ف ــركان إل الســلطة مــن األمي
قــام المحتلــون فــي الصبــاح بقصــف عنيــف علــی العمــاء 

أّدی ذلــك إلــى مقتــل 30 مــن العمــاء.
لحقــت  التــي  المتتاليــة  اإلخفاقــات  هــذه  جميــع  وبعــد 
بأحمــدزي لــم يكــن للغــرب إال أن يســتعمل آخــر الحيــل 
ــأّن أحمــدزي أحــد  ــن ب التــي كانــت فــي جعبتــه، حيــث أعل
المفكريــن الحاذقيــن، ويحتــل المركــز الثانــي علــی صعيــد 
لهــذا  مــدة  يصفقــون  الجهــال  بعــض  وأخــذ  العالــم!!! 

اإلعــان المخــزي، ولكــن لــم نعــرف حتــى اآلن باإلعتمــاد 
علــى مــاذا ألبســوه هــذا اللبــاس؟ وكذلــك الذيــن صفقــوا لــه 

ــی اآلن. ــز حت ــذا اللغ ــل ه ــتطيعوا ح ــم يس ل
ويمكننــا أن نعــد أن مــن معالــم نبوغــه وعبقريتــه اختيــاره 
لشــخصية مثيــرة للجــدل لمنصــب نائــب الرئيــس فــي 
االنتخابــات الحاليــة وهــو عبدالرشــيد دوســتم الســفاح 
ــان  ــات الســجناء مــن طالب ــذي ســمح بمجــزرة بحــق مئ ال
عــام 2001. وقــدم دوســتم مؤخــرا اعتــذارات علنيــة حــول 
ــي  ــد عــد دوســتم ف ــك كان أحمــدزي ق ــل ذل المجــزرة، وقب
عــداد الســفاكين الســفاحين فــي بيانــات ســابقة لــه، ولكنــه 
اآلن يقــول: »تجــب اإلشــادة بشــجاعة دوســتم«، مضيفــا: 
»مــن النــادر فــي مرحلــة مابعــد النــزاع أن يقــرر شــخص 
مــا القطيعــة بهــذا الشــكل مــع الماضــي، لقــد تصــرف 

ــه«. ــن ل ــا ممت ــه وأن ــادرة خاصــة من بمب
ولعــل مــن معالــم عبقريتــه أيضــاً التزويــرات الواســعة 
التــي حصلــت فــي االنتخابــات األخيــرة. والرضــی بتشــكيل 
حكومــة ائتافيــة بإشــارة مــن جــون كيــري الــذي زار 

ــة. ــذه المهم ــل ه ــتان ألج ــراً أفغانس مؤخ
ــأن أشــرف  ــول ب ــا الق ــاً فيمكنن ــاه آنف ــا ماذكرن ــو أوجزن ول
ــد ونصــف الماضــي خــال  ــي العق ــي أحمــدزي فشــل ف غن
توليــه مناصــب مختلفــة، ولــم يحــرز أي إنجــاز يذكــر؛ بــل 
ــن  ــا. ولك ــل فيه ــي عم ــي اإلدارات الت ــاد ف استشــرى الفس
األمريــكان يريــدون التغريــر بالشــعب عقــداً آخــر فمــا 
كان منهــم  إال أن جعلــوه المفكــر الثانــي علــى مســتوى 
العالــم بــا مبــرر مقبــول، ألجــل أن يُقلــد زعامــة البلــد بعــد 

ــعب. ــا الش ــوا به ــر يخدع ــة بالتزوي ــات مفعم انتخاب
ــن  ــداع الكثيري ــي خ ــأن ه ــذا الش ــي ه ــة ف ــة الهام والنقط
الذيــن باتــوا يظنــون بــأن فــي رئاســة أحمــدزي ســتتحول 
ــم  ــاءة، ويكأنه ــات بنّ ــی بإيجابي ــل وتحظ ــى األفض ــد إل البل
ــي  ــت ف ــي كان ــي إال الت ــدزي ماه ــاءات أحم ــأن كف نســوا ب
ــل  ــول ونق ــة كاب ــته لجامع ــة، ورئاس ــه للمالي ــد وزارت عه

ــان. ــى األفغ ــة إل ــوات األجنبي ــن الق ــة م ــام األمني المه



الصمود | السنة التاسعة العدد )100( - شوال 1435 هـ الموافق لـ يوليو 2014 م |
20

ــد  ــاً وق ــی أن أســتيقظ يوم ــّرة: أتمن ــال م ــن ق ــور رابي المقب
غمــر البحــر غــزة واختفــت! فالصهاينــة يعلمــون تمامــاً أّن 
ــذا يتمنــون أن تغــرق  شــرارة العــّز ســتخرج مــن غــّزة، ول
ــا  ــا ومجاهديه ــّن هللا ســينصر غــّزة وأهله ــي البحــر، ولك ف

البواســل.
ــا  ــزة، لكنه ــاع غ ــى قط ــة عل ــرب الثالث ــو الح ــن نتنياه يعل
ستفشــل كمــا األولــى والثانيــة، فغــزة لــن تستســلم وســترد 
ــاب التنســيق األمنــي  بمــا تيســر لديهــا مــن ســاح بعــد غي
عــن القطــاع، بينمــا ســيكون هــمُّ عبــاس وســلطته هــي منــع 
ــت  ــد ُوفق ــي القطــاع. وق ــع أهال ــة م االحتجاجــات المتضامن
كتائــب القســام إذ أطلقــت علــى الحــرب الجديــدة مســمى 

ــية. ــة األساس ــا بالقضي ــدس«، لربطه »انتفاضــة الق
وكمــا أننــا واثقــون بــأن غــزة لــن تستســلم، وســتقاوم 
بلحمهــا الحــي غطرســة العــدو، فنحــن واثقــون أيضــا، أن 
االنتفاضــة الشــعبية الشــاملة هــي قــدر الشــعب الفلســطيني 
فــي مواجهــة االحتــال. الجــزم بتطــور مــا يجــري حاليــاً أو 
انتظــار جولــة أخــرى جديــدة، يبــدو صعبــا فــي ظــل الظروف 
الراهنــة، لكــن فــي النهاية لــن يصح إال الصحيح، وســينفض 
الشــعب غبــار الــذل، وينتفــض فــي مواجهــة المحتــل، وفــي 

مواجهــة ســلطته الخادمــة لــه فــي آن واحــد.

و   ۲٠٠۸( معركتــي  وحيــــدة  خاضــــت  التــــي  غــــزة 
۲٠۱۲م(، يمكنهــــا أيضــــا أن تواجــــه هــــذه المعركــة 
الجديــــدة فــــي )2014(، بــــل هي اآلن أقــــدر من ذي قبــــل 
علــى الصمــــود وتحقيــق النصــر، وفــرض شــــروط الشــعب 
الفلســطيني علــى حكومــة االحتــال. ربمــا تعمــل المقاومــة 
فــي هــذه المعركــة اإلجباريــة علــى تحريــر قطــاع غــزة مــــن 
ــراف  ــا أط ــي فرضته ــرة التــ ــة العســ ــن حال ــار، وم الحص
عديــدة علــى غــزة، تحــت مســمى أن المقاومــة فــي غــــزة 
فقــدت أوراقهــا العربيــــة، واإلقليميــة، وأن حمــاس اآلن 

ــة. ــارج الحكوم ــت خ بات
وكالعــادة اختــارت إســرائيل المدنييــن الفلســطينيين، إلظهار 
ــا،  ــة خــال هجماته ــوة ردعهــا« فتضــرب مناطــق مدني »ق

إليقــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن الضحايــا.

وفــي أول يوميــن مــن الحــرب شــنت الطائــرات اإلســرائيلية 
غــارة علــى منــزل لعائلــة »كــوارع« فــي مدينــة خــان 
يونــس جنــوب قطــاع غــزة، مخلفــة ســبعة شــهداء، بينهــم 
ــس ســنوات،  ــن خم ــل م ــم أق ــار أعماره ــال صغ ــة أطف ثاث
لتقــوم فــي ســاعات الليــل بشــن غــارة مماثلــة علــى منــزل 
لعائلــة القائــد فــي ســرايا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 
ــمال  ــون ش ــت حان ــي بي ــد ف ــظ حم ــامي، حاف ــاد االس الجه
القطــاع، وأســفرت عــن ســقوط ســتة شــهداء، فقتــل حمــد 
وشــقيقاه وثاثــة مــن نســاء المنــزل، قبــل أن تكــرر المشــهد 
فــي مخيــم المغــازي وفــي مدينــة خــان يونــس مــن جديــد، 

ــازل. ــال وأمهاتهــم فــي غــارات تســتهدف المن بقتلهــا أطف
وتثيــر أصــوات االنفجــارات الضخمــة الناجمــة عــن أصــوات 
ــاوة  ــرائيلية، ع ــرات اإلس ــا الطائ ــي تطلقه ــخ الت الصواري
علــى أصــوات هديــر الطائــرات فــي الجــو، الخــوف والريبــة 

فــي صفــوف الســكان، ال ســيما األطفــال منهــم.

ــة الفلســطينية كان ومــا زال قطــاع غــزة  ــذ نشــأة القضي من
أرض ربــاط، كانــت ومــا زالــت ســماء غــزة فضــاًء ألرواح 
ــى الســماء ال  ــن األرض إل ــاء م ــة ارتق ــي حال الشــهداء وف

تنتهــي.
منــذ نشــأة قضيــة شــعب فلســطين كان قطــاع غــزة حاضنــة 
للمهّجريــن والمنكوبيــن مــن عمــق فلســطين، صــار القطــاع 

عنوانــاً لفلســطين وقضيــة شــعبها ومقاومتــه.

نتيجــة العــدوان الحالــي علــى غــزة معروفــة ســلفًا، وهــي 

غزة اآلساد ..
بقلم: عبدهللا
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النتيجــة ذاتهــا التــي تتكــرر منــذ عــام النكبــة حتــى يومنــا هــذا 
ــة. بعــد كل مواجهــة  ــة بعــد جول ــا بعــد عــدوان وجول عدوانً
ــة  ــع األول، تتجــدد نكب ــى المرب ــا إل ــود فلســطين وقضيته تع
فلســطين مــع شــروق ومغيــب شــمس كل يــوم، ويتجــدد 

ــه. ــى إعــادة الحــق ألصحاب اإلصــرار عل
قطــاع غــزة يقــول فــي لغتــه الخاصــة التــي ال يفهمهــا صديــق 
وال شــقيق وال عــدو، ال يفهمهــا إســتراتيجي وال تكتيكــي، ال 
مدنــي وال عســكري، القطــاع يقــول إنــه لــن يركــع حتــى لــو 
ركــع العالــم كلــه للصهيونيــة وأطماعها وابتزازهــا وعربدتها 
بمــا فــي ذلــك دول عظمــى عالميــة وإقليميــة، لــم يركــع مــن 
قبــل ولــن يركــع اآلن وال مــن بعــد، ألنــه عصــارة ألــم وأمــل 
ــت  ــاح إال وتم ــن س ــا م ــه م ــطين، ألن ــعب فلس ــة ش وتجرب
ــا،  ــوت أليفً ــار الم ــى أن ص ــاع، إل ــدر القط ــي ص ــه ف تجربت
فمــا الــذي يمكــن أن يفعلــه العــدوان أكثــر مــن القتــل، ومــاذا 
ــي  ــط ف ــّرات، فق ــّرات وم ــهدوا م ــهداء أن يستش ــر الش يضي
غــزة يستشــهد النــاس أكثــر مــن مــرة بــل مــرات ومــرات. 

ــًرا)360(،  ــو مت ــة وســتون كيل مســاحة قطــاع غــزة ثاثمائ
عرضــه مــن خمــس )5( إلــى ثمانيــة عشــر كيلــو متــرا)18(، 
يشــكل أقــل مــن واحــد ونصــف فــي المئــة مــن مســاحة 
ــم  ــن مســاحة العال ــًرا م ــة، ويســاوي صف فلســطين التاريخي
العربــي ذي الثاثــة عشــر مليــون كيلــو متــر مربــع ويســاوي 
ــار مــن مســاحة  ــة أصف ــن مــن مســاحة ســوريا وثاث صفري

ــي  ــكرية ه ــابات العس ــي كل الحس ــاحة ف ــذه المس ــر، ه مص
قضيــة منتهيــة ومحســومة خصوًصــا أمــام مــن يملــك أحــدث 
وأشــد التكنولوجيــا تقدًمــا وقــدرة علــى الرصــد والتنفيــذ 
والفعاليــة، هــي فــي المعادلــة العســكرية منتهيــة فمــا بالــك 
ــى  ــر لهــا ومحرومــة مــن المــدد حت وهــي محاصــرة ال ظهي
قبــل بــدء هــذا العــدوان، فالعــدوان مســتمر أبــًدا ولــم يتوقــف 

ــا منــذ عقــود! يوًم
األقنعــة.  وأســقطت  العهــر  فضحــت  أنهــا  غــزة  جريمــة 
جريمتهــا هــي مقولتهــا غيــر القابلــة للتفــاوض بأننــا قادرون 
ــر  ــاة تس ــا حي ــول، »إم ــا تق ــا أنه ــيء، جريمته ــم كل ش رغ

ــدا«.  ــظ الع ــات يغي ــا مم ــق وإم الصدي

يقــول أحــد المفكريــن: ) دمــاء غــزة لم تســل ألجل ســلطان أو 
كرســي ســلطة حقيــر، فقــادة المقاومــة هــم أول المســتهدفين 
فــي بيوتهــم وأماكهــم وأرواحهــم وقوافــل الشــهداء تشــهد، 
يرحلــون بــا رتــب عســكرية وال نياشــين، ال يحملــون رتــب 
الجنــرال أوالمشــير أو العميــد أو العقيــد ولكنهــم صادقــون، 

وهــذا يكفــي لعنــاق تــراب الوطــن ولقــاء هللا بقلــب ســليم.
ال أحــد يســتطيع أن يــزاود أو يدعــي بأنهــم قادة مثــل غيرهم، 
يدّمــرون البــاد ألجــل الكراســي، ألجــل الحكــم وملذاتــه، غزة 
ــة،  ــث، ال طائفي ــذات وال توري ــم وال مل ليســت مثلهــم، ال حك
العشــائرية وال إقليميــة، غــزة هــي قلــب العروبــة واإلســام 
واإلنســانية متجليــة بأرقــى صــور العــزة والكرامــة، منــذ كان 
جمــال عبــد الناصــر ومقاومــة العــدوان، ثــم منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، والمقاومــة الفرديــة والمنظمــة، ثــم اإلنتفاضات 
المتكــررة، منتفضــة أبــًدا يــا غــزة، وقوافــل الشــهداء تتــرى، 
ــون  ــو ويعال ــن نتياه ــى م ــم أعت ــن ه ــذ كان م ــك من هــي كذل
بعقــود، وبقيــت غــزة التــي لــن يبتلعهــا البحــر، مهمــا حــاول 
ــا غــزة مهمــا طــال  األعــداء واألشــقاء واألخــوة. ســتبقين ي
ليــل الظلــم والظــام، مهمــا عبســوا ومهمــا أحبطــوا وأثبطــوا 
عيونهــم،  فــي  غــــــرزة  ســتبقين  وحاصــروا،  وتآمــروا 
ســتبقين منــارة فــي ليــل العــرب الطويــل رغــم شــحة الوقــود، 
ــا رغــم كل الملوثــات واألوبئــة  ســتبقين يــا غــزة نفًســا نظيفً

فــي فضــاء الوطــن العربــي الكبيــر.
ــدس ورام هللا،  ــا للق ــارك، أم ــم حص ــزة رغ ــا غ ــتبقين ي س
عربيــة  مــدن  مــن  وغيرهــا  والفلوجــة  لحمــص  وأختــا 
محاصــرة وشــهيدة بيــن المحيــط والخليــج، ســتبقين ياغــزة 
بنيانــا مرصوًصــا فــي مواجهــة الجــرف الحاقــد كمــا واجهــت 
حقــد الرصــاص المصبــوب ومــا ســبقه، ســتكونين يــا غــزة 
هاويــة للمعتديــن وللمتخاذليــن، يــا قطــاع الصمــود والنضــال 

ــوص(. ــان المرص ــا البني ــاء، أيه والعط

ــاء  ــی بن ــن تتنافســون عل ــا م ــم ي ــن أنت ــم ... أي ــزة تناديك فغ
ناطحــة ســحاب وتفحيــط الســيارات الفارهــة. مابالكــم ال 
ــات الشــجب  ــكام المعســول أو بيان ــزة ســوی ال تقدمــون لغ
ــن جــوع،  ــي م ــي ال تســمن وال تغن ــة الت والمشــاعر الفارغ

ــس. ــل أم ــة لقندي ــارة الفولكلوري ــاً كالزي تمام
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وعود أوباما الزائفة ..
جعلته أسوأ رئيس يف تاريخ أمريكا

بقلم: أبوغام هللا

فــي اســتطاع للــرأي مؤخــرا قامــت بــه جامعــة كوينيبيــاك 
ــا  ــوا إن أوبام ــم قال ــد أن ٪33 منه ــاً وج ــمل 1446 ناخب ش
أســوأ رئيــس تعرفــه الواليــات المتحــدة مــن بيــن 12 رئيســا 
الرئيــس  يليــه   ،1945 عــام  منــذ  الحكــم  علــى  تعاقبــوا 
جــورج بــوش اإلبــن بنســبة 28 ٪. وحــول ســؤال هــل 
ســتكون أمريــكا أفضــل أم أســوأ لــو اُنتُِخــب مــت رامنــي بــدل 
ــور  ــال 46 ٪ ســتكون األم ــات 2012 فق ــي انتخاب ــا ف أوبام
ــل  ــا عــن التعام ــال ٪33 ســتكون أســوأ. أم ــا ق أفضــل بينم
ــن المســتطلعين  ــال ٪55 م ــد ق ــة فق ــع السياســة الخارجي م
إنهــم غيــر راضيــن عــن الطريقــة التــي يديــر فيهــا أوبامــا 

ــد.  ــل ٪37 مؤي ــة مقاب ــة الخارجي السياس
وکذلــک اعتبــر المنــدوب األمريكــي الســابق فــي األمــم 
جــون  للجــدل  المثيــرة  بتصريحاتــه  المعــروف  المتحــدة 
اوبامــا  بــاراك  الحالــي  االمريكــي  الرئيــس  أن  بولتــون، 
أســوأ رئيــس  جمهوريــة فــي تاريــخ أمريــكا وذلــك فــي 
ــا زوار  ــي شــبكة االنترنــت داعي ــه لموقــع عل ــح أطلق تصري
هــذا الموقــع إلــى التوقيــع علــي البيــان الــذي أصــدره بهــذا 

الخصــوص.
وقــد أعــرب بولتــن عــن اعتقــاده أن أمريــکا لــم تشــهد 
ــة  ــة الخارجي ــا بالسياس ــدي اهتمام ــة ال يُب ــس جمهوري رئي
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كمــا هــو عليــه الرئيــس 

الحالــي اوبامــا، مؤکــداً أن األخيــر فــي الوقــت الــذي يُصــر 
علــی نهجــه الفاشــل فــي موضــوع تقديــم الخدمــات الصحيــة 

ــنطن. ــن واش ــة تهي ــة خارجي ــد سياس ــاد يعتم ــل الب داخ
ــة  ــن كنائب ــحة الجمهوريي ــي مرش ــن وه ــارة بالي ــت س وقال
ــاراك  ــزل ب ــب ع ــا يج ــاراك أوبام ــة ب ــي مواجه ــس ف للرئي
أوبامــا وإحالتــه الــى المحاكمــة ألنــه خــان العــزة األمريكيــة. 
ــرة عــن  ــام وهــو يعطــي فك ــذ عــدة أي ــه من ــكام قالت هــذا ال
ــي أن مســتوى نجــاح وعــود  ــن ف مشــاعر بعــض األمريكيي
بالتأميــن  يتعلــق  بمــا  منخفضــة  أمريــكا  داخــل  أوبامــا 
ــق  ــا يتعل ــر فيم ــك األم ــراً وكذل ــزال متعث ــذي الي ــي ال الصح
بإنعــاش االقتصــاد. أمــا عــن السياســة الخارجيــة فقــد أفقــد 
ــم لقيمهــا  الواليــات المتحــدة هيبتهــا واحتــرام شــعوب العال

ــة. ــة والعدال ــن الحري ع
ــاراك  ــس ب ــعبية الرئي ــي ش ــدار ف ــذا اإلنح ــي ه ــر ف ــا الس م
حســين أوبامــا والــذي أنتُِخــب بنســبة عاليــة مــن األصــوات 
خاصــة فــي الــدورة األولــى بدرجــة لــم يشــهدها إال الرؤســاء 

الكبــار مثــل كينــدي وريغــان؟ 
ــا  ــوا أوبام ــن يلعن ــل اآلخري ــعبه قب ــل ش ــذي جع ــر ال ومالس

وسياســاته الفاشــلة؟
االنتخابــات  فــي  أوبامــا  فــوز  فــي  الســر  نعــرف  حتــى 
الرئاســية لعــام 2008 ال بــد أن نراجــع الخلفيــة التــي علــى 
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ــة  ــب أول رئيــس أمريكــي مــن أصــول أفريقي أساســها انتُِخ
بالضبــط بعــد أربعيــن ســنة فقــط فــي أول إنتخابــات شــاملة 
أقــرت بحــق الســود فــي الترشــح واإلنتخــاب دون تمييــز أو 
ــة المتســاوية  ــون المواطن ــرار قان ــد إق ــد أو إقصــاء بع تقيي
مــن الكونغــرس األمريكــي والتوقيــع عليــه مــن قبــل الرئيس 

ــدون جونســون. لين
لقــد حكــم الواليــات المتحــدة للســنوات الثمانــي التــي ســبقت 
ــداً  وصــول أوبامــا الرئيــس جــورج دبليــو بــوش. وتــرك بل
علــى وشــك اإلنهيــار االقتصــادي، وكان األمريكيــون بشــكل 
ــتنزاف البشــري  ــل اإلس ــى تحم ــر عل ــدوا الصب ــد فق ــام ق ع
والمالــي والنفســي الــذي ســببته الحــرب علــى العــراق 
وارد  غيــر  الحاســم  االنتصــار  أن  تبيــن  بعدمــا  خاصــة 
وأن حجــة أســلحة الدمــار الشــامل التــي أكــد عليهــا دعــاة 
ــة  ــت كذب ــا كان ــي إنم ــد الشــعب األمريك الحــرب لكســب تأيي
واضحــة. كان أوبامــا مــن بيــن الذيــن صوتــوا ضــد الحــرب 
عندمــا كان عضــوا فــي مجلــس الشــيوخ ممــا أعطــاه دفعــة 
أخاقيــة وحكمــة إستشــراقية اســتخدمها بــذكاء أثنــاء حملته 
اإلنتخابيــة حيــث تمّكــن أوالً مــن هزيمــة هيــاري كلينتــون 
للفــوز بترشــيح الحــزب الديمقراطــي، ثــم هــزم مرشــح 
ــت  ــل للبي ــن ليص ــون ماكي ــوز ج ــوري العج ــزب الجمه الح
ــر  ــون الثاني/يناي ــوم 20 كان ــود ي ــس أس ــض أول رئي األبي

 .2009
بــذكاء غيــر عــادي صــاغ أوبامــا حملتــه اإلنتخابية البســيطة 

تحــت شــعار »نعــم نســتطيع« علــى ثــاث نقاط أساســية:
ــراق بأقصــى ســرعة ال تتجــاوز  ــي الع ــاء الحــرب ف 1. إنه
ــرب  ــي أق ــتان ف ــي أفغانس ــرب ف ــاء الح ــة 2011 وإنه نهاي

ــة. فرصــة ممكن
2. إنعــاش االقتصــاد ووقــف التدهــور المالــي وإحتــواء 

الديــون الفدراليــة التــي تســبب بهــا الجمهوريــون.
ــة الشــاملة  ــة الصحي ــج الرعاي ــي برنام ــا ف 3. المضــي قدم

ــي. ــكل مواطــن أمريك ل
لقــد تلقــف الشــعب األمريكــي هــذا البرنامــج بحمــاس والتــّف 
حــول الرئيــس الشــاب قطاعــات الشــباب واألقليــات وخاصــة 
والمثليــون  والليبراليــون  والمســلمون  والعــرب  الســود 
ــى أنصــار الحــزب الديمقراطــي. فــكان نجاحــه  باإلضافــة إل
أقــرب إلــى ثــورة شــاملة منــه إلــى مجــرد انتخــاب رئيــس. 
ــات  ــعت الطموح ــاً واتس ــات عالي ــقف التوقع ــع س ــد ارتف لق
ــر  ــكل ينتظ ــدأ ال ــي وب ــي والخارج ــتويين الداخل ــى المس عل

اإلنجــازات فمــاذا تحقــق منهــا؟
لــم يســتطع أن يفــي بوعــده بإغــاق معتقــل غوانتانامــو 
رغــم المحــاوالت. إال أن َمواطــن الفشــل كانــت كبيــرة: 

- حيــث فشــل فــي اإلنتصــار علــى حركــة طالبــان اإلســامية 
وهــو اآلن ال يمانــع مــن الدخــول فــي مفاوضــات بيــن 
الحكومــة األفغانيــة والحركــة مــن أجــل إشــراكها فــي الحكم، 
ومــع انســحابهم مــن أي منطقــة، تســقط تلــک المنطقــة 
بأيــدي مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية وهــو أمــر يحکــي مــدی 
قــدرة المجاهديــن وارتفــاع مســتوی قوتهــم مــع مضــي کل 
يــوم، وهــذا الفشــل الرئيســي ألوبامــا وإن خــدع شــعبه بأنــه 

اســتطاع قمــع المجاهديــن تمامــاً، وصنــع مــن األفغان جيشــاً 
قويــاً يقدرعلــى مناضلــة المجاهديــن وقمعهــم بــکل بســاطة.

ــب  - وكان فشــل أوبامــا الذريــع فــي ســوريا حيــث بقــي يقلّ
المواقــف تــارة مــن »المطالبــة برحيــل األســد« وأخــرى فــي 
الدعــوة إلــى المفاوضــات معــه، وبعــد أن وعــد المعارضــة 
الشــعبية بالســاح، عــاد وتراجــع عــن ذلــك خشــية وقوعــه 
الحــركات  نمــو  ســّهل  ممــا  »الخاطئــة«  األيــدي  فــي 

»المتطرفــة«.
ــا  ــة أوكراني ــي أزم ــن ف ــر يكم ــا الكبي ــاق أوبام - وكان إخف
حيــث فوجــئ بالتطــورات هنــاك وبمشــاهدة إقليــم شــبه 
جزيــرة القــرم ينســلخ بعــد إســتفتاء ســريع نظمــه الــروس 

ــيا. ــى روس ــم إل ــم اإلقلي ــرعنوا ض ليش
- كمــا أن االســتخدام المفــرط للدرونــز )طائــرات بــدون 
طيــار( قــد أثــار انتقــادات واســعة علــى مســتوى العالــم حيث 
ــاء  ــن األبري ــا م ــكاوى الضحاي ــن ش ــه ع ــا أذني ــّم أوبام ص
الذيــن يقتلــون بســبب غــارات الدرونــز. وتعــرض إلــى 
انتقــادات الذعــة مــن منظمــات حقــوق اإلنســان بســبب مــا 
يســميه »الضــرر التازمــي« الــذي يأخــذ األبريــاء فــي أرجل 
المتهميــن. لكــن أوبامــا مــا زال مســتمرا فــي اســتخدام هــذا 

ــلوب. األس
- كمــا فشــل فــي إحتــواء األزمــة مــع كوريــا الشــمالية والتــي 
مــا فتئــت تتحــدى جارتهــا الجنوبيــة والناتــو والواليــات 

ــواء. ــدة دون ردع أو احت المتح
العالــم  مــع  واســع  تصالــح  إلــى  يســعى  أوبامــا  كان   -
اإلســامي فــإذا بــه بعــد ســت ســنوات يجــد نفســه مــن دون 
حلفــاء حقيقييــن فــي الشــارعين العربــي واإلســامي، وهــو 
ــاك  ــب وإنته ــع والتعذي ــة القم ــع أنظم ــه م ــرف أن تحالف يع

ــره. ــيء لغي ــل أن يس ــه قب ــيء إلي ــان يس ــوق اإلنس حق
- كمــا أنــه فشــل فــي الحــرب علــى اإلرهــاب فقــد كان تنظيــم 
ــوزع  ــر وت ــه انتش ــتان، لكن ــي أفغانس ــوراً ف ــدة محص القاع
ليصــل إلــى مالــي ونيجيريــا وكينيــا والعــراق وســوريا 

ــي. ــرب العرب ــان والمغ ــال ولبن ــن والصوم واليم
ــول إن  ــعنا أن نق ــه بوس ــال فإن ــا المق ــو اختصرن ــراً ل وأخي
الســبب الرئيســي لجعــل أوبامــا الرئيــس األســوأ فــي تاريــخ 
ــد  ــه ق ــم الننکــر بأن ــه بالوعــود، نع ــکا هــو عــدم إيفائ أمري
ــد  ــم يســتطع. لق ــه ل ــا لكن ــزم بوعــوده جميعه ــاول أن يلت ح
ــة  ــة كاالقتصــاد والرعاي ــا الداخلي ــي القضاي ــر ف أنجــز الكثي
الصحيــة والطاقــة وإصــاح قانــون الهجــرة وغيرهــا الكثيــر 
إال أن فشــله األكبــر كان ومــا زال فــي السياســة الخارجيــة 
رغــم أن أهميتهــا للمواطــن األمريكــي ثانويــة. السياســة 
الخارجيــــــة لدولــة عظـــــمى كالواليــات المتحــدة فــي غايــة 
التعقيــد وذلــك لســببين أساســيين: طريقــة صنــع القــرار 
ــة  ــرس، المؤسس ــه )الكونغ ــاركة في ــوى المش ــعب الق وتش
العســكرية، الــرأي العــام، الصحافــة ، اللوبيــات إلــخ..( 
وتعــدد المصالــح وتشــابكها فــي بلــد تلعــب فيــه السياســات 
ــد  ــي تحدي ــراً ف ــن دوراً كبي ــن الحزبي ــة والتنافــس بي الداخلي

ــة. ــة الخارجي ــارات السياس مس
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جرائم المحتلّين والعماء خال شهر يونيو
إعداد: حافظ سعيد

فــي غــرة شــهر يونيــو 2014 اشــتبک المجاهــدون مــع 
قافلــة العمــاء فــي منطقــة قلعــه عزيــز بمديريــة ســيد ابــاد 
ــي  ــون بالرم ــاء المرتبک ــام العم ــدان وردک، فق ــة مي بوالي
ــری  ــی ث ــهيداً عل ــاً ش ــك طف ــة لذل ــقط نتيج ــوائي ليس العش

ــة. المعرک

ــون  ــام المحتلّ ــهر ق ــس الش ــن نف ــو م ــن يوني ــخ 2 م وبتاري
ــال  ــاء باعتق ــم العم ــاعدة أذنابه ــب بمس ــون األجان المجرم
3 مــن طــاب العلــم الشــرعي فــي منطقــة عليــزو، مديريــة 
ــي  ــم ف ــم وقتلوه ــم معه ــم اقتادوه ــي، ث ــة غزن شــلجر بوالي

ــة. ــس المديري ــي نف ــة طيلب منطق
وفــي نفــس التاريــخ أطلــق المحتلــون نيــران مدافعهــم علــی 
ــقط  ــي يس ــد ک ــة هلمن ــي بوالي ــة نادعل ــي مديري ــن ف المدنيي

نتيجــة لذلــك 4 مــن المدنييــن األبريــاء 
اثنــان  ويصــاب  شــهداء 

آخــران.

مــن   4 وبتاريــخ 
يونيــو اســتهدف جنــدي مــن الجيــش 

الوطنــي أحــد عــوام المســلمين فــي ســوق 
قتيــاً. وأرداه  زابــول  بواليــة  جــوي  شــاه 

وفــي 5 مــن يونيــو رمــی الجنــود العمــاء قذيفــة عشــوائية 
فــي منطقــة ذکرخيــل بمديريــة بغــان المرکــزي بواليــة 
المدنييــن وأصيــب  أحــد  ذلــک  بغــان فاستشــهد جــراء 

آخــران.
وفــي اليــوم ذاتــه قصــف المحتلــون منطقــة خربيــن، مديريــة 
أحــد  أدى الستشــهاد  ممــا  بکتيــا  بواليــة  خيــل  يوســف 

المدنييــن.

ــی  ــة عل ــة ليلي ــون بمداهم ــام المحتل ــو ق ــن يوني ــي 8 م وف
منطقــة وزيــر بمديريــة خوجيانــي بواليــة ننجرهــار وقامــوا 
صاحــب  کبــدوا  وبعدمــا  األهالــي  أحــد  منــزل  بتفتيــش 
ــن  ــن مــن المدنيي ــوا اثني ــة فادحــة اعتقل البيــت خســائر مالي

واقتادوهمــا معهــم.

وبتاريــخ 12 مــن يونيــو قــام الجنــود العمــاء بمداهمــة 
ــة کابيســا وبعــد  ــاد( بوالي ــو آب ــة ) ن ــی المنطقــة المرکزي عل
التفتيــش قامــوا باعتقــال 7 مــن المواطنيــن األبريــاء وزجــوا 
بهــم فــي الســجون کمــا أنهــم ســرقوا کل غالــي ونفيــس مــن 

تلــك البيــوت.

وبتاريــخ 13 مــن يونيــو کثــف العمــاء نيرانهــم العشــوائية 
فــي منطقــة عمــزو  ذلــک  ليجــرح رجــل وطفــل جــراء 

بمديريــة ســيوري بواليــة زابــول.
ــام  ــيق الع ــود التنس ــام جن ــوم ق ــس الي ــي نف وف

ــاد، مديريــة باالبلــوک  فــي منطقــة کنــج آب
فــراه بإطــاق الرصــاص  بواليــة 

علــی أحــد شــيوخ القبائــل 
قتيــاً. وأردوه 

 14 وبتاريــخ 
ــو  مــن يوني

مــت  قا
ت  ميليشــا
الغــدر والخيانــة 
بقتــل  )الصحــوات( 

ثنيــن  ــی ا ــن، األول يدع ــن المدنيي م
»محمــد رســول« ســاکن کاريــز واآلخــر يدعــى »المولــوي 
شــمس الديــن« ســاکن دلنجــر فــي ضواحــي مديريــة بشــت 
کــوه بواليــة فــراه بعدمــا قتــل قائدهــم »بهــادر« بأيــدي 

. يــن هد لمجا ا
وفــي نفــس التاريــخ قتــل جنــود التنســيق العــام اثنيــن مــن 
المدنييــن کانــا فــي الطريــق إلــی بيتهمــا فــي منقطــة تريــخ 

ــد. ــة هلمن ــة مارجــه بوالي ــاور، مديري ن

وبتاريــخ 15 مــن يونيــو أطلــق العمــاء قذائــف هــاون 
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عشــوائية علــی المدنييــن فــي مناطــق شــيوان وکنــج آبــاد ، 
مديريــة باالبلــوک بواليــة فــراه فاستشــهد جــراء ذلــک رجــل 
وســيدتان وجــرح آخــر، وتکبــد النــاس خســائر فادحــة فادحــة 

أيضــاً.

وبتاريــخ 17 مــن يونيــو قتلــت ميليشــيات الصحــوات مدنييــن 
مــن ســاکني منطقــة لواتــي کانــا فــي طريقهمــا إلــی الســوق 

بمديريــة نــاري بواليــة کونــر.

وفــي 19 مــن يونيــو داهمــت القــوات الصليبيــة المحتلــة 
مناطــق تشــنار وقنديــل فــي مديريــة خاکريــز بواليــة قندهــار 
ــة  ــي نهاي ــاً مبرحــاً وف ــاس وضربهــم ضرب ــرکل الن ــوا ب فقام
المطــاف اعتقلــوا 2 مــن األئمــة الذيــن يصلــون بالنــاس 

واقتادوهمــا معهــم.
ــة  ــی منطق ــة عل ــون بمداهم ــام المحتل ــه ق ــخ ذات ــي التاري وف
باغــک جربيتــو بمديريــة ســيدآباد بواليــة ميــدان وردک 

واعتقلــوا مدنييــن أحدهمــا إمــام الحــي وســجنوهما.

ــم  ــل قاعدته ــن داخ ــون م ــی المحتل ــو ألق ــن يوني ــي 20 م وف
قذائــف هــاون علــی منطقــة آهلــة بالســکان فــي منطقــة نــري 
مانــده بمديريــة نادعلــي بواليــة هلمنــد فأصابــت أحــد البيــوت 

واستشــهد 4 مــن عائلــة واحــدة وجــرح اثنــان آخــران.

وبتاريــخ 23 هاجــم المجاهــدون جنــود سبيشــل فــورس فــي 
ــال  ــم – ج ــريع لتورخ ــق الس ــو )الطري ــازار مارک ــة ب منطق
آبــاد( وکبدوهــم خســائر فادحــة، فمــا کان لهــؤالء بعــد تکبــد 
ــث  ــن حي ــی المدنيي ــوا غضبهــم عل خســائر فادحــة إال أن صب
أطلقــوا نيرانهــم العشــوائية فجــرح جــراء ذلــک 23 مــن 

ــن. ــلمين والمواطني ــوام المس ع

وبتاريــخ 24 مــن يونيــو جــرح أحــد المواطنيــن جــراء قصــف 
ــي  ــن ف ــی حس ــيد حاج ــت الس ــن بي ــاً م ــدّو قريب ــرات الع طائ

ــد. ــة هلمن ــة جريشــک بوالي مديري
ــة 5  ــة المحتل ــت القــوات الصليبي ــو اعتقل وفــي 25 مــن يوني

مــن المدنييــن األبريــاء فــي منطقــة زيــوالت مديريــة جلريــز 
ــدان وردک واقتادوهــم معهــم. ــة مي بوالي

ــان  ــن تورخ ــزةهللا ب ــان ع ــخ کان المراهق ــس التاري ــي نف وف
)14عامــاً( ونعمــت هللا بــن جــل محمــد )13 عامــاً( فــي 
الطريــق إلــی بيتهمــا وکانــا عائــدان مــن المدرســة فــي قريــة 
ازيرجــل مديريــة نــاري بواليــة کونــر فاعتقلتهمــا ميليشــيات 
الصحــوات وبعــد الضــرب المبــرح قتلوهمــا. ووفــق التقاريــر 
الموثوقــة مــن شــهود العيــان فــإن الصحــوات بعدمــا قتلوهمــا 
ألقوهمــا فــي نهــر کبيــر فعثــر النــاس علــی جثمــان عــزت هللا 

فــي أســعد آبــاد وجثمــان نعمــت هللا مفقــود حتــی اللحظــة.

والخيانــة  الغــدر  ميلشــيات  قامــت  يونيــو  مــن   26 وفــي 
)الصحــوات( بإنــزال أحــد التاميــذ يدعــی شــفيع هللا مــن 
ــدان  ــة مي ــرخ والي ــة ن ــم داد مديري ــة کري ــي منطق الســيارة ف

وردک ثــم قتلــوه.

ــي  ــن ضواح ــرات المحتلّي ــت طائ ــو قصف ــن يوني ــي 28 م وف
جــراء  واستشــهد  وردک  ميــدان  بواليــة  جلجــه  مديريــة 
ذلــک 6 مــن المواطنيــن األبريــاء، وکان هــؤالء المدنييــن 
فــي طريقهــم إلــی ســوق غزنــي وبعدمــا رجعــوا مــن الســوق 

قصفتهــم طائــرات المحتليــن.

ــود العمــاء مــع صاحــب  ــو تخاصــم الجن ــي 30 مــن يوني وف
دکان لبيــع الثلــج فــي منطقــة بــل ســفيد بمديريــة غنــي خيــل 

بواليــة ننجرهــار ثــم قتلــوه.
وفــي اليــوم ذاتــه قصــف المحتلـّـون منطقــة سفتشــان مديريــة 
جــرم بواليــة بدخشــان واســتهدفوا بيــوت المدنييــن، فقتــل 7 
مــن المواطنيــن األبريــاء بمافيهــم األطفــال والنســاء وجــرح 
ــون اســتهدفوا البيــوت  6 آخــرون، ويفيــد الخبــر بــأن المحتلّ

قصــداً ال خطــأً.

ــامي  ــان اس ــي، آزادي، افغ ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
اژانــس، بجــواک، موقــع روهــي، لراوبــر، نــن ټکــی اســيا، 

ــوا{ وبين
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إني ألبصر أن للعدوّ نهاية سوداء
بقلم: أبوخالد

قــام رســول هللا صلــی عليــه وســلم فــي إحــدی مغازيــه فقــال 
)يــا أيهــا النــاس ال تتمنــوا لقــاء العــدو، وســلوا هللا العافيــة، 
فــإذا لقيتمــوه فاصبــروا، واعلمــوا أن الجنــة تحــت ظــال 

الســيوف(.
لــم نكــن نحــب التدخــل األمريكــي الشــرس فــي أفغانســتان، إال 
أن أمريــكا هاجمــت أرضنــا وســفكت دمــاء األبريــاء، وقتلــت 
مــن شــاءت، وانتهكــت أعــراض العفيفــات، واعتقلــت اآلالف، 
وشــردت الشــعب، ونشــرت الفســاد فــي البــاد، وعيّنــت علــی 
أفغانســتان الذئــاب الضــواري الذيــن اختلطــت أفكارهــم بزبالــة 
المجاهــد  الشــعب  أســود مــن  فقــام  الحاقديــن،  النصــاری 
الصامــد، ولــم يبالــوا بمــا ادعــاه العالــم عليهــم مــن اإلرهــاب 
والتمــرد بعــد أن تخلــی الجميــع عــن حمايتهــم، وتمســك العالــم 
بحمايــة األمريــكان، واجتمعــت عشــرات البــاد للهجــوم علــی 
اإلمــارة اإلســامية بــكل مــا امتلكــوا مــن األجهــزة العســكرية 
الفائقــة. فقــاوم األســود ضــد المحتليــن أكثــر مــن اثنتــي عشــر 

ســنة.

رجـال يرون الــموت مــجداً وجنة
عن الذل من فعل الصقور الحائل
تذود عن الديـــن القويم بسيـــفها
ومن أرضــها تنفي جميع الرذائـل

معتقديــن كام ربهــم »َوِمــَن النَّــاِس َمــْن يَْشــِري نَْفَســهُ اْبتَِغــاَء 
ــوا  ــرة:207(. وأذاق ــاِد« )البق ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَ ِ َوهللاَّ ــاِت هللاَّ َمْرَض
ــم  ــا ل ــم م ــكان وحلفائه ــرع األمري ــم وتج ــداء كأس العلق األع
يكــن لهــم فــي الحســبان مــن الخســائر البشــرية والعســكرية، 

ونصــر هللا المجاهديــن مــن حيــث لــم يحتســبوا.
وإذا ألقينــا نظــرة عابــرة إلــی مكتســبات المجاهديــن فــي 
ــر  ــر الظاه ــری نصــر هللا الباه ــذه الســنة ن شــهر رمضــان ه
نصــر  فقــد  المخزيــة،  العــدو  هزيمــة  ونــری  للمجاهديــن 
هللا الشــعب األفغانــي بمقتــل عشــرات المحتليــن باإلضافــة 
ــن  ــات م ــراق المئ ــاد، واحت ــي العت ــرة ف ــائرهم الكبي ــى خس إل
صهاريــج ووقودهــم. شــهر رمضــان شــهر مبــارك وإن عانــی 
المجاهــدون فــي هــذا الشــهر أحيانــا من قلــة العتاد العســكري، 
ونقــص فــي الــزاد لكنهــم توكلــوا علــی ربهــم بتخطيــط دقيــق 
وأيقنــوا أن الصبــر مفتــاح النجــاح، وأن ال ناصــر لهــم إال هللا، 
وأن هللا لــن يضيــع قومــاً خرجــوا للجهــاد مــن أجــل الشــريعة 
والوطــن، واســتنصروا بــه وتوكلــوا عليــه، أليــس هللا بــكاف 

عبــده.

توكلنا علی الرحـمــن إنا
وجدنا الصــبر للمتوكلينا 

ومن لبس التوكل لم تجده
يخاف جرائر المتـــجبرينا

نصــر هللا المجاهديــن، وإن كانــت إدارة أوبامــا تنشــر الدعايات 
فــي حربهــا علــى  أفغانســتان قائلــة إنهــا لــن تترك أفغانســتان، 
وســترغم العمــاء مــن األفغانيين لتوقيــع االتفاقية العســكرية، 
وســتُبقي اآلالف مــن جنــود االحتــال فــي أفغانســتان. ولكــن 
مــع كل هــذه الدعايــات تــزداد عمليــات المجاهديــن قــوة 

وصابــة علــى كل شــبر مــن أرض أفغانســتان. 
ــر  ــل آث ــو ب ــوی النات ــن ق ــات المجاهدي ــام هجم ــر أم ــم تصب فل
كثيــر منهــا الفــرار علــی القــرار، وبقــي األميــركان مــع 
شــرذمة مــن رعاياهــم فــي أفغانســتان ال تــدري كيــف تهــرب 
منهــا،  العســكرية  اآلالت  تُخــرج  أفغانســتان، وكيــف  مــن 
والحــال أن نفقــة ســحب اآلليــات العســكرية المخربــة تتجــاوز 

ــات.  ــك اآللي ــن تل ثم

نقــول إن خســارة األميــركان فــي أفغانســتان أضعــاف خســارة 
تركــت  األخيــرة  أن  غيــر  المــرات،  بعشــرات  الســوفييت 
أفغانســتان ولــم تتحمــل خســارة مضاعفــة، ولكــن األمريــكان 
ــر االنتحــار وتحمــل  ــدات ال مخــرج منهــا غي وقعــت فــي تعقي

ــوم.  ــرة كل ي خســائر مري
يتــم  لكــي  أفغانســتان  فــي  االنتخابــات  األمريــكان  يُجــري 
تعييــن عميــاً لهــم ينــوب عنهــم فــي أفغانســتان بعــد أن تولــي 
ــة، إال  ــذه الخط ــن ه ــم م ــى الرغ ــن وعل ــة، ولك ــار هارب األدب
أنهــم ال يزالــون قلقيــن باعتبــار أنهــم يــرون بــأم أعينهــم أن 
أعــداد المجاهديــن كل يــوم تتزايــد، وانتصاراتهــم تتضاعــف، 
ولــم يبــق لألمريــكان ملجــأ فــي أفغانســتان غيــر القواعــد 
العســكرية، وهــي أيضــا تتعــرض لعمليــات المجاهديــن. ولــم 
يبــق لألميــركان فــي أفغانســتان انتصــار دون طائراتهــم. 
وعنــد انســحاب األمريــكان مــن أفغانســتان يعلمــون يقينــاً 
أنــه ال مــكان لعمائهــم فــي أفغانســتان، وأن الشــعب ســيرغم 

ــم.  ــن أرضه ــرار م ــى الف العمــاء عل

إنــي ألبــصــر للعـــدّو نــهايـــة
 سوداء تنهي السوق والسمسارا 
هي سنة الرحــــمن تحكم كــونه
أن اليری الباغـــون إال العــــــارا

أعــداء  ومــزق  باهــراً،  نصــراً  المجاهديــن  انصــر  اللهــم 
المســلمين. اللهــم انصــر الشــعوب المســتضعفة الذيــن ال 
ناصــر لهــم إال أنــت، والملجــأ لهــم إال أنــت. اللهــم طّهــر أرض 

الغــزاة مــن النصــاری واليهــود والغاصبيــن.



الصمود | السنة التاسعة العدد )100( - شوال 1435 هـ الموافق لـ يوليو 2014 م |
27

اســتباح قلبــي  غّزتــاه  وا 
أبيــب تــل  دومــاً  اقصفــي 
باألســود شــّرديهم  مّزقيهــم 
آيــة تکونــي  أن  هللا  قــّدر 
المهيــن الرجــس  إقصفــي 
الشــهيد الشــعب  إصنعــي 
فـــــرحة فيــِك  للجهــاد 
للعلــی خلقــوا  قــوم  لــک 
جحافــل هــم  الشــهداء 
روضــة الرحمــن لهــم مأمــن
اليهــود هــم مغاويــر نذالــة
ــم ــن زني ــوم م ــاد ق ــم أحف إنه
خيبــة فــي  أنهــم  أنشــد هللا 
اآلســاد غــزة  لــي  بــدا  قــد 
األمريــکان مــن  احــذري 
بالصمــود القــرود  مزقــي 
ربــک عــزم  تنســي  وال 
جيــش للصهيــون  ليــس 
بـــ تأّســوا  أبنــاء  لــک 
أنصــر اللهــم غــزة واجعــل

الجــراح وأثخنــک  تبکــي 
واقتليهــم في الليالي والصباح
النّبــاح  کلــب  مثــل  لليهــود 
الصــراح الکفــر  تهــزم 
وانشــري األمــن  والصــاح
الفــاح  بالُحســنَيَين  لــک 
فاحضنيــه ياغــزة بانشــراح 
اقتــراح لهــم  الذلــة  ليســت 
والح نـــــــــور  فجـــرهـــــم 
وراح َروٌح  ِطــيــبُــــــها 
ــفاح ــم فعــل الس جبنــاء فعله
جبنــاء رغــم الُعــدة والســاح
وانطــراح ذلــة  فــي  إنهــم 
انتصــارک اتضــاح في اتضاح
األمريــکان خائنة فــي انبطاح
باجتيــاح الجمــوع  زلزلــي 
واذکريــه في الليالي والصباح
والســـاح بالخــــــمور  إال 
مســيّب والمثنّــی والصــاح
بالنيــاح تعــوي  الصهيــون 

بقلم: الدکتور بنيامين

وا غّزتاه
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هل االنتخابات مبادرة؟
أم هي مشكلة أخری؟

بقلم: حافظ منصور

أثــارت االنتخابــات فــي أفغانســتان فــي جولتهــا الثانيــة 
مؤخــراً والخافــات الدائــرة فيهــا تكهنــات للتدخــل األميركــي 
فــي القضيــة، وبعــد أســابيع مــن النقاشــات بيــن المرشــحين 
عبــد هللا عبــدهللا وأشــرف غنــي أحمــدزی قامــت إدارة أوبامــا 
ــري  ــون كي ــم ج ــتان ووزيره ــي أفغانس ــفيرهم ف ــف س بتكلي
لتولــي األمــر بيــن المرشــحين النهــاء الخافــات بينهمــا. 
ولكــن بــاءت جهودهمــا بالفشــل ممــا يقــدم لنــا تلميحــات بــأن 
إلدارة أوبامــا دور واضــح فــي ترســيم االنتخابــات وتســييرها 

فــي صالــح الواليــات المتحــدة.

عبــدهللا عبــدهللا المرشــح الخاســر يعــارض النتائــج األوليــة 
لانتخابــات ويرفضهــا أشــد رفــض بينمــا يصــرخ أحمــدزي 
بأنــه آذان صاغيــة لاســتماع إلــی النتائــج، وفــي هــذه البيئــة 
صــرح وزيــر خارجيــة جــون كيــري بأنــه ســافر إلــی كابــول 
إليجــاد مباحثــات جــادة للوصــول إلــی حلــول مرضيــة حــول 

االنتخابــات.

ــة  ــري أن اإلدارة األميركي ــدو واضحــاً مــن تصريحــات كي يب
أعــدت االنتخابــات إلجــراء توقيــع االتفاقيــة العســكرية بيــن 
كابــول وواشــنطن، أو علــی األقــل لضمــان عــدم وجــود 
ــات  ــل النظــام األفغانــي فيمــا يخــص العملي معارضــة مــن قب

ــي. ــة العســكرية ضــد الشــعب االفغان األميركي

المزيــد مــن  إلــی  أفغانســتان  تجــر  أمركيــة  إســتراتيجية 
شــاملة. طائفيــة  حــرب  وانــدالع  واالنقســام  التدهــور 

ليســت االنتخابــات وحدهــا  االســتراتيجية الوحيــدة التــي 
تصــب فــي صالــح االحتــال، بــل منــذ الغــزو األمريكــي علــى 
ــث أســفر  ــة االســتقرار حي ــال لعرقل ــل االحت أفغانســتان عم
الدعــم الــذي تقدمــه الواليــات إلــی المليشــيات األفغانيــة 
والــذي تضمــن توفيــر األســلحة والعتــاد العســكري المميــت 
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ــاء. ــرة مــن األبري ــل أعــداد كبي عــن مقت
 وكذلــك كان تدخــل النظام األفغاني في الشــؤون 
السياســية مثــل االنتخابــات ضــاراً ممــا يــؤّدي 
ــة  ــس طائفي ــی أس ــتان عل ــام أفغانس ــی انقس إل
ــرة شــّكل  ــدار األعــوام األخي ــی م ــة. وعل وقبلي
االحتــال المشــكلة الكبــری فــي أفغانســتان، 
عليهــا  التصويــت  طــال  مهمــا  واالنتخابــات 
وكثــر مرشــحوها وزخرفــت أقوالهــم بالكلمــات 
الجميلــة البراقــة فمــن المحــال التصديــق بأنــه 
مــن الممكــن أن تصبــح االنتخابــات والمرشــح 
ــا، هــي الحــل لمشــكلة أفغانســتان؛  ــز فيه الفائ
ألن المرشــح عيّنــه االحتــال وارتضــی بــه 
ولــن يكــون رئيســا إال بعــد ثقــة األمريــكان بــه.

ــات وعــدم  ــف االنتخاب ــون زي ــكان يتحمل األمري
ــر أفغانســتان: تأثيرهــا فــي تقريــر مصي

القــوة  تلــك  ليســت  المؤكــد أن أمريــكا  مــن 
ــم تهاجــم  ــی االســتقرار، فهــي ل التــي تدعــو إل
أفغانســتان إلرســاء العدالــة؛ بــل هــي التــي 
تتحمــل المســئولية الكبــری فــي النمــّو الســريع 

للفوضــی وانتشــار الفقــر واستشــراء الفســاد فــي هيــكل 
اإلدارة العميلــة، حيــث تســبب نشــر األمريــكان لقواتهــم 
الذيــن  والمرشــحين  األفغانــي  المنهــار  للنظــام  ودعمهــم 
ــارة  ــي إث ــع ف ــكاب الفظائ ــي، الرت ــعب األفغان ــون الش ال يمثل
ــار اســتياء  ــا أث ــات الشرســة، مم األحــزاب الفاســدة والمافي
الشــعب األفغانــي مــن األمريــكان ومرشــحيهم فــي االنتخابات.

فــي الفتــرة األخيــرة وبالتحديد فــي معركة االنتخابــات، أصبح 
مــن الواضــح للغايــة أن إدارة أوبامــا تــری فــي المرشــحين 
مصالــح الواليــات المتحــدة وإن تحولــت االنتخابــات إلــی 
أعلنــت  لذلــك  ونتيجــة  األفغانــي.  للشــعب  كبيــر  تهديــد 
ــي  ــام األفغان ــع النظ ــق م ــدة تعاونهــا المطل الواليــات المتح
فــي إجــراء االنتخابــات وتمويلهــا. واألســوأ مــن ذلــك ســفر 
وزيــر الخارجيــة إلــی كابــول معربــاً عــن أن واشــنطن ســوف 
تقطــع معوناتهــا إذا طالــت التوتــرات بيــن المرشــحين حــول 
نتائــج االنتخابــات. مشــيراً إلــى أن المباحثــات ســتنتهي بعــد 
ــس  ــد المرشــحين باســم رئي ــم ألح ــكان وإعانه ــم األمري حك

ــتان. ــة ألفغانس الجمهوري

ــان  ــدزي ال يحظي ــدهللا وأحم ــحين عب ــد أن المرش ــن المؤك م
بالتأييــد الشــعبي، بــل المقاومــة اإلســامية هــي التــي تحظــى 
ــات  ــي السياس ــاً ف ــذا جلي ــح ه ــح. ويتض ــعبي واض ــد ش بتأيي
ــد الشــعب  ــا تأيي ــدو فيه ــث يب ــات حي ــي االنتخاب ــة ف المنتهج
األفغانــي وتســامحه مــع الحركــة الجهاديــة. كيــف ال والشــعب 
الجيــش  جانــب  إلــی  تنتشــر  األفغانيــة  القــوات  أن  يــری 
ــذي يشــير إليهمــا الشــعب األفغانــي باالحتــال  األمريكــي، ال

اإلمــارة  أحضــان  إلــی  بالشــعب  يدفــع  ممــا  والعمــاء 
اإلســامية.

هل االنتخابات تقلل من المخاطر المحيطة باالحتال؟
الواليــات المتحــدة تدعــم القــوات األفغانيــة دعمــا كبيــراً، 
فاالحتــال إذا قــام بتقديــم تعــاون مشــترك بينــه وبيــن القــوات 
األفغانيــة فمعنــی ذلــك أن القــوات األفغانيــة شــريكة مــع 
االحتــال فــي اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل ضــد الشــعب، 
ــاظ  ــب لاحتف ــع والترهي ــذ سياســة التجوي ــي تنفي وشــريكة ف
بالســلطة. وألجــل ذلــك فالمرشــح فــي االنتخابــات لــن يجــري 
إصاحــات ألن حقيقتــه أنــه مرشــح للواليــات وليــس رئيســاً 

للشــعب األفغانــي.
ــاج  ــي انته ــس ف ــات ولي ــي االنتخاب ــس ف ــود لي ــل المنش الح
اســتراتيجية منحــازة للعمــاء، وفــي الحقيقــة ال يجــب أن 
يكــون تركيــز االحتــال علــی احتواء ودحــر الشــعب األفغاني. 
بــل يجــب أن يخــرج االحتــال ويمنــع مواليــه مــن التدخــل فــي 
شــؤون أفغانســتان، فالمجاهــدون ال يمثّلــون قــّوة مزعزعــة 
إنهــم  بــل  الحــرب؛  أمــد  إطالــة  علــی  تعمــل  لاســتقرار 
يدافعــون عــن وطنهــم ودينهــم، ولذلــك يجــب علــى األمريــكان 
ــن  ــي اســتراتيجية الخــروج م ــی وه ــاد اســتراتيجية مثل إيج
أفغانســتان. فــإن االنتخابــات لــن تلعــب دوراً إيجابيــاً يهــدف 
إلــی تعزيــز االســتقرار. بانســحاب األمريــكان مــن أفغانســتان 
ســتهدأ فوضــی الطائفيــة والعرقيــة والعنصريــة وســيعش 
الشــعب األفغانــي المســلم فــي البلــد الــذي عرفــه باســم 
أفغانســتان، وأمــا إذا اســتمر تدخــل األمريــكان في أفغانســتان 
سيســتمر العنــف. فصميــم المشــكلة فــي أفغانســتان هــي 
األمريــكان، ولــن تصلــح باالنتخابــات أو بــأي خطــة أخــری.
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وجهان لعملة واحدة !
بقلم: الدكتور بنيامين

ــي  ــتان وف ــي أفغانس ــخيفة ف ــات الس ــة االنتخاب ــت عملي انته
هــذا المقــال نمــّر علــی منهجيــة المرشــحين الدكتــور عبــدهللا 

ــد زي. وأحم
كان الدكتــور عبــدهللا يعــد نفســه مــن الســابقين فــي الترشــيح 
ازدادت  الثانيــة  الجولــة  إلــی  االنتخابــات  تحولــت  ولمــا 
مخــاوف عبــدهللا مــن األميــركان اذا مــا قامــوا بتدبيــر مؤامــرة 

ــد زي.  ــح منافســه أحم لصال
ــد  ــل كان أحمــد زي يتنفــس الصعــداء وكان يعتق وفــي المقاب
أنــه هــو الفائــز فــي المرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات ولذلــك 
لــم يبصبــص كثيــراً لألميركييــن ولــم يعلــن كثيــراً أن الدعــم 
ــات  ــب الوالي ــن جان ــق م ــم يشــعر بقل ــي لصالحــه ول األميرك

المتحــدة.
والعجيــب أن عبــدهللا أعلــن مــراراً وتكــراراً عــدم نزاهــة 
إال  االنتخابــات اليكــون  فــي  الفائــز  إن  االنتخابــات وقــال 
مــن انحــاز األميــركان إليــه، وأمــا أحمــد زي لــم يصــرخ 
ــر  ــم يخط ــي ول ــم األميرك ــب الدع ــدهللا لطل ــور عب ــل الدكت مث
ببالــه مــن جانــب االميركييــن قلقــاً؛ ألنــه كان مصــب اعتمــاد 

ــدة. ــات المتح ــرع للوالي ــم يتض ــذا ل ــل ه ــن وألج األميركيي
 كان األميــركان فــي بدايــة عمليــات االنتخابــات اليثقــون 
ــاء  ــى العم ــن أوف ــه م ــوا أن ــا تيقن ــن بعدم ــدزي ولك بـــ أحم
لمصالــح األميــركان؛ ألنــه كان رجــاً منهــكاً وابتلي بالمشــاق 
كثيــراً لذلــك اليوجــد أفضــل منــه فــي إطــار االحتفــاظ بمنافــع 

ــي أفغانســتان. ــركان ف األمي
ولكــن يُطــرح هنــا ســؤال؛ لمــاذا يفضــل المرشــحون حمايــة 

األميــركان علــی جــذب ثقــة الشــعب؟
وما هو دور األميركيين في أفغانستان وفي االنتخابات؟

وإذا تقــرر للمرشــحين أن األميــركان هــم اآلمــر والناهــي 
فلمــاذا قــام المرشــحون باالســتخفاف بعقــول الشــعب، ولمــاذا 
المليــارات لعمليــة االنتخابــات؟ أولــم يكفِهــم أن  ينفقــون 
يجلســوا فــي قاعــة مــع رئيــس أميركــي وهــو يعيــن المرشــح 

ــی الكرســي؟ ــم يجلــس عل ث
نتــرك التســاؤالت الســابقة ونمضــي فــي قصــة المرشــحين. 
الدكتــور عبــدهللا كان قــد أعلــن قبيــل االنتخابــات بــأن أول أمر 
يقــوم بإجــراءه بعــد تعيينــه رئيســا هــو توقيــع االتفاقيــة دون 
ــازون  ــن ال ينح ــم أّن األميركيي ــو يعل ــذا وه ــن ه ــؤ!. أعل تلك
ــد زي  ــة أحم ــركان لحماي ــه األمي ــات. واتج ــي االنتخاب ــه ف ل
فــي االنتخابــات والحــال أّن القــوی الكبــری مثــل أوروبــا 
ــدهللا  ــم أن عب ــع العل ــه. م ــم ل ــوا انحيازه ــيا و... أعلن وروس
كان يخــاف األميركييــن ويعلــن مــا يُســّرون بــه ويريــد بــكل 

ــه. ــن علي ــات أن يخفــف مــن حــدة االميركيي هــذه الدعاي
والشــعب  ورســوله  بســخط هللا  اليعبــأ  وهــو  هــذا  يقــول 
األفغانــي منــه، وقــد كرهــه الشــعب األفغانــي ويزداد ســخطهم 
ــان الــذي يبيــع أفغانســتان ألدنــی حمايــة مــن  مــن هــذا الجب

ــول. ــن الق ــرف م ــدق بالزخ ــن ويتش األميركيي

ال أنســی الخبــر الــذي ســمعت بــأن أوبامــا زار ســجن باغــرام 
فأســرع إليــه الدكتــور عبــدهللا وانتظــر علــی مدخــل الســجن 
حتــی ينتهــي أوبامــا مــن التجــول فــي الســجن ثــم طلــب منــه 
دقائــق للتشــاور، فرفــض أوبامــا طلبــه ورجــع الدكتــور 

ــاً. عبــدهللا خائب
خســر عبــدهللا االنتخابــات وبــاء بغضــب من هللا ورســوله وإذا 
افترضنــا أنــه ســيجلس أيامــاً قليلــة علــی كرســي الحكــم، فهل 
الرئاســة عنــده بلغــت مــن المنزلــة إلــى حــد أن يبيــع ألجلهــا 
الشــعب األفغانــي كلــه ويتناســی مظالــم األميركييــن والعــدوان 
الصليبــي تجــاه الفقــراء واألرامــل مــن الشــعب، حيــث يلقــي 
بجميــع ثــروات أفغانســتان ومســتقبل الشــعب األفغانــي تحــت 
أقــدام اليهــود والنصــاری المغضــوب عليهــم ويقــوم بتوقيــع 

اتفاقيــة لــم يخضــع لهــا كــرزاي مــع تأمركــه؟!.
أال يعرفــون أن توقيــع االتفاقيــة مــن أبشــع الجرائــم فــي 

أفغانســتان؟ تاريــخ 
أمــا أحمــد زي فقــد قضــی شــبابه فــي الواليــات المتحــدة 
ــتخبارات  ــاء االس ــن أعض ــو م ــنة( وه ــا 40 س ــاش فيه )ع
الطاجيــك  يكــره  فهــو  قبليــة  عصبيــة  وفيــه  األميركيــة، 
ــا كان  ــي أفغانســتان م ــركان ف ــن األمي ــم يك ــو ل ــدري، ول وال
ــال  ــتان. والح ــي أفغانس ــة ف ــد مرشــحي الرئاس ــدزي أح أحم
أن األميــركان ليســوا أعــداء األفغــان فحســب؛ بــل هــم أعــداء 
ــال  ــم، كح ــص له ــن يبصب ــون إال م ــم ال يرتض ــرية. فه للبش
القائــل لهــم أنــه حفــظ نــص االتفاقيــة العســكرية، ولــن يتلــكأ 

ــا. ــي توقيعه ف
أصبــح  كارويــل  جيمــز  أن  نســمع  حينمــا  نتعجــب  فــا 
مستشــاراً ألحمــدزي بعــد أن كان فــي منصــب مستشــاراً 

اإلســرائيلي. الــوزراء  لرئيــس 
ــحين  ــی المرش ــي إل ــعب األفغان ــر الش ــة ينظ ــك المنهجي وبتل
مثــل ماينظــرون إلــی تاجــر يبيــع شــيئا ويأخــذ شــيئاً فحســب.
ــد أن  ــود والنصــاری بع ــون لليه ــاذا تخضع ــاء لم ــا الجبن أيه
ذاق الشــعب منهــم وقاســی، ولمــاذا تختــارون لعــن الشــعب 
األفغانــي أجيــاال فأجيــاالً، لمــاذا ال ترضــون بــرب الســموات 

ــال. ــدي االحت ــي أي ــرون النجــاة إال ف واألرض، وال ت

نعــم كان قــد ترعــرع الدكتــور عبــدهللا في أحضان الســوفييت، 
وترعــرع أحمــدزي فــي أحضــان البيــت األبيــض، وكان مــن 
ــات. والشــعب  البديهــي أن يكســب أحمــدزي معركــة االنتخاب
األفغانــي يعلــم أن أحمــدزي وعبــدهللا ليســا مّمــن يؤتمــن 
علــى الشــعب األفغانــي أو يرحمــه، فهمــا حفنــة مــن الرعــاع 
والقراصنــة الذيــن ال يعبــأون بالشــريعة وال بالوطــن وال 
ــن  ــم م ــد. وبالرغ ــدوالر واح ــة ب ــون الكرام ــرأة ، ويبيع بالم
ــرج  ــی يخ ــد، حت ــي ألح ــعب األفغان ــع الش ــن يرك ــك فل كل ذل

ــي. ــة للشــعب األفغان ــود الكرام النصــاری وتع
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كفالة األيتام واألرامل األفغان
باب مفتوح على مصراعيه

بقلم: عطاء هللا آخندزاده

يخاطبــك  أن  القلــم  يــوّد  األفغانــي،  البــّر  المســلم  أيهــا 
ــة  ــم، ومنقب ــح عظي ــم ورب ــر كري ــك فــي خي ويســتنهض هّمت
عاليــة وتجــارة ناجحــة، رجــاء أن تكــون جديــراً بمرتبــة 
القــرب مــن رســول هللا صلــی هللا عليــه وســلم يــوم القيامــة، 
بــن ســعد رضــي هللا  البخــاري عــن ســهل  أخــرج  فقــد 
عنــه قــال: قــال رســول هللا صلــی هللا عليــه وســلم: )أنــا 
ــه الســبابة  ــذا( وأشــار بأصبعي ــة هك ــي الجن ــم ف ــل اليتي وكاف
والوســطی، أي قــّرن بيــن إصبعيــه. داللــة علــی قــرب كافــل 
اليتيــم منــه صلــی هللا عليــه وســلم يــوم القيامــة، وفــي هــذا 

ــم. ــة بأموره ــام والعناي ــة األيت ــي كفال ــب ف ترغي
ولقــد جعلــت اإلشــارة الجميــع ينظــر إلــی هذيــن األصبعيــن 
ــة  ــان كااللتصــاق ودوام الصحب ــا مــن مع ــا فيهم ــر فيم ويفك
ــا زادت مــن  وشــمول النعيــم وحســن الجــوار. واإلشــارة هن
ــة  ــراً مــن األضــواء البياني ــه كثي عمــق التشــبيه ووضعــت ل
وفتحــت لــه البــاب لجمــع كل معانــي الــوّد، واأللفــة واالقتران 

والوحــدة.
وقــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه هللا فيــه إشــارة إلــی أن 
بيــن درجــة النبــي صلــی هللا عليــه وســلم وكافــل اليتيــم قــدر 
تفــاوت مابيــن الســبابة والوســطی، ويكفــي فــي إثبــات قــدر 
المنزلــة أنــه ليــس بيــن الســبابة والوســطی إصبــع أخــری. 

انتهــی كامــه.

ــن  ــة، وم ــر الصحاب ــي عص ــة ف ــة غالب ــذه الكفال ــت ه وكان
األمثلــة الواضحــة علــی ذلــك: 

- حديــث زينــب امــرأة عبــدهللا بــن مســعود قالــت: قال رســول 
ْقــَن ولــو  هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )يــا معشــَر النِّســاِء تصدَّ
ــَم يــوَم القيامــِة ( قالــت:  ِمــن ُحليِّكــنَّ فإنَّكــنَّ أكثــُر أهــِل جهنَّ
وكان عبــُد هللاِ رجــًا خفيــَف ذاِت اليــِد فقالــت: َســْل لــي 
دقــِة  رســوَل هللاِ صلَّــى هللاُ عليــه وســلَّم أتُجــِزُئ عنِّــي ِمــن الصَّ
النَّفقــةُ علــى زوجــي وأيتــاٍم فــي َحْجــري ؟ قالــت: وكان 
رســوُل هللاِ صلَّــى هللاُ عليــه وســلَّم قــد أُلقيَــْت عليــه المهابــةُ 
فقــال: ال، بــل َســلِيه أنــِت، قالــت: فانطلَْقــُت فــإذا علــى البــاِب 
امــرأةٌ ِمــن األنصــاِر حاجتُهــا حاجتــي اســُمها زينــُب، قالــت: 
ــى  ــوَل هللاِ صلَّ ــا رس ــْل لن ــه: َس ــُت ل ــاٌل فقُْل ــا ب ــَرج علين فخ
ــى  ــةُ عل ــِة النَّفق دق ــن الصَّ ــا ِم ــِزُئ عنَّ ــلَّم: أتُج ــه وس هللاُ علي
ــال:  ــاٌل فق ــل ب ــت: فدَخ ــا ؟ قال ــي حجوِرن ــاٍم ف ــا وأيت أزواِجن
ــى  ــوُل هللاِ صلَّ ــال رس ــُب فق ــاِب زين ــى الب ــوَل هللاِ عل ــا رس ي
يانِــِب ؟ ( قــال: زينــُب امــرأةُ عبــِد  هللاُ عليــه وســلَّم: ) أيُّ الزَّ
ــى  ــِة عل ــن األنصــاِر تســأالِن عــن النَّفق ــُب امــرأةٌ ِم هللاِ وزين
أزواِجهمــا وأيتــاٍم فــي حجوِرهمــا: أيُجــِزُئ ذلــك عنهمــا ِمــن 
دقــِة ؟ فقــال رســوُل هللاِ صلَّــى هللاُ عليــه وســلَّم: ) نَعــم،  الصَّ
دقــِة(. متفــق عليــه ــِة وأجــُر الصَّ لهمــا أجــراِن: أجــُر القراب

ــي  ــرة عــن النب ــي هري - عــن أب
صلــى هللا عليــه وســلم قــال: 
األرملــة  علــى  )الســاعي 
فــي  كالمجاهــد  والمســكين 
البخــاري  ]رواه  هللا(.  ســبيل 

. وغيرهمــا[  ومالــك   »3«
- وقــال هللا تعالــی فــي محكــم 
فَــَا  اْليَتِيــَم  ــا  فَأَمَّ  « تنزيلــه: 

)الضحــی:9(. تَْقَهــْر« 
َويُْطِعُمــوَن  أيضــاً:»  وقــال   -
ِمْســِكينًا  ـِه  ُحبّـِ َعلَــى  الطََّعــاَم 
َويَتِيًمــا َوأَِســيًرا« )اإلنســان:8(.

فــي  اليتيــم  تعالــی  هللا  وذكــر 
ــاً  ــي 23 موضع ــز ف ــه العزي كتاب
يدعــو إلــی رعايتهــم ويحــذر 
أن  نفســه  لــه  ســّولت  مــن 
ــأكل  ــم أو ي ــی أمواله ــدی عل يتع

مــن حقوقهــم. شــيئاً 
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من فوائد )كفالة اليتيم( :
)1( صحبــة الّرســول صلّــى هللّا عليــه وســلّم فــي الجنّــة، 

ــرا. ــرفا وفخ ــك ش ــى بذل وكف
)2( كفالــة اليتيــم صدقــة يضاعــف لهــا األجــر إن كانــت علــى 

األقربــاء )أجــر الّصدقــة وأجــر القرابــة(.
)3( كفالــة اليتيــم واإلنفــاق عليــه دليــل طبــع ســليم وفطــرة 

نقيّــة.
ــره  ــب خاط ــه وتطيي ــى رأس ــح عل ــم والمس ــة اليتي )4( كفال

ــوة. ــه القس ــل عن ــب ويزي ــق القل يرقّ
ــي  ــم ف ــر العمي ــل بالخي ــى الكاف ــود عل ــم تع ــة اليتي )5( كفال

ــرة. ــن اآلخ ــا ع ــا فض الّدني
)6( كفالــة اليتيــم تســاهم فــي بنــاء مجتمــع ســليم خــال مــن 

ــة والــوّد. ــة، وتســوده روح المحبّ الحقــد والكراهيّ
ــارك  ــن ش ــرام لم ــره إك ــام بأم ــم والقي ــرام اليتي ــي إك )7( ف
ــي  ــم، وف ــة اليت ــي صف ــلّم ف ــه وس ــى هللّا علي رســول هللّا صلّ

ــلّم. ــه وس ــى هللّا علي ــه صلّ ــى محبّت ــل عل ــذا دلي ه
نعــم  وتجعلــه  وتطّهــره  المــال  تزكــي  اليتيــم  كفالــة   )8(

للمســلم. الّصاحــب 

)9( كفالــة اليتيــم مــن األخــاق الحميــدة الّتــي أقّرهــا اإلســام 
وامتــدح أهلهــا »1«.

)10( كفالــة اليتيــم دليــل علــى صــاح المــرأة إذا مــات 
الّدنيــا وفوزهــا  فــي  زوجهــا فعالــت أوالدهــا وخيريّتهــا 
بالجنّــة ومصاحبــة الّرســول صلّــى هللّا عليــه وســلّم فــي 

اآلخــرة.
)11( فــي كفالــة اليتيــم بركــة تحــّل علــى الكافــل وتزيــد مــن 

رزقــه.

أخيراً:
أيهــا القــارئ الكريــم واألخ البــاّر تذكــر تلــك اللحظــة، لحظــة 
المــوت يتلظــی قلبــك شــفقة علــی بنيــك مــن بعــدك، فقــد كنــت 
تحبهــم مــن ســويداء قلبــك، وكنــت تقــّدم حظهــم علــی حظـّـك، 
وترجــو لهــم مــن الخيــر العاجــل واآلجــل مالــم ترجــوه 
لنفســك، فهــا قــد نزلــت بــك المنيـّـة وحلـّـت ســاعته فإلــی مــن 

يصيــر أبنــاءك وعيالــك مــن بعــدك؟
ومــن يتوالهــم مــن بعــدك؟ وقــد كنــت تخشــی عليهــم صــروف 
األيــام ومصائبهــا  أّن  تــدري  األيــام ومصائبهــا وماكنــت 
ــك  ــون أخي ــي ع ــن ف ــب. فك ــدن كل عجي ــی يل ــي حبال والليال
ليكــون هللا فــي عونــك، ونفّــس عــن أخيــك كربــة مــن كــرب 

ــة مــن كــرب اآلخــرة. ــك كرب ــس هللا عن ــا لينفّ الدني
علــی  أفغانســتان  فــي  مفتــوح  الجنّــة  بــاب  أّن  واعلــم 
ــرة،  ــات الفقي ــة العائ ــة الملهــوف، وكفال ــه، فإغاث مصراعي

ودعــم المرضــی، وكفالــة األيتــام واألرامــل التــي بلــغ عددهــا 
حســب اإلحصائيــات األخيــرة أكثــر مــن مليــون أرملــة وإلــی 
ــم  ــون إليه ــّد الع ــی م ــة إل ــم بحاجــة عاجل هللا المشــتكی. إنه

ــم. ــان عليه ــف والحن والعط
» حتی اليبقی في األمة يتيم غير مكفول«.
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أفغانستان خالل شهر يونيو 2014م
بقلم: أحمد فارسي

ماحظــة: هــذه هــي األرقــام المعلنــة فقــط، وهــي تمثــل قمــة 
ــا هللا  ــة فيعلمه ــا الحقيقي ــون، أم ــا يقول ــي كم ــل الثليج الجب
ســبحانه وتعالــى. ويمکــن الرجــوع إلــی موقــع اإلمــارة 
اإلســامية والمواقــع اإلخباريــة الموثقــة األخــری لمزيــد 

ــل. ــن التفاصي م
ــارات  ــي انتص ــام الحال ــن الع ــو م ــهر يوني ــي ش ــد كان ف لق
األعــوام  فــي  المنصرمــة  الشــهور  مــن  کأخوتــه  تليــدة 
ــک خســائر فادحــة  ــدّو خــال ذل ــد الع ــث تکب ــة، حي الماضي
األبطــال  المجاهــدون  واألرواح. وضاعــف  األمــوال  فــي 
ــن وأذنابهــم.  ــی المحتلّي مــن هجماتهــم فــي هــذا الشــهر عل
فبحســب التقاريــر التــي نشــرت فيهــا اعترافــات العــدّو 
ــرون أن هــذا الشــهر مــن أدمــی الشــهور بالنســبة لهــم،  ي

ونعــرض تفاصليهــا فــي الســطور اآلتيــة:

خسائر العدّو المحتل:
ــوده،  ــن جن ــل 12 م ــو بمقت ــي شــهر يوني ــدّو ف ــرف الع اعت
ــن.  ــهور للمحتلّي ــی الش ــن أدم ــو م ــهر يوني ــد ش ــذا يُع وبه
وباإلعتمــاد علــى عــدد القتلــی المذکــور، يصــل عــدد قتلــى 
ــاري،  ــام الج ــال الع ــاً خ ــی 45 قتي ــي إل ــن اإلجمال المحتلي
ــي  ــدد اإلجمال ــا الع ــة، وأم ــية أميرکي ــم 34 بجنس ــن بينه م
ــة  ــذ بداي ــم من ــب اعترافاته ــي حس ــال الصليب ــی االحت لقتل
االحتــال إلــی اآلن، فإنــه يصــل إلــی 3454 قتيــاً مــن بينهــم 
2335 بجنســية أمريکيــة و453 منهــم إنکليزيــاً، والباقــون 
ينتمــون إلــی جنســيات أخــری مــن قــوات االحتــال األجنبــي.
وجديــر بالذکــر أن هــذه األرقــام التعــدل عشــر معشــار 
ــر  ــة خي ــل الاحق ــة، والتفاصي ــة والواقعي ــام الصحيح األرق

ــك. ــی ذل ــاهد عل ش

خسائر العدّو المالية:
وإســقاط  الماليــة  العــدو  خســائر  سلســلة  إلــى  يضــاف 
والناقــات  والشــاحنات  دباباتهــم  وتدميــر  طائراتهــم 
األخــری، شــهد 12 يونيــو ســقوط طائــرة درون فــي مرکــز 
واليــة غزنــي. ونقــل المجاهــدون حطــام هــذه الطائــرة بعــد 

ســقوطها إلــی مــکان آخــر.
وفــي يــوم األربعــاء 25 يونيــو أســقطت طائــرة درون أخــری 
ــر  ــق التقاري ــة لوجــر. ووف ــرک بوالي ــي ب ــة برک ــي مديري ف
ــن.  ــدي المجاهدي ــرة ســقطت بأي ــذه الطائ ــإن ه ــة ف الموثوق
وفــي اليــوم ذاتــه أعلنــت وکاالت األنبــاء عــن ســقوط طائــرة 
أخــری مــن النــوع المذکــور آنفــا فــي مديريــة شــيبر بواليــة 
باميــان. وقــال مديــر هــذه المديريــة بــأن هــذه الطائــرة 

ــم يتبــق منهــا أي قطعــة. تحطمــت بالکامــل ول

وقبــل يــوم مــن هــذه الحادثــة أفــادت صحيفــة واشــنطن 
بوســت فــي تقريــر لهــا بأنــه منــذ بدايــة الحــرب فــي 
أفغانســتان عــام 2001م ســقطت لحــد اآلن زهــاء 418 مــن 
ــر  ــإن أکث ــر ف ــق التقري ــة. ووف ــز األمريکي ــرات الدرون الطائ
مــن نصــف هــذه الطائــرات الســاقطة أســقطت في أفغانســتان 
والعــراق، وجــاء فــي التقريــر بــأن هــذه الخســارة تعــد أکبــر 

ــخ. ــي التاري ــة وعســکرية ف خســارة مالي
وعــاوة علــی الخســائر المذکــورة فــإن العــدّو يتعــرض 
لهجمــات المجاهديــن الشرســة علــی مراكــزه وقواعــده 
ــرات  ــک عش ــراء ذل ــت ج ــرت واحترق ــث تدم ــة، حي المهم
األخــری  والناقــات  الشــاحنات  مــن  والمئــات  الدبابــات 

ضمــن عمليــات خيبــر. 

خسائر العماء:
وقــد ذکرنــا مــراراً وتکــراراً فــي األعــداد الســابقة بــأّن 
العــدد  علــى  دائمــا  يتکتــم  فهــو  العــدّو  ديــدن  التعتيــم 
الحقيقــي للقتلــی فــي صفوفــه وليــس موضوعنــا أن نتکلــم 
ــا نوضــح بشــكل ســريع عمــا وقــع مــن  فــي کذلــک، إال أنن
ــى  ــات عل ــز والوالي ــي المراک ــطة ف ــة ومتوس ــائر فادح خس

ســبيل المثــال ال الحصــر:
ــن  ــد أم ــل قائ ــو قُتِ ــهر يوني ــن ش ــس 5 م ــوم الخمي ــي ي فف
مديريــة واغــز بواليــة غزنــي. وقــد قتــل هــذا القائــد بمرافقــة 

3 مــن حراســه جــراء لغــم مــزروع لهــم.
ــل معــاون اســتخبارات  ــو قت ــوم األحــد 15 مــن يوني وفــي ي
مديريــة دولينــي بواليــة غــور جــراء لغــم انفجــر عليــه. وفي 
يــوم الجمعــة 20 مــن يونيــو قتــل المديــر الســابق لمديريــة 

بنجوايــی بواليــة قندهــار.
وقبــل يــوم مــن اغتيــال هــذا المجــرم قُتِــل القائــد العــام 
ــن فــي  ــق الرئيســي بمرافقــة شــرطيين آخري ــداد الطري المت
مديريــة بشــت رود بواليــة فــراه جــراء تفجيــر اللغــم الــذي 

ــدون. ــه المجاه زرع
وفــي يــوم األحــد 22 مــن يونيــو قُتِــل قائــد محلــي فــي 
ــي  ــن. وف ــدي المجاهدي ــان بأي ــة بدخش ــرم بوالي ــة ج مديري
يــوم األربعــاء 25 مــن يونيــو قتــل القائــد األمنــي لمديريــة 
ــراء  ــه ج ــد حراس ــع أح ــي م ــة غزن ــري بوالي ــه عم خواج

ــم. ــم عليه ــار اللغ انفج
 وفــي يــوم الجمعــة 27 مــن يونيــو لقــي مديــر مديريــة نيــش 
بواليــة قندهــار مصرعــه جــراء انفجــار اللغــم عليــه. وفــي 
ــي  ــرطة ف ــي للش ــد محل ــل قائ ــابهة قت ــداث المش ــر األح آخ

ــو. ــوم األحــد 29 مــن يوني ــة شــولجره فــي ي مديري
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خسائر المدنيين:
استشــهد كثيــر مــن المواطنيــن األبريــاء خــال هــذا الشــهر 
مــن قبــل المحتليــن وأذنابهــم دون أي ذنــب أو جريــرة، 
ووفقــاً للتقاريــر فإنــه فــي شــهر يونيــو استشــهد مــا ال 
يقــل عــن 43 مــن المواطنيــن األبريــاء وجــرح 32 اخــرون 

ــم. ــش بيوته ــاء تفتي ــی 18 أثن ــض عل وقب
ــم  ــة »جرائ ــى مقال ــم فليرجــع إل ــل الجرائ ــن أراد تفصي  وم
العمــاء والمحتليــن فــي غضــون شــهر يونيــو«، ولكــن 

ــر: ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــا عل ــا منه ــنذكر بعض س
ففــي يــوم األحــد 15 مــن يونيــو ســقطت قذيفــة هــاون 
أطلقهــا الجنــود العمــاء علــی منطقــة آهلــة بالســکان فــي 
مديريــة باالبلــوک فاستشــهد رجــل وســيدتان، عــاوة علــی 

ــن. ــاس المضطهدي ــوت الن ــت بي ــک هدم ذل
ــاء  ــود العم ــد الجن ــو تکب ــن يوني ــن 23 م ــوم االثني ــي ي وف
ــو  ــة مارک ــي منطق ــن ف ــل المجاهدي ــن قب ــة م ــائر فادح خس
ــم  ــا کان منه ــم م ــار، ث ــة ننجره ــل بوالي ــي خي ــة غن مديري
ــران  ــزخ الني ــن ب ــی المدنيي ــم عل ــام غضبه ــوا ج إال أن صب
ــاء  ــن األبري ــن المواطني ــك 23 م ــم ليســقط نتيجــة لذل عليه
البعــض شــديدة  بإصابــات مختلفــة وإصابــات  مصابيــن 

وحرجــة.
وعلــی إثــر ذلــک وفــي يــوم الســبت 28 مــن يونيــو قصفــت 
طائــرات المحتلّيــن ضواحــي مديريــة جلجــه بواليــة ميــدان 
المواطنيــن  6 مــن  ذلــک  کــي واستشــهد جــراء  وردک 
ــاء، وکان هــؤالء المدنييــن فــي طريقهــم إلــی ســوق  األبري
غزنــي، وبعدمــا رجعــوا مــن الســوق قصفتهــم طائــرات 

ــن. المحتلي
 وفــي يــوم االثنيــن 30 مــن يونيــو قصــف المحتلـّـون منطقــة 
سفتشــان مديريــة جــرم بواليــة بدخشــان واســتهدفوا بيــوت 
المدنييــن، فقتــل 7 مــن المواطنيــن األبريــاء بمــا فيهــم 
ــأن  ــر ب ــد الخب ــرون، ويفي ــرح 6 آخ ــاء وج ــال والنس األطف

ــوت تقصــداً ال خطــأً. ــون اســتهدفوا البي المحتلّ

عمليات خيبر:
ــت  ــدم وســاق، وكان ــى ق ــر تجــري عل ــات خيب ــت عملي وكان

ــى بعــض منهــا: لهــا نتائــج هامــة نشــير إل
هاجــم مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية فــي يــوم االثنيــن 9 مــن 
ــة  ــة بهســود بوالي ــي مديري ــدّو ف ــو محطــة ناقــات الع يوني
ننجرهــار فاحترقــت جــراء ذلــک عشــرات الناقــات کمــا قتل 
ــه  ــوم ذات ــي الي ــن الشــرطة. وف ــه م ــأس ب وجــرح عــدد الب
هاجــم المجاهــدون مبنــی محکمــة الواليــة المذکــورة وقتــل 

وجــرح عــدد کبيــر جــراء هــذا الهجــوم البطولــي.
وفــي يــوم االثنيــن 9 مــن يونيــو رتــب المجاهــدون هجمــات 
واســعة علــی 21 ثکنــة مــن ثكنــات العــدّو فــي مديريــة 
تشارتشــينو بواليــة أروزجــان فقتــل جــراء ذلــک مــا ال يقــل 
ــر مــن 30 جريــح  ــی أکث ــة إل ــود باإلضاف عــن 38 مــن الجن

لهــم.

وضمــن سلســلة عمليــات خيبــر البطوليــة هاجــم أبطــال 
اإلمــارة اإلســامية محطــة لناقــات العــدّو وشــاحناتهم علــی 
ــدت العشــرات مــن  ــة بننجرهــار فأبي ثــری تورخــم الحدودي
الدبابــة والشــاحنات باإلضافــة إلــی مقتــل عــدد مــن الجنــود 
ــة  ــة البطولي ــذه العملي ــن ه ــوم م ــل ي ــن. وقب ــة آخري وإصاب
بــادر المجاهــدون بعمليــة تکتيکيــة ناجحــة فــي واليــة 

ــان. لغم
المجاهــدون  قــام  يونيــو  مــن   18 األربعــاء  يــوم  وفــي 
بهجمــات واســعة بمديريــة بســابند بواليــة غــور حيــث فتــح 
خــال ذلــک زهــاء 12 مــن مراکــز العــدّو وغنــم المجاهــدون 
ــة )30(  ــة ناري ــر )40( دراج ــوع رينج ــن ن ــيارة م )5( س

ــاون . ــع ه ــکا )1( مدف ــنکوف )1( دوش کاش
ــة  ــذه الفتوحــات المبارک ــن ه ــي م ــوم التال ــاح الي ــي صب وف
قــام المجاهــدون االنغماســيون بهجــوم صاعــق علــی منطقــة 
تورخــم بواليــة ننجرهــار مــّرة أخــری، فنجمــت خســائر 
كبيــرة جــراء هــذا الهجــوم الفدائــي حيــث احترقــت 213 مــن 
ــة،  ــاحنة و )94( دباب ــا )47( ش ــا فيه ــدّو بم ــزات الع تجهي
ــکرية و  ــزات عس ــل تجهي ــاحنة تق ــی )55( ش ــة إل باإلضاف
)17(  صهريــج وقــود. وبعــد هــذا الهجــوم النوعــي تحولــت 
هــذه القاعــدة إلــى كومــة مــن الرمــاد ولــم تســلم أيــة آليــة أو 

شــاحنة بــل التهمتهــا النيــران وجعلتهــا کالرمــاد.
وقــام المجاهــدون األبطــال لإلمــارة اإلســامية فــي يــوم 
األحــد 22 مــن يونيــو بعــدة تفجيــرات تکتيکيــة داخــل 
ــراء  ــدو ج ــد الع ــاد فتکب ــار جــال آب ــي مط ــدّو ف ــدة الع قاع

ذلــک خســائر فادحــة.

النيران الصديقة:
خــال الســنوات الســالفة قامــت القــوات الصليبيــة المحتلــة 
عــدة مــرات بقصــف الجنــود العمــاء وکبدوهــم خســائر 
ــراد مــن  ــام بهــا أف ــي ق فادحــة، هــذا ماعــدی الهجمــات الت

ــة. ــوات المحتل ــود باســتهداف الق ــل الجن داخ
وضمــن هــذه السلســلة، قتــل مــا ال يقــل عــن 5 جنــود 
ــع  ــو، م ــن يوني ــي 9 م ــة ف ــة األميرکي ــوات الخاص ــن الق م
مترجمهــم األفغانــي فــي قصــف المروحيــات األميرکيــة فــي 
مديريــة أرغنــداب بواليــة زابــول. وجــاء هــذا الهجــوم بعــد 

ــة. ــاعدة الجوي ــوا المس ــن طلب ــن الذي ــحاب المحتلي انس
ــي  ــدّو الصليب ــاه الع ــعب تج ــة الش ــلة کراهي ــت سلس ومازال
وأعوانــه المحلييــن مســتمرة کمــا کانــت فــي ســالف األيــام. 
ــن  ــام أحــد األشــخاص الموجودي ــو ق ــخ 23 مــن يوني فبتاري
ــی  ــار عل ــة بإطــاق الن ــادة األمني ــوف شــرطة القي ــي صف ف
ــاد  ــن. وأف ــن ليرديهمــا قتيلي 2 مــن المستشــارين األمريکيي
النبــأ بــأن الغــازي استشــهد إثــر تبــادل النيــران مــع جنــود 

ــة. الشــرطة المرتزق

االنضمام إلى صفوف المجاهدين:
ضمــن سلســلة االستســام الجماعــي الــذي يقــوم بــه جنــود 
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وميليشــيا النظــام العميــل تــم بفضــل هللا ثــم بجهــود لجنــة 
الدعــوة واإلرشــاد الجبــارة، انضمــام مــا ال يقــل عــن 339 
مــن مختلــف اإلدارات إلــی صفــوف اإلمــارة اإلســامية 
األســلحة  للمجاهديــن  وقدمــوا  يونيــو،  شــهر  خــال 
ــن أراد  ــم. وم ــت بحوزته ــي کان ــری الت ــکات األخ والممتل
التفصيــل فليرجــع إلــی التقريــر الــذي نشــرته اإلمــارة 

اإلســامية فــي موقعهــا الرســمي.

استمرار الفرار: 
ــراً  ــا مؤخ ــت جورجي ــن أعلن ــرار المحتلي ــلة ف ــن سلس ضم
انســحاب معظــم قواتهــا. وتعــد جورجيــا التــي تتمركــز 
1600 مــن قواتهــا داخــل أفغانســتان مــن أکبــر البــاد 
المحتلــة التــي لهــا قــوات کبيــرة بأفغانســتان مــن غيــر أن 
تکــون محظوظــة بعضويتهــا فــي الحلــف األطلســي. وکان 
جنــود جورجيــا مســتقرين فــي هلمنــد وقندهــار وباعترافهم 

ــم. ــی اآلن 29 منه ــل حت قت
إيطاليــا  أفــادت  المتتاليــة،  الفــرار  سلســلة  وضمــن 
يــوم االثنيــن 23 يونيــو نبــأ فــرار قواتهــا الجويــة مــن 
أفغانســتان، وأفــادت األنبــاء بــأّن 3 مــن الطائــرات الحربيــة 
مــن نــوع )imx( والتــي قضــت زهــاء 5 ســنوات فــي 

أفغانســتان رجعــت إلــی بادهــا.

خروج المجاهدين من سجن باغرام:
لعــب المحتلــون األجانــب فــي الســنة الماضيــة بعقــول 
ــروا  ــياف« وأظه ــول س ــد رب الرس ــطة »عب ــاس بواس الن
بأنهــم ســلموا ســجن باغــرام إلــی العمــاء ولکــن لــم يطــل 
المطــاف حتــی ُکِشــف النقــاب عــن خدعتهــم بأنــه فــي 
أيــدي األمريــکان بعــض الســجناء اليتجــاوز عددهــم عــن 
ــي  ــهر الماض ــي الش ــادت ف ــار أف ــير، إال أن األخب 100 أس
بأنهــم أکثــر مــن 3000 آالف أســير، وال يقتصــر األمــر 
علــى ســجن باغــرام وحــده، بــل إن لهــم فــي قندهــار 
وهلمنــد ســجون ســرية. ففــي يــوم الجمعــة 13 مــن يونيــو 
ــن  ــوا ســراح 12 م ــم أطلق ــب بأنه ــون األجان ــن المحتل أعل
الســجناء، فــي حيــن أن العمــاء لــم يکونــوا مطلعيــن علــى 
ذلــك، هــذا وحتــی اآلن يقبــع أکثــر مــن ألــف ســجين خلــف 

ــکان. ــدي األمري ــم بأي ــم وه ــن الظل زنازي

ــي  ــة ف ــر فضيح ــزّورة أكب ــات الم ــة لانتخاب ــة الثاني الجول
ــخ: التاري

ــات  ــی لانتخاب ــة األول ــي الجول ــاحقة ف ــة الس ــد الهزيم بع
حيــث بــرز التزويــر وانكشــف أمــام العالــم، عقــدت جولــة 
اإلعــادة فــي 14 يونيــو )حزيــران( الختيــار مــن يكــون 
مــن  الماييــن  وأدليــت  ألفغانســتان،  المقبــل  الرئيــس 
األصــوات المــزورة فــي الصناديــق يعبــرون عــن مــدی 

الزائفــة. بالديموقراطيــة  إيمانهــم 
وقــد حــذرت اإلمــارة اإلســامية قبــل ذلــک مــن الترشــيح أو 

المســاهمة فــي االنتخابــات، وقامــت بتنفيــذ هجمــات ناجحــة 
ضاريــة علــی األعــداء فــي جميــع أرجــاء البــاد.

وقــد أعلــن مســئولوا وزارة الدفــاع العمــاء بأنــه قــد نُفـّـذت 
فــي يــوم االنتخابــات فــي الجولــة األولــی زهــاء 690 
هجمــة عامــة، وزهــاء 400 هجمــة بشــكل خــاص إليجــاد 
الفوضــی وإفشــال االنتخابــات. وفــي الجولــة الثانيــة نفــذت 
ــل عــن 50  ــل فيهــا مــا ال يق ــک زهــاء 639 هجمــة قت کذل
مــن الجنــود والشــرطة. وعــاوة علــی هجمــات المجاهديــن 
مؤيــدي  مــن  أنــاس  وجــرح  قتــل  قــد  فإنــه  الناجحــة، 

ــم.    ــي دارت بينه ــات الت ــي المناوش ــحين ف المرش
قطــع  دنيئــة وهــي  اليــوم مؤامــرة  هــذا  فــي  وحيکــت 
أصابــع المواطنيــن المســاهمين فــي االنتخابــات ثــم اتهــام 
المجاهديــن باقتــراف هــذه الجريمــة، ولکــن فــي اليــوم ذاته 
ــأن  ــأن شــاباً صــرح ب ــا ب ــوق به ــاء موث ــة أنب ــت وکال أعلن

ــل الشــرطة. ــن قب ــت م ــا قطع ــه إنم أصبع
وإن کان أســيادهم طمأنوهــم بــأن الجولــة الثانيــة ســتکون 
نزيهــة، وأنهــم لــن يخدعــوا کثيــر مــن المســاهمين األغبياء 
الذيــن يقفــون لســاعات طــوال فــي صفــوف طويلــة لــإلدالء 
بأصواتهــم، إال أن اللجنــة المســتقلة لانتخابــات أعلنــت فــي 
ــة  ــي الجول ــر ف ــأن التزوي ــو ب ــن يوني ــس 19 م ــوم الخمي ي

الثانيــة کان أکثــر مــن الجولــة األولــی!.
وقــال رئيــس هــذه المؤسســة فــي جلســة إخباريــة بکابــول 
ــة،  ــة کانــت ضئيل ــة الثاني ــاس فــي الجول ــأن مســاهمة الن ب
ولکــن التزويــر کان أكبــر وأکثــر. وأضــاف بأنــه فــي 218 
ــت  ــاد أدلي ــات الب ــن والي ــي 16 م ــز الترشــيح ف ــن مراک م
ــي 27  ــد ســاهم ف ــا ق ــزّورة. کم ــا أصــوات م ــي صناديقه ف
واليــة و518 مــن مراکــز الترشــيح ورشــح فيهــا الصغــار 

الذيــن لــم يبلغــوا ســن الترشــيح.

أكثر الحكومات فساداً في العالم:
ــع  ــبقت جمي ــد س ــة ق ــة العميل ــت الحکوم ــة کان ــذ البداي من
ــر وتهريــب  ــاد فــي الرشــوة والفســاد اإلداري، وتصدي الب
األفيــون والمخــدرات. ووفقــاً ألحــدث التقاريــر التــي قدمتهــا 
مؤسســة الســام العالمــي والــذي نُشــر يــوم الخميــس 26 
ــن  ــات م ــف الحکوم ــة عــن أضع ــا بقائم ــو أطلعن ــن يوني م
حيــث اإلدارة، وكانــت أفغانســتان قــد احتلــت المقــام الســابع 

فــي هــذه القائمــة.
ويفيــد التقريــر بأنــه علــى الرغــم مــن تخصيــص األمــوال 
والنفقــات الباهضــة للبلــد ، إال أنهــا البــاد الغيرمحظوظــة 
واإلفــراط  الفســاد  بــل  والهــدوء،  واالســتقرار  باألمــن 

ــا.  ــران عوده ينخ

التقاريــر  والداخليــة،  اإلخباريــة  المواقــع  المصــادر: 
الشــهرية للجنــة الدعــوة واإلرشــاد، والتقريــر المخصــص 
ــم  ــارة، وأه ــع اإلم ــي موق ــور ف ــعب، والمنش ــا الش لضحاي

أحــداث األســبوع.
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الحمــدهلل معــز اإلســام بنصــره، ومــذل الشــرك بقهــره، 
بمكــره،  الكافريــن  بأمــره، ومســتدرج  األمــور  ومصــرف 
والصلــوة والســام علــی مــن أعلــی هللا منــار اإلســام بســيفه، 

ــه. ــن بفضل ــة للمتقي ــل العاقب وجع
أجــل؛ لقــد استشــهد الدكتــور عبدالواســع عــزام رحمــه هللا، 
وخطــى خطــوه نحــو العيــش الســرمدي، ومنــذ اللحظــة األولی 
مــن شــهادته انتهــت همومــه وغمومــه الدنيويــة وانتهــی 

ــم. عهــد التعــب وســجون الظل
فهــو بعــد ذلــك لــن يحــزن علــی المصائــب التــي تنــزل تتــری 
ــف  ــن خل ــوات القابعي ــوة واألخ ــن اإلخ ــه م ــي جلدت ــی بن عل
ــم  ــروح والريحــان، والتنع ــة ال ــي رحل ــه ف ــم؛ ألن ــان األل قضب
ــتقر  ــی يس ــا حت ــه للدني ــات وداع ــن أول لحظ ــوان، م والرض
فــي دارالســام، فــا عنــاء والتعــب وال اضطــراب هنالــك بــل 
نهايــة لهمــوم المؤمنيــن وآالمهــم الدنيويــة، وبدايــة األفــراح 

ــات. ــم والجن والنع
التحــق الشــهيد الدكتــور رحمــه هللا بهــذا الركــب المبــارك 
والقافلــة الوضيئــة، ونســأل هللا  أن يكــون قــد نــال مافــي هــذا 
ــی  ــة ارجعــي إل ــا ايتهــا النفــس المطمئن الخطــاب اإللهــي: )ي
ربــك راضيــة مرضيــة ، فادخلــي فــي عبــادي وادخلــي جنتــي( 

.
ــور عبدالواســع عــزام رحمــه  ــم؛ إن الشــهيد الحــاج الدكت نع
ــق  ــامية. التح ــارة اإلس ــي اإلم ــادة ف ــام الق ــن أع هللا كان م
ــاه هللا  ــی أن اصطف ــوان شــبابه إل ــذ عنف بصفــوف الجهــاد من
شــهيداً، وضحــی بالغالــي والنفيــس فــي هــذا الــدرب، وجعــل 

ــف المصاعــب والمتاعــب. صــدره ترســاً لنزي
وقــد لعــب الشــهيد دوراً مرموقــاً بــكل إخــاص وتفــاٍن ونشــاط 
فــي المجــال العســكري والتنســيق، وخــدم الجهــاد بعــزم 

ــود. ــات وصم وثب
بــن  عــزام  عبدالواســع  الدكتــور  البطــل  الشــهيد  أبصــر 
ــام  ــي ع ــادى الثان ــوم 15 جم ــور ي ــه هللا النّ ــي رحم عبدالباق
1386هـــ.ق فــي أســرة متدينــة زكيــة تميــزت بالمحافظــة 
ــی  ــوة إل ــدع، والدع ــن الب ــد ع ــنة والبع ــد والس ــی التوحي عل
ــة  ــفيدروان بمديري ــة س ــي منطق ــبيله، ف ــي س ــاد ف هللا والجه

بنجوايــي بواليــة قندهــار.
بــدأ تعلــم القــرآن الكريــم فــي مســجد الحــي عنــد إمــام المســجد 
ــذاك 7 ســنوات. وعندمــا  ــة- وعمــره آن ــاء القري – كعــادة أبن
احتلــت القــوات الروســية بادنــا الحبيبــة كان حينهــا فــي ســن 
المراهقــة، فهاجــرت أســرته كالمهاجريــن األفغــان اآلخريــن. 
النازحيــن  معســكر  فــي  األفضليــة  المدرســة  فــي  ودخــل 
ــی  ــه هللا تعال ــة، كان رحم ــوم الديني ــل العل ــن ينه والمهاجري
يتعلــم العلــوم الشــرعية وينهــل منهــا حتــی اشــتد عــوده وبــدأ 

ــة  ــش تحــت ظــال راي ــت نفســه للعي ــه، وتاق ــا حول ــدرك م ي
ــم أنــه بغيــر الجهــاد لــن تــری األمــة عــزة  الجهــاد؛ ألنــه عل
وال كرامــة، فتــرك الداراســة والتحــق بالمجاهديــن حيــث 

ــاء. ــات والهيج المعمع
ــون فــي المعــارك  ــن يصاب ــر مــن المجاهدي ــذاك كان الكثي وآن
وكانــوا بأمــس الحاجــة إلــی مــن يــداوي جراحهــم. ولمــا كان 
ــاد،  ــذكاء الح ــن ال ــه هللا م ــور رحم ــهيد الدكت ــه الش ــع ب يتمت
انتُخــب لهــذه المســئولية وُحــّرض لتعلــم الطب، فتعلــم الدكتور 
رحمــه هللا إســعافات الجرحــی وتمريضهــم، وكان يقــوم بدوره 
كدكتــور بدائــي يخــدم الجرحــى بمــا فــي وســعه بــكل إخــاص.

جهاده ونضاله:
التحــق الشــهيد الدكتــور عبدالواســع عــزام رحمــه هللا تعالــی 
بصفــوف المجاهديــن عندمــا كان يافعــاً، وبــدأ نشــاطاته فــي 
التدريبــات  آخنــدزاده، وتــدّرب  فيــض هللا  الشــهيد  جبهــة 
زاخــرة  المذكــورة، وهــي جبهــة  الجبهــة  فــي  الجهاديــة 
اإلســامية  اإلمــارة  أميــر  فــكان  واألبطــال،  بالصناديــد 
أميرالمؤمنيــن المــا محمــد عمــر مجاهــد حفظــه هللا، والمــا 

ــيطة. ــة النش ــذه الجبه ــاء ه ــن أعض ــرادر م ب
أميــر  أرســله  والعمليــات  العســكرية  التدريبــات  وبعــد 
ــه  ــد تعلم ــز، وبع ــی المرك ــة إل ــات الطبي ــم الخدم الجبهــة لتعل
ــدأ  ــال وب ــادق القت ــی خن ــة إل ــة رجــع ثاني ــدورات الطبي فــي ال
بمعالجــة جرحــی المجاهديــن، وكان يقــوم إلــى جانــب ذلــك في 
األوقــات الفارغــة بمســاعدة عــوام المســلمين فــي المنطقــة، 
وكان علــی هــذه الحــال إلــی أن قامــت اإلمــارة اإلســامية 

ــرع هللا. ــة ش ــي األرض وإقام ــدوان ف ــاد والع ــع الفس لقم

اإلنضمام إلى صفوف اإلمارة اإلسامية:
كان الشــهيد رحمــه هللا مــن أوائــل الذيــن التحقــوا بصفــوف 
اإلمــارة اإلســامية وقــد بــدأ نشــاطاته الجهاديــة مــرة أخــری 
ــام  ــد الع ــادة الشــهيد البطــل الحــاج مــا محمــد القائ تحــت قي
المجاهديــن  جرحــی  بإســعاف  وقــام  اإلســامية،  لإلمــارة 
ــب  ــة لتطبي ــام بخدمــات جليل ــرات، فق ــح هي ــد فت والســيماً عن
ــة. ــذه الوالي ــي ه ــن رئيســاً للصحــة ف ــی أن عيّ الجرحــى، إل

وبعــد فتــح كابــول عمــل كرئيــس عــام للهــال األحمراألفغانــي 
، وقــام بإصاحــات هامــة وإيجابيــة فــي هــذه اإلدارة وأثبــت 

بذلــك جدارتــه.
وكان الشــهيد رحمــه هللا قائمــاً علــی هــذه المســؤولية إلــی أن 
احتلــت القــوات الصليبيــة أفغانســتان وشــددت القصــف علــى 
المســلمين، فقــام بــدور بطولــي لمــداواة الجرحــی، واســتطاع 
وعــوام  المجاهديــن  لجرحــی  المتنقلــة  العيــادات  إقامــة 

لمحة مختصرة عن حياة الشهيد الباسل د.عبدالواسع عزام رحمه اهلل

شهداؤنا األبطال
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المســلمين الذيــن أصيبــوا جــراء القصــف العشــوائي الشــديد 
وقــام بخدمــات جليلــة فــي هــذا المجــال.

ومــن خدماتــه الجليلــة إبّــان االحتــال نقــل أســر المجاهديــن 
العــرب وعائاتهــم مــن الذيــن فقــدوا أربابهــم شــهداء علــی 

ثــری المعركــة إلــی أماكــن آمنــة.

خدماته الجهادية بعد االحتال األمريكي الغاشم:
بعدمــا احتــل األمريــكان بــاد اإلســام قــام الشــهيد الدكتــور 
ــع  ــاهم م ــكان يس ــم، ف ــدوان الغاش ــد الع ــاح لص ــل الس بحم
المجاهديــن فــي عملياتهــم فــي مديريــات مختلفــة مــن واليــة 
قندهــار. وفــي ذلــك الحيــن اُســر بمديريــة أرغســتان فقضــی 

ــك فــي األســر. ــرة هنال ــرة قصي فت
ــات  ــز عملي ــة، ويجه ــات بطولي ــق عملي ــه هللا ينّس كان رحم
مختلفــة فــّذة ضــد الصليبييــن، فتــارة فــي كابــول وأخــری فــي 
قندهــار، وهيــرات وبلــخ، كمــا أعــد عمليــات استشــهادية عّدة 
ــی إيصــال متفجــرات االستشــهاديين  ــوم بنفســه عل وكان يق
واألشــياء الازمــة األخــری، ويراقــب بنفســه العمليــات عــن 

كثــب.
وجديــر بالذكــر أن الدكتــور رحمــه هللا كان يقــوم بترتيــب 
إحــدی العمليــات فــي مزارشــريف إذ وقــع فــي قبضــة العــدّو، 
ولكــن نصــرة هللا كانــت حليفــه إذ لــم يمكــث إال مــّدة قصيــرة 
حتــی فــك ســراحه، إال أن جواســيس الصليــب كانــوا لــه 
ــول  ــي كاب ــة أخــری ف ــب عملي ــوم لترتي ــكان يق بالمرصــاد، ف

ــي األســر. ــة ف ــرة طويل ــه، وقضــی فت فقبــض علي

خلف قضبان األلم:
بعدمــا قُبــض عليــه فــي كابــول ســلّموه ألجهــزة المخابــرات 
للتعــرف عليــه، وبعدمــا عرفــوه نقلــوه إلــی الجهــاز رقــم 17 
مــن المخابــرات وكان رئيســها آنــذاك المجــرم الســفاح گالــی 
ــب  ــال نائ ــبما ق ــداً حس ــه أح ــوا مثل ــم يعذب ــاً ل ــوه عذاب وعذب
ــرف  ــم يعت ــر ول ــم يق ــه بفضــل هللا ل ــور، ولكن الســفاح المذك

بشــيء مــع أنهــم قــد عذبــوه أشــد العــذاب والنــكال.
ــاة  ــيء إال أن القض ــرف بش ــم يعت ــه ل ــن أن ــم م ــی الرغ وعل
وبعدمــا  ســنوات،   10 بالســجن  عليــه  الجائريــن حكمــوا 
قضــی 8 شــهور فــي رئاســة الرقــم17، نقلــوه إلــی الســجن 
المركــزي الشــهير »بولــي تشــرخي« العنبــر الرابــع. وبعدمــا 
اســتقّر هنالــك أخــذ يجمــع الطالبــان الموجوديــن هنالك وصار 
أميرهــم فحــّول الســجن إلــی مدرســة وقــدم هــو ورفاقــه إلــی 

ــة. الســجناء خدمــات جليل
ــه  ــور رحم ــهيد الدكت ــاطات الش ــن نش ــّجانون م ــاف الس وخ
ســجون  مــن  بــدءاً  مختلفــة  ســجون  إلــی  فنقلــوه  هللا 
ــي تشــرخي العســكري وســجن  ــر بول ــروراً بعنب ــار وم قنده
بولــي  عــن ســجن  كثيــراً  -الــذي ال يختلــف  غوانتانامــو 

باغــرام. بســجن  وانتهــاءاً  تشــرخي– 

خروجه من السجن والنشاطات الجهادية:
قضــی الشــهيد الدكتــور عبدالواســع زهــاء 5 أعــوام و8 
شــهور خلــف قضبــان الســجن، ثــم فــك أســره بعدمــا ســعت 

ــن كمســؤول  قيــادة اإلمــارة اإلســامية لفــكاك أســره. ثــم عيّ
لجنــة المحافظــة بواليــة قندهــار، وبعدمــا أخــذ زمــام األمــور 
ــى  ــا دع ــة، مم ــات جليل ــدم خدم ــة وق ــات حيوي ــی بإصاح أت
اإلمــارة للثنــاء علــى جهــوده، ثــم عيّــن كمســؤول عــام 
ــذا  ــي ه ــّدم ف ــة، وق ــادة العام ــل القي ــن قب ــار م ــة قنده لوالي

ــة. ــات جليل ــاً خدم ــال أيض المج
وبعدمــا صــار واليــاً لواليــة قندهــار رتـّـب للمجاهدين معســكراً 
للتدريبــات الخاّصــة فأقــام ثــاث دورات ســاهم فيهــا مابيــن 
ــة  ــواع مختلف ــى أن ــا عل ــوا خاله ــداً تدرب ــی 80 مجاه 60 إل
مــن األســلحة الثقيلــة والخفيفــة، وقــام بإبداعــات مثاليــة فــي 
إدارة الواليــة، وأقــام جلســات مختلفــة لتوعيــة الشــباب مــن 
أهالــي قندهــار، ووضــع القوانيــن للجنــة الواليــة والمعســكر، 

وهيئــة للنظــر فــي شــكاوي النــاس.

وأخيراً نال الفارس ماكان يتمنی:
ــات  ــب العملي ــدأ بترتي ــد ب ــه هللا ق ــور رحم كان الشــهيد الدكت
ــل  ــد المحافظــة قب ــى صعي ــة وتنســيقها عل ــة الربيعي الجهادي
انطاقهــا فــي غــرة شــهر رجــب 1435هـــ.ق وذلــك بعــد 
اختتــام جلســات المجاهديــن التــي دامــت قرابــة 5 أيــام. 
ــه كان  ــت تترصــده؛ ألن ــدّو وجواسيســه كان ــون الع ــن عي لك
ــي  ــدّو صــوره ف ــة قندهــار، فنشــر الع ــام لوالي المســؤول الع
جميــع األماكــن وعرضــوا مكافــأة ماليــة باهظــة لمــن يدلــي 
بمعلومــات تــؤدي إلــی اعتقالــه، إال أن الدكتــور مــاكان يعبــأ 
بهــا أصــاً؛ بــل كان يجــول فــي مديريــات مختلفــة مــن قندهــار 

ــب. ــب األحــداث عــن كث يراق
ســيّارة،  اســتقّل  الجهاديــة  الرحــات  هــذه  إحــدی  وفــي 
جرمســير  مديريــة  إلــی  صفّــار  منطقــة  مــن  فاتجهــوا 
بواليــة هلمنــد، فأشــارت الشــرطة إليهــم بالتوقــف، إال أن 
الشــهيد رحمــه هللا كان دائمــا معــه مسدســه، فلــم يســمح 
لــه ضميــره أن يقبــض عليــه ومعــه ســاحه، فأمــر الســائق 
بــأن اليتوقــف، فطاردهــم العــدّو بســيارة مــن نــوع رينجــر، 
وهددوهــم بالســاح بــأن يتوقفــوا فــوراً وإال أمطــروا النيــران 
ــود  ــل الجن ــم بالرصــاص، فقت ــور يجيبه ــكان الدكت ــم، ف عليه
ــی  ــران عل ــود الني ــف الجن ــيارة، فكثّ ــام الس ــوا أم ــن كان الذي
الشــهيد، فأصيــب الدكتــور رحمــه هللا فــي بطنــه وقدمــه ويــده 
ــن  ــور م ــائق الدكت ــزل س ــدم، ن ــال ال ــه ش ــري من وكان يج
الســيارة بعدمــا قطــع مســافة بعيــدة فطلــب منــه الشــهيد أن 
يذهــب هــو ألنــه ال يقــدر علــى الســير جــراء النــزف، فذهــب 
الســائق كــي يبحــث عــن ســيارة أخــری إال أن الدكتــور أســلم 
ــر.  ــاكان ينتظ ــال م ــاب الســائق، ون ــد ذه ــواله بع ــه للم روح

ــون. ــه راجع ــا إلي ــاهلل وإن إن
ــل  ــي بنق ــة بنجواي ــة ســفيدروان- مديري ــام ســاكني منطق وق
جثمانــه الطاهــر إلــی مقبــرة الشــهداء فــي بنجوايــي ودفنــوه 

هنالــك. رحمــه هللا رحمــة واســعة.
ــد الشــهيد و شــهادته  ــخ مول ــي أن تاري ــة: وه ــة عجيب واقع
فــي يــوم واحــد وهــو 15 مــن جمــادي الثانــي حيــث ولــد فــي 

هــذا التاريــخ واستشــهد فــي ذات التاريــخ. تقبلــه هللا
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من أخالق المجاهد:
العفو من صفات المؤمنين المتقين

بقلم: أبي طلحة

المســلم  األخ  زلــة  عــن  واإلغضــاء  والتســامح  العفــو  إن 
ــو  ــا إال أول ــل التشــبث به ــي ال يتأه ــة الت ــات المهم ــن الصف م
ــرا  ــي حظــا واف ــم الراســخة، ومــن أوت ــة والعزائ ــم العالي الهم
ــي وجــوده التواضــع  ــي أوجــدت ف ــة الت ــوى والتزكي ــن التق م
ــه  ــذي يلحق ــذاء ال ــاه اإلي ــة تج ــن العريك ــب ولي ــض الجان وخف

ــلم.  ــه المس ــن أخي م
لقــد كان مــن أكبــر مــا جلــب قلــوب األعــداء إلــى اإلســام 
ــى هللا  ــي صل ــو والمســامحة للنب ــي صــدر اإلســام هــو العف ف
ــه، وال  ــن خصوم ــن األذى م ــاه م ــا الق ــاه م ــلم تج ــه وس علي
شــك أن المجاهــد الــذي ال يبغــي مــن جهــاده إال إعــاء كلمــة 
هللا واقتفــاء المنهــج النبــوي فــي جميــع خطواتــه؛ أحــرى بــأن 
ــذه  ــي ه ــة. وف ــة النبيل ــدة والصف ــة الحمي ــذه الخصل ــم به يتس
ــا  ــزم به ــة ليلت ــى هــذه الصف ــا عل ــي ضــوء خاطف ــة نلق العجال

ــه. ــي حيات ــد ف المجاه
تعريف العفو وفضله:

ــه وكل  ــدرة علي ــع الق ــو: كــف الضــرر م ــوي: “العف ــال الكف ق
مــن اســتحق عقوبــة فتركهــا فهــذا التــرك عفــو، والعفــو عــن 
ــن  ــب م ــتحقه المذن ــا يس ــرك م ــى ت ــه إل ــح رجوع ــب يص الذن
العقوبــة، وإلــى محــو الذنــب وإلــى اإلعــراض عــن المؤاخــذة 

ــه”. ــى النفــس بذل كمــا يعــرض المــرء عمــا يســهل عل
ــو  ــيء، والعف ــاول الش ــد لتن ــو: القص ــب: “والعف ــال الراغ وق

ــاس” ــو عــن الن ــب، وتعاطــي العف ــي عــن الذن ــو التجاف ه
وقــال ابــن األثيــر: “العفــو مــن أســماء هللا تعالــى وهــو فعــول 
ــه  ــاب علي ــرك العق ــب وت ــاوز عــن الذن ــو التج ــو وه ــن العف م
ــة” )مــن  ــة المبالغ ــه المحــو والطمــس، وهــو مــن أبني وأصل

أخــاق الرســول(
العفو في القرآن الكريم والسنة الن .بوية:

وقــد أكثــر القــرآن الكريــم مــن ذكــر العفــو ونــّوه بــه فــي 
مواضــع مختلفــة، بــل وقــد جعلــه صفــة مــن صفــات هللا تعالــى، 

فقــال: 
َ َكاَن  ــإِنَّ هللاَّ )إِن تُْبــُدوا َخْيــًرا أَْو تُْخفُــوهُ أَْو تَْعفُــوا َعــن ُســوٍء فَ
ــث  ــور حي ــزم األم ــن ع ــو م ــل العف ــا وجع ــًرا(. کم ا قَِدي ــًوّ َعفُ
ــد  ــوِر(. وق ــْزِم اأْلُُم ــْن َع ــَك لَِم ــَر إِنَّ َذلِ ــَر َوَغفَ ــْن َصبَ ــال )َولََم ق
جعــل فــي موضــع محبــة هللا منوطــة بالعفــو والصفــح، فقــال: 
ُ لَُكــْم(. وأمــر هللا  )َوْليَْعفـُـوا َوْليَْصفَُحــوا أاََل تُِحبُّــوَن أَن يَْغفِــَر هللاَّ
ــَو  ــِذ اْلَعْف ــال: )ُخ ــن، فق ــه بالعفــو واإلعــراض عــن الجاهلي نبي
َوْأُمــْر بِاْلُعــْرِف َوأَْعــِرْض َعــِن اْلَجاِهلِيــَن(. ومــدح العافيــن 
عــن النــاس ووصفهــم بالمحســنين فقــال تعالــى: )َواْلَكاِظِميــَن 
ــنِين(. وجعــل  ــبُّ اْلُمْحِس ــاِس َوهللّاُ يُِح ــِن النَّ ــَن َع ــظَ َواْلَعافِي اْلَغْي
ــى  ــُرهُ َعلَ ــَح فَأَْج ــا َوأَْصلَ ــْن َعفَ أجــر العفوعلــى هللا، فقــال: )فََم

ِ(. إلــى غيــر ذلــك مــن اآليــات القرآنيــة. هللاَّ
ــث  ــرة تح ــث كثي ــد وردت أحادي ــة فق ــنة النبوي ــي الس ــا ف وأم

ــا: ــذة منه ــى نب ــير إل ــة، ونش ــذه الصف ــزام به ــى االلت عل
 ُ ــى هللاَّ ــيُّ َصلَّ ــاَل النَّبِ ــاَل : قَ ــَعِريِّ ، قَ ــى اأْلَْش ــي ُموَس ــْن أَبِ - َع
 ِ ــَن هللاَّ ــِمَعهُ ِم ــى أًَذى َس ــُر َعلَ ــٌد أَْصبَ ــا أََح ــلََّم : » َم ــِه َوَس َعلَْي
ــَد ، ثُــمَّ يَُعافِيِهــْم َويَْرُزقُُهــْم .«رواه البخــاري . ُعــوَن لَــهُ اْلَولَ يَدَّ
- عــن أبــي هريــرة أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »مــا 
ــو إال عــزا،  ــدا بعف ــا زاد هللا عب ــال، وم ــن م ــة م نقصــت صدق

ومــا تواضــع أحــد هلل إال رفعــه هللا«. رواه مســلم
- عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه أن النبــي صلــى هللا عليــه 
وســلم قــال: »كان تاجــر يدايــن النــاس فــإذا رأى معســرا قــال 
ــا فتجــاوز هللا  ــه لعــل هللا أن يتجــاوز عن ــه تجــاوزوا عن لفتيان

عنــه«. رواه البخــاري ومســلم
- عــن عبــدهللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: »َجــاَء َرُجــٌل 
ــْم  ِ َك ــوَل هللاَّ ــا َرُس ــاَل : يَ ــلََّم فَقَ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى هللاَّ ــيِّ َصلَّ ــى النَّبِ إِلَ
نَْعفُــوا َعــْن اْلَخــاِدِم ؟، فََصَمــَت ثُــمَّ أََعــاَد َعلَْيــِه اْلــَكَاَم فََصَمــَت 
ــْوٍم َســْبِعيَن  ــِة قَــاَل : اْعفُــوا َعْنــهُ فِــي ُكلِّ يَ ــا َكاَن فِــي الثَّالِثَ فَلَمَّ

ةً«. رواه أبــو داود وصححــه األلبانــي ــرَّ َم
ـ قالــت عائشــة رضــي هللا عنهــا: » مــا ضــرب رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم شــيئاً قــط بيــده وال امــرأة والخادمــاً إال 
أن يجاهــد فــي ســبيل هللا ومــا نيــل شــيء منــه قــط فينتقــم مــن 
صاحبــه إال أن ينتهــك شــيء مــن محــارم هللا تعالــى فينتقــم هلل 

تعالــى »
مظاهر العفو في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم

ــي  ــوذج ف ــى نم ــلم أعل ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــل النب ــد مثّ لق
ــب  ــت كت ــخ البشــري، وإذا أجل ــي التاري ــو والمســامحة ف العف
ــن  ــت م ــي تجل ــو الت ــر العف ــرة لمظاه ــة كثي الســيرة تجــد أمثل

ــف: ــذه المواق ــم ه ــى أه ــر إل ــو، ولنش ــة والعف ــي الرحم نب
1ـ  حينمــا ذهــب صلــى هللا عليــه وســلم إلــى الطائــف ليدعــو 
أهلهــا إلــى اإلســام، ولكــن أهلهــا رفضــوا دعوتــه، وســلَّطوا 
عليــه صبيانهــم وعبيدهــم وســفهاءهم يؤذونــه صلــى هللا عليــه 
ــد بــن حارثــة، ويقذفونهمــا بالحجــارة  وســلم هــو ورفيقــه زي
حتــى ســال الــدم مــن قــدم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم. 
فنــزل جبريــل -عليــه الســام- ومعــه ملــك الجبــال، واســتأذن 
ــى هــؤالء  ــال عل ــه وســلم فــي هــدم الجب ــى هللا علي النبــي صل
ــم،  ــا عنه ــه وســلم عف ــى هللا علي ــي صل ــن النب المشــركين، لك
وقــال لملــك الجبــال: )ال بــل أرجــو أن يُْخــِرُج هللا مــن أصابهــم 

مــن يعبــد هللا وحــده، وال يشــرك بــه شــيئًا( ]متفــق عليــه[.
2ـ عندمــا دخــل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مكــة منتصــًرا، 
جلــس صلــى هللا عليــه وســلم فــي المســجد، والمشــركون 
ينظــرون إليــه، وقلوبهــم مرتجفــة خشــية أن ينتقــم منهــم، أو 
يأخــذ بالثــأر قصاًصــا عمــا صنعــوا بــه وبأصحابــه. فقــال لهــم 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: )يــا معشــر قريــش، مــا تظنــون 
ــم..  ــن أخ كري ــم، واب ــًرا، أخ كري ــوا: خي ــل بكم؟(.قال ــي فاع أن
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قــال: )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( ســيرة ابــن هشــام.
ــع  ــي م ــت أمش ــال : » كن ــه ق ــي هللا عن ــس رض ــن أن 3 - ع
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وعليــه بــرد نجرانــي 
غليــظ الحاشــية فأدركــه أعرابــي فجبــذه بردائــه جبــذة شــديدة 
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــي صل ــق النب ــة عات ــى صفح ــرت إل فنظ
وقــد أثــرت بهــا حاشــية الــرداء مــن شــدة جبذتــه ثــم قــال: يــا 
محمــد مــر لــي مــن مــال هللا الــذي عنــدك فالتفــت إليــه فضحك 

ــه بعطــاء « رواه البخــاري ومســلم ــم أمــر ل ث
ـ ومــن مظاهــر العفــو فــي حيــاة النبــي صلــى هللا عليــه 

ــي ظــل شــجرة،  ــا ف ــه كان نائًم وســلم أن
فــإذا برجــل مــن الكفــار يهجــم عليــه، 
وهــو ماســك بســيفه ويوقظــه، ويقــول: 
يــا محمــد، مــن يمنعــك منــي. فيقــول 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم بــكل 
ــات وهــدوء: )هللا(.فاضطــرب الرجــل  ثب
وارتجــف، وســقط الســيف مــن يــده، 
فأمســك النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
ــك  ــن يمنع ــل: )وم ــال للرج ــيف، وق الس
ــذ.  ــر آخ ــن خي ــل: ك ــال الرج ــي؟(. فق من
فعفــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم عنــه. 

]متفــق عليــه[
عــن  عليــه وســلم  ـ وعفــا صلــى هللا 
لــه  وضعــت  التــي  اليهوديــة  المــرأة 
فــي شــاة مشــوية. الســم  وألصحابــه 

وكان األنبيــاء اآلخريــن عليهــم الســام أيضــا ذروة فــي العفو 
ــن زالة  ــو ع ــام يعف ــه الس ــوب علي ــذا يعق ــامحة، فه والمس
أوالده، وهــذا يوســف عليــه الســام يعفــو عــن زالة إخوتــه.

مظاهر العفو في الصحابة:
للعفــو  أعلــى  مثــا  عنهــم  هللا  رضــي  الصحابــة  وكان 
والمســامحة فــي حروبهــم ومعاماتهــم مــع أعداءهــم وبنــي 
ــه أن رجــا شــتم  ــرة رضــي هللا عن ــي هري ــن أب جلدتهــم. فع
أبــا بكــر رضــي هللا عنــه والنبــي صلــى هللا عليــه وســلم 
ــه  ــض قول ــه بع ــر رد علي ــا أكث ــم فلم ــب ويبتس ــس يتعج جال
فغضــب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فلحقــه أبــو بكــر فقــال: 
»يــا رســول هللا كان يشــتمني وأنــت جالــس فلمــا رددت 
عليــه بعــض قولــه غضبــت فقمــت«، فقــال صلــى هللا عليــه 
وســلم: »كان معــك ملــك يــرد عليــه فلمــا رددت عليــه وقــع 
الشــيطان«، ثــم قــال: »يــا أبــا بكــر ثــاث كلهــن حــق: مــا مــن 
عبــد ظلــم بمظلمــة فيغضــي عنهــا هلل عــز وجــل إال أعــز هللا 
بهــا نصــره، ومــا فتــح رجــل بــاب عطيــة يريــد بهــا صلــة إال 
زاده هللا بهــا كثــرة، ومــا فتــح رجــل بــاب مســألة يريــد بهــا 

ــد. ــة«. رواه أحم ــا قل ــرة إال زاده هللا به كث
ــةُ  ــِدَم ُعيَْينَ ــا:« قَ ــن عباســر ضــي هللا عنهم ــدهللا ب ــول عب يق
ــِه  ــِن أَِخي ــى اْب ــَزَل َعلَ ــْدٍر ، فَنَ ــِن بَ ــةَ ْب ــِن ُحَذْيفَ ــِن ْب ــُن ِحْص ْب
اْلُحــرِّ ْبــِن قَْيــِس ْبــِن ِحْصــٍن ، َوَكاَن ِمــَن النَّفـَـِر الَِّذيــَن يُْدنِيِهــْم 
ــَر  ــِس ُعَم ــاُب َمَجالِ اُء أَْصَح ــرَّ ــاِب ، َوَكاَن اْلقُ ــُن اْلَخطَّ ــُر ْب ُعَم
َوُمَشــاَوَرتِِه ، ُكُهــوال َكانُــوا أَْو ُشــبَّانًا ، قَــاَل ُعيَْينَــةُ الْبــِن 
ــِه  ــي َعلَْي ــَد َهــَذا األَِميــِر فَتَْســتَأِْذَن لِ ــَك َوْجــهٌ ِعْن أَِخيــِه : َهــْل لَ

؟ فَقـَـاَل : َسأَْســتَأِْذُن لـَـَك َعلَْيــِه ، قـَـاَل اْبــُن َعبَّــاٍس : فَاْســتَأَْذَن 
ــاَل :  ــِه ، قَ ــَل َعلَْي ــا َدَخ ــُر ، فَلَمَّ ــهُ ُعَم ــأَِذَن لَ ــةَ فَ ــرُّ لُِعيَْينَ اْلُح
هــي يَــا اْبــَن اْلَخطَّــاِب ، َمــا تُْعِطينَــا اْلَجــْزَل ، َوال تَْحُكــُم بَْينَنَــا 
ــهُ  ــاَل لَ ــِه ، فَقَ ــَع بِ ــمَّ أَْن يُوقِ ــى َه ــُر َحتَّ ــَب ُعَم ــْدِل ، فََغِض بِاْلَع
ــِه  ــاَل لِنَبِيِّ َ َعــزَّ َوَجــلَّ ، قَ ــَن ، إِنَّ هللاَّ ــَر اْلُمْؤِمنِي ــا أَِمي اْلُحــرُّ : يَ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم : )ُخــِذ اْلَعْفــَو َوْأُمــْر بِاْلُعــْرِف َوأَْعــِرْض  َصلَّــى هللاَّ
ــا  ِ َم ــَوهللاَّ ــاَل : فَ ــَن ، قَ ــَن اْلَجاِهلِي ــَذا ِم ــَن( َوإِنَّ َه ــِن اْلَجاِهلِي َع
 ِ َجاَوَزَهــا ُعَمــُر ِحيــَن تَاَهــا َعلَْيــِه ، َوَكاَن َوقَّافـًـا ِعْنــَد ِكتـَـاِب هللاَّ

ــي صحيحــه. ــَلَ »«. رواه البخــاري ف ــزَّ َوَج َع

فوائد العفو وآثاره
ــع  ــرد والمجتم ــى الف ــرة عل ــد غزي ــح فوائ ــو والصف إن للعف

ــي: ــا يل ــا فيم نجمله
- العفو دليل على سعة الصدر وحسن الظن.

- سبب لمحبة هللا ومحبة الناس .
ـ يؤمن من الفتن والزلل.

ـ يدل على كمال النفس وشرفها .
ـ يمّهد الطريق لدخول غير المسلمين في اإلسام.

- يــدل علــى قــوة الشــخص، وعلــى ســامة النفــس مــن الغــل 
والحقــد والحســد وعلــى صفــاء القلــب مــن الــروح العدوانيــة.

ـ خلق األنبياء والمرسلين وعظماء التاريخ.
- يــورث حــب هللا، قــال تعالــى: »والعافيــن عــن النــاس وهللا 

يحــب المحســنين«
- ســبب لمغفــرة هللا تعالــى: »وليعفــوا وليصفحــوا أال تحبــون 

أن يغفــر هللا لكــم«
ــع  ــي المجتم ــة ف ــن والطمأنين ــة واألم ــو تســود المحب ـ بالعف

ــامي. اإلس
- ومــن الناحيــة الصحيــة فــإن العفــو يقــي اإلنســان مــن 
ــب،  ــراض القل ــاب وأم ــار األعص ــية وانهي ــراض النفس األم
إصابــة  النــاس  أقــل  أن  الحديثــة  الدراســات  أثبتــت  فقــد 

بأمــراض القلــب هــم أهــل العفــو.
ــة أن العفــو والتســامح  ــة حديث ــد أثبتــت دراســة أمريكي - وق
النفســي  والتوتــر  الــدم  ضغــط  تخفيــف  علــى  يســاعدان 

والقلــق.
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لك اهلل يا غّزة الصامدين
بقلم: سعدهللا البلوشي

الصـــــــــامدين ياغــّزة  لــك هللا 
ــب ــب عصي ــود رهي ــق األس طري
ــٌر ــٌف غزيــــ فقصــف اليهــود كثي
ــود ــاً خــور اليه ــر جليّـــــــ ويظه
فجبنهــم ماثــــــل للعيـــــــــــــان
ســليل القــرود بأحقـــــــــــــادهم
وطفــل بكــی بعدمــــــــــــــا يتّــم
ــأً ــدع ملجــــــــــــ ــم ي ــم ل فقصفه
ورشــق القســام صواريخــــــــه
ــا ارشــقوهم بوابــل النيــــران فهيّ
ــدا ــون درس الفــ ولقّنــوا الصهي
ــم ــن لوثه ــد م ــروا المسجــ وطّه
خطــاب وابــن  صاحــاً  ينــادي 
فقــام األســود ولبّــوا النـــــــداء
ــود ــدئة اليه ــلبوا تهــــــ ــد أس وق
كبــاراً صغــاراً،  بكــوا  أن  إلــی 
بــأن اليهــود ذليـــــــل حقيــــــر
واصطبــري أثبتــي  فهيـــــــــــا 

ــن ــی الظالمي ــوري عل ــوري وث فث
ــائنين ــة الخــــ ــی طغم ــوري عل فث
ــن ــا الصابري ــی أهــل غّزتنـــــــ عل
ــن ــی اآلمني ــر عل ــق الذعــــــــ بخل
ــدور الســاكنين بــزخ الصواريــخ ل
ــی أرض الفــــــاتحين ــون عل يعيث
وســقفه الســماء بـــــــــــــا عرين
ــاً علــی الســاكنين وعيشــاً هنيئـــــ
فــا فُــض فوكــم أســـــــود العريــن
ــی الغاصبيــن ــوا األرض عل وزلزل
بأننـــــــــــا أبــاة أبــدا لــن نســتكين
فللمسجــــــــــد األقصــی أنيــن أنين
بعدمــــــــــــــا دنّســه الكفــر اللعيــن
لنفــي الضيــم الدنيــئ والغــــــاوين
برشــق الصواريــخ علی المجرمين
وظهــر خورهم علــی العــــــــالمين
فجعلهــم ربي في عــداد الصاغرين
ــّزة المســلمين ــا غـــ واســتقيمي ي




